
UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA

Martina Kač Nemanič

Učinki inovativnega didaktičnega pristopa na razvoj likovne 
ustvarjalnosti pri grafičnem oblikovanju v srednji šoli

Doktorska disertacija        

Ljubljana, 2017



UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA

        

Martina Kač Nemanič

Učinki inovativnega didaktičnega pristopa na razvoj likovne 
ustvarjalnosti pri grafičnem oblikovanju v srednji šoli

 
Doktorska disertacija        

Ljubljana, 2017



iii

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujem mentorju, red. prof. dr. Matjažu Duhu za strokovno pomoč, 
svetovanje in pa izreden, profesionalen mentorski odnos. Hvala za spodbudne, prijetne in 

zanimive pogovore.  

Hvala tudi somentorju izr. prof. dr. Janezu Vogrincu za pomoč in svetovanje.

Hvala tudi vsem učiteljem in dijakom, ki so sodelovali v pedagoškem eksperimentu za 
razumevanje in dobro voljo pri izvedbi učnih ur.



iv

IZJAVA

Izjavljam, da je doktorska disertacija rezultat mojega raziskovalnega dela pod mentorstvom 
red. prof. dr. Matjaža Duha in somentorstvom izr. prof. dr. Janeza Vogrinca.

Martina Kač Nemanič



v

Povzetek

V disertaciji raziskujemo učinke inovativnega didaktičnega pristopa na razvoj likovne 
ustvarjalnosti pri pouku grafičnega oblikovanja v srednji šoli. 

Teoretični del vsebuje obravnavo značilnosti behaviorističnih, kognitivnih, 
konstruktivističnih in humanističnih teorij učenja ter poučevanja. Preučili smo 
definicije ustvarjalnosti različnih avtorjev in kriterije ustvarjalnosti ter v okviru 
značilnosti likovne ustvarjalnosti dejavnike likovne ustvarjalnosti. Posebno pozornost 
smo namenili razvijanju likovne apreciacije. Preučili smo značilnosti percepiranja in 
recepiranja umetniških del, programe za opazovanje umetniških del s srednješolci oz. 
faze apreciacije in cilje razvoja apreciacije. Osvetlili smo didaktični pomen oblik in 
metod dela; osredotočili smo se na pojmovno določitev učnih metod in klasifikacijo 
učnih metod ter značilnosti splošnih in specifičnih metod pri likovnem pouku. 
Pri obravnavanju vloge didaktične komunikacije smo opredelili pojem didaktična 
komunikacija, njene značilnosti in vrste didaktične komunikacije ter preučili njeno 
vlogo in pomen. 

V empiričnem delu je zasnovan didaktični eksperiment. Predmet raziskave je preizkus 
inovativnega pristopa učenja in poučevanja oz. posodobitev učenja ter poučevanja 
v praksi. Uporabili smo metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja z obliko 
enofaktorskega eksperimenta. Modaliteti sta predstavljali različne didaktične metode; 
po eni strani klasične, po drugi pa eksperimentalne metode dela. Eksperimentalni 
program se je od kontrolnega razlikoval v inovativnem pristopu učenja in poučevanja. Ta 
je osnovan na sklopu didaktičnih odločitev: ustrezni uporabi, razmerju in dinamičnem 
prepletanju splošnih ter specifičnih učnih metod, učnih oblik in izbiri medijev ter 
ustrezni didaktični komunikaciji. Merjenje začetnega stanja je pokazalo, da so v 
raziskovanju zajete skupine dijakov v vseh raziskovalno pomembnih značilnostih 
izenačene oziroma zelo primerljive. Analiza rezultatov zaključnega merjenja, ki je 
bila izvedena z Mann Whitneyjev U-preizkusom za neodvisne vzorce, pa je pokazala 
statistično pomembno boljše rezultate dijakov eksperimentalne skupine. Preučili smo 
učinkovitost eksperimenta z vidika splošne likovne ustvarjalnosti, ravni ustvarjalnega 
razvoja kot specifičnega učinka ter z vidika razvoja skupnih likovnih zmožnosti kot 
globalnega učinka. Zanimal nas je tudi odnos dijakov do pouka grafičnega oblikovanja 
in sicer stališča in mnenja dijakov o značilnostih predmeta grafično oblikovanje in 
ocene dijakov o zadovoljstvu z metodami, oblikami in didaktično komunikacijo. Tudi v 
tem primeru je bila analiza rezultatov izvedena z Mann Whitneyjev U-preizkusom za 
neodvisne vzorce, ki je prav tako pokazala statistično pomembno boljše rezultate dijakov 
eksperimentalne skupine.
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Rezultati raziskave so potrdili postavljene hipoteze o pozitivnem učinku uporabe
inovativnega pristopa učenja in poučevanja pri grafičnem oblikovanju v srednji šoli 
na razvoj ustvarjalnosti, osnovanem na sklopu didaktičnih odločitev, to je: uporabi in 
razmerju splošnih in specifičnih učnih metod, učnih oblik ter izbire medijev in ustrezni 
didaktični komunikaciji. Prav tako smo potrdili pozitiven učinek eksperimentalnega 
programa na odnos dijakov. Izsledki raziskave naj bi pripomogli k oblikovanju modela 
za načrtovanje in izvajanje pouka grafičnega oblikovanja ter smernic o izobraževanju 
učiteljev za njegovo učinkovito poučevanje.

Ključne besede: grafično oblikovanje, srednja šola, sklop didaktičnih odločitev, učne 
metode in oblike, didaktična komunikacija, likovna apreciacija, likovna ustvarjalnost.

Abstract

In this dissertation, we conducted the research of the effects of an innovative teaching 
approach to the development of artistic creativity in graphic design course in high 
school. In the theoretical part, the characteristics of behavioural, cognitive, constructivist 
and humanistic theories of learning and teaching were considered. We also presented 
definitions of creativity by different authors as well as the criteria of creativity, and, in the 
context of the characteristics of artistic creativity, the artistic creativity factors. Special 
attention was paid to the development of art appreciation. We studied the characteristics 
of perception and reception of artworks, artwork observation programs for secondary 
school students, as well as appreciation phases and objectives of development of 
appreciation. We highlighted the importance of teaching forms and methods of work; 
we focused on the conceptual determination of teaching methods and classification 
of teaching methods, as well as the characteristics of general and specific methods in 
art classes. Having considered the role of the teaching communication, we defined the 
concept of the teaching communication, its characteristics and types of the teaching 
communication and we also examined its role and importance.

In the empirical part, a teaching experiment was conducted. The object of research 
was to test an innovative approach to teaching and learning, i.e. to modernize learning 
and teaching in practice. We used the method of empirical educational research in the 
form of a single-factor experiment. The modalities were representing various teaching 
methods; on the one hand classic methods, and on the other hand experimental 
methods of work. The experimental program differed from the control program in term 
of the innovative approach to learning and teaching. It was based on a set of teaching 
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factors: appropriate application, proportion and the dynamic interweaving of the general 
and specific methods of work, the forms and the choice of media and the corresponding 
teaching communication. The measurement of the initial situation confirmed that the 
research included all groups of students having equal or very similar   research-relevant 
characteristics. Analysis of the results of the final measurement that was performed 
using the Mann-Whitney U Test for independent samples, showed, however, statistically 
significant better results in students in the experimental group. We examined the 
effectiveness of the experiment in terms of the overall artistic creativity, at the level 
of creative development as a specific effect as well as in terms of the development of 
overall artistic capabilities as a global effect. We were also interested in the attitude 
of students toward the graphic design teaching, i.e. their views and opinions about 
the characteristics of the graphic design course as well as in their satisfaction with 
teaching methods and forms of work and teaching communication. In this case as well, 
the analysis of the results which was performed using the Mann-Whitney U Test for 
independent samples, showed statistically significant better results in students in the 
experimental group.

The research results confirmed the hypotheses about the positive impact of the use of 
innovative teaching and learning approaches in graphic design in secondary school 
on the development of creativity, based on a set of teaching factors, e.g.: appropriate 
application and proportion of the general and specific methods of work, the forms and 
the choice of media and the corresponding teaching communication. We also confirmed 
the positive effect of the experimental program on the attitude of students. The research 
results should contribute to the creation of a model for the planning and implementation 
of graphic design teaching and the teacher education guidelines for effective teaching.

Key words: Graphic design, high school, set of teaching decisions, methods and forms of 
work, didactic communication, art appreciation, art creativity.
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1. Uvod

Strokovnjaki, ki so proučevali povezanost med izobraževanjem in razvojem 
ustvarjalnosti (Hewett idr., 2005; Karlavaris, Kraguljac, 1981; Kvaščev, 1976; Vigotski, 
1978), se strinjajo, da se ustvarjalnost lahko razvija ter spodbuja z ustreznimi 
didaktičnimi pristopi, kar potrjujejo tudi raziskovalci na področju didaktike oblikovanja 
(Hsiao in Lin, 2004; Lau, 2009). Pouk grafičnega oblikovanja v srednji šoli ponuja 
možnosti razvoja dijakov na kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem področju, 
uspešnost rezultatov pri tem pa je odvisna tudi od pristopa poučevanja 
in učenja. Sodobni svetovni trendi in koncepti v vzgojno-izobraževalnem procesu 
poudarjajo potrebo po pristopih poučevanja in učenja, ki se od tradicionalnega oz. t.i. 
transmisijskega načina oddaljujejo in so usmerjeni k sodobnemu načinu poučevanja in 
učenja, ki poudarja izrazito aktiven, na dijaka osredotočen način učenja in poučevanja, 
ki poleg spodbujanja likovno oblikovalskega ustvarjalnega izražanja vključuje tudi razvoj 
apreciativnih zmožnosti dijakov. 

Sodobne pedagoške teorije (konstruktivizem, kognitivistične teorije) opredeljujejo 
učenje kot osebni ustvarjalni proces, obsegajoč dejavno sprejemanje in predelovanje 
dejstev, lastno interpretacijo in organizacijo znanja in njegovo uporabo v različnih 
situacijah, poučevanje pa kot proces primerne podpore učenju (Smith, 1999; Senge, 
2000; Marentič-Požarnik, 2004a; Plut Pregelj, 2008). Ključnega pomena je premik od 
transmisijskega pristopa poučevanja in učenja – kjer učenci pasivno sprejemajo znanje, 
ki ga podaja učitelj – k transakcijskemu pristopu, kjer učitelj skozi problemski pristop 
in spodbujanje ustvarjalnosti, raziskovanja, reševanja problemskih likovnih nalog z 
raznolikimi načini in postopki dela spodbuja dejavno sodelovanje dijakov. Takšen način 
učenja prispeva k razvoju kritičnega mišljenja in je značilen za celostno, refleksivno, 
interaktivno, osebno, izkustveno in vseživljenjsko učenje (O‘Sullivan, 1999; Marentič-
Požarnik, 2000; Mezirow (ur.), 2000).

Kakovostno in celovito učenje je v veliki meri odvisno od učiteljeve izbire učnih 
metod in oblik dela, s katerimi vpliva na dejavnost učencev, motivacijo in učenje. 
O izbiri učnih metod na ravni vzgojno-izobraževalnega procesa pri pouku likovne 
vzgoje odločajo značilnosti tega predmeta oziroma specifičnosti estetske komunikacije 
in ustvarjalnih procesov, kompleksnost ter individualne, subjektivne značilnosti 
likovnega pojava (Karlavaris, 1991). Pri načinu podajanja vsebin naj bi učitelj izhajal 
iz integriranega pristopa, ki elemente različnih strategij združuje v celostni način 
poučevanja (Shepherd (ur.), 2005). Z uporabo sodobnih učnih metod prilagajamo 
proces poučevanja in učenja potrebam in razvojnim možnostim posameznega učenca, 
pri njem vzpodbujamo radovednost in intrinzično motivacijo ter prispevamo k 
zmanjševanju dekontekstualiziranega učenja. Učencem je treba omogočiti učne izkušnje, 
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ki z aktiviranjem obeh možganskih hemisfer spodbujajo k celostnemu (kognitivnemu, 
čustvenemu, motoričnemu) razvoju (Terhart, 2001). 

Izjemnega pomena pri snovanju sodobnega pouka je kakovosten razvoj interakcijsko-
komunikacijske dejavnosti med učiteljem in učencem, poudarjata avtorja Littlejohn 
in Fossova (2007). Iskrenost, skladnost in simetričnost didaktične komunikacije 
pripomorejo k ustvarjanju sproščene klime in k aktivnemu vrednotenju lastnih likovnih 
prizadevanj (Duh, 2004). Pomembna je dvosmerna in vzajemna, empatična „[…] 
ustvarjalna, odprta komunikacija, ki je ciljna, direktna, jasna, odgovorna, pozitivna, 
iskrena, pozorna in sodelovalna“ (ibidem, str. 66). Bognar (2012) prav tako meni, da 
je moč spodbujati ustvarjalnost z ustrezno didaktično komunikacijo, in se zavzema 
za spreminjanje odnosa s postavljanjem nenavadnih vprašanj in pobud ter z uporabo 
posebnih metod in postopkov.

Raziskava je opravljena s ciljem eksperimentalnega merjenja učinka inovativnega 
pristopa na ustvarjalnost pri pouku grafičnega oblikovanja pri srednješolcih. Namen 
raziskave je oblikovati in ovrednotiti pedagoški pristop, zasnovan na inovativnem 
pristopu učenja ter poučevanja pri grafičnem oblikovanju v srednji šoli. Mnogi 
raziskovalci se strinjajo o pomembnosti ustvarjalnosti kot sestavine izobraževanja 
(Craft, 2003), kot tudi povezave med oblikovanjem in izobraževanjem (Williams in 
Askland, 2012), kljub temu pa je zelo malo raziskav v mednarodnem prostoru s področja 
didaktike grafičnega oblikovanja v povezavi z ustvarjalnostjo. Posodobitev in izboljšanje 
pristopov učenja ter poučevanja pri pouku grafičnega oblikovanja je tako bistvenega 
pomena za raziskovalce kot tudi za učitelje umetniških disciplin.
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2.2 Teorije učenja in poučevanja in njihov vpliv na raz-
voj likovne pedagogike
  

Na razvoj različnih teorij učenja in poučevanja je vplival razvoj določenih znanstvenih 
disciplin, zlasti s področja družbenih in humanističnih znanosti, med katerimi je imela 
v največji meri vpliv psihologija. V okviru znanstvene psihologije se je oblikovalo 
več psiholoških šol na osnovi katerih izhajajo štiri osnovne psihološke teorije, ki so 
imele pomemben vpliv tudi na področju vzgoje in izobraževanja: behaviorizem, gestalt 
psihologija, humanistična psihologija in kognitivna psihologija (Pastuović, 1999). 
V kontekstu teh smeri so se oblikovale teorije učenja in poučevanja, ki jih delimo 
na behavioristične, kognitivistične, konstruktivistične in humanistične. Vsaka od 
omenjenih teorij ima prednosti in pomanjkljivosti v kontekstu didaktike in pedagogike 
pri likovnem pouku in pouku grafičnega oblikovanja v srednji šoli. 
 

2.2.1 BEHAVIORISTIČNE TEORIJE 

„Behaviorizem je smer v psihologiji, ki se osredotoča na proučevanje na zunaj opazne-
ga vedenja in gleda na učenje kot ustvarjanje zvez med dražljaji (stimulusi) in reakcija-
mi“ (Marentič Požarnik, 2000, str.14). Po mnenju behavioristov učenje določajo zunanji 
dejavniki. Behavioristični procesi učenja vključujejo poleg učenja z asociacijami še kla-
sično pogojevanje in operativno pogojevanje (Woolfolk, 2002). 

Klasično in operativno pogojevanje se medsebojno razlikujeta po vzorcu obnašanja:

- pri klasičnem pogojevanju gre za proces refleksnega učenja. Brezpogojni dražljaj, ki 
mu sledi brezpogojna reakcija, je predstavljen skupaj s pogojenim dražljajem; na ta na-
čin se ustvarja povezava med pogojnim dražljajem in brezpogojno reakcijo, čemur sledi 
pogojena reakcija. Pavlov je na osnovi teh eksperimentov utemeljil t. i. asociativistično 
teorijo (Marentič Požarnik, 2000). 

- operativno ali instrumentalno pogojevanje je pogojevanje, kjer z različnimi koncepti 
(s podkrepitvijo oz. z nagrado, s kaznijo idr.) spodbudimo k določeni reakciji na dani 
dražljaj. Gre za postopek oblikovanja vedenja. Glavni predstavnik te smeri je Skinner 
(1972), ki je učenje opredelil kot spremembo v vedenju, ki jo lahko odkrijemo z opazo-
vanjem in nanjo vplivamo s podkrepitvijo. Eden izmed osnovnih pojmov njegove teorije 
je ojačanje (okrepitev), ki ga definira kot dražljaj, ki poveča verjetnost vedenja v prihod-
nje (Marentič Požarnik, 2000).

Poglavitna pomanjkljivost behavioristične teorije je, da znanje in veščine reducira na 
osnovne postopke, v povezavi z določenimi spodbudami in njim pripadajočimi reakcija-
mi. Gre za učenje s pridobivanjem dejstev, pojmov in spretnosti brez aktivne konstrucije 
in rekonstrukcije znanja, torej za površinsko procesiranje. Poučevanje je transmisijske 
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narave, učitelj je primarni vir znanja, učenec pa v pasivni vlogi prejemanja informacij. 
Učenec sicer dobi takojšnjo povratno informacijo o svojem delu, vendar je motiviran 
samo s pohvalo, ki mora temeljiti na pravilnem odgovoru (Marentič Požarnik, 2000). 
Behavioristična teorija ne upošteva in pojasnjuje vpliva specifičnih dejavnikov spodbude 
(čustva, mišljenje, predstave, cilji, pričakovanja …), ki imajo v umetniškem delovanju 
pomembno vlogo (Efland, 2002). Z navedeno teorijo prav tako ne moremo razjasniti 
razvoja simboličnih  funkcij, zadovoljivo lahko razložimo le nekatere procese učenja 
dodaja (Cencič, 2002). Behavioristična razlaga v kontekstu šolskega izobraževanja ne 
upošteva socialnih in čustvenih dejavnikov, ki vplivajo na otrokovo učenje, premalo 
upošteva fiziološke razlike pri posameznikih, otrokovo kognitivno in socialno zrelost, 
predvsem pa ne upošteva notranje motivacije za učenje in problema trajnosti pridoblje-
nega znanja (Orton, 2004). V okviru razvoja izobraževanja na področju umetnosti in li-
kovnega izražanja so behavioristične psihološke teorije temelj za pridobivanje spretnosti 
in veščin (Efland, 2002). 

2.2.2 KOGNITIVNE TEORIJE  

Kognitivne teorije učenja so se začele razvijati v petdesetih letih dvajsetega stoletja v 
Združenih državah Amerike. Predstavljajo alternativo takratni prevladujoči behavioris-
tični raziskovalni paradigmi, ki je psihologijo usmerjala k proučevanju vidnega veden-
ja, izolirano, brez upoštevanja introspekcije in individualnih značilnosti posameznika� 
Kognitivisti v nasprotju z behavioristi v središče znanstvenega raziskovanja postavljajo 
kognicijo in notranjo individualnost; kognitivni pristop je poznan tudi kot spoznavni 
pristop. Pečjak (1983) navaja, da je predmet kognitivne psihologije proučevanje proce-
sov pri izvajanju mentalnih funkcij. V okviru kognitivne teorije je torej kognicija pojem, 
s katerim poimenujemo mentalne funkcije, kot so mišljenje, spominjanje, zaznavanje in 
uporaba jezika. Izraz kognicija zadeva vse miselne procese, s pomočjo katerih se spre-
minja senzorni doživljaj. Kognicijo označujeta dva vidika: znanje in obdelava informa-
cij. V ospredju zanimanja je raziskovanje medsebojnega delovanja miselnih procesov, 
ki so soodvisni in v stalni interakciji. Znotraj njih se proučujejo različni drugi deli po-
membni za splošno izobraževanje in tudi za likovno področje, kot so opažanje, senzorni 
doživljaji, domišljija, pomnjenje, spominjanje, reševanje problemov in mišljenje, identi-
fikacija mentalnih operacij vključenih v uporabo pojmov in učenje učenja (metakognici-
ja).  

Znotraj skupine kognitivistov zasledimo različne pristope, osnovni in temeljni pristop 
vseh kognitivistov pa temelji na postavki, da otrok z lastno aktivnostjo konstruira svoje 
znanje. Pri tem je v ospredju zanimanja notranji proces, ki je lahko hipotetični konstrukt 
(operacija, struktura, shema) ali zavestno spoznanje. Kognitivno-konstruktivistični psi-
hologi ugotavljajo, da aktivni pristop, ki je utemeljen predvsem v lastnem odkrivanju in 
izgrajevanju spoznanj s pomočjo različnih dejavnosti, procesov in postopkov olajšuje 
ponotranjenje pojmov, principov in zakonitosti, s tem pa prispeva tudi k trajnosti in 
zmožnosti uporabe znanj v novih situacijah. Znanje, osmišljeno v lastni izkušnji, pod-
prto z vsemi koraki v procesu ima mnogo več opornih točk, s pomočjo katerih ga lahko 
prikličemo ali pa uporabimo, kot znanje, ki ga le privzamemo (Rutar Ilc, 2004). Za 
mnoge predstavnike kognitivne teorije je značilno izražanje v jeziku matematične logi-
ke, modelov in računalniških programov.
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2.2.2.1 Jean Piaget in strukture kot sistemi mentalnih operacij

Za začetnika kognitivizma velja švicarski psiholog Piaget (1968). Njegove teorije so 
imele v šestdesetih letih dvajsetega stoletja velik vpliv na širše področje izobraževanja, 
kot tudi na ožje področje umetniškega izobraževanja. Piaget je k novem razumevanju 
učenja prispeval z raziskovanjem spoznavanja sveta in učenja otrok različnih starosti. 
Trdil je, da mišljenje nastaja iz biološkega procesa prilagajanja na okolje (Labinowicz, 
1989). Osrednje mesto zanimanja v Piagetovi (1968) teoriji kognitivnega (spoznav-
nega) razvoja so strukture kot sistemi mentalnih operacij. Otrok namreč razvija svoje 
razumevanje sveta okoli sebe z oblikovanjem notranje reprezentacije ali sheme. To mu 
omogoča usmeritev svojega vedenja glede na uspešnost prilagajanja na okolje, kar mu 
hkrati pomeni osnovo za prihodnja dejanja v novih okoliščinah. Piaget (1951) navaja 
dva kognitivna procesa, ki potekata skupaj in sta podlaga za učenje in reševanje prob-
lemov. V prvem procesu, asimilaciji, učenec organizira obvestila tako, da jih postavi v 
že obstoječo kognitivno strukturo (obvestilo je novo, kognitivna struktura je stara). V 
drugem procesu, akomodaciji, učenec organizira novo obvestilo tako, da ga vgrajuje v 
novo kognitivno strukturo (obvestilo in struktura sta novi). Med učenjem, ki je v svojem 
bistvu dejaven proces, učenec konstruira svoje znanje v interakciji z okoljem. Ključno 
vlogo pri tem ima samoodkritje, ki temelji na dejavnosti, brez katere ni napredovanja 
v kognitivnem razvoju. Če učenec samo dobi pojasnilo o napačni rešitvi, do katere je 
prišel, posledično ne pride do učinka samoodkrivanja napak, ki vodi k popravi znanja in 
razumevanja. Učenje je definirano kot proces vzpostavljanja ravnotežja med učencem 
in okoljem, kar poteka na način reševanja kognitivnega konflikta med pričakovanjem in 
opazovanjem, ki nastane kot posledica soočenja z napačno rešitvijo. Reševanje kogni-
tivnega konflikta oziroma asimilacija nove informacije je mogoča, če je otrok sposoben 
prilagoditi strukturo svoje sheme zaradi sprejemanja nove informacije. V primeru pre-
velike neskladnosti, asimilacije in spremembe kognitivne strukture ne bo, prav tako ne 
takrat, kadar neskladnosti med pričakovanjem in kognitivno strukturo ni. Z izkustvom 
se sheme stalno razvijajo, ker prihaja do asimilacije novih informacij in akomondacije, 
kar pomeni, da otrok na osnovi novih informacij spreminja sheme, ki mu omogočajo 
delovanje v novih situacijah. Strukture se spreminjajo glede na vsebino in starostno 
dobo, pomembno je stanje ravnotežja. Piaget je menil, da znanje z zrelostjo in izkušnja-
mi narašča in da z aktivnim spominom sproti rekonstruiramo pretekle izkušnje. Po nje-
govem mnenju torej otrok v razvoju aktivno konstruira svoje znanje oziroma vednost. 
Spoznanje se torej oblikuje preko interakcije med miselnimi strukturami in okoljem 
(Labinowicz, 1989, v Batistič Zorec, 2000).  

2.2.2.2 Lev Semjonovič Vigotski in družbeno kulturni kontekst učenja

V sedemdesetih letih dvajsetega stoletja se je porodil nov trend učenja, in sicer učenje 
pogojeno z družbeno kulturnim kontekstom. Zagovornik te ideje je ruski psiholog Vigot-
ski (1978), ki meni, da so višje ravni mišljenja in zavesti v svoji osnovi socialno pogoje-
ne in da se uravnavajo z mediacijskimi procesi socializacije ali inkulturalizacije.  

Vigotski (1978) je v okviru svoje razvojne teorije oblikoval koncept socialnega učenja, 
ki v ospredje postavlja družbo oziroma kulturo, pod vplivom katere se učenec razvija, 
in proces učenja, ki poteka od pridobljenega do naučljivega znanja učenca. Sposobnost 
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mišljenja in razumevanja je po mnenju Vigotskega rezultat socialnih procesov, kognitiv-
ne funkcije pa temeljijo na motivacijskem področju zavesti, afektih in čustvih. Proces, s 
katerim usvajamo zaznavane dejavnosti iz okolja in ustvarjamo njihovo rekonstrukcijo, 
se imenuje ponotranjenje oz. internalizacija (ibidem). Sociokulturni pristop Leva Sem-
jonoviča Vigotskega temelji na zamisli, znani pod nazivom cona proksimalnega (opti-
malnega) razvoja, ki označuje kvalitativno razliko med tem, kaj učenec zmore samo-
stojno in kaj lahko stori s pomočjo družbenega okolja (Twomey Fosnot in Perry, 2005). 
Učenec tako lahko npr. z zgledovanjem postane samostojen pri šolskem delu. 

Pomankljivost teorije Vigotskega je, da ne pojasnjuje poteka procesa kognitivnega 
razvoja znotraj posameznih področij oz. širše razvojnih stopenj. Vigotski ne upošteva, 
da učenci na različnih razvojnih stopnjah različno zaznavajo oz. dojemajo stvarnost 
okoli sebe, se npr. razlikujejo tudi v razvoju zaznavnih, gibalnih sposobnosti in 
spretnosti; da je torej treba nameniti večjo pozornost kognitivnim in telesnim razvojnim 
stopnjam učencev (Miller, 2002).

2.2.2.3 Teorija instrumentalnega konceptualizma Jeromea Brunerja 

Bruner (1966) v nasprotju s Piagetovo koncepcijo o avtoregulaciji procesa izpostavlja 
socialni kontekst, način medsebojnega delovanja posameznika in okolja, poudarjajoč 
vlogo jezika in kulture v intelektualnem razvoju� V njegovi teoriji spoznavanja ima 
ključen pomen notranja predstava posameznika; načini in cilji narekujejo, katere 
informacije iz okolja se bodo kodirale oziroma pomnile (Milanović-Nahod, 1988). 
Bruner (1966) navaja tri načine za doseganje spoznanja oziroma predstavljanje izkustva: 
- akcijski (z delom),
- ikonični (s čustvi) in
- simbolični (s simboličnimi sredstvi npr.: jezikom).
Bruner prav tako izpostavlja pomen poučevanja z metodami, ki so za vsako področje
oziroma učni predmet posebej specifične in prispevajo h kakovostnejšemu učenju
učencev (Milanović-Nahod, 1988). V kontekstu pouka grafičnega oblikovanja je to
pomembno spoznanje, ker je za kakovosten likovni pouk smiselno vključevati poleg
splošnih učnih metod tudi specifične učne metode, značilne za posamezno likovno
področje (Duh, 2004). Pri razvoju kognitivnih procesov pri učencih, se posebej poudarja
vloga šole in interakcija med učiteljem in učenci. Brunerjeva teorija je še posebej
pomembna, ker uvede v izobraževanje nov način pojmovanja pouka in vzgojno-
izobraževalnega procesa ter tudi zasnove učnih programov.

2.2.2.4 Novejše kognitivne teorije 

Dodatno spodbudo k razvoju kognitivnih teorij so prispevale raziskave na področju 
računalniške znanosti. Efland (2002) izpostavlja kognitivne teorije, katerih rezultat 
je razvoj različnih kognitivnih smeri na področju učenja; osnovane so v glavnem na 
različnih vidikih Piagetovih in Vigotskijevih psiholoških teorij, le te se razlikujejo v 
izvoru, strukturi in metodi glede na pomen, ki ga pripisujejo posameznim teoretskih 
pogledom; vsebujejo tudi zamisli, značilne za konstruktivistične teorije. Navajamo dve 
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vidnejši teoriji in sicer Teorijo procesiranja simbolov in Socio-kulturalno kognitivno 
teorijo:
Teorija procesiranja simbolov, kot prva od novejših kognitivnih teorij temelji na ideji 
o obstoju objektivne resničnosti zunaj opazovalca, ki si jo s pomočjo miselnih operacij 
oziroma zavesti predstavlja s simboli ali simboličnimi reprezentacijami in jo tako razu-
me. Simboli, kot so številke, besede, glasbene note, so diskurzivni in označujejo določe-
ne fizične pojave ali koncepte. 

Socio-kulturalna kognitivna teorija temelji na zamisli, da je resničnost socialno kon-
struirana, uresničuje pa se v socialni interakciji med ljudmi. Učenje predstavlja proces 
konstrukcije in tudi inkulturalizacije, prek katere se posameznik vključuje v družbo. So-
cio-kulturalna teorija je nastala kot alternativa teorije procesiranja simbolov (ibidem).   

Novejšim kognitivnim teorijam je skupna zamisel o pojmovanju znanja kot subjektivne 
konstrukcije posameznika, razlikujejo pa se v vidikih in načinih učenja (ibidem). 

Efland (2002) izpostavi Brunerjevo kritiko Teorije procesiranja simbolov, kjer avtor 
definira reduciranje kognitivnih procesov na simbolično procesiranje in omejevanje 
na „objektivizem“, ki kreiranje pomenov omejuje na formalne operacije s klasičnim, 
običajnim smislom, kjer imajo besede ali simboli tako oblikovan pomen, da izključu-
jejo metafore in asociacije. Kognicija in čustva sta ločeni in definirani izven konteksta 
okolja, kognicija je obravnavana izolirano, izven zunanjega sveta, v prevajanje miselnih 
procesov pa ni vključen človeški dejavnik (npr. motivi posameznika). Slabost te teorije 
je tudi, da ne moremo pojasniti, kako na osnovi učenčevih izkušenj nastane zmožnost 
kategorizacije in generalizacije. Ravno tako ni razlage za nastanek abstraktnih genera-
lizacij iz delnih, situacijskih izkustev, ki jih ni v kulturi niti v zavesti posameznih indivi-
duumov.  

Kognitivne teorije so pustile močan pečat na področju izobraževanja in prispevale k 
razvoju pedagoških paradigem. Bistven premik je od spremljanja vedenja učencev k 
spremljanju strukture znanja. Pomembne so postale kompetence (znanje in sposob-
nosti), njihove vrste in načini pridobivanja v organiziranem izobraževanju. Ključen v 
kognitivnih teorijah je pojem mentalne reprezentacije (Jackendoff, 1995), označuje pa 
individualne zamisli, slike in „jezike“, nastale v zavesti posameznikov, ki so postali 
predmet raziskovanja v kognitivni psihologiji, njihovi izsledki pa so se prenesli v teorijo 
in prakso sodobne pedagogike. 

Učenje določajo zunanji in notranji dejavniki, posebej pomembni pri tem pa so samo-
stojni, notranji procesi opažanja in obdelave podatkov ter tudi odločitve o posameznih 
dejanjih. Pri tem se poudarja aktiven pristop učenca k procesu učenja. Učenci morajo 
samostojno, avtonomno oblikovati miselne strukture. Ključno vlogo ima pri tem povrat-
na informacija učitelja, ki pomeni spodbudo in smernico za nadaljnje učenje. 

Gardner (2005) navaja šest bistvenih značilnosti, kot doprinos kognitivnih zamisli v pe-
dagogiki: 

1. razvojno stališče – alternativa behaviorističnemu pogledu na učence, ki na svet pri-
hajajo brez vtisov, temveč nasprotno, da imajo že majhni otroci lastne mentalne reprez-
entacije; ravno tako razvoj ni nujno povezan s starostjo otroka oziroma se učenci iste 
starosti lahko zelo razlikujejo v posameznih razvojnih stopnjah, zato so ustrezni različni 
primeri in učni postopki; 
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2. univerzalne mentalne reprezentacije: otroci so rojeni z zelo konkretnimi vrstami men-
talnih reprezentacij, ki se razvijajo v pričakovani smeri;
3. različni obrazci inteligence: zavrača se teza o obstoju neke splošne inteligence;
posamezniki se med seboj razlikujejo glede na osebnosti, temperament in inteligen-
co, pomembno je organiziranje individualiziranega pouka, da bi se določene mentalne
reprezentacije učencev lahko čim bolje razumelo in razvijalo;
4. usmerjanje zgodnjih reprezentacij: otroci si v zgodnjih letih ustvarijo dokaj trdna
stališča o funkcioniranju sveta okoli sebe. Nekatere izmed teh reprezentacij so skupne
vsem, se ujemajo in se lahko prilagajajo. Druge pa so lahko zasnovane na napačnih pre-
pričanjih. Vloga šole je spremeniti neustrezne reprezentacije;
5. zaželenost razvoja višjih kognitivnih funkcij: iskanje in reševanje problemov, načr-
tovanje, premišljanje, ustvarjalnost, globinsko razumevanje; spodbujanje in razvoj
razmišljanja o lastnem načinu mišljenja (metakognitivne sposobnosti);
6. vloga osebnosti, motivacije in čustev: učenje in poučevanje ne smemo omejiti na
pomnjenje dejstev in razvoj logično-matematične inteligence, temveč so v tem procesu
enako pomembni tudi socialni in čustveni dejavniki. Čustva lahko ustvarjajo, vodijo in
vplivajo na mentalne reprezentacije.

Kritika kognitivnih teorij je, da ne postavljajo v obzir socio-kulturalne pogojenosti 
učenja, čustvenih in motivacijskih procesov ter razlik, ki izhajajo iz specifičnosti vsebin 
učenja; raziskave povezane z izobraževanjem pa potekajo v realnih šolskih razmerah in 
upoštevajo omenjene dejavnike (Pastuović, 1999). 

Razvoj teorij učenja in poučevanja od behaviorizma h kognitivizmu je imela velik vpliv 
na področje likovnosti, ker je bila le-to pred tem uvrščeno v afektivno domeno. S tem 
se je na likovno izražanje je začelo gledati tudi kot na zadevo uma (Gardner, 2008). 
Guilford in drugi teoretiki ustvarjalnosti umeščajo ustvarjalne dejavnike na področje 
mentalnih dejavnosti. Sodobne teorije simboličnih karakteristik likovnega izraza oz. 
jezika poudarjajo vlogo intelektualnih procesov v razumevanju vizualnih simbolov ozi-
roma svojevrstnem „branju“ likovnega dela. Kognitivne dejavnosti so torej pomembne 
tudi za likovno izražanje in likovno apreciacijo. Zato je mogoče ugotoviti, da je kogni-
tivni razvoj nujen za razvoj likovnih sposobnosti, in tudi, da pouk likovne vzgoje in 
pouk grafičnega oblikovanja v srednji šoli spodbuja razvoj različnih kognitivnih dejav-
nosti. 

Avtor Efland (2002) navaja Gardnerja in Eisnerja kot prva raziskovalca, ki sta že v 
osemdesetih letih dvajsetega stoletja poudarila posebnosti kognitivnih procesov, ki so 
specifični in enkratni za umetniško mišljenje in ustvarjanje ter prispevajo k celostnemu 
kognitivnemu razvoju. Gardner (1993) v svoji teoriji večkratnih inteligenc navaja, da 
vsaka dejavnost vsebuje uporabo več vrst inteligence. Za kontekst likovnosti tako velja, 
da npr. likovno izražanje vključuje prostorsko inteligenco, ravno tako pa lahko vklju-
čuje tudi logično-matematično inteligenco, če gre za prikaz linearne perspektive, ali pa 
telesno-kinestetično inteligenco, če gre za tridimenzionalno oblikovanje prostorskega 
oblikovanja (Simmons, 2001). Gardner prav tako trdi, da je vključitev in predstavitev 
različnih vrst inteligenc bistvena za razvoja kognitivnih sposobnosti in da je te vsebine 
potrebno v ustreznem razmerju z ostalimi vsebinami vključiti v šolski kurikul (Gardner, 
Kornhaber, Wake, 1999). Eisner (1982) trdi, da z umom razvijamo različne, večkratne 
oblike predstavljanja prek izkušenj, pridobljenih s čutili, ki lahko temeljijo na vizualni 
percepciji, avditivnih in/ali taktilnih virih. Pomembno je, da vsaka izmed umetniških 
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disciplin omogoča enkratne načine za predstavljanje idej in čustev, zato se zavzema za 
vključevanje več umetnostnih področij v šolskem sistemu pri spodbujanju razvoja ko-
gnitivnih sposobnosti. V šoli je tako pri učnih predmetih zaželen čim bogatejši razpon 
doživetih izkušenj, ta ustvarja osnovne pogoje za ustvarjanje širokega spektra kognitiv-
nih potencialov, ki jih bodo učenci lahko dalje razvijali (ibidem). 

2.2.3 KONSTRUKTIVISTIČNE TEORIJE 

2.2.3.1 Konstruktivizem kot sodobna pedagoška paradigma 

Konstruktivizem razlaga stvarnost kot subjektivno tvorbo (konstrukt) naše zavesti, ki 
obstoječe stvarnosti ne opaža in ne transformira objektivno, kar pomeni, da se norma-
tivno pojmovanje sveta spreminja v interpretativno (Špoljar, 2004). Znanje ni pravilni, 
objektivni zbir informacij, temveč nastaja v dolgotrajnem procesu osebnih konstrukcij 
pojmov in razlag pojavov v možganih, ki sami konstruirajo svojo resničnost; subjektiv-
na konstrukcija stvarnosti nastaja kot posledica dejavne interakcije s fizičnim in social-
nim okoljem (Foreman, 1991). 

Kognitivne in konstruktivistične teorije so izhajale ena iz druge, tvorijo preplet aktu-
alnih teorij, tako da med tema dvema skupinama teorij ni ostre meje. Nekateri avtorji, 
med njimi Piaget, Vigotski, Bruner in Glaser so vplivali na nastanek in oblikovanje 
glavnih konceptualnih smernic.

V ospredju konstruktivističnih teorij o učenju je učenčevo dejavno iskanje podatkov; 
učenec razgrajuje in na novo konstruira svoje znanje oz. izkustvo v konstruktivnem 
procesu integracije novih spoznanj v obstoječe znanje. Glede na to, da so procesi kon-
strukcije individualni in situacijsko specifični, rezultati učenja niso predvidljivi (Špoljar, 
2004). Znanje ni zapomnitev, temveč interpretacija podatkov, pri kateri učenci oblikuje-
jo novo znanje v skladu s svojim prejšnjim znanjem, z izkušnjami, s stališči, z vrednota-
mi, osebnostnimi lastnostmi in okoljem (Plut Pregelj, 2004). 

Glede na opredelitev nastajanja znanja kot individualnega ali socialnega procesa lahko 
razlikujemo kognitivne in socialne konstruktivistično utemeljene teorije poučevanja in 
učenja, Plut Pregeljeva (ibidem) pa definira še tretjo vrsto teorije učenja in poučevanja 
imenovano socialni pragmatični konstruktivizem� 

1. Kognitivni konstruktivizem oziroma psihološke kognitivne teorije učenja se opirajo 
na Piageta (1951), ki pri učenju poudarja dejavno sodelovanje posameznika z okoljem in 
meni, da razvoj spoznavnih procesov ni prirojena kategorija, niti ne neposredni rezultat 
izkustva, temveč rezultat procesa dejavne konstrukcije učečega se. Kognitivni psihologi 
poudarjajo vlogo psiholoških dejavnikov pri učenju pojmov, z ustvarjanjem pogojev, ki 
povzročajo kognitivno disonanco. Plut-Pregeljeva omenja tudi radikalne konstruktiviste, 
med njimi Ernsta von Glaserfelda, ki trdi, da je bistvo za razumevanje konstruktivizma 
zavedanje nejasnosti, negotovosti in dvomljivosti resničnosti in da ima tak značaj tudi 
za radikalne konstruktiviste (ibidem).  

2. Naslednja vrsta konstruktivističnih teorij imenovana socialni konstruktivizem se opi-
ra na teoretične predpostavke Vigotskega in pri nastajanju znanja poudarja primarnost 
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socialnih in historičnih vidikov. Predstavniki socialnega konstruktivizma trdijo, da 
posameznika ni mogoče razumeti ne upoštevaje socialno okolje in interakcije z njim 
(Wertsch, 1995). V tej skupini lahko govorimo o dveh smereh: prva se osredotoča na 
proučevanje vplivov socialnih odnosov med učenci in učitelji ter drugimi osebami, ki 
neposredno sodelujejo v učnem procesu. Druga smer poudarja ozaveščanje učencev o 
nastajanju znanja in njegovih družbenih razsežnostih, spodbuja se razvoj znanja, pri-
merjava različnih razlag istih pojavov in razmislek o učenčevem položaju in vlogi v 
učnem procesu (Plut Pregelj, 2004).  

3. Zadnjo od treh skupin konstruktivističnih teorij bi lahko imenovali tudi socialni prag-
matični konstruktivizem. Posameznik znanje pridobiva v procesu učenja z izkušnjo v
okviru zmožnosti. Krapše (1999) in Plut-Pregeljeva (2008) navajata da združuje značil-
nosti prve in druge teorije, ker sta glede na nastajanje znanja pomembna dva dejavnika:
socialni in individualni. Plut-Pregeljeva (ibidem) dodaja, da razvoja znanja ni mogoče
razumeti brez zgodovinskega, kulturnega in političnega konteksta. V to skupino uvršča-
mo utemeljitelja izkušenjskega učenja Johna Deweya in kulturnega psihologa Jeroma
Brunerja.

S spremembo pedagoških paradigem konstruktivizem pogojuje uvedbo novih didak-
tičnih strategij v vzgojno-izobraževalni proces. Pri tem ne gre za zavračanje tradicio-
nalnih pristopov k učenju, se pa pri zapletenih oblikah učenja postavljajo nove zahteve 
in principi, ki imajo za cilj razumevanje odnosov med raznovrstnimi informacijami. 
Glavna predpostavka konstruktivizma je, da v procesu interakcije med starim in novim 
znanjem učenec samostojno pridobiva nova spoznanja, zato je način pridobivanja znan-
ja pri vsakem posamezniku poseben in neponovljiv. S konstruktivistične perspektive je 
smiselno učenje po svoji naravi ustvarjalno (Newton, 2000); učitelji lahko namreč do 
določene mere pomagajo učencem pri vzpostavljanju mentalnih vezi med informacija-
mi, vendar morajo učenci sami priti do rezultata, pri čemer so vključene kognitivne in 
tudi afektivne, intuitivne značilnosti osebnosti. Pomen procesa učenja ni v ustvarjanju 
količine odgovorov, temveč v širitvi in prestrukturiranju znanja (Terhart, 2001). Učenje 
ni linearni, temveč kompleksen in nelinearni proces (Twomey Fosnot, Perry, 2005). 

Konstruktivistične teorije pripisujejo pomembno vlogo dejavnemu, aktivnemu in in-
teraktivnemu odnosu učenec učitelj kot ključni sestavini učenja. Komunikacija med 
učencem in učiteljem predpostavlja postavljanje odprtih vprašanj učencem, spodbujanje 
učenčevih vprašanj, zamisli, predlogov idr., na osnovi katerih lahko učenci oblikujejo in 
izrazijo svoje ideje, stališča ter poglede na določeno problematiko. Konstruktivistično 
utemeljen pouk ravno tako velik pomen pripisuje poznavanju predznanja učenca, njego-
vih pogledov in izkušenj�

Štehova (2004) navaja Simmonsovo (2001) klasifikacijo značilnosti, ki se dinamično 
izmenjavajo pri konstruktivnem učenju : 

1� usmerjenost k odkrivanju: učenci v pogovoru z učiteljem ter z lastno kognitivno in
praktično dejavnostjo odkrivaju zakonitosti, odnose in vezi med likovnimi pojmi in vse-
binami, estetsko vrednost likovnih del, specifičnosti likovnih materialov itd.;

2� kontekstualnost: pouk likovne vzgoje zaradi svojega izrazito interdisciplinarnega zna-
čaja nudi vrsto možnosti za povezovanje vsebin z drugimi učnimi predmeti in področji,
s čimer se izogiba vzpostavljanju dekontekstualiziranega učenja in formalnega znanja;
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3� problemska orientiranost: v problemsko zasnovanem pouku likovne vzgoje učenci 
skozi različne dejavnosti samostojno prihajajo do likovnih spoznanj, jih preverjajo in na 
podlagi lastnega izkustva ustvarjajo nove semantične konstrukte; 

4� zasnovanost na primerih: demonstracija številnih primerov, ki temeljijo na doživl-
janju z vsemi razpoložljivimi čutili, ob upoštevanju različnih kognitivnih tipov učencev  
prispeva k hitrejšemu, lažjemu in celovitemu doseganju znanja; 

5� socialna utemeljenost: sodoben pristop poučevanja likovne vzgoje počiva na kako-
vostni interakciji med učiteljem in učenci ter tudi učenci med seboj; da bi bila interakci-
ja čim uspešnejša, je poudarek na skupinskih in individualnih oblikah dela, ki pri učen-
cih povečujejo motiviranost in dejavnost; 

6� intrinzična motiviranost: ta vrsta motiviranosti predstavlja enega izmed osnovnih 
predpogojev za uspešno izvajanje pouka, pri pouku likovne vzgoje pa se aktivira z upo-
rabo ustreznih oblik in metod dela, ki spodbujajo izražanje radovednosti, zanimanje za 
problem in dejavnost v delovnem procesu. 

Radikalni načini interpretacije konstruktivističnih idej, kot so trditve, da je treba pou-
čevanje v šoli zamenjati z učenjem, težko sprejmemo, ker sta ti dve dejavnosti v učnem 
procesu neločljivo povezani; rezultat kakovostnega poučevanja učitelja je v veliki meri 
uspešno učenje učencev. Vloge poučevanja ni mogoče zanikati, bistvena je sprememba 
njegove vloge in načina izvajanja. Samostojno konstruiranje znanja pri učencu je treba 
dopolnjevati tudi z učiteljevim posredovanjem znanja. V konstruktivistično zasnovanem 
pouku grafičnega oblikovanja v srednji šoli se neposredno poučevanje učitelja uporabl-
ja v razmerah, ko je to nujno in kombinira z drugimi metodami in oblikami pouka. V 
pedagoški teoriji in praksi obstajajo tudi razlage konstruktivističnih postavk, kot je sta-
lišče, da morajo biti učenci stalno dejavni ali pa stališče, ki v celoti zavrača potrebo po 
učiteljevem neposrednem poučevanju. Pomemben vidik učenčeve dejavnosti je notranja 
dejavnost, ki pri osebnosti zadeva kognitivno in afektivno dimenzijo ter dimenzijo volje 
in privede do globljega razumevanja (Šteh, 2004).  

Učenci pri pouku grafičnega oblikovanja imajo pred učenjem vsebin z likovnega pod-
ročja določene ideje o vizualnem in likovnem svetu okrog sebe. Novo znanje ustvarjajo 
na temelju prejšnjega izkustva oz. konstrukcije. V učnem procesu jim je treba omogoči-
ti, da likovno oblikovalsko nalogo začnejo reševati s svojim predznanjem. Prav tako je 
ključna predstavitev izziva in nakazovanje poti reševanja problema, da lahko razvijejo 
naslednjo stopnjo razumevanja in tako pričnejo z reševanjem likovno oblikovalske nalo-
ge.   

Učenci bi morali čim več samostojno izbirati in predelovati informacije in odločitve 
sprejemati na podlagi lastnih mentalnih modelov (kognitivnih struktur, shem), s kate-
rimi organizirajo osebno izkustvo. To zmanjšuje ustvarjanje deklarativnega, faktičnega 
znanja v korist ustvarjanju smiselnega znanja z razumevanjem. 

Interpretativna dejavnost v konstruiranju razumevanja je navzoča zlasti pri pouku li-
kovne vzgoje kot tudi pouku grafičnega oblikovanja. Pri tem je pomembno, da učitelj ne 
daje prednosti zgolj enemu primernemu načinu reševanja likovnih problemov, temveč 
da pri učencih razvija občutljivost za različne načine reševanja, da je odprt za nove in 
drugačne ideje, da o njih razpravlja z učenci in skuša prodreti v njihov način percepcije, 
s čimer dobiva vpogled v njihov način spoznavanja, kognitivne sposobnosti, stališča in 
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prepričanja ter v področja, ki jih je treba razvijati. Spoznanje o tem je temelj za nadalj-
njo izbiro in pripravo učnega procesa in likovno oblikovalskih nalog. Konstruktivistični 
likovni pouk učencem ponuja različne oblike in načine za doseganje znanja na likov-
nem področju, odvisno od vrste znanja in učnih ciljev: od specificirane in strukturirane 
učne situacije do popolnoma nestrukturiranega okolja; od strogega sistema usmerjanja 
prek učne vsebine do načina svobodnega raziskovanja, kjer učenci neodvisno spremin-
jajo teme in dejavno udeležbo pri učenju večajo s procesom konstrukcije (Spiro in dr., 
1987). 

Konstruktivistično utemeljeni pouk grafičnega oblikovanja spodbuja razvoj vseh zmo-
gljivosti učencev in zato to lahko imenujemo celostni pogled na učenje in poučevanje, 
ki ne zadeva le spoznavnega oz. kognitivnega delovanja v ožjem smislu, temveč nujno 
povezuje čustveno, motivacijsko, socialno in psihomotorično razsežnost učenca. Takšen 
pristop poučevanja in učenja zahteva notranjo motivacijo in zainteresiranost za delo, 
zato morajo biti v konstruktivistično usmerjenom razredu zagotovljeni delovni pogoji, 
ki bodo to tudi omogočali. Ker učenci sami ustvarjajo lastne spoznavne konstrukte, ima 
učitelj vlogo posrednega vodje, koordinatorja in usmerjevalca. Učitelj mora ravno tako 
zagotoviti potrebne vire informacij in druge materiale, s pomočjo katerih si bodo učenci 
s svojo dejavnostjo gradili likovno znanje. Konstruktivistično usmerjen učitelj pri pouku 
grafičnega oblikovanja načrtuje sodelovanje med učenci, tako da si pri reševanju po-
danih nalog med seboj lahko pomagajo in razvijajo posluh zase in ostale. Učenci se pri 
skupinskem delu soočajo z načini razmišljanja svojih sošolcev in na ta način na podlagi 
socialne interakcije v dejavnem okolju nadgrajujejo lastna znanja in sposobnosti (Ma-
rentič Požarnik, Plut Pregelj, 2009). Pri učenju je pomembno učence v učni situaciji tudi 
čustveno angažirati, ker bo preoblikovanje prvotnih predstav tako boljše in lažje. To po-
meni, da daje konstruktivistični način poučevanja in učenja velik poudarek tudi razvoju 
čustvenega področja (Krapše, 1999). Uporaba ustreznih splošnih in specifičnih učnih 
metod pri učencu spodbuja ustvarjalnost kot nadgradnjo njegovih predznanj in izkušenj. 

Pri pouku grafičnega oblikovanja moramo upoštevati, da konstrukcija likovnega znanja 
poteka z navezavo novih pojmov na stare strukture, da se vzpostavi medsebojna pove-
zanost. Učence moramo zato spodbujati k pogovoru, v katerem bodo na podlagi svojih 
izkušenj izražali nove ideje in s pomočjo učitelja sprejemali nove sklepe. Ta način pri-
dobivanja likovnega znanja je povezan s Piagetovo idejo o kognitivnem konfliktu, ki 
ga je treba rešiti, in z Vigotskijevo teorijo področja proksimalnega razvoja. Problemsko 
zasnovane likovno oblikovalske naloge pri učencih povzročajo kognitivni konflikt, ki 
v mišljenju sproža spremembe. Učenci lahko izvajajo vaje, ki dani konflikt sprožijo in 
obenem vodijo k dejavnostim reševanja konflikta. Če novo likovno znanje ni primerno 
za razvojno stopnjo učencev, se lahko zgodi, da likovni problem rešujejo v nezaželeni 
smeri. Zato je pomembno, da je učitelj seznanjen s predznanjem učenca, da lahko upo-
rabi ustrezne metode, s katerimi bo kognitivni konflikt (povezovanje nove snovi s stari-
mi konstrukti) potekal uspešno. Pomembno vlogo pri tem ima interakcija med učitelji in 
učenci oziroma pogovor, v katerem učenci odkrivajo svoje zamisli o določenem likov-
nem problemu v obliki vprašanj. Učenci morajo ravno tako imeti dovolj časa in delati v 
primernih razmerah, da bi bili sposobni nove ideje izraziti na sebi lasten način (Tomić, 
2003; Šteh, 2004).  
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2.2.4 HUMANISTIČNE TEORIJE 

Humanistične teorije postavljajo v ospredje človeka in njegove potrebe ter interese� 
Zastopajo stališče, da naj bi na človeka gledali kot na celovito osebnost, ki se razvija 
vse življenje. Humanistično utemeljena pedagogika izhaja iz ideje o notranjih močeh 
učenca; pri delovanju na njegov razvoj se je treba opreti nanje in tudi na okolje, ki 
manifestacije le teh ne sme ovirati, temveč jih spodbujati. Poudarek, da učenje ni le 
spoznaven, intelektualen oz. razumski proces, ampak da je pri vsakem učenju udeležen 
človek s celotno svojo osebnostjo, so prispevali humanistični psihologi Erich Fromm 
(1900–1980), Abraham Maslow (1908–1970) in Carl Rogers (1902–1987).

2.2.4.1 Maslow in Rogers

Temeljna predpostavka humanistične teorije je, da se ljudje vedemo in ravnamo po 
svojih vrednotah in svojih namenih. Glavna predstavnika humanistične psihologije 
Rogers in Maslow poudarjata potrebo po razvoju celovite osebnosti človeka, njegovega 
osebnega razvoja, svetovnega nazora učencev in samozavesti ter koncepcije osebnega 
delovanja in možnosti izbire (Kyriacou, 2001). Humanistični pristop poučevanja in 
učenja poudarja rast oz. razvoj posameznika. Rast vključuje tako fizični, mentalni, 
emocionalni in moralni razvoj. Učenje je proces samorazvoja in izboljševanja, ki temelji 
na osebnem izkustvu in notranji motivaciji, skrajnji cilj pa predstavlja stanje, ki ga 
Maslow (1987) imenuje samouresničitev. Skozi samorefleksijo učenci odkrivajo svoje 
interese oz. potrebe, kar služi kot notranja motivacija, ki je potrebna za posameznikov 
popoln razvoj. V primerjavi s tradicionalno pedagogiko, ki je iskala načine zunanjega 
delovanja na učence, jih sodobna pedagogika spodbuja k samoizražanju prek različnih 
dejavnosti, s katerimi se jih kar najbolj spodbuja k samostojnemu sodelovanju. Želje 
in potrebe učencev se plemenitijo in razvijajo, brez vsiljevanja preverjenih idej, togo 
predpisanih načinov vedenja, ustaljenih verbalnih modelov in estetskih norm. Učenci 
niso prepuščeni sami sebi, temveč učitelj vpliva na oživljanje njihove dejavnosti, na 
spodbujanje pridobivanja osebnih izkušenj namesto pomnjenja, na spodbujanje k 
ustvarjanju namesto posnemanja in reproduciranja ob sočasnem upoštevanju učencev, 
njihovih osebnosti in avtentičnih potreb (Karlavaris, Barat, Kamenov, 1988). Osnovno 
načelo humanističnega pristopa je učenje na temelju izkustva; vrsta znanja se deli na 
kognitivno, ki se navezuje na akademsko znanje in izkustveno, ki ga povezujemo z 
uporabnim znanjem (Rogers, 1995). Rogers izkustveno učenje vzporeja z osebno rastjo 
posameznika. Vloga učitelja je v ustrezni podpori in olajšanju oz. pospešenju učenja. 

Ključne postavke so:
1. priprava pozitivnega okolja za učenje,
2. seznanitev z nameni in cilji učencev,
3. organiziranje in omogočanje dostopa do virov,
4. skrb za uravnoteženost intelektualnih in emocionalnih komponent učenja in
5. deljenje občutkov, misli in idej z učenci.

Rogers meni, da je za kakovostno učenje bistveno:
1. učenčevo sodelovanje v učnem procesu in kontrola nad njegovo naravo in usmer-
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jenostjo,
2. primarna osnovanost učenja s praktičnim, družbenim, osebnostnim ali raziskovalnim
problemom ter
3. samoevalvacija kot ključna metoda preverjanja napredka in uspeha.
Pri tem pa Rogers poudarja še pomembnost učenja o učenju in odprtosti ter pripravl-
jenost na spremembe.

2.2.4.2 Mezirowov transformacijski pristop k učenju

Mezirow (2000) meni, da s transformacijskim učenjem pri učencih izzovemo daljno-
sežnejše in globlje spremembe kot pri drugih načinih učenja; to posebej velja za pri-
dobivanje izkušenj, ki oblikujejo učenca in ki imajo zanj pomemben učinek. Ta način 
obenem označuje tudi prehod iz tradicionalnega v netradicionalni pristop poučevanja in 
učenja. Marentič Požarnikova (2000) meni, da dejavno učenje učenca celostno, misel-
no in čustveno aktivira ter mu omogoča trajnejše in uporabnejše znanje; takšen pouk, 
kjer gre za mnogo smiselnih interakcij med učiteljem in učenci ter med učenci samimi, 
imenuje transakcijski pouk; višja in naslednja etapa takšnega pouka je transformacijski 
pouk, ki pomeni spreminjanje pojmovanj o svetu in osebnosti ne le za učenca, temveč 
tudi učitelja. Razmerje med tradicionalno in sodobno šolo je mogoče opredeliti tudi kot  
razmerje med transmisijskim in transformacijskim pristopom, med „poučevanjem“ in 
„učenjem“, če poučevanje razumemo kot transmisijo, učenje pa kot transformacijo (Šte-
fanc, 2005). V didaktičnem smislu transformacijski pristop v odnosu do transmisijskega 
predstavlja spodbujanje dejavnosti učencev namesto njihove pasivnosti in reprodukci-
je, spodbujanje pridobivanja znanja na podlagi osebnega izkustva namesto pasivnega 
pomnjenja, spodbujanje ustvarjalnosti namesto posnemanja, spodbujanje oblikovanja 
osebnih stališč namesto prevzemanja tujih (ibidem, str. 36). 

Sodobni pouk likovne vzgoje in pouka grafičnega oblikovanja v srednji šoli je utemeljen 
na elementih humanistične teorije v primeru poudarjanja potrebe po celovitem razvoju 
učencev ter pomen psihološko varnega okolja in ustvarjalne klime za zdrav osebnostni 
razvoj in samoaktualizacijo. Z negovanjem kognitivnih, afektivnih in psihomotoričnih 
zmogljivosti se pri učencu vzpostavljajo osnovni pogoji za samorealizacijo kot svo-
bodne in ustvarjalne osebnosti. Humanistično usmerjeni pouk grafičnega oblikovanja 
poudarja skupinsko delo učencev in njihovo sodelovanje ter razvoj ustvarjalnosti, vred-
notenja in samovrednotenja učencev. Vključuje dejavnost in sodelovanje učencev tudi 
pri izbiri npr. likovno oblikovalske teme ali tehnike, ki se vključuje v okvir določenega 
likovnega problema (Berce Golob in Karlavaris, 1991). Raznolik in ustvarjalen pouk 
upošteva posameznika in ga usmerja k temu, da si sam gradi znanje na podlagi predhod-
nih izkušenj. Takšna spoznanja omogočajo kakovostnejše znanje, razvoj ustvarjalnosti 
in tudi kakovostnejšo komunikacijo.
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2.3 Metodične značilnosti pouka

2.3.1 UČNE METODE

2.3.1.1 Pojmovna določitev učnih metod in klasifikacija učnih metod

Na znanstveno raziskovalnem področju so si raziskovalci v skladu z razvojem 
pedagoške misli in prakse prizadevali vsebinsko pojmovno razvrstiti učne metode oz. 
jih ustrezno klasificirati. Zasledimo poskuse definiranja univerzalnih metod, uporabnih 
v metodikah vseh učnih predmetov, nadalje definiranje sistemov učnih metod in 
metodičnih variant ter pojav ametodizma kot vzpostavljanje negativnega odnosa do 
učnih metod (Duh, 2004). Težko je ponuditi ustrezen nabor učnih metod in obenem 
zagotoviti učni proces kot odprt sistem, ki se prilagaja vsem dejavnikov, ki vplivajo 
na potek pouka. Prednosti uporabe učnih metod so vsekakor možnosti kombinatorike 
in raznovrstnost uporabe metod, kar prispeva k dinamičnosti učnega procesa, njegovi 
zanimivosti, prilagajanju različnim načinom učenja učencev ter upoštevanja njihovih 
individualnih potreb (Blažič in dr., 2003; Lamagna, Selim, 2005; Strmčnik, 2001). 
Metode na likovnem področju se morajo prilagajati posebnostim pouka likovne vzgoje, 
kajti specifičnost fenomena predvideva tudi specifičnost poti (Karlavaris, Berce Golob, 
1991). 

Tanay (1990) deli likovne učne metode na didaktične (splošne) in likovne. Med 
didaktične metode prišteva metodo ustne predstavitve (metoda razlage), metodo 
pogovora, metodo dela z besedilom in metodo demonstracije, med likovne metode pa 
gradnjo, kombiniranje, variranje in redefiniranje. 

Podobno delitev učnih metod navajata Grgurićeva in Jakubin (1996). Splošne učne 
metode avtorja definirata v kontekstu prilagojenosti posebnostim pouka likovne vzgoje: 
- analitično opazovanje in analiza likovnih problemov v resničnosti, ki spodbuja likovno
izražanje;
- metoda likovnega scenarija, ki temelji na problemski situaciji; učitelj ustvarja likovni
scenarij, ki vključuje besedo, glasbo, gibanje, slike itd., pri ozaveščanju likovnega
jezika pa so v pomoč likovni produkti;
- metoda pogovora, sestavlja jo dialog med vsemi subjekti učnega procesa;
- metoda demonstracije, kot prikaz vsega, kar se doživlja s percepcijo;
- metoda dela z besedilom, ki vključuje branje besedila, vizualiziranje besedila;
- metoda ustne predstavitve (razlage), ki vključuje pripovedovanje, opisovanje
s poudarkom  na likovnosti, razlaganje likovne strukture in tolmačenje likovnih
problemov;
- gradnja – zlaganje likovnih elementov enega poleg drugega v različnih smereh;
- kombiniranje različnih likovnih elementov;
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- variiranje – obračanje likovnega elementa ali motiva na različne načine;
- razstavljanje likovnih struktur in vnovično komponiranje v nove likovne kompozicije.
Pri Tanayevi delitvi učnih metod opazimo, da so prve štiri metode (didaktične)
povezane z dejavnostjo učitelja, medtem ko se druge štiri metode (likovne) navezujejo
izključno na dejavnost učencev oziroma način izvajanja praktičnega dela učencev.
Nabor učnih metod Grgurićeve in Jakubina ne vključuje metod, ki omogočajo učencem
interpretacije specifičnih karakteristik likovnega pouka in pouka grafičnega oblikovanja
npr. kultiviranje likovne senzibilnosti, razvijanje estetske komunikacije, upoštevanje
kompleksnosti likovnih pojavnosti idr. (Karlavaris, 1981).

Avtor Karlavaris (1987; 1991) navaja poleg splošnih učnih metod tudi specifične učne 
metode pri pouku likovne vzgoje, ki jih lahko uporabimo s prilagoditvijo metodičnim 
posebnostim in karakteristikam pouka grafičnega oblikovanja. Duh (2004, str. 74) 
dodaja, da je za dosego […] „aktivnega ustvarjalnega dela v pedagoško prakso poleg 
splošnih učnih metode smiselno vključiti tudi nekatere specifične učne metode. Metode, 
ki se uporabljajo pri pouku likovne vzgoje, Karlavaris (1987; 1991) deli v dve skupini:
- prva skupina: skupina standardnih didaktičnih metod: verbalno-tekstualne metode,
ilustrativno-demonstrativne metode ter eksperimentalno-laboratorijske metode.
- druga skupina: skupina specifičnih metod: metoda estetskega kultiviranja, metoda
razmnoževanja in elaboriranja senzibilnosti, metoda transponiranja, metoda posrednih
stimulansov, metoda prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda alternativ in
variant ter metoda ozaveščanja likovne senzibilnosti.

Karlavarisova prizadevanja za vzpostavitev učnih metod, ki so aktualne v likovni 
didaktiki, je nadaljevala Berce Golobova (1990). Mnogi avtorji (Duh, 2004; Herzog, 
2013; Zupančič, 2008) so raziskovali problematiko specifičnih učnih metod v 
likovnovzgojnem delu in v praksi raziskovali njihovo učinkovitost. Rezultati raziskav so 
pokazali, da specifične učne metode v veliki meri ustrezajo naravi likovne vzgoje in so 
pomembne pri doseganju vzgojnoizobraževalnih ciljev pri likovni vzgoji. 

Meyer (2005) poudarja, da je eden izmed pogojev za kakovosten pouk raznolikost 
učnih metod. „Dinamično menjavanje in prepletanje posameznih učnih metod spodbuja 
učence k vizualizaciji kriterijev vrednotenja in k pogovoru o kriterijih ter njihovi 
primerjavi z razstavljenimi likovnimi deli“ (Duh, 2004, str. 193). Uporaba učnih metod 
in učnih oblik je učinkovita, ko razvija interese učencev, jih motivira za delovanje in v 
procesu učenja aktivira njihove zmogljivosti (Mušanović, Vrcelj, 2001). 

Določeni sklopi didaktičnih smernic na Slovenskem so predvideni za širše področje 
likovne didaktike na vseh stopnjah izobraževanja. Za področje grafičnega oblikovanja 
jih je moč uporabiti kot osnovo pri oblikovanju pristopa za načrtovanje in izvajanje 
pouka ter učinkovito učenje in poučevanje. Temeljno izhodišče za koncipiranje 
učinkovitega didaktičnega pristopa lahko predstavlja možnost prevajanja, prilagoditve 
učnih metod in učnih oblik dela za specifično področje grafično oblikovanje. 



2.3.1.2 Klasifikacija splošnih učnih metod pri pouku likovne vzgoje in 
pouku grafičnega oblikovanja

Pouk grafičnega oblikovanja kot del splošnega šolskega sistema prevzema določene 
didaktične strukturne elemente, karakteristične za vse učne predmete, mednje pa sodijo 
tudi splošne učne metode. Karlavaris in Berce Golob (1991) navajata delitev splošnih 
učnih metod, povzetih po Poljaku (1988), ki so prisotne pri pouku likovne vzgoje, 
kot tudi pri pouku grafičnega oblikovanja v srednji šoli. To so naslednje učne metode: 
metoda razlage, metoda pogovora, metoda demonstriranja, metoda praktičnih del, 
metoda dela z besedilom in dokumentacijska metoda. 

2.3.1.2.1 Metoda razlage

Metoda razlage je učna metoda, s katero učitelji preko enosmerne govorne komunikacije 
prenesejo sporočilo učencem. Metoda razlage pripada besedilni metodi, katere namen je 
prenos informacij z govorno komunikacijo, ki poteka med vsemi udeleženci učnega procesa� 
Pri pouku likovne vzgoje se najpogosteje pojavlja v začetnem delu didaktične enote, ko 
je učencem potrebno razložiti likovni problem in likovno nalogo (Duh, 2004; Karlavaris, 
1991). Postopki, ki jih pri tem uporablja učitelj, so pripovedovanje, pojasnjevanje, 
dokazovanje, opisovanje. Kramar (2009, str. 165) pravi, da je „metoda razlage 
didaktično utemeljena, kadar učenci o obravnavani snovi nimajo dovolj (pred) znanja, 
kadar je učencem čutno zaznavna in miselno težko dostopna, težko dojemljiva in bi 
drugačen pristop bil manj racionalen.“ Poudariti moramo, […] „da je zelo ekonomična 
glede na čas, hkrati s pravilno rabo zagotavlja, da je učna snov sistematično in pregledno 
obravnavana“ (Tomić, 1999, str. 88). 

Pri pouku likovne vzgoje je metoda razlage ustrezna za posredovanje večjega števila 
informacij v kratkem času, in sicer: „kadar učitelj želi učencem podati še neznane 
likovne in druge pojme ali razložiti način uporabe likovnih materialov in posebnosti 
likovnega motiva, ko posreduje likovni problem oziroma likovno nalogo, ki jo bodo 
učenci reševali“ (Tacol, 2003,str. 93).  Zaradi pogostega pojava pasivnosti učencev, 
dominacije učitelja in tudi neustrezne uporabe, glede na vrste in naloge učenja, je 
bila ta metoda deležna številnih kritik, kljub temu pa je učinkovita z vidika časovne 
ekonomičnosti. Pri vrednotenju se kaže uporabnost te metode predvsem pri predstavitvi 
kriterijev za vrednotenje (Duh, 2004). Na področju likovne didaktike jo je smiselno 
kombinirati z drugimi metodami dela (Tacol, 2003; Duh, 2004), kar velja tudi za 
uporabo te metode pri pouku grafičnega oblikovanja. 

2.3.1.2.2 Metoda pogovora

Metoda pogovora predpostavlja dvosmerno komunikacijo med učiteljem in učenci ter 
med učenci samimi. Učitelj mora pogovor usmerjati, voditi, spodbujati in usklajevati. 
„Vprašanje in odgovor sta osnovna načina metode razgovora. Pomembno je vzpostaviti 
pristnost in empatijo med učiteljem in učencem“ (Grgurić, Jakubin, 1996, str. 102).  Po 
Morganu (1992) je učna metoda pogovora uspešna, ko učiteljeva vprašanja izvabljajo 
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razmišljujoče odgovore učencev. Kramar (2009, str. 174) dodaja, […] „učenci imajo 
neposredno dejavno vlogo in tako tudi kot učitelji tudi oni sprožajo pobude za razgovor. 
Komunikacija mora biti uravnovešena, kar se kaže v pogostosti sodelovanja učencev 
in v učiteljevem spodbujanju in upoštevanju tega sodelovanja“. Z metodo razgovora 
učenci urijo verbalne sposobnosti, se usposabljajo, da bodo znali kaj povedati o svojem 
likovnem delu in delu odraslih umetnikov (Duh, 2004). 

Roca (1981, str. 26) meni, da je metoda razgovora posebej primerna za poučevanje 
likovne vzgoje pri […] „opazovanju likovnih del v razredu, muzeju, galeriji, ali 
opazovanju vidnih pojavov v naravi ali opazovanju in analizi barv, prostora v naravi, 
pri obisku umetnika ipd“. Duh (2004) dodaja, da zastavljene cilje lahko dosežemo s 
kombinacijo najrazličnejših metod, med katerimi je metoda razgovora najpomembnejša. 
Prav tako izpostavlja metodo razgovora kot možnost navajanja učencev na diskusijsko 
obliko razgovora pri formativnem in sumativnem vrednotenju v procesu likovne vzgoje. 
Pogovor je izrazito pomemben del učnega procesa in ima velik vpliv na notranjo 
motivacijo učenca. Namesto vprašanj zaprtega tipa je bolj zaželeno, skladno z namenom 
pouka, postavljati odprta vprašanja, ki so v intelektualnem pogledu zahtevnejša in 
spodbudnejša (Kyriacou, 2001); široko zastavljena vprašanja pa spodbujajo različne 
razlage in rešitve oziroma ustvarjalno mišljenje učencev. V enaki meri morajo učitelji 
spodbujati nadarjene učence kot tudi učence, ki težje usvajajo likovne vsebine ali so 
manj likovno nadarjeni. Učitelj mora usmerjati učence od splošnih vprašanj k likovnim 
temam, ki se povezujejo z drugimi področji, oziroma k likovnemu problemu, pri njem 
pa učenci sodelujejo z iskanjem določenih likovnih rešitev (Tacol, 2003). „Učitelj in 
učenci sprašujejo in odgovarjajo ter so pozorni na predmet razgovora, saj le-ta postaja 
obojestranska potreba“ (Duh, 2004, str.56).

Za uspešno izvajanje učne metode pogovora sta zelo pomembna zaupanje in čustveni 
odnos med učiteljem in učenci, s pomočjo katerih se v razredu vzpostavlja prijetno 
in spodbujajoče ozračje. Ta učna metoda bi morala biti ena izmed temeljnih splošnih 
metod pri pouku likovne vzgoje, uporabna v vseh etapah učnega procesa: pri obravnavi 
novega gradiva (spoznavanje likovnega problema, likovnega motiva, likovne tehnike),  
obravnavi ideje in likovne naloge in tudi pri končni verifikaciji rezultatov dela (Tacol, 
2003). 

2.3.1.2.3 Dokumentacijska metoda 

Dokumentacijska metoda spodbuja učenje na način, da učenci opazujejo predmete 
in pojave; pomeni […] „nepogrešljivo pot v proces spoznavanja likovnih pojmov, 
posebnosti likovnih tehnik in motivov, saj temelji na združevanju znanja s pomočjo 
informacij, ki so shranjene v različnih medijih in so torej slušne, tipne, vizualne in 
avdiovizualne (slikovne, pisne, fotografske, filmske, magnetofonske, elektronske) 
informacije“ (Tacol, 2003, str. 97). Pod tem nazivom sta združeni dve vrsti učnih 
metod: metoda dela z besedilom (tekstovna) in metoda dela s slikovnim materialom 
(ibidem). Najpogosteje se uporablja pri spoznavanju novih likovnih vsebin, posebej ali 
z medsebojnim dopolnjevanjem in vključevanjem drugih učnih metod, kot sta metoda 
razlage in metoda pogovora, pa tudi v kombinaciji s specifičnimi (likovnimi) učnimi 
metodami. 
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2.3.1.2.4 Metoda dela z besedilom

„Ta metoda se najbolj pogosto uporablja za poglabljanje in širjenje ter sistematiziranje 
znanja. Koristno jo lahko uporabimo tudi pri pridobivanju novega znanja“ (Tomić, 
1999, str. 97). Kramar (2009, str. 187) izpostavlja pomembnost učiteljevega 
vključevanja omenjene metode v pouk, saj učitelj s to metodo razvija čustveno 
doživljanje, vrednotenje in sprejemanje snovi, kar pomeni, da „se uresničuje 
izobraževalna in vzgojna funkcija.“ Z vidika likovne vzgoje je omenjeno metodo 
smiselno uporabiti pri ilustriranju literarnega besedila, lahko pa tudi preberemo kakšno 
izjavo o likovnem delu, zapisano misel umetnika, napis ob prikazani umetnini in 
podobno (Duh in Vrlič, 2003; Tanay, 1998).  

Metoda dela z besedilom je zelo primerna za delo v manjših skupinah učencev pri 
čemer pa je pomembna predpostavka pripravljenost materialov za delo. Ta metoda je 
enako kot vse do sedaj omenjene, primerna za uporabo v vseh etapah učnega procesa.

2.3.1.2.5 Metoda praktičnega dela

Metoda praktičnega dela je po besedah Roce (1981) temeljna metoda pri pouku 
likovne vzgoje. Avtor meni, da praktično delo učencev poteka pod vodstvom likovnega 
pedagoga ali učitelja preko treh načinov poučevanja: razvijanja ustvarjalne domišljije 
(fantazije), razvijanja opazovanja in razvijanja vizualnega spomina. Metodo praktičnega 
dela pri likovni vzgoji razumemo tudi kot metodo praktičnega likovnega izražanja. 
Pri omenjeni metodi mora biti poseganje učiteljev v ustvarjalno delo učencev zelo 
diskretno in nevsiljivo. Predvsem naj učitelji posegajo le takrat, kadar učencem zmanjka 
motivacije, kadar potrebujejo tehnično pomoč ipd., nikakor pa naj učitelji ne posegajo v 
ustvarjalne postopke učencev (Duh in Vrlič, 2003).

2.3.1.2.6 Metoda prikazovanja (statična metoda)

Z metodo prikazovanja kot statično metodo učencem prikazujemo predmete in 
pojave vidnega sveta neposredno, čim bolj verno reproducirane pojave vidnega sveta, 
reprodukcije umetniških del in ilustracije, vsakdanje predmete, likovno zanimive 
pojave v okolju, aplikacije likovnih in likovno kompozicijskih elementov (fotografije, 
diapozitivi, videoposnetki, umetniška likovna dela). Ob prikazovanju je pomembno, da 
so le ti dovolj veliki in kakovostni, da jih vidijo vsi učenci v razredu, ter da imajo za 
ogled dovolj časa (Duh in Vrlič, 2003). Avtorja (ibidem) uvrščata metodo prikazovanja 
in metodo dela z avdiovizualnimi sredstvi med splošne vizualne učne metode. 

2.3.1.2.7 Metoda demonstracije (praktično manipulativna metoda)  

Metoda demonstriranja je najpogosteje uporabljena, predvsem za demonstracijo 
postopkov dela, uporabo orodij za likovno izražanje in likovne tehnike ter prikazovanje 
estetskih in neestetskih predmetov ter likovnih del otrok in odraslih umetnikov.
Demonstracija mora biti natančna, sistematična in nazorna. Demonstriramo le način oz. 
princip dela, ne pa oblikovni vzorec (Duh in Vrlič, 2003). 
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V procesu likovne vzgoje je metoda demonstracije najbolj pogosto uporabljena metoda 
meni Duh (2004). Avtor navaja: „Sodobne likovne vzgoje brez vizualne in tipne 
percepcije, brez zaznave s čutili, ni mogoče predstavljati“ (ibidem, str. 55). Pomembno 
je učencem demonstrirati primere različnih likovnih izrazov, tehnik ali stilskih obdobij, 
da bi se učenci začeli zavedati številnih izraznih možnosti v likovni praksi, da bi si 
pridobili vizualno izkustvo in se v likovnem pogledu kultivirali. Opazovanje mora pri 
njih vzbuditi zanimanje in motivacijo za likovno izražanje in nadaljnje raziskovanje 
v likovnem mediju. Učenci poleg tega z opazovanjem zanimivih izraznih možnosti 
drugih učencev vidijo tudi možnost svojega lastnega individualnega dela in likovnega 
izražanja.

Duh (2004, str. 56) navaja, da […] „na opazovanju temelji vrednotenje v procesu 
likovne vzgoje, ki pri učencih razvija sposobnost opazovanja, predstavljivosti, 
ustvarjalnosti, domišljije in likovnega mišljenja. Tako kot pri procesu likovne vzgoje, 
se tudi pri likovnem vrednotenju, aktivno opazovanje odvija od začetnega zanimanja 
za likovni pojav, preko analize pojava, emocionalnega, vizualnega in intelektualnega 
doživljaja, do ustvarjanja pojma o pojavu in končnega vrednotenja pojava.“ Po 
njegovem mnenju (ibidem) je metoda demonstracije v kombinaciji z drugimi splošnimi 
in specifičnimi metodami pri likovni vzgoji izjemno pomembna.

Po Kramarju (2009) demonstracija lahko obsega gibalno prikazovanje, dramatizacijo, 
uprizarjanje oziroma izvajanje različnih delovnih (organizacijskih) procesov, dogajanja, 
prikazovanje fizikalnih, kemijskih procesov, tehnoloških delovnih procesov. To 
metodo uporabimo glede na učno situacijo, njen namen je, „da se učenci intelektualno 
aktivirajo, da jim zagotovimo čutno izkušnjo, da bodo lahko z miselno obdelavo prišli 
do bistva spoznavane stvarnosti“ (Tomić, 2000, str. 98). Avtorja (Ivanuš Grmek in 
Javornik Krečič, 2011) metodo demonstriranja opisujeta kot „učenje psihomotoričnih 
spretnosti in veščin – neposredno izvajanje tega, kar se učenec uči. Prepletajo se 
motorične ali gibalne in psihične ali miselne aktivnosti. Pomemben je postopek: faza 
spoznavanje, utrjevanja in avtomatizacije“ (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011, 
str. 128). Duh in Vrlič (2003) uvrščata metodo demonstriranja, metodo praktičnega 
likovnega izražanja in metodo eksperimentiranja med splošne praktično-manipulativne 
učne metode.

2.3.1.3 Klasifikacija specifičnih učnih metod 

Uporaba učnih metod in učnih oblik je učinkovita, ko razvija interese učencev, jih 
motivira za delovanje in v procesu učenja aktivira njihove zmogljivosti (Mušanović, 
Vrcelj, 2001). Duh (2004, str. 74) meni, da je za dosego […] „aktivnega ustvarjalnega 
dela v pedagoško prakso poleg splošnih učnih metode smiselno vključiti tudi nekatere 
specifične učne metode.  „Specifične učne metode pri likovni vzgoji so sistemi načinov 
dela, ki potekajo pri reševanju določenih nalog, usvajanju znanja, spretnosti in navad 
z namenom, da bi prišli najhitreje do cilja“ (Duh in Zupančič, 2011, str. 44). Avtorja 
dodajata, da „specifične učne metode likovne vzgoje izhajajo iz osnovnih karakteristik 
estetskega fenomena v didaktičnih procesih. Pri likovni vzgoji učitelji načrtujejo in 
uporabljajo učne metode, ki so primerne za doseganje določenih ciljev v procesu 
likovne vzgoje“ (ibidem). Karlavaris (1991, str. 128) meni, da specifične učne metode 
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vsebujejo  naslednje značilnosti: […] „estetsko komunikacijo, ustvarjalne procese, 
kompleksnost likovne vzgoje in individualnost umetniškega delovanja. Iz vsake od 
teh specifičnosti lahko oblikujemo učne metode, ki bi bile primerne za te posebnosti in 
lahko pozitivno vplivajo na njihov razvoj“. 

Specifične likovne metode so načini dela, ki so izšli iz posebnosti likovnega področja, 
njegovih značilnosti in problematike. Pri likovni vzgoji se ne spodbuja samo 
intelektualni razvoj, temveč se s spodbujanjem čustvene in ustvarjalne komponente 
generirajo tudi kvalitativni procesi, ki delujejo kot dejavnik kultiviranja osebnosti 
(Berce Golob, 1993; Karlavaris, 2007). Pomen specifičnih likovnih metod se zato 
odraža v spodbujanju estetsko-ustvarjalnih vidikov osebnosti, splošne metode so namreč 
večinoma usmerjene v spodbujanje intelektualnih dejavnosti (Duh, 2004). 

Specifične likovne metode v kombinaciji s splošnimi učnimi metodami omogočajo 
večjo prilagodljivost in dinamičnost poučevanja in učenja. Obenem pa je za uspešno 
izvedbo specifičnih metod potrebna tudi večjo usposobljenost učitelja pri poznavanju 
likovnega jezika, razlik v zmožnostih likovnega izražanja in načina dojemanja likovnih 
pojmov ter posebnosti ravnanja z likovnimi materiali, pa tudi učenčevih interesov 
in nagnjenj (Duh, 2004; Tacol, 2003). Z uporabo teh metod učenci bolje razvijajo 
zmožnosti opazovanja, domišljijo, sposobnost razmišljanja in izražanja misli na likovni 
način, svobodno ustvarjalno izražanje ter samostojno in ustvarjalno ravnanje z likovnimi 
materiali in orodji (Duh, 2004; Berce Golob in Karlavaris, 1991; Tacol, 2003;).

Pomembna je uporaba ustreznih učnih metod, izhajajoč iz zakonitosti procesa likovno 
oblikovalskega razvoja, procesa dela, individualnih razlik med učenci ter tudi ciljev 
likovne vzgoje. Specifične učne metode pri likovnem pouku kot tudi pouku grafičnega 
oblikovanja omogočajo:
- da v umetniških delih in okolju učenci lažje zaznavajo likovne probleme in likovno
estetske vsebine ter razvijajo smisel za njihovo razumevanje;
- z iskanjem kvalitativnih vsebin oziroma odnosov med posameznimi elementi neke
likovne strukture v umetniških delih in izdelkih sošolcev omogočajo poglobljeni,
individualni doživljaj likovno-estetskih komponent;
- omogočajo individualni, samostojni in ustvarjalni pristop k praktičnemu delu oziroma
likovnemu izražanju;
- omogočajo vrednotenje umetniških del in izdelkov sošolcev glede na rešitev likovnih
problemov;
- omogočajo povezovanje likovnih vsebin in znanj ter likovne senzibilnosti z drugimi
življenjskimi situacijam (Berce Golob, 1990).
Specifične (likovne) učne metode izhajajo iz osnovnih karakteristik specifičnosti
likovne vzgoje; iz vsake specifičnosti se lahko izločita dve učni metodi, ki ustrezata
temu področju in razvoju njegovih značilnosti (Karlavaris, 1987; 1991). Karlavaris
(1991) navaja štiri glavne specifičnosti likovne vzgoje:
- estetsko komunikacijo,
- ustvarjalne procese,
- kompleksnost in
- individualnost likovne dejavnosti.
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Iz njih izhajajo štiri specifične učne metode, iz katerih se diferencirata še dve posebni 
metodi: 
1. metoda likovno-estetske komunikacije 
(vsebuje metodo estetskega kultiviranja in metodo razmnoževanja in elaboriranja 
senzibilitete), 
2. metoda raziskovanja 
(vsebuje metodo transponiranja in metodo posrednih stimulansov), 
3. metoda kompleksnosti 
(vsebuje metodo prepletanja in metodo izmeničnih vplivov) in 
4. metoda avtonomnih postopkov 
(vsebuje metodo alternativ in variant in metodo ozaveščanja likovne senzibilite). 

Tudi Berce Golobova (1993) deli specifične učne metode v skupine po omenjenih 
specifičnostih, ki jih v manjši meri modificira. Poleg tega to delitev dopolni še s skupino 
metod, ki zadevajo specifičnosti likovnih tehnik ter jo zaključi z navedbo desetih 
specifičnih likovnih metod, razdeljenih po naslednjih specifičnostih: 
- specifičnosti estetske komunikacije 
1. metoda estetske komunikacije/estetskega kultiviranja 
2. metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti 
- specifičnosti kreativnih procesov 
3. metoda transponiranja in alternativ  
4. metoda posrednih stimulansov 
- kompleksnost likovnih pojavnosti, funkcij, procesov 
5. metoda kompleksnosti in prepletanja 
6. metoda izmeničnih vplivov 
- individualne, subjektivne značilnosti likovnih fenomenov 
7. metoda avtonomnih likovnih postopkov 
8. metoda ozaveščanja lastne senzibilnosti 
- specifičnosti likovnih tehnik 
9. metoda neposrednega učenja likovne tehnike 
10. metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne 
izkušnje. 

2.3.1.3.1 Metoda estetske komunikacije 

Z metodo estetske komunikacije […] „si učenci širijo občutljivost za posamezne likovne 
komponente, oblikovne strukture in miselne elaboracije. Hkrati si bogatijo občutljivost 
za likovne elemente, njihove odnose in večplastnost sporočil, spoznajo različne 
strukture likovnega izražanja, pridobijo likovna spoznanja in likovno občutljivost“ 
(Duh, 2004, str. 60). Ker gre za učno metodo, s katero pri učencih učitelji bogatijo 
njihovo občutljivost za določene likovne elemente in njihove odnose za večplastnost 
sporočil, za različne strukture likovnega izražanja (Berce- Golob, 1990), je pomembno, 
da jo učitelj uporablja skozi celotni proces likovne vzgoje. Pri pouku likovne vzgoje 
se tako daljša proces estetske komunikacije, saj se z njo razvija tudi senzibilnost 
(občutljivost). Karlavaris (1991, str. 128) meni za metodo estetske komunikacije, da je 
ta metoda tista, […] „katera v učni komunikaciji daje prednost estetski komunikaciji z 
vsemi njenimi specifičnostmi.“ 
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Estetska komunikacija je definirana kot „prenos čustveno-estetskega sporočila in kot 
kultiviranje zavesti prejemnika tega sporočila“, pri čemer […]  „ni nujno, da se pri 
subjektih pojavita isti doživljaj in ista estetska sodba“ (Karlavaris, 1987, str. 181). 
Poglavitni namen uporabe te učne metode je vzpostavitev estetske komunikacije med 
učiteljem, učenci in likovnimi deli, tako, da se prek učnega procesa ozavesti in usvoji 
estetske vrednosti likovnih del zaradi „estetsko kvalitativnega napredovanja osebnosti“ 
(Karlavaris, 1991, str. 128).  
Različne estetske sodbe so produkt različnih percepcij in predhodnih izkušenj učencev, 
pri čemer ne smejo biti negativno ocenjene niti od drugih učencev niti od učitelja; 
učitelj z estetsko komunikacijo pri učencih kultivira presoje, ki se nadgrajujejo z 
novimi spoznanji in v pogledu kakovosti spreminjajo. Uporaba te učne metode zato 
predpostavlja estetsko izobraženega in ozaveščenega učitelja, ki razume „likovni 
besednjak“ svojih učencev oziroma značilnosti njihovega likovnega izražanja. Estetska 
komunikacija lahko poteka tudi pri vrednotenju likovnih izdelkov na način, da učenci 
opažajo značilnosti različnih rešitev likovnega problema in tudi, da pojasnjujejo svoje 
doživljanje likovnih izdelkov drugih učencev. Zelo pomembno je tudi, da učitelj navaja 
učence k spoštovanju vseh izdelkov, ki ne glede na likovno nadarjenost posameznika 
izkazujejo samostojen in spontan način reševanja likovnega problema (Duh,2004; Tacol, 
2003).  

2.3.1.3.2 Metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti 

Metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti pomeni, da subjekti (učenci) 
bogatijo svojo občutljivost za določene likovne elemente in njihove odnose za 
večplastnost sporočil, za različne strukture likovnega izražanja. Čim daljši je ta proces, 
tem večja je senzibilnost oz. občutljivost za ubrane odnose in s tem globlje doživljanje 
in razumevanje estetskih sporočil. Do tega rezultata pridemo pri likovni vzgoji, če 
pri učencih postopoma množimo likovna spoznanja in likovno občutljivost. Pri tem 
je pomembno, da izhajamo od lažjega k težjemu (Berce-Golob, 1990). Karlavaris 
(1991, str. 128) trdi, da se rezultati uporabe te metode kažejo kot  […] „občutljivost pri 
zaznavanju barv in njihovih odnosov, fleksibilnejše poteze linij in struktur, občutljivost 
za ritmično odstranjevanje mase na volumnu itd“. Potrebno je zavedanje, da je mogoče 
[…] „na vseh področjih likovne aktivnosti razvijati vizualno stopnjo občutljivosti in 
nato razvijati metode, s katerimi se lahko te stopnje dosežejo, ob upoštevanju, da se vse 
med seboj prepletajo in elaborirajo“ (ibidem, str. 128).
Z metodo širjenja in udejanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti se pri učencih razvija 
sposobnost za opažanje kvalitativnih razlik med likovnimi elementi in njihovimi 
odnosi (npr. sposobnost za dojemanje in spoznavanje barv ter njihovih odnosov, 
občutek za kompozicijo itd.). Za uporabo te metode mora učitelj imeti zadovoljivo 
znanje s področja likovnega jezika, likovnih materialov in orodij, mora biti sposoben 
analizirati likovna dela učencev. Način dela s to metodo zahteva veščino v smislu 
iskanja najprimernejših postopkov, ki bodo na zanimiv in spontan način približali 
učno vsebino oziroma spodbudili opažanje likovnih vrednosti in s tem bogatili svojo 
občutljivost za določene likovne elemente in njihove odnose za večplastnost sporočil, za 
različne strukture likovnega izražanja (Berce Golob, 1991; Duh,2004; Karlavaris, Tacol, 
2003). To učno metodo je zaželeno kombinirati z metodo pogovora, demonstracije in 
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dela s slikovnim materialom. Cilj uporabe te metode je razviti čim večjo senzibiliteto 
za likovni jezik, odnose med elementi, ki sestavljajo določeno likovno delo, ter kar 
najbolje razumevati estetska sporočila, kar se dosega z vzporednim razvojem likovnih 
spoznanj in likovne občutljivosti. To pa vodi k zelo občutljivemu načinu likovnega 
izražanja, kar se opazi v naslednjem: izvirni likovni rešitvi (izvirne ideje, skladnost 
likovnih elementov), pravilni uporabi likovnih elementov pri likovnem izražanju, 
zmožnosti besednega poimenovanja likovnih elementov in njihovih posebnosti, izvirni 
izbiri ustreznega vizualnega znaka za likovni doživljaj, samostojni in ustvarjalni uporabi 
likovnih izkušenj pri reševanju likovnega problema in povečevanju občutljivosti za 
likovne elemente.  Metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti je nadgradnja 
metode estetske komunikacije in sicer v smislu dodajanja naloge širjenja likovnih 
komponent in vrednosti njihove oblikovne strukture oziroma miselne elaboracije (Duh, 
2004).

2.3.1.3.3 Metoda kompleksnosti in prepletanja

„Slojevitost združuje mnoge elemente v celoto: motiv, tehniko, likovni jezik, slog, 
osebnost ustvarjalca in ob tem tudi relacije do sveta, uporabljene funkcije, ideologijo 
ipd. Te komponente pridejo v poštev kot postopki pri likovni vzgoji, čeprav se lahko 
delo začne spodbujeno z enim od njih in se potem vsi drugi vključujejo v ustvarjalni 
proces. Na isti način pristopamo tudi k slojem umetniškega dela. Pri likovni vzgoji 
prelivamo pozornost učencev iz enega v drug sloj“ (Berce-Golob, 1990, str. 285–286).  
„Prepletanje se v tej metodi kaže kot opozorilo na  nujnost prepletanja dejavnosti 
učitelja in učenca, na racionalno in emocionalno celoto, na teoretične in praktične 
aktivnosti, na opazovanje in recepcijo v odnosu na ustvarjalnost itd. V nekaterih 
procesih bodo ti postopki bolj izraženi, v drugih manj, le-to pa ostaja odločitev samega 
učitelja“ (Karlavaris, 1991, str. 129).  
Učni proces pri likovni vzgoji je organiziran tako, da se v njem prepletajo vsebine 
likovnega jezika, likovnega problema, likovnega motiva, likovne tehnike in materialov 
oziroma teoretični in praktični elementi pouka. Vse omenjene komponente se pri tem 
obravnavajo skozi subjektivno prizmo osebnosti učenca in njegovega dojemanja sveta 
in likovnih vsebin (Karlavaris, 1991). Kompleksnost se odraža tako pri teoretičnem 
delu, kjer je zastavljen likovni problem s prepletom vsebin kot motivacija in spodbuda – 
kot tudi pri praktičnem delu, kjer se poleg izvedbe likovnega problema (npr. harmonija 
barv) vzporedno pojavljajo tudi drugi likovni problemi ( npr. kompozicija, uporaba 
likovnih materialov idr.). Učitelj mora z uporabo metode kompleksnosti opozarjati na 
povezave med vsemi elementi, navajati učence k temu, da jih opažajo in ozaveščajo 
ter jih nato po lastnem doživljaju spontano in ustvarjalno izražajo. To metodo lahko 
uporabimo v uvodnem delu ure (motivaciji) ter pri demonstraciji reprodukcij in izvirnih 
likovnih del, pa tudi pri zaključnem delu ure oz. vrednotenju likovnih izdelkov učencev; 
učitelj pri tem usmerja pozornost učencev iz enega v drug sloj likovne ustvarjalnosti, 
učenci tako ozaveščajo njihovo medsebojno odvisnost in povezanost v celoto (Duh, 
2004 ;Tacol, 2003).



40

2.3.1.3.4 Metoda izmeničnih vplivov

Pod pojmom izmeničnih vplivov Berce-Golobova (1990) označuje proces izmenjave 
kvantitativnih in kvalitativnih obdobij v ustvarjalnem procesu. Pod kvantitativna 
obdobja uvrščamo kvantitativna zbiranja informacij o likovnem problemu v uvodnem 
delu. Karlavaris (1991) meni, da se likovni proces začenja s kvantitativnimi dejavniki 
(ki ga omogočajo), kot so opažanje, vizualno pomnjenje, domišljija, tehnična spretnost. 
Ti vplivajo na aktiviranje kvalitativnih dejavnikov (spodbujevalnih), ki v ustreznih 
razmerah privedejo do ustvarjalne ideje oziroma kvalitativne rešitve, tj. izvirnega 
likovnega izdelka. Pod kvalitativna zbiranja pa uvrščamo ustvarjalne ideje, svobodnejši 
improviziran proces. Nastanek ideje zahteva ponovno angažiranje kvantitativnih 
dejavnikov, ki pomagajo pri uresničevanju likovne ideje. Karlavaris (1987, str. 
182) pojasnjuje: „Začne se z zaznavanjem problema in s kvantitativnim zbiranjem
informacij, ki jih kritično ocenjujemo. Sledi svobodnejši, improviziran proces, ki se
imenuje inkubacija in je v svoji globini kvalitativen, a v interakciji s prvo fazo pogojuje
kvalitativni skok v ustvarjalno idejo. V likovni ustvarjalnosti se ob ustvarjalni ideji
ponovno pojavljajo kvantitativni procesi izvajanja, oblikovanja materiala, torej dela,
ki je spremljano z vrednotenjem, verifikacijo“. Za kakovostno izvajanje pouka likovne
vzgoje je pomembno, da se te izmenjujoče aktivnosti med seboj prepletajo. „Učitelj
jih mora zaznati in sprožiti, spodbujati in usmerjati, da bo oblikoval ustrezen kreativni
proces in rezultat“(ibidem, str. 286).

Učitelj mora tekom procesa pedagoškega dela pri pouku likovne vzgoje […] „menjavati 
svoje postopke in spodbude, da bi spodbudil tisti kompleks dejavnikov, ki imajo v 
danem trenutku odločilno vlogo v kvalitativnih spremembah, samem procesu in končnih 
rezultatih“(Karlavaris, 1991, str. 129). Metoda izmeničnih vplivov izhaja iz zakonitosti 
ustvarjalnih procesov in izmenjave kvalitativnih in kvantitativnih likovnih dejavnikov 
(Karlavaris, 1987; Karlavaris, Berce Golob, 1991); njihova medsebojna odvisnost in 
prepletenost generira nova likovna znanja in vpliva na razvoj sposobnosti. Pri uporabi 
metode izmeničnih vplivov je treba upoštevati tudi večplastnost učnih vsebin in 
prilagojenost razvojni stopnji učencev. 

2.3.1.3.5 Metoda ozaveščanja lastne senzibilnosti 

Karlavaris (1991, str. 130) meni, da ta učna metoda za učence pomeni, da „likovno delo 
ne nastaja naključno, ampak da učitelj poskuša osmisliti vsako dejavnost, da doseže 
določen rezultat glede sinteze in doživljajskih in zavestno-racionalnih komponent, ki 
jih lahko kot pridobljene izkušnje kasneje ponovno uporabijo z vsemi različicami“. 
Berce-Golobova (1990) meni, da ta učna metoda uvaja učence v lastno ozaveščanje 
subjektivnosti in individualnosti. Pomeni, da se dražljaji, ki jih učenci dobijo ob dobri 
uvodni motivaciji in v pogovoru o likovni nalogi, oblikujejo kot nova likovna izkušnja, 
ki jo potem lahko učenci realizirajo.  

Kot meni Karlavaris (1987), ta metodični proces uvaja subjekt v lastno ozaveščanje 
subjektivnosti in individualnosti, pri čemer se pri ustvarjalnem delu ali recepciji 
umetniških del počasi prehaja s spontanih reakcij v poseben, samosvoj in vse bolj 



41

zavesten proces, ki zagotavlja, da se likovni doživljaj v zavesti obdrži kot likovna 
izkušnja, ki se lahko v določenih situacijah znova izkoristi in tako poveča likovno 
občutljivost. 

Čeprav je za likovni proces še vedno v veliki meri značilno spontano likovno izražanje, 
pa je cilj likovne vzgoje tudi, da učenci z likovnim izražanjem in drugimi učnimi 
dejavnostmi usvojijo nova znanja, sposobnosti in veščine, predvidene v učnem načrtu. 
Učitelj lahko pri delu uporablja reprodukcije umetniških del in drugo vizualno gradivo, 
na podlagi katerega lahko pridobi informacije o osebnem okusu, željah, percepciji, 
opažanju in likovnih nagnjenostih posameznih učencev. Učenec si z ubesedovanjem 
vtisov in mnenja o opazovanih tujih in svojih likovnih delih krepi občutljivost za 
likovne probleme, različnost v uporabi likovnih materialov in tehnik ter postopno 
ozavešča osebne likovne nagnjenosti in karakteristike lastnega likovnega izražanja, kar 
prispeva h krepitvi samozavesti in ustvarjalnim likovnim rešitvam (Tacol, 2003).

2.3.1.3.6 Metoda avtonomnih likovnih postopkov 

Metoda avtonomnih likovnih postopkov upošteva subjektivnost v ustvarjalnem procesu. 
Berce-Golobova pravi, da se metodični postopek neprestano prilagaja individualnim 
potrebam učenca. „Ta metoda poudarja avtonomnost osebnosti in upoštevanje 
individualnosti, ki je v širšem pomenu tudi princip likovne vzgoje.“ (Duh, 2004, str. 
62). Da povečuje notranjo trdnost in motiviranost, omogoča učencem nove poskuse in 
rešitve, odpira prostor za nove ideje (Berce- Golob, 1990). Karlavaris (1991, str. 130) 
dodaja, da je za […] „vsako individualnost potrebno izbrati poseben postopek, primeren 
ritmu in specifičnostim likovnega razvoja“. To omogoči na način, da se v konkretni učni 
situaciji najprej seznani s predznanjem učencev ter cilje in naloge čim bolj prilagodi 
individualnim značilnostim vsakega izmed njih. 

Med praktičnim delom učitelj spremlja delo učencev in jih po potrebi spodbuja z 
dodatnimi vprašanji in s pogovorom. Če uporabljajo stereotipne, šablonske rešitve, 
skuša učitelj s postavljanjem vprašanj o možnih drugačnih rešitvah pri učencih 
spodbuditi razmišljanje o alternativnih različicah, s katerimi bi v likovnem pogledu 
obogatili svoj izdelek (Tacol, 2003). Učitelj mora spoštovati različne likovne izraze 
učencev in izdelke ocenjuje po uspešnosti reševanja likovnega problema, ne pa po 
morebitnih lastnih likovnih preferencah.

2.3.1.3.7 Metoda transponiranja in alternativ 

Berce-Goloba (1990) pravi, da s to učna metodo učitelj uporablja postopek 
transponiranja, pri katerem se sproži izvirnost ter lastno iskanje rešitev. Ob tem pa 
opozarja, da učitelj ne sme dajati neposrednih navodil. Karlavaris (1991) kot posebno 
značilnost te metode omenja vlogo psihične komponente likovnega oblikovanja pri 
transponiranju „resničnega sveta“ v likovni doživljaj, ki se v likovnem produktu odraža 
kot specifična likovna vrednost (npr. sugestivni detajl, skladna kompozicija). Naloga te 
učne metode je spodbujati učence pri transponiranju stvarnosti, ki jo opažajo, v lastni 
likovni izraz oziroma čustveno-emocionalno sporočilo, izraženo z likovnim jezikom. 
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Uporaba metode transponiranja in alternativ mora zato na učence delovati spodbujajoče 
oziroma sprožati njihovo notranjo motivacijo po doživljaju likovnega problema na 
individualen način in z iskanjem izvirne poti za njegovo reševanje z likovnimi izraznimi 
sredstvi. Ustrezna je npr. kombinacija uporabe metode transponiranja in alternativ 
in metode pogovora s katero učitelj spodbuja doživljanje in razmišljanje učencev o 
likovnem problemu in motivu z uporabo različnih učnih sredstev in pripomočkov, ki 
vplivajo na aktiviranje čutil, čustev in misli. 

„Pokazatelj uspešnosti te metode je, če učenci uživajo pri svobodnem raziskovanju 
likovnega motiva in v izvirnih rešitvah raznovrstnih idej, kakor tudi če se navdušujejo 
nad lastnim odkritjem novih postopkov pri rešitvi likovne tehnike in nad izvirnim 
iskanjem in izkazovanjem znanja likovnih pojmov“ (Tacol, 2003,str. 107).

2.3.1.3.8 Metoda posrednih stimulansov

Delovanje metode posrednih stimulansov se kaže, tako Berce-Golob (1990) v obliki 
nepričakovanih impulzov, ki privedejo v ustvarjalnem dejanju do kakovostnega 
preskoka. Enako kot pri metodi transponiranja in alternativ tudi pri tej učitelj postopa 
nepredvidljivo in posredno. Metoda posrednih stimulansov ne zadeva likovnega 
problema oziroma naloge neposredno, temveč vpliva na psihične komponente, ki 
pripeljejo do spodbujanja kognitivne, afektivne in ustvarjalne dejavnosti (Karlavaris, 
1991). Karlavaris (ibidem) pravi, da je ustvarjalno mišljenje, intuicijo oziroma 
kvalitativni pomik k ustvarjanju novih zamisli in izdelkov mogoče sprožati s posredno, 
z asociativno, alegorično, odprto komunikacijo, ki dopušča množico različnih idej, 
stališč, rešitev. Uporabljajo se posredni stimulansi, ki lahko sprožijo val nepredvidljivih 
občutljivosti. Učencem ne smemo posredovati izrazito racionalnih, faktografskih in 
togih pravil na kakšen način naj rešijo likovno delo, pač pa učitelj npr. z inventivnim 
pogovorom v uvodnem delu učne ure spodbudi učence k iskanju novih ustreznih rešitev. 
Treba je uporabiti postopke, ki na posredne načine spodbujajo zaznavanje problema ter 
zbiranje informacij prek igre in improvizacije. Metoda posrednih stimulansov je posebej 
primerna za uporabo pri prikazovanju prosto izbranih tem in domišljijskih motivov ali 
pri uporabi likovnih materialov na nove načine.
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2.3.2 UČNE OBLIKE

Učne oblike so določene z didaktično-metodičnimi zahtevami in tudi specifičnostjo 
samega predmeta. Njihova uporaba in kombinacija sta odvisni od števila in starosti 
učencev, ciljev in vsebine pouka, učiteljeve didaktične kompetence in usmerjenosti 
učnega procesa (Tacol, 2003). Blažič idr. (2003) navajajo, da se oblike izobraževalnega 
procesa pojavljajo kot sestavni del metod, ki urejajo razmerja med položaji in vlogami 
učiteljev ter učencev. Raznolike učne metode in učne oblike pri pouku lahko zagotavljajo 
bolj smiselno in obstojnejše znanje z razumevanjem (Plut Pregelj, 2008).

Glede na pomen učiteljeve vloge in tudi na delo samih učencev poznamo neposredne 
(direktne) in posredne (indirektne) oblike dela, ki obsegajo frontalno delo, delo s 
posamezniki (individualno delo), skupinsko delo in delo v dvoje (Blažič in dr., 2003; 
Bognar, Matijević, 2005).

2.3.2.1 Neposredne učne oblike 

2.3.2.1.1 Frontalna učna oblika

Značilnost frontalne učne oblike je, da učitelj istočasno dela s celotnim razredom. 
Učitelj je v vlogi organizatorja in voditelja učnega procesa, aktivnost učencev 
predstavlja sledenje snovi in memoriranje podatkov. Pri tem načinu poučevanja gre 
poleg učiteljeve dominantne vloge tudi za usmerjanje miselne aktivnosti učencev 
oziroma procesa spoznavanja, neposredno vodenje do želenih ciljev, spodbujanje ali 
pa oviranje njihovega čustvovanja in motivacije. Slabost te oblike je uniformiranost, 
pojavljanje monotonosti v delu, odsotnost dvosmerne komunikacije in primanjkljaj 
individualnosti (Bežen, Jelavić, Kujundžić, Pletenac, 1993). Takšen način vodenja ovira 
notranjo diferenciacijo in individualizacijo, komunikacijo in sodelovanje med učenci, 
ustvarjalnost in samostojnost učencev. Značilnosti direktnega poučevanja so pasivna 
vloga učencev in manj učinkovite oblike učenja, kot je npr. učenje z zapomnitvijo 
oziroma ponavljanjem. To pa posledično pomeni kratkotrajno znanje, nizek prenos 
znanja in nizek razvoj različnih sposobnosti (Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009). 

Kljub temu pa učitelj lahko postavlja problemsko zasnovana vprašanja odprtega tipa 
pri pouku in učence usmerja k samostojnemu razmišljanju in sklepanju; s tem frontalna 
oblika dela pridobi drugačen pomen. Pomembna je namreč ustrezna kombinacija 
splošnih učnih metod (npr. metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda razlage) 
in specifičnih metod (npr. metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja 
likovnih senzibilnosti, metoda posrednih stimulansov, metoda kompleksnosti in 
prepletanja), kar učencem na najbolj ustrezen način približa likovno vsebino ter 
omogoči večjo samostojnost in aktivnost učencev.  
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2.3.2.2 Posredne učne oblike

2.3.2.2.1 Individualna učna oblika

Značilnost individualne učne oblike je, da učenci individualno, torej samostojno 
rešujejo naloge. Pri samostojnem delu imajo učenci namreč možnost uveljavljanja in 
afirmacije z lastno aktivnostjo. „Prednost individualne učne oblike je v tem, da postavlja 
učenca v neposreden odnos z nalogami, razvija samostojnost in večjo svobodo učenca, 
v nekaterih situacijah spodbuja iniciativnost in osebno odgovornost“  (Bežen idr. 
1993, str. 136). „V procesu pouka pri likovni vzgoji prevladuje individualna oblika oz. 
individualizirano delo z učenci, tako je vsakemu učencu omogočeno, da samostojno z 
lastno aktivnostjo sodeluje v tem procesu“ (Duh, 2004, str. 55).  

2.3.2.2.2 Dvojice

Prednost takšne oblike dela je, da se učenci medsebojno vodijo, dopolnjujejo, preverjajo 
in vrednotijo. Spodbuda je v domeni učitelja, učenci so pri izvajanju nalog samostojni in 
neodvisni. Razvoj komunikacije poteka od učenca do učenca. „Prednosti te oblike lahko 
vključujejo: enostavno komunikacijo, nujnost sodelovanja, dobro motivacijo, možnost 
tekmovanja, vključevanje »izoliranih« učencev in večjo delovno disciplino“ (Bežen 
idr., 1993, str. 137). Avtorji Bežen idr. menijo, da so slabosti učne oblike dvojic stopnja 
usposobljenosti učitelja, dostopnost različnih virov znanja in možnosti konfliktov, ki so 
posledica medsebojne tekmovalnosti (ibidem). 

2.3.2.2.3 Skupinska učna oblika

Bognar in Matijević (1993) menita, da je skupinska učna oblika bogatejša, dinamična, 
atraktivnejša in raznovrstnejša in da takšen pouk zato pripomore k odpravi monotonije. 
Skupinsko delo pri likovni vzgoji pomeni „občasno formiranje skupin, ki samostojno 
rešujejo likovne naloge. Pri skupinskem delu nastaja skupinsko delo, ki ga ustvarja 
več otrok, običajno vsi člani skupine. Pri skupinskem delu otroci sodelujejo in se 
dogovarjajo, svoj likovni prispevek v skupinskem delu pa prilagajajo drugim“ (Duh in 
Vrlič, 2003, str. 90). 

Čeprav je učitelj pri skupinski učni obliki oz. indirektnem poučevanju v ozadju, vodi 
pouk in je odgovoren za potek in uspešnost učnega procesa. Zato je pomembno, 
da učitelj vključuje v pouk tudi druge učne oblike, katere omogočajo indirektno 
poučevanje, večjo samostojnost in aktivnost učencev. Pri posrednem poučevanju se 
namreč povečata samostojnost in aktivnost učencev, učenci so v neposrednem stiku z 
učno vsebino, samostojno iščejo poti za rešitve nalog in problemov in iščejo odgovore 
na zastavljena vprašanja, opazujejo, eksperimentirajo, uporabljajo različne vire itd. „Pri 
obeh načinih poučevanja gre za medsebojno dopolnjevanje in povezovanje, zato naj jih 
učitelj kombinira glede na učne cilje, vsebine in razvojno stopnjo učencev. Ob tem pa 
je pomembno upoštevati, da ima indirektno poučevanje prednost pri omogočanju višje 
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stopnje notranje diferenciacije in individualizacije in pouku daje večjo učinkovitost“ 
(Ivanuš Grmek, Čagram in Sadek, 2009, str. 40) Oba načina poučevanja sta pri 
pouku pomembna, kajti ob prepletanju in povezovanju direktnega in indirektnega 
načina poučevanja spodbujamo motivacijo in interes učencev, povečujemo njihovo 
samostojnost, aktivnost in uspešnost (Adamič, 2005, str. 81, Plut Pregelj, 2008, str. 
18–19).

Kooperacija, interakcija, motivacija in uspešnost reševanja nalog se najučinkovitejše 
uresničujejo v manjših skupinah (4–6 učencev), ki imajo jasno zastavljene cilje in 
naloge (Gillies, 2003). Učenci se v skupini lahko bolje kot učitelji zavedajo slabšega 
razumevanja določenih vsebin pri drugih učencih in sami vrstnikom lahko ponudijo 
boljšo razlago nerazumljenih vsebin (ibidem). Prednost takšnega načina dela prispeva k 
izboljšanju samopodobe pri učencih in krepi občutek njihove vključenosti v razred kot 
skupnost.

Za pouk grafičnega oblikovanja je prav tako značilna uporaba predvsem individualnega, 
samostojnega dela, v manjši meri pa je v uporabi skupinsko delo ter delo v dvojicah. 
Raziskovalci Pibernik, Milčić in Bonta (2010) menijo, da bi učitelji morali usposobiti 
dijake za delo v skupinah in da so skupine lahko bolj ustvarjalne v primerjavi s 
posameznikom, zato je skupinska oblika dela zelo pogosta v oblikovalskih studiih.
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2.4 Didaktična komunikacija

 

2.4.1 TERMINOLOŠKA OPREDELITEV POJMA KOMUNIKACIJA

Pojem „komuniciranje“ izhaja iz latinske besede communicare in je v povezavi s pome-
ni „skupen“, „komuna“, „skupnost“ in tudi „združiti“. (Beattie 1981; Cobley 2008, 
Rosengren 2000, str. 1; Schement 1993 ). Peters (2008, v Peters, 1996 in Craig, 2000) 
nasprotno ugotavlja, da beseda „komunikacija“ izhaja iz latinskega samostalnika com-
municatio, kar pomeni „deliti“. Poleg etimoloških postavk pa poznamo še množico defi-
nicij, vezanih na teorije komuniciranja in modele komuniciranja pri čemer je splošni, 
širši pomen besede komunikacija izmenjava informacij, vzpostavitev kontakta, medsebo-
jnega razumevanja ob uporabi jezika in znakov (Deutsche Nationalbibliothek, 2013). 

Različni avtorji različno definirajo vlogo in pomen komunikacije. Tako Škufca-Smrdel 
(2011) opredeli komunikacijo kot proces, kjer lahko posamezniki izmenjujejo infor-
macije ob uporabi skupnega jezika, mimike, kretenj in znakov. Nadalje Şoitu, (1997) 
in Blândul (2005) komunikacijo opredeljujeta kot šifriran prenos oz. kodo idej, vtisov, 
slik, znanja itd. Braslasu (2014, str. 499) trdi: „Komunikacija je opredeljena kot umet-
nost predajanje informacij, idej in stališč od ene osebe na drugo osebo, kot proces 
večpomenske interakcije med ljudmi.“ S komunikacijo ustvarjamo spreminjajoč odnos 
med dvema osebama ali več osebami (Heckel, 2010). Ne le, da komunikacija omogoča 
pridobivanje znanja, interakcijo, gradnjo odnosov, je tudi jedro metaznanja, v katerem 
so skrita sporočila, ki jih ustvari odziv vsakega udeleženca v aktu komunikacije (Sfez, 
2002).

Velikokrat pride v poteku komunikacije do motenj (šumov), kar posledično pripelje do 
nerazumevanja in napačne razlage prejete informacije. Informacije ali deli posredovanih 
informacij se lahko zaradi pomanjkljivosti v komunikacijskem kanalu izgubijo oziro-
ma ne pridejo pravočasno do prejemnika (Stovall, 2015). Baćović (2007) navaja, da se 
lahko motnje v komunikaciji pojavijo na strani pošiljatelja, prejemnika ali pa v poteku 
komunikacijskega kanala. Ob pojavu motnje v komunikaciji je pogost vzrok napačno 
poslana, lahko tudi pomanjkljiva in nerazumljiva informacija ter ovire v komunikaci-
jskem kanalu. Pri izmenjavi informacij med dvema ali več osebami moramo upoštevati 
kognitivne, afektivne in vedenjske značilnosti. Weaver (2010) kot pomemben vidik ka-
kovostne komunikacije poudarja empatičnost do sodelujočih v komunikaciji ter zaupljiv 
in spoštljiv odnos. 

Vloga in pomen discipline grafično oblikovanje je identificiranje, informiranje, usmer-
janje, razlaga in prepričevanje gledalcev oz. uporabnikov (Robin, 2011). Pomembno je, 
da pošiljatelj in prejemnik sporočila govorita enak vizualni jezik, tako oblikovalec delu-
je kot interpreter in prevajalec sporočil. Baldwin in Roberts (2006) navajata, da mora za 
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učinkovito vizualno komunikacijo obstajati pošiljatelj sporočila (naročnik), in sprejem-
nik (občinstvo). Oblikovalec je v vlogi „dekodirnika“, ki prevede zahteve pošiljatelja v 
slike in vsebino in se poveže s prejemnikom. (Hembree 2006). 

2.4.2 TRANSMISIJSKI IN TRANSAKCIJSKI MODEL 
KOMUNIKACIJE

Komuniciranje pogosto razumemo predvsem kot proces, v katerem se nekatere vsebine 
(simboli, informacije) prenašajo od pošiljatelja preko medija ali kanala k sprejemniku. 
Termin „komunikacija“ lahko uporabljamo že v primeru, da se vsebine samo prenašajo. 
V tem pogledu se komunikacija nanaša na dejavnosti komuniciranja in je sestavljena 
izključno iz oddajanja in sprejemanja sporočil. Takšen način komuniciranja imenujemo 
transmisijski način komuniciranja. Komunikacija v tem primeru je „uspešna“, če vsebi-
na ni izgubljena ali popačena v postopku prenosa (prejeto sporočilo je enako poslanemu 
sporočilu). S stališča transmisije je torej povsem smiselno, da obe strani v konfliktu 
komunicirata uspešno, če so sporočila pravilno dešifrirana, čeprav se strani med seboj 
ne strinjata (Cobley in Schulz, 2013). 

Transmisijski model komunikacije so z ontološkega stališča kritično ovrednotili mnogi 
komunikacijski teoretiki, ki namesto tega predlagajo različice imenovane konstitutivni 
modeli komunikacije. V transmisijskem modelu je komunikacija omejena zgolj na 
tehnični postopek. S tem se zanika predvsem simbolna in dialoškega kakovost človek-
ovega bivanja (Shepherd, 1993). Predpostavka, da pošiljatelji, sprejemniki, in vsebina 
obstajajo neodvisno od procesa prenosa, ne upošteva, da so vsi ti elementi dejansko 
proizvedeni simbolično v teku človeške interakcije (Deetz 1994; Pearce 2007). V skladu 
z navedenim in v nasprotju z transmisijskim, linearnim modelom komunikacije avtor 
Carey opredeljuje komunikacijo kot „simbolični proces, s katerim se realnost proizvaja, 
vzdržuje, popravlja in preoblikuje“ (Carey 2009, str. 19).

Avtor Barnlund (2008) je oblikoval primer t.i. transakcijskega modela osnovanega 
na ideji, da se posamezniki vključujejo v proces pošiljanja in sprejemanja simultano� 
Transakcijski model, za razliko od drugih upošteva, da je komuniciranje hkraten proces 
v katerega sta istočasno vključena oddajnik ter prejemnik. Tako lahko oba istočasno 
pošiljata in sprejemata sporočila. Dodan je tudi element okolje, kot fizično ter kulturno 
ozadje komuniciranja. 

V ospredju so tri bistvene zakonitosti transakcijskega modela:
- komuniciranje je potekajoč in spreminjajoč proces. Prav tako se spreminja oddajnik, 
prejemnik ter okolica sporočanja. 
- v vsakem procesu komuniciranja je vsak element povezan z drugim in tako ne more-
jo obstajati eden brez drugega. Prisotna je soodvisnost, kjer vir ne more obstajati brez 
izvora ter tudi sporočilo ne brez vira. 
- vpliv komuniciranja na sodelujoče je odvisen od okolice sporočanja, odnosa, izkušenj, 
ter kulturnih prepričanj (Wood 2009; Studies 2011).
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2.4.3 VRSTE KOMUNIKACIJE

Komunikacijo lahko razdelimo glede na različne kriterije: 
• besedno in nebesedno komuniciranje ločimo glede na obliko oz. uporabljene simbole; 
• neposredno ali direktno (iz oči v oči) in posredno ali indirektno komuniciranje (na 
daljavo, preko telefona, dopisov, elektronsko) ločimo glede na razdaljo med udeleženci; 
• enosmerno, dvosmerno in večsmerno komuniciranje ločimo glede na smer 
sporazumevanja; 
• vizualno, avditorno, kinestetično, olfaktorno in gustatorno komunikacijo (prejemniki 
so lahko vid, sluh, površina telesa, voh in okus) ločimo glede na modaliteto oz. vrsto 
zaznavnega kanala
• intraosebno ali intrapersonalno komuniciranje (posameznik komunicira sam s seboj, 
notranji govor); 
medosebno ali interpersonalno komuniciranje (neposredno komuniciranje med dvema 
ali več osebami); 
splošno komuniciranje (medijsko, žurnalistično, javno, množično, sekundarno in 
posredno komuniciranje) ločimo z ozirom na obliko komuniciranja glede na udeležence 
v komunikacijskem procesu in uporabljene poti, po katerih sporočila potekajo
• avditivni mediji, vizualni mediji in avdio-vizualni (AV) mediji ločimo glede na 
medijski pristop v komunikaciji oz. kriterij modalitete posredovanja informacij oz. 
oddajanja informacij.

2.4.3.1 Govorno verbalna komunikacija

Verbalna komunikacija je komunikacija najmanj dveh oseb, ki pri prenosu besednega 
sporočila izmenjujeta informacije z namenom doseči pri prejemniku odziv na poslano 
sporočilo. Najpomembnejše orodje verbalne komunikacije je jezik kot strukturiran 
sistem simbolov – besed, s pomočjo katerih prenašamo misli in čustva. S tem nam jezik 
omogoča izraziti sebe, to ubesediti, izmenjati mnenja, opisati svoje vtise, spreminjati 
sebe in druge. „Verbalni jezik je glavni vir, ki ga uporablja učitelj z namenom dajanja 
informacij, posredovanja pojasnil in usmerjanja celotnega učnega procesa“ (Rodríguez 
Gallego, 2007, str.6).

Besede uporabljamo za prenos sporočil, kadar komuniciramo besedno ali verbalno. 
Takrat izražamo misli ter jih tako posredujemo drugim. Za uspešno verbalno 
komunikacijo je pomembno predvsem jasno izražanje. Upoštevati moramo, da lahko 
ima ena beseda več različnih pomenov ter več različnih besed enak pomen. Tudi pri 
verbalni komunikaciji lahko pride do nesporazumov zaradi različnega pomena in 
posploševanja besed. Besedna ali verbalna komunikacija je lahko govorna oz. ustna in 
pisna. Perkins (2010) navaja, da pri govornem ali ustnem komuniciranju komuniciramo 
neposredno ali posredno. Kadar komuniciramo pisno uporabljamo za posredovanje 
besed pisavo v elektronskih sporočilih, tisku in pismih. Fink, Urnaut in Števančec 
(2009) ugotavljajo, da so prednosti ustnega komuniciranja v hitri izmenjavi informacij, 
veliki zasebnosti sporočanja in vključitvi nebesedne komunikacije. Slabost ustnega 
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komuniciranja je nedokumentiranost. Prednost pisnega komuniciranja je v dokazni 
vrednosti in večji natančnosti sporočanja informacij. Slabosti pisnega komuniciranja 
so upočasnjen potek, ni takojšnje povratne informacije in ni vključenosti nebesednih 
sporočil.

2.4.3.2 Neverbalna komunikacija

Nebesedno komunikacijo definiramo kot komunikacijo z uporabo nebesednih sredstev; 
vključena je govorica telesa in intonacija glasu. Pomemben je pomen neverbalne 
komunikacije, ki jo izražamo z glasom, govorico telesa in humorjem. „Neverbalni 
jezik je močnejši v smislu izražanja čustvev, je tudi bolj pristen“ meni Izquierdo y 
Cuadradova  (1996, str. 94).

Knapp, Hall in Horgan (2013) uvrščajo med nebesedna sredstva komunikacije: mimiko, 
gestiko, proksemiko ter ton glasu. Nebesedna ali neverbalna komunikacija lahko 
besedno komunikacijo dopolnjuje, potrjuje ali jo zanika. Besede lažje nadzorujemo, 
medtem ko nebesedne izraze težje kontroliramo. Ob dekodiranju nebesednih sporočil 
uporabljamo: vid, sluh, tip in vonj. Burgoon, Guerrero in Floyd (2016) ugotavljajo, 
da komunikacijo sestavlja 93 % neverbalni ter 7 % verbalni del sporočila. Mimika, 
gestika in proksemika sestavljajo govorico telesa (Rodríguez Gallego, 2007). Z mimiko 
obraza izražamo svoja čustva in stališča. Z gestiko rok, nog, prstov, dlani, glave in 
ramen ponazarjamo povedano. Proksemika prikazuje gibanje in položaj udeležencev 
komunikacije v prostoru. Pri komunikaciji je pomemben medosebni prostor, ki 
predstavlja razdaljo med posameznimi udeleženci. Knapp idr. (2013) opisujejo, da se 
notranje stanje izraža preko drže telesa, prav tako preko zvočne podobe govora (glasu). 
Značilnosti glasu, ki so bistvenega značaja pri oblikovanju neverbalne komunikacije so: 
višina, ton, hitrost, glasnost, ritem govorjenja in poudarki. Pri medsebojnem stiku sta 
pomembna zunanji videz in stil oblačenja, ki nakazujeta odnos posameznika do sebe ter 
do ljudi s katerimi komunicira. 

2.4.3.3 Posredna in neposredna komunikacija

Baćović (2007) govori o posrednem oziroma indirektnem komuniciranju kadar 
med pošiljateljem in prejemnikom sporočila obstaja komunikacijski kanal. Načini 
posrednega komuniciranja so: dopisovanje, telefonski pogovor, tisk, elektronska pošta 
idr. Takojšnja povratna informacija načeloma ni možna, zato je manj učinkovita od 
neposrednega komuniciranja. Pozitivna značilnost takšne oblike komuniciranja je v tem, 
da prejemniku ostane informacija dostopna daljše obdobje in je nespremenjena. 

Kadar poteka komunikacija med pošiljateljem in prejemnikom sporočila brez 
posrednika, govorimo o neposrednem ali direktnem komuniciranju. Takrat oddajamo 
in sprejemamo besedna in nebesedna sporočila. Gre za pogovor med dvema ali več 
osebami, ki se nahajajo skupaj, pri tem vzpostavljajo očesni stik. Zaradi pričakovane 
takojšnje povratne informacije je neposredno komuniciranje učinkovitejše od 
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posrednega. Vpliv na učinkovitost imajo psihološki dejavniki udeležencev 
komunikacije. Takšna oblika komunikacije se uporablja v vsakodnevnih situacijah, kot 
tudi na sestankih, pogovorih, predavanjih, seminarjih ter razgovorih. Baćović (ibidem) 
dodaja, da je prednost neposrednega komuniciranja v tem, da komunikacija poteka 
hitreje s takojšnjo povratno informacijo. 

2.4.3.4 Enosmerna in dvosmerna komunikacija

Komunikacija je lahko enosmerna ali dvosmerna. Pri enosmerni komunikaciji 
posredujemo pomembne informacije oziroma podatke za katere ne pričakujemo 
povratne informacije. Takšno komuniciranje je lahko precej formalno, saj ni pravega 
osebnega stika in ne pride do interakcije udeležencev. Enosmerno komunikacijo 
uvrščamo v obliko hierarhične komunikacije. Značilno zanjo je hitrejši pretok 
informacij, vendar je manj učinkovita. O dvosmerni komunikaciji govorimo takrat, 
ko pričakujemo oziroma dobimo povratno informacijo ali nova mnenja. Pri tem je 
takšna oblika komuniciranja bolj učinkovita in v odnosu do prejemnika informacije 
enakovredna. Uporablja se pri reševanju nastalih konfliktov, temelji na sproščenem 
pogovoru, kjer prejemnik in pošiljatelj izmenjujeta stališča, mnenja ter predloge 
(Mihaljčič, 2006).

2.4.3.5 Splošna, intrapersonalna in interpersonalna oblika

- splošna oblika (medijska, žurnalistična, javna, množična, sekundarna in posredna 
komunikacija);
- intrapersonalna oblika (notranja komunikacija oz. posameznik komunicira s samim 
seboj);
- interpersonalna oblika (neposredna komunikacija dveh ali več ljudi iz oči in oči). 
To obliko komunikacije avtorji definirajo z oznako medosebna komunikacija ali 
interpersonalna komunikacija, ki pa v širšem smislu pomeni hoteno ali nehoteno, 
zavedno ali nezavedno, načrtovano ali nenačrtovano pošiljanje, sprejemanje in 
delovanje sporočil v medsebojnih, neposrednih odnosih ljudi.

2.4.3.6 Medijski pristop v komunikaciji

Pojem medij, tako piše Blažič (2003), ni jasno definiran. Narava likovnovzgojnega 
dela zahteva nosilca oziroma posrednika v določenih didaktičnih funkcionalnih pove-
zavah, kjer predstavlja nosilca posameznih funkcij. Pod termin medij pri likovni vzgoji 
razumemo predvsem posrednika vizualnih informacij in estetskih kvalitet likovnega 
umetniškega dela (Duh in Vrlič, 2003; Herzog, 2008). Če medije razvrščamo v smislu 
izobraževanja in pouka kot komunikacijskega procesa jih klasificiramo predvsem na 
medije kot nosilce informacij in medije kot prenašalce informacij (Duh, 2001, str. 50). 
Poznamo neposredne vire spoznavanja, to so originalna likovna dela in posredne vire 
spoznavanja, to so reprodukcije (ibidem).
Najpogosteje upoštevani kriterij pri klasifikaciji medijev je kriterij modalitete 
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posredovanja informacij oz. oddajanja informacij (Blažič, Grmek, Kramar in Strmičnik, 
2004):
- avditivni mediji: mediji vezani na verbalno komunikacijo, z njimi posredujemo 
akustične vtise ( radio, magnetofonski trak, cd-plošča);
- vizualni mediji: mediji, ki informacije posredujejo optično, prejemnik pa informacije 
sprejema s pomočjo vida (znak, pisava, slika) ;
- avdio-vizualni (AV) mediji: razlikujemo AV medije v ožjem smislu pomena (mediji, 
ki informacije posredujejo tako akustično kot optično, v posredovanje informacij so 
vključena slušna in vidna čutila: zvočni film, zvočno-slikovni niz, televizija) ter AV 
medije v širšem smislu pomena (mediji, ki posredujejo informacije bodisi avditivno 
bodisi vizualno. Sem prištevano že omenjene avditivne in vizualne medije: film, 
znak, pisava, slika idr. (Blažič idr., 2003). Po ožji definiciji (ibidem) k AV-medijem 
prištevamo predvsem sodobne medije oz. sklope več medijev, ki poleg gibljivih 
slik omogočajo tudi zvočno komponento ter taktilno komponento: film, televizija, 
računalnik, interaktivna tabla, e-gradiva idr. Uporaba sodobnih medijev in multimedije 
predstavlja nove možnosti za popestritev likovno-ustvarjalnega vzgojnega ter 
izobraževalnega dela (Duh, 2001). 

Medije pri likovnem pouku in pouku grafičnega oblikovanja uporabljamo predvsem 
ciljno, le kot metodični pripomoček. Delimo jih na produktivne (materiali za likovno 
oblikovanje) in receptivne (reprodukcije likovnih del). Receptivni tehnični mediji 
so: tiskane reprodukcije, episkop, grafoskop, diapozitivi, video, zgoščenke, internet 
(ibidem). 

Problematika klasificiranja učnih medijev je povezana tudi z delitvijo pouka na 
tradicionalni (transmisijski) in sodobni (transakcijski). Sodobno zasnovan pouk ustvarja 
nove načine poučevanja in učenja, ki vključujejo uporabo širšega spektra učnih sredstev, 
metod in oblik dela v primerjavi s tradicionalnim poukom (Šteh, 2004). Izbor učnih 
medijev je v tesni povezanosti z izborom metod, oblik in pristopov (Kalin, 2004), 
avtorica navaja dejavnike ustrezne izbire medijev: namen in cilj pouka, učna vsebina, 
značilnosti socialnega okolja, značilnosti učencev in učitelja ter značilnosti medija; 
preučitev teh lahko prav tako predstavlja eno od možnih izhodišč pri oblikovanju 
pristopa pouka grafičnega oblikovanja. 

2.4.4 DIDAKTIČNA KOMUNIKACIJA

Didaktična komunikacija je opredeljena kot posebna oblika izobraževalne komunik-
acije, kot “komunikacijsko orodje vpleteno v podporo sistematičnemu procesu učenja” 
(Iacob, 1998, str. 190). Didaktična komunikacija je oblika izobraževalne komunikacije 
preko katere se posredujejo učne vsebine, da bi ustvarili akt učenja (Braslasu, 2014). 
Didaktično komunikacijo torej lahko opredelimo kot instrumentalno komunikacijo, ki je 
neposredno vključena pri sistematični podpori procesu učenja, načrtovana in izvedena 
za izpolnitev predhodno določenih izobraževalnih ciljev. 

Didaktična komunikacija ima svoje značilnosti, določene z institucionalnim kontekstom 
in procesom učenja in poučevanja: 
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- je dvostranska in usmerjena,
- vsebuje izobraževalne cilje,
- je strukturirana v skladu s pedagoško logiko,
- predvidena je aktivna vloga učitelja (učitelj izbere, organizira, omogoča razumevanje
vsebin),
- je prilagodljiva (v odvisnosti do sprejemnika),
- je osredotočena na učenca (sposobnosti, potrebe, interese učencev),
- je ocenjevalna in samoocenjevalna (tako v primeru učitelja in učencev),
- je formativna (učitelj hkrati vpliva na vsebino in študente),
- se ravna po predpisih in ritualih,
- prevladuje učiteljeva verbalna komunikacija (60-70%) (Iacob, 1998, str. 234–236).

2.4.4.1 Komunikacijski procesi pri pouku

Izjemnega pomena pri snovanju sodobnega pouka je kakovosten razvoj interakcijsko-
komunikacijske dejavnosti med učiteljem in učencem, poudarjata avtorja Littlejohn 
in Fossova (2007). Iskrenost, skladnost in simetričnost didaktične komunikacije 
pripomorejo k ustvarjanju sproščene klime in k aktivnemu vrednotenju lastnih likovnih 
prizadevanj (Duh, 2004). Pomembna je dvosmerna in vzajemna, empatična „[…] 
ustvarjalna, odprta komunikacija, ki je ciljna, direktna, jasna, odgovorna, pozitivna, 
iskrena, pozorna in sodelovalna“ (ibidem, str. 66). Bognar (2012) prav tako meni, da 
je moč spodbujati ustvarjalnost z ustrezno didaktično komunikacijo, in se zavzema 
za spreminjanje odnosa s postavljanjem nenavadnih vprašanj in pobud ter z uporabo 
posebnih metod in postopkov.

Mnogi avtorji, med njimi Vreg (1990) menijo, da komuniciranje vedno izhaja iz 
nekega določenega interesa in je interakcijska zveza ter oblika socialne interakcije. 
Tako se komunikacija pri pouku kaže kot interakcijska zveza med učiteljem in učenci. 
Predpostavlja se komunikativno delovanje komunikacijskih partnerjev (učenci, učitelj), ki 
skušajo v s svoji komunikativni interakciji doseči sporazumevanje. Brajša (1993, str.83) 
meni, da je resnična komunikacija ko: „oba sogovornika reagirata in recipročno vplivata 
drug na drugega. Oba se pogovarjata in oba tudi spreminjata. Po takem pogovoru so 
vsi udeleženci drugačni, kot so bili na začetku pogovora. Gre za pogovor, v katerem 
poslušamo, razmišljamo in govorimo.“ Duh (2004, str. 65) dodaja: „Sodelovanje 
med komunikacijskimi partnerji spodbuja le odkrita komunikacijska klima, v kateri 
se problemi opisujejo, pošiljatelji in prejemniki se vedejo spontano, se vživljajo v 
sogovornika (empatija) in z njim ravnajo kot z enakovrednim sogovornikom.“ 

Pri pouku bi učitelji morali komunicirati tako, da vzpostavijo takšen medosebni odnos, 
da učenci sporočilo sprejmejo in da bi le-to nanje vplivalo skladno z namenom sporočila 
(ibidem). Vsebina komunikacije mora vsebovati intersubjektiven pomen, se pravi, biti 
relevantna tudi za učence (Strmčnik, 1999, str.129). Avtor poudarja enakovrednost vseh 
interesov, prednost enih ali drugih pa le kot možnost na podlagi demokratičnega konsen-
za (ibidem). Sporočila med pošiljatelji in sprejemniki naj bi potekala v obe smeri, s tem 
se vloga učitelja in učencev menja, komunikacija pa je dvosmerna oz. vzajemna (Duh, 
2004).
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Glede na opredelitev načina komunikacije in posameznih dejavnikov komunikacijske 
zanke avtor Duh (2004) predstavlja poenostavljeno komunikacijsko shemo:

Slika 1 : Shema komunikacijskega procesa v fazi vrednotenja pri likovni vzgoji, Duh (2004, str. 65 )

Pošiljatelj (učitelj ali učenec) ima namen prenesti prejemniku – učencu ali učitelju 
določeno misel (vsebuje zaznavo, čustvo, predstavo idr.), zato to misel (čustvo, preds-
tavo) kodira, jo spreminja v izgovorjeno besedo, gesto, skico. Učenci sprejemajo spo-
ročila učitelja in jih ob tem dekodirajo (interpretirajo) in v skladu s tem nanje reagirajo. 
Povratna informacija, ki poteka po enakem principu v obratni smeri, pove učitelju, v 
kolikšni meri je bilo njegovo sporočilo razumljeno. Pomemben je medosebni odnos, 
da učenci sporočilo sprejmejo in da le to vpliva na njih skladno z namenom sporočila� 
Bretanićeva (1990, str. 31) poudarja: „Medosebni odnos je tisti mikroelement vzgojnega 
dogajanja, od katerega je odvisna uspešnost vzgojnega delovanja.“ 
Sporočilo samo še ne pomeni vsebine komunikacije, ampak je to le eden od vidikov 
sporočila (Strmčnik, 1999). Ločimo štiri vidike sporočila:
- vsebinski vidik (vsebina sporočila)
- osebni vidik ( odkrivanje sebe v sporočilu)
- odnosni vidik (definiramo odnos do vsebine in prejemnika sporočila)
- vplivni vidik (vpliv na vedenje prejemnika)
(Tomić, 1999).

Prevajanje vidikov sporočil v kontekstu likovne vzgoje podaja avtor Duh (2004, str. 67):
- vsebinski vidik:  učiteljev pozitivni pogled in pričakovanje dobrih likovnih rezultatov. 
Vsebino predstavljajo likovna dela in likovni kriteriji, likovna naloga, psihični likovni 
elementi, ustvarjalne značilnosti posameznika, obvladovanje likovne tehnike ipd. 
„Pomemben je tudi jasen, nekompliciran govor kot ustvarjalni del tega vidika sporočan-
ja ter sprejemanje morebitnih nepravilnosti in negotovosti ter pomankljivosti“(ibidem).
- osebni vidik sporočila: optimističen, fleksibilen in dovolj strog ter konstruktiven učitelj 
z bogatimi likovnimi izkušnjami;
- odnosni vidik: taktnost in priznavanje kvalitetnih likovnih rešitev, učiteljev posluh in 
zanimanje za likovno napredovanje;
- vplivni vidik sporočila: spremljamo zaupanje med učitelji in učenci ter opogumljanje 
za nadaljnja likovna raziskovanja.
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Pomen prevajanja vidikov sporočil v kontekstu likovne vzgoje je v njeni široki zasnova-
nosti in uporabnosti, tako da jih lahko uporabimo tudi v kontekstu osebnega, odnosnega 
in vplivnega vidika pri pouku grafičnega oblikovanja. Pri vsebinskem vidiku moramo 
glede na specifičnost področja in pa stopnjo razvoja učencev vsebino ustrezno prilagodi-
ti pri koncipiranju pouka grafičnega oblikovanja v srednji šoli. 

Učitelj je v vlogi iniciatorja in vodje komunikacijskega dejanja. „Pri tem je pomemb-
na ustvarjalna odprta komunikacija, ki je ciljna, direktna, jasna, odgovorna, pozitivna, 
iskrena, pozorna in sodelovalna. “ (ibidem, str. 66).

„Enako pomembno kot sporočilo samo je tudi to, kako je sporočilo izgovorjeno, tako 
tudi pri likovnem vrednotenju govorimo o verbalni in neverbalni komunikaciji, kjer vsa-
ko izgovorjeno besedo spremlja množica neverbalnih znakov, ki dajo izgovorjeni besedi 
smisel in moč vplivanja“ (ibidem, str. 67). Uspešnost interpersonalnega komunicira-
nja pri likovnem vrednotenju je odvisna od medsebojne usklajenosti (kongruentnosti) 
verbalnih in neverbalnih sporočil. Učinkovita in uspešna bo […] le kongruentna in 
iskrena komunikacija. Ob kongruentnosti komunikacije je pomembna tudi razumljivost 
interpersonalnega komuniciranja. Sporočilo je razumljivo, če je preprosto, pregledno, 
jedrnato in zanimivo“ (ibidem, str. 68–69).

V komunikacijskem ciklu med učiteljem in učenci lahko pride do motenj oz. šumov, 
ki predstavljajo omejitveni dejavnik učinkovitega prenašanja in sprejemanja sporočil. 
Tomićeva (1999) navaja tri vrste šumov: mehanični (oviran prenos sporočila), psihološ-
ki (besede vzbudijo različne emocionalne interpretacije) in semantični (razumljivost 
sporočil).

Ključni poudarki za doseganje skupnih znakov učitelja in učencev:
- učitelj mora strokovnost in terminologijo pri didaktični komunikaciji prilagoditi razvo-
jni stopnji učencev;
- količina skupnih znakov se lahko poveča z uporabo več komunikacijskih kanalov;
- učitelj naj ob verbalni uporablja tudi neverbalno komunikacijo, uspešnost in razumlji-
vost komunikacije pa naj sproti preverja s povratnimi informacijami, ki so lahko never-
balne in verbalne;
- povečanje skupnih znakov pri ostalih vidikih sporočil (osebni, odnosni, vplivni) zahte-
va od učitelja sposobnost empatije, se pravi, sposobnost projiciranja v notranja stanja ali 
osebnost učencev (Duh, 2004, str. 72).
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2.5 Ustvarjalnost

2.5.1 OPREDELITEV USTVARJALNOSTI

Ustvarjalnost oziroma kreativnost je kompleksen psihološki fenomen, ki ga je 
mogoče raziskovati, opredeliti in razumeti z različnih vidikov. Poznamo številne 
definicije ustvarjalnosti, kot tudi individualne interpretacije avtorjev, ki razlikujejo 
med znanstveno in umetniško ustvarjalnostjo. Trstenjak v tem smislu znanstveno 
ustvarjanje opredeljuje kot spoznavno, umetniško pa kot estetsko kakovost (Trstenjak, 
1981). Duh (2004) navaja, da se […] „znanstvena ustvarjalnost nanaša na iskanje 
različnih postopkov (znanstvenih, tehničnih), da bi predmete prilagodili našim ciljem. 
V umetniški ustvarjalnosti pa se odkritje in sprememba udejanjita v istem trenutku.“ 
Poleg odkritja se torej v istem trenutku dogaja tudi sprememba, ne samo na kognitivnem 
področju, temveč tudi na čustveno-psihičnem področju oziroma v osebnosti ustvarjalca, 
ki vpliva na njegovo nadaljnjo rast in dozorevanje. Nekateri raziskovalni pristopi k 
ustvarjalnosti temeljijo na kognitivnem pristopu (Guilford, 1968); mnogi raziskovalci 
se zavzemajo za raziskovanje številčnosti interrelacijskih dejavnikov, ki prispevajo k 
razumevanju ustvarjalnosti (Löwenfeld, 1958; Karlavaris, Kraguljac, 1981; Torrance, 
1987; Csikszentmihalyi, 1996; Amabile, 1996). Skupno vsem tem definicijam je 
določanje sposobnosti, ki omogoča nove perspektive, generira nove in smiselne 
ideje, spodbuja ustvarjanje novih vprašanj in iskanje rešitve za postavljene probleme 
(Beghetto, 2007). 

Ustvarjalnost vključuje različne sposobnosti, lahko pa se obravnava tudi kot fenomen. 
Seltzer in Bentley (1999) govorita o ustvarjalnosti kot načinu življenja oziroma 
možnosti, da se na življenjske situacije in nenavadne zahteve odzovemo ustvarjalno 
z uspešnim reševanjem, kar pozitivno prispeva k življenju posameznika in skupnosti. 
Karlavaris (1981) opredeljuje ustvarjalnost kot splet intelektualnih lastnosti, 
karakteristik osebnosti, motivacije, čustvenosti in drugih dejavnikov, ki jih odraža 
odprtost duha, občutek za svet okrog sebe, v želji po spremembi, domišljiji, bogastvu 
idej in sposobnosti iskanja novih poti, iznajdljivosti, izvirnosti, organiziranosti, daru 
iskanja, smislu za bistveno, kritičnosti itd. Csikszentmihalyi (1996) ustvarjalnost 
razume kot dinamičen splet kulturno-socialnih dejavnikov in posameznikovih 
osebnostnih značilnosti.   

Elementi, ki sestavljajo ustvarjalnost oziroma po katerih jo je mogoče opredeljevati, 
so: ustvarjalni (konkretni ali abstraktni) produkt, ustvarjalni proces, osebnostne 
karakteristike ustvarjalca in interakcija posameznika z okoljem (Trstenjak, 1981; 
Stevanović, 2002). Shneiderman in sodelavci (2006) navajajo Resnickovo (1987) 
delitev ustvarjalnega mišljenja na dva koncepta. Prvi koncept ustvarjalnega mišljenja 



je znan pod imenom nealgoritemsko mišljenje, zadeva pa divergentno mišljenje; 
novejše raziskave pa upoštevajo tudi pomen konvergentnega mišljenja v ustvarjalnem 
procesu (Cropley 2006; Runco, 2008). Drugi koncept se nanaša na analiziranje 
ustvarjalnega mišljenja v odnosu do metakognitivnih procesov oziroma do procesov, ki 
posamezniku omogočajo organizacijo in spremljanje lastnega ustvarjalnega mišljenja. 
Metakognicijo lahko razumemo tudi kot zavest posameznika o lastnih kognitivnih 
procesih. Metakognitivni procesi vključujejo vpogled v lastno znanje z zavestno 
usmerjeno pozornostjo, identificiranje lastnih kognitivnih sposobnosti, ustvarjanje 
dejavne rešitve problema, vrednotenje lastnega napredka, prepoznavanje lastnih močnih 
in šibkih strani, izkazano pripravljenost za skrenitev s predvidene poti, če je potrebno. 
Ta proces se imenuje postopno presojanje, zahteva pa kontrolo mišljenja ne le na 
logičnem področju in pri določanju pravilnosti oziroma nepravilnosti, temveč tudi glede 
vprašanj slutenj, osebnih nagnjenosti, subjektivnih odločitev o možnostih, intuiciji ipd. 
(ibidem). Navedeni vrsti mišljenja se pri pouku likovne vzgoje in pouku grafičnega 
oblikovanja spodbujata npr. s široko zasnovanimi nalogami, dopuščanjem različnih 
načinov reševanja likovnega problema, nestrukturiranim načinom poučevanja idr. Za 
omogočanje ustvarjalnih procesov, mora učitelj pri poučevanju pustiti dovolj prostora 
tudi za nedoločenost, odprtost, večpomenskost in osebno prilagodljivost.

2.5.2 DEJAVNIKI USTVARJALNOSTI PRI LIKOVNEM 
IZRAŽANJU  

Guilford (1968) ustvarjalnost obravnava s kognitivističnega stališča in v svojem 
sistemu intelektualnih sposobnosti t.i. „modelu strukture intelekta“ klasificira različne 
kategorije; v okviru divergentne produkcije, ki jo v kontekstu ustvarjalnosti šteje za 
najpomembnejšo, pa navaja šest primarnih lastnosti ali dejavnikov ustvarjalnosti: 
občutljivost za probleme, fluentnost, originalnost, fleksibilnost, elaboracijo in 
redefinicijo. Te likovne dejavnike lahko razdelimo v dve skupini. V prvi skupini so 
likovni dejavniki, ki ustvarjalnost omogočajo (kvantitativni, količinski) oziroma, ki 
zagotavljajo potrebne pogoje za ustvarjalno delo in pojav ustvarjalnosti. Nanašajo 
se na natančno zaznavanje, zbir predstav (likovne izkušnje ali vizualni spomin), 
domišljijo, motorično spretnost, sem pa sodijo originalnost, fleksibilnost in občutljivost 
za probleme. Drugo skupino sestavljajo likovni dejavniki, ki ustvarjalnost spodbujajo 
(kvalitativni, kakovostni) oziroma motivirajo ustvarjanje novih idej in produktov. 
Zadevajo občutljivo zaznavanje (senzibilnost), ustvarjalno mišljenje, čustva, motorično 
občutljivost, sem pa spadajo redefinicija, fluentnost in elaboracija. Razvrstimo jih lahko 
v tri pare nasprotnih dejavnikov, ki se medsebojno dopolnjujejo: originalnost: 
redefinicija, fleksibilnost : fluentnost, občutljivost za probleme : elaboracija (Duh, 
2004). 

Karlavaris se je ukvarjal z raziskovanjem ustvarjalnih dejavnikov na likovnem področju, 
in se navezoval na omenjeno strukturo delitve ustvarjalnih dejavnikov (Karlavaris, 
Kraguljac, 1981) ter likovne sposobnosti podobno razdelil. Glede na psihofizično 
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področje, kjer se te manifestirajo, in glede na način njihove manifestacije jih deli v dve 
skupini: prvo skupino sestavljajo spodbujajoče likovne sposobnosti, kot so občutljivo 
opažanje, senzitivnost; ustvarjalno mišljenje; čustvena stališča in občutljivost motorike, 
senzibilnost. Drugi skupini pripadajo omogočujoče likovne sposobnosti, kot so točno 
opažanje, skupina predstav, likovno izkustvo; domišljija in tehnična spretnost. V okviru 
likovnih dejavnosti so te v dialektičnem odnosu oziroma ustvarjajo odnose, v katerih 
rastejo kvantitativne in kvalitativne komponente, se krepi ali slabi motivacija (spodbuda 
za delo), ustvarja prehod v novo kakovost ali stagnacija itd. (ibidem). Ustvarjalni 
dejavniki in likovne sposobnosti so ravno tako medsebojno pogojeni; razvoj ustvarjalnih 
dejavnikov med učnim procesom prispeva tudi k razvoju likovnih sposobnosti in 
obratno. Karlavaris glede na spodbujanje želenih ustvarjalnih dejavnikov diferencira 
tudi učne metode oziroma postopke. Pri razvijanju spodbujevalnih dejavnikov je 
smiselna uporaba učnih metod, ki pri izvedbi likovnih nalog učencem pomagajo pri 
ustvarjalnem izražanju in uresničevanju kakovostnega napredka. Pri predstavitvi 
vsakega posameznega dejavnika ustvarjalnosti in njegovih značilnosti se bomo oprli na 
omenjeno Karlavarisovo klasifikacijo (Karlavaris, Kraguljac, 1981).  

2.5.2.1 Originalnost

Originalnost se odraža v sposobnosti za analogije, metafore, večplastne asociacije, ki 
jih izzove določen splošni ali  likovni problem in ki omogočajo nevsakdanje, izvirne 
in drugačne ideje oz. rešitve. Na področju likovnega izražanja predstavlja celoto treh 
spodbujevalnih likovnih dejavnikov (ustvarjalno mišljenje, čustvenost in občutljivo 
zaznavanje) in dejavnika, ki ustvarjalnost omogoča (likovne izkušnje oz. vizualni 
spomin). Sestoji iz dveh kompleksov: individualne senzitivnosti in izvirne produkcije 
kot spodbujajočega kompleksa ter opažanja in uporabe izvirnih materialov in postopkov 
kot kompleksa, ki to omogoča (ki originalnost omogoča). Odraža se tudi v sposobnosti 
za opazovanje in iskanje izvirnih podrobnosti ter njihovo izvirno povezovanje v celoto 
(Karlavaris, Kraguljac, 1981).  

2.5.2.2 Fleksibilnost

Fleksibilnost je lastnost, ki označuje možnost hitrega odmika z ustaljenih, togih in 
inertnih načinov mišljenja ter iskanje novih, svežih in drugačnih. Rezultat je reševanje 
problemov na drugačen način od ustaljenega, stereotipnega in šablonskega. Kaže se v 
fleksibilnem mišljenju, ki brez težav prehaja z enega v drugi tip mišljenja. V likovnem 
smislu fleksibilnost označuje iskanje novih poti pri reševanju likovnih nalog, iskanje več 
različnih enakovrednih likovnih rešitev, pa tudi hitro prilagajanje izraznim sredstvom 
in postopkom pri delu oziroma divergentni pristop k motivu in likovni strukturi. Je 
celota treh spodbujevalnih likovnih dejavnikov (motorične občutljivosti, ustvarjalnega 
mišljenja, čustvenosti) in dejavnika, ki ustvarjalnost omogoča (domišljija). Ravno 
tako jo odraža fleksibilno prilagajanje likovno izraznim sredstvom, kjer se motorična 
spretnost in uporaba materiala usklajujeta z idejo (Karlavaris, Kraguljac, 1981). 
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2.5.2.3 Občutljivost za likovne probleme 

Občutljivost za probleme predstavlja osnovni pogoj za ustvarjalno produktivno 
mišljenje oziroma prvi korak pri reševanju problemov, v svoji strukturi pa lahko 
vsebuje tudi intuitivno komponento. V ožjem smislu likovne ustvarjalnosti pa označuje 
sposobnost za opažanje posebnosti in likovnih vrednosti na objektih in v pojavih 
okrog sebe. Ta dejavnik spada k spodbujajočim vidikom ustvarjalnosti. Sestoji iz 
dveh spodbujevalnih likovnih dejavnikov (čustvenost in občutljivo zaznavanje) in 
dveh, ki ustvarjalnost omogočata (sposobnost natančnega zaznavanja in likovne 
izkušnje – vizualni spomin). Spodbujevalni dejavniki likovne senzibilnosti se kažejo v 
občutljivosti, doživljanju in jasnosti pri interpretaciji likovnega problema. Dejavniki, 
ki ustvarjalnost omogočajo, se kažejo v prepoznavanju likovnih problemov v motivu, 
njihovem diferenciranju in usklajenosti likovne celote. Sposobnost opažanja likovnega 
problema, njegovo popolno doživetje, občutljivost za skladnost med likovnimi 
komponentami ima za rezultat prenašanje in prikaz njihovih zakonitosti in vzorcev na 
izviren, senzibilen način v lastnem likovnem izdelku (Karlavaris, Kraguljac, 1981).  

2.5.2.4 Redefinicija

Redefinicija označuje sposobnost posameznika, da vsakdanjim predmetom in pojavom 
v okolju daje nove interpretacije oziroma jih uporabi na nov in nenavaden način. Na 
likovnem področju se nanaša na sposobnost transponiranja vizualnega oz. likovnega 
materiala in tudi na pretanjeno opažanje likovnih elementov in njihovih odnosov, 
ki jih je mogoče redefinirati. Predstavlja celoto štirih likovnih sposobnosti, dveh ki 
ustvarjalnost omogočata (likovne izkušnje in domišljija) in dveh, ki jo spodbujata 
(senzitivnost in ustvarjalno mišljenje). Dejavniki, ki ustvarjalnost omogočajo, se kažejo 
kot proces uspešnega likovnega transponiranja, kot zavestno redefiniranje idej, materiala 
ali vizualnega vtisa v nekaj novega. Spodbujevalni dejavniki likovne redefinicije pa 
se kažejo v zaznavanju likovnih elementov, ki so primerni za likovno transponiranje 
(Karlavaris, Kraguljac, 1981).    

2.5.2.5 Fluentnost

V likovnem kontekstu fluentnost označuje sposobnost produciranja velikega števila 
likovnih idej in asociacij ter likovno-tehnične sposobnosti za realizacijo likovnih idej. 
Karlavaris jih imenuje kvantitativni vidiki, ker se nanašajo na produciranje določenih 
likovnih oblik, barvnih nians, tehničnih različic v določenem času (predpostavka 
je, da imajo tisti, ki v kratkem časovnem obdobju proizvedejo veliko število idej, 
več možnosti, da je katera izmed njih kakovostna oz. ustvarjalna). Sestoji iz dveh 
sposobnosti, ki ustvarjalnost omogočata (domišljija in motorična spretnost), in dveh, 
ki jo spodbujata (senzibilnost, čustvenost). Dejavnika, ki ustvarjalnost omogočata, se 
kažeta v motorični spretnosti pri realizaciji ideje. Uspešno motorično obvladovanje 
likovne tehnike (tehnična fluentnost) omogoča bogatejše postopke in variante ter 
spretnosti. Fluentnost asociacij se kaže v zanimivih, novih in bogatih likovnih idejah, ki 
so dodatna spodbuda za likovno reševanje (Karlavaris, Kraguljac, 1981).  
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2.5.2.6 Elaboracija

Elaboracija označuje sposobnost za podrobno domišljen načrt ustvarjalnega dela, 
načrtovanje in stalno razvijanje idej, pa tudi ustvarjanje izvirnega izdelka na podlagi 
odkritih idej; predstavlja tudi sposobnost strukturiranja rezultatov dela v smiselno in 
pregledno celoto. V likovnem smislu ta obsega estetsko načrtovanje in organizacijo 
likovnega izraza ter idejno miselno elaboracijo. Je celota dveh sposobnosti, ki 
ustvarjalnost omogočata (vizualni spomin, domišljija), in dveh, ki jo spodbujata 
(senzibilnost, ustvarjalno mišljenje). Sposobnost elaboracije se kaže v uspešni likovni 
kompoziciji. Dejavniki, ki ustvarjalnost omogočajo, se kažejo v estetski organizaciji 
izraza, skladnosti ideje in materiala ter v likovnem planiranju, ob upoštevanju oblikovnih 
zakonitosti. Ustvarjalna uporaba likovnih zakonitosti ter skladnost med različnimi 
komponentami oblikovanja omogočata sugestivnost likovnega izraza. Spodbujevalni 
dejavniki so vidni v likovnem namenu, torej v pripravljanju ustvarjalnega procesa 
(Karlavaris, Kraguljac, 1981).

A DEJAVNIKI, KI USTVARJALNOST 

SPODBUJAJO

B DEJAVNIKI, KI USTVARJALNOST 

OMOGOČAJO

A1 originalnost z dvema poloma celote: B1 redefinicija z dvema poloma celote: 

A1.1. originalna produkcija kot spodbujevalni 
pol

B1�1� likovno transponiranje različnih 
materialov kot spodbujevalni pol

A1.2. zaznavanje in uporaba originalnih 
materialov, postopkov kot pol, ki omogoča 
ustvarjalnost

B1�2� občutljivo zaznavanje elementov za 
transponiranje kot pol, ki omogoča 
ustvarjalnost

A2 fleksibilnost z dvema poloma celote: B2 fluentnost z dvema poloma celote: 

A2.1. odkrivanje novih poti v iskanju rešitve kot 
pol, ki omogoča ustvarjalnost

B2�1� tehnična fluentnost kot pol, ki omogoča 
ustvarjalnost

A2.2. prilagajanje izraznim sredstvom kot pol, ki 
omogoča ustvarjalnost

B2�2� fluentnost asocijacij ter idej kot kot 
spodbujevalni pol 

A3 občutljivost za probleme z dvema poloma 
celote: 

B3 elaboracija z dvema poloma celote: 

A3.1. doživljajsko, intuitivno razumevanje 
likovnih struktur kot spodbujevalni pol

B3�1� estetska struktura izraza kot pol, ki 
omogoča ustvarjalnost

A3.2. zaznavanje ter uporaba likovnih struktur 
kot pol, ki omogoča ustvarjalnost

B3�2� idejno-miselna elaboracija, estetsko 
načrtovanje kot spodbujevalni pol

Slika 2: Klasifikacija dejavnikov ustvarjalnosti na likovnem področju (prirejeno po: Karlavaris, Kraguljac, 
1981). 
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2.5.3 RAZISKOVANJE USTVARJALNOSTI V DIDAKTIKI 
GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA

Mnogi sodobni raziskovalci se strinjajo o pomembnosti vključevanja ustvarjalnosti v 
šoli, in sicer kljub različnosti definicij, kriterijev in pristopov spodbujanja ustvarjalnosti 
v znanosti ter umetnosti (Hennessey in Amabile, 2010; Flint, 2014). Zanimanje za 
preučevanje ustvarjalnosti in prav tako tudi število publikacij o tovrstni tematiki sta v 
zadnjem desetletju izrazito narasli na številnih področjih znanstvenega raziskovanja 
(Runco in Albert, 2010). Craft (2003) navaja, da je ustvarjalnost pomembna sestavina 
izobraževanja. Nadalje Sosa in Gero (2005, str. 229) menita: „oblikovanje je ustvarjalna 
dejavnost“ in je […] „vir inovacij in temelj družbenih sprememb“ (ibidem). Williams 
in Askland (2012, str. 9) poudarjata močno povezanost oblikovanja in ustvarjalnosti: 
„oblikovanje je disciplina, ki išče ravnotežje med obliko in funkcijo, med izvirnostjo 
in praktičnostjo, novostjo in primernostjo“ ter dodajata, da je ustvarjalnost sestavni 
del oblikovanja, oblikovalskih procesov in tudi izobraževanja (ibidem). Kljub 
navedenim ugotovitvam pa avtorja Ehmannova (2005) in Alhajri (2013) opozarjata 
na maloštevilnost raziskav s področja didaktike grafičnega oblikovanja v povezavi z 
ustvarjalnostjo, kar potrjuje tudi Tudorjeva (2008), ki meni, da je preučevanju učnih 
pristopov pri spodbujanju ustvarjalnosti namenjeno premalo pozornosti. 

Med vidnejšimi raziskavami preučevanja vpliva kognitivnih strategij, vezanih na 
izdelek in proces, vključujoč tehnike razmišljanja (De Bono, 1993; Michalko, 1998a; 
Petty, 1997), in strategij, vezanih na osebnostne karakteristike posameznika: npr. 
razmerja med ustvarjalno sposobnostjo in notranjo motivacijo (Amabile, 1983; Pintrich 
in Schunk, 1996) na ustvarjalnost študentov je raziskava avtorice De la Harpe (2006). 
V raziskavi v kontekstu družbeno kulturnega vpliva na ustvarjalnost (Williams Ostwald 
in Askland, 2010) avtor Alhajri (2013) preučuje učne strategije učiteljev; npr. strategije, 
pomembne za ustvarjanja spodbudne atmosfere in učnega okolja v razredu (Moys, 
2004), ter strategije študentov; npr. kognitivne tehnike razmišljanja (de Bono, 1993;  
Osborn, 1957). Področje grafičnega oblikovanja v nam dostopni literaturi v tovrstnem 
kontekstu v slovenskem prostoru ni raziskano. Posodobitev in izboljšanje pristopov 
učenja ter poučevanja pri pouku grafičnega oblikovanja sta izziv tako za raziskovalce 
kot tudi za učitelje umetniških disciplin.

Strokovnjaki, ki so proučevali povezanost med izobraževanjem in razvojem 
ustvarjalnosti (Hewett idr., 2005; Karlavaris, Kraguljac, 1981; Kvaščev, 1976; 
Vigotski, 1978), se strinjajo, da se ustvarjalnost lahko razvija ter spodbuja z ustreznimi 
didaktičnimi pristopi, kar potrjujejo tudi raziskovalci na področju didaktike oblikovanja 
(Hsiao in Lin, 2004; Lau, 2009). Pri spremljanju ustvarjalnosti zasledimo, da nekateri 
avtorji pojem ustvarjalnost definirajo kot ustvarjalni produkt, ustvarjalni proces, 
osebnostne karakteristike ustvarjalca in interakcija posameznika z okoljem (Plucker 
and Renzulli, 1999; Stevanović, 2002; Trstenjak, 1981).  Raziskovalci so sicer 
različnega mnenja glede izbire kriterijev ustvarjalnosti na področju oblikovanja: 
produkta, procesa ali osebnostnih značilnosti (Ellmers, 2006; Ehmann, 2005), v 
veliki meri pa se strinjajo, da ustvarjalni produkt lahko definiramo z elementoma 
novost in ustreznost (Atkinson, 2000; Howard idr., 2008; Howard-Jones, 2002). 
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Ameriški psiholog Guilford (1967) je glede na kategorijo mentalnih operacij razdelil 
mišljenje na konvergentno in divergentno, v kontekstu preučevanja ustvarjalnosti je 
izpostavil predvsem divergentno mišljenje (Duh, 2004). Tovrstno mišljenje je najbolj 
učinkovito v povezavi s konvergentnim mišljenjem (Runco, 2003). Guilford je razvil 
model strukture intelekta (1955), menil je, da je inteligenca sestavljena iz različnih 
sposobnosti, ki so relativno neodvisne ena od druge (Kaufman in Beghetto, 2009). 
Med številnimi dejavniki je nekatere povezal z ustvarjalnostjo, to so: fleksibilnost, 
fluentnost, originalnost, elaboracija, občutljivost za probleme in redefinicija (Kaufman, 
2009). Karlavaris (1981) meni, da je treba za področje likovne pedagogike vlogo 
teh dejavnikov razumeti bolj kompleksno, in sicer v kontekstu subjektivnih likovnih 
dejavnikov definiranih kot kombinacijo osebnostnih lastnosti in likovnih sposobnosti 
(Duh, 2004). V okviru teh razmerij v procesu likovne aktivnosti so opredeljeni tudi 
dejavniki likovne ustvarjalnosti (ibidem). „Redefinicijo, fluentnost in elaboracijo 
razumemo kot dejavnost, ki ustvarjalnost omogočajo, […] originalnost, fleksibilnost 
in občutljivost za probleme pa razumemo kot dejavnike, ki ustvarjalnost spodbujajo,“ 
[…] dodaja Duh (ibidem, str. 29). V raziskavah s področja likovne didaktike v povezavi 
z ustvarjalnostjo je pogosto spremljanih šest dejavnikov ustvarjalnosti, ki merijo raven 
likovno-ustvarjalnega razvoja. Test LKD-AP: vprašalnik za likovno ustvarjalnost za 
področje oblikovanje (Karlavaris, 1970) poleg merjenja likovno-ustvarjalnih zmožnosti 
vključuje tudi spremljanje likovno-apreciativnih zmožnosti. S poznavanjem značilnosti 
teh dejavnikov lahko v okviru znanstvenega dela raziskujemo odnose, povezanost in 
razlike v ustvarjalnem razvoju učencev, kar nam omogoča definiranje novih pogledov 
na ustvarjalne razsežnosti človeškega delovanja.
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2.6 Apreciacija

2.6.1 DEFINICIJA TERMINA APRECIACIJA IN OSNOVNE 
ZNAČILNOSTI LIKOVNE APRECIACIJE

S terminom likovna apreciacija označujemo procese, ki se odvijajo ob vrednotenju 
umetniških del. Razvoj apreciacije oz. perceptivnih in receptivnih zmožnosti obsega 
kompleksnost pojavov pri zaznavanju in sprejemanju likovnega v umetniških delih 
(Duh, 2004). „ Razvijanje likovne apreciacije temelji na razvijanju čim bolj subtilne 
percepcije umetniškega dela. Dijaki se ob tem usposabljajo, da umetniško delo vidijo, 
ga razumejo in v njem uživajo “ (ibidem, str. 45).

Apreciacija ima tudi širši pomen meni Lawova (2010, str. 93): „Likovna apreciacija je 
v mnogih pogledih študija človeškega vedenja in izkušenj tako v preteklosti kot tudi 
v sedanjosti. “ Avtorica prav tako poudarja povezanost likovne apreciacije z drugimi 
disciplinami: estetiko, antropologijo, zgodovino, kulturnimi, družbenimi študijami in 
znanostjo (ibidem).

2.6.2 LIKOVNA APRECIACIJA IN LIKOVNO USTVARJALNO 
IZRAŽANJE

Sodobno izobraževanje na področju likovne umetnosti vključuje poleg lastnega 
ustvarjalnega izražanja učencev tudi likovno apreciacijo, pri čemer imata obe dejavnosti 
pomembno vlogo. Pri vseh starostnih skupinah je prisotna spodbuda za umetniško 
izražanje, medtem ko je razvijanju likovne apreciacije namenjeno manj pozornosti 
(Duh, Zupančič, Čagran, 2014; Duh in Bowen, 2014). V številnih učnih načrtih 
v mednarodnem prostoru je poudarjen pomen apreciacije in likovnega izražanja 
(Athanasiou in Pavlov, 2014). Kljub temu obstaja neskladnost med kurikulom likovnih 
umetnosti in pedagoško prakso; učitelji se osredotočajo predvsem na likovno ustvarjalno 
izražanje in ne na razumevanje likovne umetnosti (Epstein in Trimis, 2002). Nesporno 
dejstvo pa je, da kakovostno izobraževanje lahko dosežemo le z vključevanjem 
produktivnih in receptivnih umetniških dejavnosti (Duh, 2013). Prav tako bi bilo 
potrebno sistematično poučevanje apreciacije izvajati v celotnem izobraževalnem 
sistemu in na vseh stopnjah izobraževanja (Duh in Herzog, 2015). Nekateri raziskovalci 
menijo, da je izvajanje učnega načrta v veliki meri pogojeno z nivojem učiteljevega 
znanja in odnosom do vloge likovne umetnosti v šolskem kurikulumu (Bain, Newton, 
Kuster in Milbrandt, 2010; Oreck, 2004). Ishikawa (2008, str.1) dodaja, da učitelji 
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ne razvijajo likovne apreciacije v zadostni meri ker „niso seznanjeni z umetnostno 
zgodovino in ne vedo kako poučevati likovno apreciacijo. “ 

Mnogi raziskovalci likovne apreciacije (Chatterjee, 2003; Leder, Belke, Oeberst, in 
Augustin, 2004) izpostavljajo pomen interakcije spoznavnih in čustvenih dejavnikov, 
ki vplivajo na likovno apreciacijo. Avtor Tinio (2013) poudarja v okviru t.i. modela 
„Mirror Model of Art“ povezanost in interaktivnost med aspekti likovnega ustvarjalnega 
izražanja in likovne apreciacije, pri čemer meni, da narava posrednika med njima vpliva 
tudi na obseg oz. mero razumevanja sporočila, konceptov in globine izkušenj estetske 
vpletenosti z umetniškim delom.

2.6.2.1 Likovna percepcija

„Razvoj likovne apreciacije temelji na razvijanju čim bolj subtilne percepcije 
umetniškega dela.“ (Duh, 2004, str.45).  Percepirati pomeni, da moramo umetniško 
delo najprej videti. Arnheim (2000) meni, da je videnje ustvarjalna aktivnost človeške 
duhovnosti. Zaznavanje na senzoričnem nivoju primerja z razumevanjem na kognitivni 
ravni. Da bi učenci lahko uživali v umetniških oblikah in reagirali na predstavljeno 
vsebino, morajo le-to najprej opaziti. Pomembno je, da si učenci pri likovnih 
dejavnostih pridobijo ustrezno tehniko opazovanja estetskih objektov (Duh, 2004).

Percepiranje in recepiranje umetniškega dela in s tem razvoj apreciacije različni avtorji 
razlagajo na različne načine. 

Osnovna različica razvoja apreciacije je določena z dvema stopnjama:

- 1. stopnja: percepcija: zaznavanje likovnega dela z vsemi čutili in sproščanje čustev,

- 2. stopnja: recepcija: ubesedenje slik (Duh in Zupančič, 2013; M. Kraguljac, 1965).

V prvi stopnji gre za čimbolj jasno percepcijo umetniškega dela, v drugi stopnji pa 
gre za naravnanost k temu, da se rezultati percepcije izrazijo z besedami ter s tem 
postanejo ozaveščeni in ponotranjeni. Mnogi raziskovalci (Chatterjee, 2003; Leder, 
Belke, Oeberst, in Augustin, 2004) menijo, da učenci zaznavajo percepcijske značilnosti 
v fazi percepcije hitro in samodejno. Tako pri percepciji umetniških del spodbujamo 
afektivnost, ki se sproža ob stiku z umetniškim delom, deluje spodbujevalno oz. usmerja 
učence od vizualnega doživljaja v vizualno mišljenje. Avtorja Duh in Zupančič (2013) 
menita tudi, da je potrebno ustvariti situacijo za odkrivanje in opazovanje, pri čemer naj 
učitelj zgodnjih faz apreciacije ne vodi s povedanim. 

2.6.2.2 Likovna recepcija 

Recepcija je „ustvarjalen proces aktivnega sprejemanja informacij in njihove predelave“ 
(Uhlig, 2004, str. 4). Je notranji odziv na doživeto in sprejeto, kjer se prepletata prav 
tako kot pri percepciji kognitivna in tudi afektivna komponenta. Likovnemu mišljenju, 
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ki ga Butina (1997) označuje kot posebno obliko produktivnega mišljenja sledi likovni 
doživljaj. Proces recepcije umetniških del kot sestavine apreciativnih sposobnosti 
predpostavlja postopno vključevanje zavestnih in racionalnih komponent brez opuščanja 
emocionalnih in spontanih, saj se na enak način razvija tudi proces likovne apreciacije 
(Duh, 2004). „Tudi proces recepcije umetniških del kot sestavine apreciativnih 
sposobnosti ima ustvarjalen značaj“ (ibidem, str. 45).

Pomemben vidik pomena vloge učitelja kot usmerjevalca in spodbujevalca likovnega 
mišljenja v procesu apreciacije učencev definirata avtorja Duh in Herzogova (2015, str. 
3): „Subtilnejšo apreciacijo lahko dosežemo s sistematičnim usmerjanjem pozornosti 
učencev na konkretne elemente in strukture umetniškega dela, kar sproži bolj subtilne 
emocionalne reakcije in temu primerljivo ustrezna doživetja“ Duh (2014) dodaja: „Z 
razvijanjem apreciacije učenci pridobijo estetsko izkušnjo, ki spodbujajo in zahtevajo 
senzorične, čustvene in kognitivne kompetence. Estetske izkušnje torej sledijo lastnemu 
dojemanju in miselne predelavi doživetega. Razvijanje sposobnosti tovrstne percepcije 
je verjetno najpomembnejša faza v razvoju apreciacije.   

2.6.3 RAZVIJANJE LIKOVNE APRECIACIJE: FAZE 
APRECIACIJE 

Poleg osnovne različice razvoja apreciacije avtorice M. Kraguljac (1965), kjer 
upoštevamo dve stopnji različni avtorji navajajo faze, ki se razlikujejo v obsegu stopenj, 
starosti učencev in tudi upoštevanju značilnosti narave percipiranja in recipiranja 
učencev.

Pagany pri razvijanju apreciacije z osnovnošolci (1993) navaja štiri faze: 

(1) percepcijo umetniškega dela z vsemi čuti,

(2) sproščanje čustev,

(3) pretvarjanje slike v jezik po vtisu umetniškega dela na učenca in

(4) aktivnost.

Skupina avtorjev (Ishizaki, Wang in Parsons, 2008) poudarja šest faz razvoja 
apreciacije: 

(1) asociacije,

(2) opazovanje,

(3) vtisi,

(4) analiza

(5) pojasnilo in

(6) vrednotenje.
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Čeprav je likovna apreciacija pogosto razumljena kot primer izrazito subjektivne 
izkušnje, so empirične raziskave pripomogle do širšega razumevanja njene narave. Duh 
(2004) in skupina avtorjev (Anderson, 1988; Clark, 1960; Feldman, 1987; Jones, 1986 
v Duh, 2014) v programu za opazovanje umetniških del s srednješolci Arts Education 
(1996, v Duh, Zupančič in Čagran, 2012) navajajo sedem posameznih korakov oziroma 
faz v programu za opazovanje umetniških del s srednješolci:

- priprava na opazovanje;

Ključnega pomena je ustvarjanja ustrezne klime in seznanjanje učencev o upoštevanju 
njihovih mnenj in spoštovanju različnosti mnenj. 

- prvi vtis;

opazovanje je v tej fazi opredeljeno kot proces raziskovanja. Učenci odkrivajo prve 
spontane reakcije ob umetniškem delu. Izkušnje prvega vtisa je pozneje mogoče 
uporabiti na dva načina, in sicer: 

- da ga učenci poskušajo razložiti skozi poznejša odkrivanja in raziskovanja ter

- da učenci vidijo, kako so se razvili skozi proces opazovanja umetniškega dela.

- opis;

popis imetja, kjer učitelj z učenci naredi seznam videnega v umetniškem delu. Učitelj 
učencem svetuje, naj bodo opisi preprosti, verodostojni in izvedeni v kratkem času.

- analiza;

na tej stopnji skušajo učenci definirati na kakšen način je umetnik posegel v umetniško 
delo. Pri analizi so mogoče tri vrste ugotovitev učencev (likovni elementi, likovni 
principi in podobe). 

- interpretacija;

učenci so se seznanili z vsemi elementi, ki jih lahko najdejo na umetniškem delu. 
Poskušali bodo definirati sporočilo umetniškega dela. V tej stopnji se prepletajo 
učenčevi pogledi, asociacije, izkušnje ter dokazi o umetniškem delu. Na stopnji 
interpretacije lahko učitelj učence spodbudi k aktivnemu sodelovanju z vprašanji.

- informacije iz ozadja;

na tej stopnji je potrebno učence spodbujati, da najdejo čim več informacij o delu in 
umetniku. Le-te jim lahko priskrbi učitelj, lahko pa se učenci lotijo tudi raziskovalnih 
nalog.

- poučno mnenje;
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V tej fazi učenci pridejo do nekaterih zaključkov o delu, le-ti pa temeljijo na 
pridobljenih informacijah in na njihovih interpretacijah. Učitelj spomni učence na 
njihov prvi vtis. S tem se dejavnost opazovanja umetniških del zaključi (Duh, 2004,49–
50) .

Bertscheit (2001) meni, da je postavitev umetniškega dela v ospredje učenčevega 
interesa primarni cilj likovne vzgoje. Tudi drugi avtorji (Blohm 1995; Zupančič 
2007) poudarjajo pomen, povezovanja umetniškega dela z posameznikovimi lastni 
interesi. Pomemben je tudi cilj izobraževanja, ki se kaže kot radovednost in želja po 
raziskovanju. Bertscheit govori o tretjem cilju, ki pa ga je mogoče doseči le v idealnih 
razmerah: „osebna slikarska izkušnja, ki povezuje slikanje z lastno osebnostjo v 
popolnoma individualnem načinu „(Bertscheit, 2001, str. 11).

Po Kraguljacu in Karlavarisu (1970) poznamo dve teoriji značilnosti apreciacije: 

(1) apreciacija je poseben talent, ki obstaja ali ne obstaja v učencu, in

(2) apreciacija je del širših sposobnosti učencev. V številnih študijah avtorji (Kraguljac,
1965; Kraguljac in Karlavaris, 1970; Duh, 2004; Duh, Zupančič in Čagran, 2012; Duh
in Kljajič, 2013) menijo, da so apreciativne zmožnosti enako prisotne kot vse druge
sposobnosti. To pomeni, da imajo vsi učenci te sposobnosti, raziskovalci se strinjajo, da
jih je mogoče razvijati z ustreznim izobraževanjem.

„Za uspešno razvijanje likovne apreciacije obstaja več načinov in poti, a vse imajo cilj, 
da učenci umetniško delo vidijo, ga dojemajo in v njem uživajo. S tem bogatijo svoj 
likovnoestetski razvoj, vzpostavijo pozitiven odnos do umetnosti, hkrati pa je to tudi 
spodbuda za njihovo lastno likovno raziskovanje“ (Duh in Zupančič, 2013, str.71). Cilj 
razvijanja likovne apreciacije je v tem, da učenci na nekaj vzorčnih delih prepoznajo 
kompleksne povezave, pri katerih so posamezne komponente tako medsebojno 
povezane, da jih učenci hitro prepoznajo (Schütz, 2002).



3. EMPIRIČNI DEL
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3.1 Opredelitev raziskovalnega problema

3.1.1 PROBLEM RAZISKAVE

Pri preučevanju sodobnih svetovnih trendov in konceptov o vzgojno-izobraževalnem 
procesu raziskovalci opažajo potrebo po drugačnih pristopih poučevanja in učenja tudi 
pri pouku grafičnega oblikovanja. Pri formiranju novih pristopov v skladu s temeljnimi 
izobraževalno-vzgojnimi cilji je pomembno spodbujanje intelektualnega, ustvarjalne-
ga, socialnega, psihomotoričnega ter osebnostnega razvoja dijakov. „Pri likovni vzgoji 
moramo za dosego določene ravni likovne kulture učencev razvijati njihove ustvarjalne 
sposobnosti, sposobnosti vizualnega opazovanja in mišljenja ter vrednotenja in kritično-
sti“ (Duh, 2004, 93). Prav tako je pomembno tudi formativno in sumativno vrednotenje 
ter definiranje kriterijev vrednotenja pri snovanju izdelkov grafičnega oblikovanja. 
Vrednotenje namreč spodbuja razvoj percepcije, recepcije in likovne apreciacije (ibi-
dem). Z izbiro ustreznih metodičnih postopkov oz. kombinacijami ustreznih ućnih metod 
in učnih oblik, didaktične komunikacije, značilnimi za določene faze pouka tako lahko 
ustvarimo zanimiv, ustvarjalen in dinamično zasnovan pouk. 

Mnogi ustvarjalci se strinjajo o pomembnosti ustvarjalnosti kot sestavine izobraževanja 
(Craft, 2003), kot tudi oblikovanja in izobraževanja (Williams in Askland, 2012). Kljub 
temu pa je zelo malo raziskav v mednarodnem prostoru s področja didaktike grafičnega 
oblikovanja v povezavi z ustvarjalnostjo (Ehmann, 2005; Alhajri, 2013), kar potrjuje 
tudi Tudorjeva (2008), ki meni da je preučevanju učnih pristopov pri spodbujanju ust-
varjalnosti namenjeno premalo pozornosti. Posodobitev in izboljšanje pristopov učenja 
ter poučevanja pri pouku grafičnega oblikovanja je tako bistvenega pomena za razis-
kovalce kot tudi za učitelje umetniških disciplin.

Osrednje raziskovalno vprašanje je, ali ima vpeljava novega didaktičnega pristopa pozi-
tiven vpliv z vidika skupnih likovnih zmožnosti, ravni likovnega ustvarjalnega razvoja, 
likovnega znanja, likovnega okusa in likovno perceptivnih in receptivnih zmožnosti. 
Zanimalo nas je tudi raziskovanje značilnosti, vrednosti in uporabnosti inovativnega 
pristopa ter odnosa dijakov do pouka.

3.1.2. NALOGE, CILJI IN NAMEN RAZISKAVE 

Raziskava je opravljena s ciljem eksperimentalnega merjenja učinka inovativnega 
pristopa na ustvarjalnost pri pouku grafičnega oblikovanja pri srednješolcih� 
Namen raziskave je oblikovati in ovrednotiti pedagoški pristop, zasnovan na ino-
vativnem pristopu učenja ter poučevanja pri grafičnem oblikovanju v srednji šoli. 
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Cilji raziskave:

- koncipirati inovativni pristop učenja in poučevanja pri grafičnem oblikovanju v sred-
nji šoli, osnovanem na sklopu didaktičnih odločitev, to je: uporabi in razmerju splošnih
in specifičnih učnih metod, učnih oblik in ustrezni didaktični komunikaciji, pri tem pa
ugotoviti, ali bo vpeljava inovativnega didaktičnega pristopa pozitivno vplivala na razvoj
ustvarjalnosti;
- preveriti odnos dijakov do pouka pred vpeljavo eksperimentalnega programa in po njem.

Raziskava v okviru disertacije bo prispevala k osvetlitvi vloge inovativnega didaktične-
ga pristopa pri grafičnem oblikovanju v srednji šoli z vidika razvoja skupnih likovnih 
zmožnosti, ravni likovno ustvarjalnega razvoja, ravni likovnega znanja, ravni likovnega 
okusa, ravni likovne percepcije in ravni likovne recepcije. Raziskali bomo tudi odnos 
dijakov do pouka in sicer zadovoljstvo dijakov z inovativnim pristopom. V prvem delu 
vprašalnika bomo spremljali percepcijo dijakov o pomembnosti pouka grafičnega ob-
likovanja v srednji šoli. V drugem delu vprašalnika pa bomo spremljali odnos dijakov 
do didaktičnih značilnosti oz. ocene zadovoljstva dijakov z učnimi metodami, učnimi 
oblikami in didaktično komunikacijo.

Z omenjenimi raziskavami bomo prispevali del k teoriji likovne pedagogike in 
didaktike na področju grafičnega oblikovanja.

3.1.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE

Glede na opredelitev problema in ciljev smo oblikovali splošno in specifične hipoteze.

3.1.3.1 SPLOŠNA HIPOTEZA:

H: Učenci eksperimentalne skupine bodo glede na učence kontrolne skupine pokazali 
višjo raven razvoja skupnih likovnih zmožnosti.

3.1.3.3 SPECIFIČNE HIPOTEZE:

H1: Učenci eksperimentalne skupine bodo glede na učence kontrolne skupine pokazali 
višjo raven likovno-ustvarjalnega razvoja, specifično:

H1.1: redefinicije, 
H1.2: originalnosti, 
H1.3: elaboracije, 
H1.4: občutljivosti za likovne probleme, 
H1.5: fleksibilnosti, 
H1.6: fluentnosti, 
H2: Učenci eksperimentalne skupine bodo glede na učence kontrolne skupine pokazali 
višjo raven likovnega znanja.
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H3: Učenci eksperimentalne skupine bodo glede na učence kontrolne skupine pokazali 
višjo raven likovnega okusa.

H4: Učenci eksperimentalne skupine bodo glede na učence kontrolne skupine pokazali 
višjo raven likovnih perceptivnih zmožnosti.

H5: Učenci eksperimentalne skupine bodo glede na učence kontrolne skupine pokazali 
višjo raven likovnih receptivnih zmožnosti.

H6: Učenci eksperimentalne skupine bodo glede na učence kontrolne skupine pokazali 
višjo raven likovno-apreciativnih zmožnosti.

H7: Učenci eksperimentalne skupine bodo glede na učence kontrolne skupine pokazali 
bolj pozitiven odnos do pouka, in sicer glede zadovoljstva učencev z izbiro metod in 
oblik dela in z izbiro didaktične komunikacije, specifično:

H7.1: zadovoljstva s splošnimi učnimi metodami, 
H7.2: zadovoljstva s specifičnimi učnimi metodami, 
H7.3: zadovoljstva z učnimi oblikami,  
H7.4: zadovoljstva z medijsko didaktično komunikacijo  
H7.5: zadovoljstva z verbalno in neverbalno didaktično komunikacijo 
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3.2 Metodologija
3.2.1 RAZISKOVALNA METODA

V raziskavi smo uporabili eksperimentalno metodo tradicionalnega empirično-anal-
itičnega pedagoškega raziskovanja. Zasnovali smo enofaktorski eksperiment s skupina-
mi oddelkov kot primerjalnimi skupinami. 
Zanimal nas je učinek vpeljave inovativnega didaktičnega pristopa: 
- z vidika razvoja skupnih likovnih zmožnosti
- ravni likovnega ustvarjalnega razvoja, likovnega znanja, likovnega okusa in likovno
apreciativnih zmožnosti
- z vidika odnosa dijakov do pouka.

Eksperimentalni faktor je imel dve modaliteti: poučevanje po učnem načrtu z običajnim 
pristopom, ki ga učitelj uporablja pri pouku, in poučevanje po učnem načrtu z inova-
tivnim didaktičnim pristopom. Eksperimentalna skupina je bila vključena v inovativno 
delo, kontrolna skupina pa je delala na običajen način.

Pred uvedbo eksperimenta smo preverili izenačenost nivoja skupnih likovnih zmožnosti, 
splošne likovne ustvarjalnosti, likovnega znanja, likovnega okusa, likovno-apreciativnih 
zmožnosti ter dejavnikov likovno-ustvarjalnega razvoja. Proučevanje učinkovitosti 
dveh modalitet eksperimentalnega faktorja je temeljilo na opredelitvi naslednjih skupin 
dejavnikov: dejavniki stanja pred eksperimentom, vezani na dijake kot posameznike, 
dejavniki, vezani na skupino (razred) kot celoto, ter kazalniki učinkov poučevanja po 
običajnem učnem načrtu z vpeljavo prepleta inovativnega didaktičnega pristopa.

V začetnem stanju smo v eksperimentalni in tudi kontrolni skupini preverili likovne 
zmožnosti dijakov ter odnos dijakov do pouka. Sledilo je obdobje izvajanja eksperi-
mentalnega dela, in sicer je pouk z inovativnim didaktičnim pristopom potekal v eks-
perimentalni skupini, tradicionalni pouk pa v kontrolni skupini. V inovativnem pristopu 
v obsegu 14 didaktičnih enot smo poleg uporabe splošnih učnih metod vključili tudi 
specifične učne metode (npr.: metodo estetskega transfera, metoda širjenja in elaboriran-
ja likovne senzibilnosti, metodo samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s 
pomočjo lastne izkušnje, metodo širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, metodo 
transponiranja in alternativ,  metoda posrednih stimulansov idr.). Predvideli smo us-
trezno učno obliko (npr.: individualno, skupinsko) ter ustrezno uporabo medijev (npr. 
klasični ali sodobni mediji). Novosti so kombinacije učnih metod in učnih oblik ter 
ustrezne uporabe medijev, ki so značilne za določene faze pouka. Prav tako smo pred-
videli ustrezno didaktično komunikacijo, prizadevali smo si za dvosmerno in vzajemno, 
empatično, ustvarjalno, odprto ter ciljno, direktno, jasno, odgovorno, pozitivno, iskreno, 
pozorno in sodelovalno didaktično komunikacijo. Vključili smo tudi formativno in su-
mativno vrednotenje ter definirali kriterije vrednotenja pri snovanju izdelkov grafičnega 
oblikovanja.V razredih je potekalo pri eksperimentalni skupini učno delo v običajnih 
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pogojih dela v obsegu 14 didaktičnih enot, ki pa se je ves čas povezovalo in prepletalo 
z vpeljavo novosti oz. s sklopom inovativnih didaktičnih odločitev. Delo v kontrolni 
skupini je potekalo po običajnem načinu dela. Po zaključenem eksperimentu smo pon-
ovno preverili nivo likovnih zmožnosti in odnos dijakov do pouka v eksperimentalni in 
kontrolni skupini.

3.2.2 NAČRTOVANJE RAZISKAVE: 

V raziskavo smo vključili 3 srednje šole s programom Tehnik oblikovanja. Izvajajo ga 
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Srednja šola za oblikovanje in fo-
tografijo Ljubljana in Srednja šola za oblikovanje Maribor. 

Najprej smo se povezali z vodstvom šol in učitelji vseh treh šol. Učitelji, izbrani v kon-
trolno skupino, so bili seznanjeni, da bomo v raziskavi spremljali likovni razvoj dijakov, 
zaradi možnosti pojava placebo učinka pa niso vedeli, da bomo v drugi skupini uvajali 
inovativen sklop didaktičnih odločitev. Z učitelji, ki so bili izbrani v eksperimentalno 
skupino, so potekali uvodni razgovori ob izmenjavi izkušenj in strategiji načrtovanja ter 
uvajanju inovativnega pristopa. 

3.2.2.1 ZAČETNA IN KONČNA TESTIRANJA

V šolskem letu 2016/17 so potekale priprave na začetna testiranja. Pripravili smo 
likovne teste in vprašalnik za dijake. Testiranje s testom LKD-AP in vprašalnikom za 
vrednotenje odnosa do pouka je bilo izvedeno v času ur predmeta Grafično oblikovanje. 

S testiranji smo pričeli v začetku meseca oktobra 2016. Vsa začetna testiranja kot tudi 
končna testiranja so trajala 2 uri. Načrtovano trajanje projekta je bilo ob začetnem in 
končnem testiranju 42 ur, skupaj torej 46 ur. Končna testiranja so potekala po načrtu in 
bila izvedena po 42 urah pouka predmeta Grafično oblikovanje (14 x 3 ure).

Začetno testiranje s testom LKD-AP in vprašalnikom za vrednotenje odnosa do pouka 
je bilo izvedeno v času ur predmeta Grafično oblikovanje, zato ti dve uri štejemo kot 
začetni uri v izvedeni raziskavi. Načrtovano trajanje projekta v obsegu 42 ur je bilo tudi 
realizirano, prav tako tudi končno testiranje v obsegu 2 ur. Zaradi različnih dejavnikov 
(odpadanje ur zaradi športnih in kulturnih dni, odsotnost učiteljev itd.) se je načrtovano 
trajanje le nekoliko zamaknilo (1–3 tedne), kar pa vsebinsko ni vplivalo na potek ra-
ziskave.

3.2.2.2. EKSPERIMENTALNI IN KONTROLNI PROGRAM

Program pouka pri pouku grafičnega oblikovanja, po katerem so delali dijaki v eksper-
imentalnih in kontrolnih oddelkih, je bil zasnovan na vsebinah obstoječega veljavnega 
učnega načrta. Izhajali smo iz učnih načrtov in časovne razporeditve učne snovi, kot so 
jih izdelali učitelji v izbranih treh srednjih šolah. Na osnovi analize le-teh smo izdelali 
učne priprave za eksperimentalno skupino (priloga št.4).
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3.2.2.2.1 ČASOVNO NAČRTOVANJE EKSPERIMENTALNEGA 
IN KONTROLNEGA PROGRAMA

Dijakom smo pri izvedbi pouka zagotovili enako število ur v obeh primerjalnih 
skupinah. V projektu smo načrtovali 42 ur eksperimentalnega programa. Če bi 
aktivnosti dijakov v času začetnega in končnega testiranja prišteli k načrtovani izvedbi 
projekta, bi k tem uram prišteli še 4 ure. S projektom nismo posegli v letni delovni načrt 
in urnike šol, z namenom da bi zagotovili širšo uporabnost v realnih razmerah življenja 
in dela v srednji šoli.

3.2.2.2.2 VSEBINSKO NAČRTOVANJE EKSPERIMENTALNEGA 
IN KONTROLNEGA PROGRAMA

Raziskovalni problem smo omejili na raziskovanje učinkovitosti inovativnega pristopa 
na razvijanje likovnih sposobnosti dijakov pri pouku grafičnega oblikovanja v srednji 
šoli. Ugotavljali smo, ali inovativni pristop učinkovito deluje na razvoj likovnih 
sposobnosti dijakov. 

Cilj naše raziskave je ugotoviti: ali lahko likovno-vzgojno delo v fazi izvajanja 
eksperimentalnega programa uspešneje razvija dijakove likovne sposobnosti od 
likovno-vzgojnega dela, ki se izvaja na običajen način (podrobneje smo cilje raziskave 
že definirali v poglavju 3.1.2). „ Pri tem smo izhajali iz predpostavke, da so likovne 
sposobnosti, ki temeljijo na ustvarjalnosti, ena osnovnih človeških sposobnosti, na 
katero lahko na ustrezen način tudi vplivamo “ (Duh, 2004, str.101). Pri pripravi 
eksperimentalnega in kontrolnega programa smo izhajali iz vsebin predmeta grafično 
oblikovanje na osnovi veljavnih učnih načrtov in programov. 
Eksperimentalni program se je razlikoval od običajnega po inovativnem  pristopu, ki 
vključuje inovativen sklop didaktičnih odločitev. 

Pri pripravi eksperimentalnega programa smo v zgodnji fazi pritegnili k aktivnemu 
sodelovanju učitelje, vključene v eksperimentalno skupino. Tovrstno sodelovanje je 
bilo potrebno, saj je pripomoglo k dvigu motivacije učiteljev, kot tudi k povečanju 
zanesljivosti pri uvajanju novosti. Učitelji so lahko nova spoznanja neposredno 
uporabili pri svojem delu in s tem povezali teorijo s prakso. 

S posameznimi učitelji smo bili ves čas v kontaktu, da bi zagotovili kakovostno 
izvajanje eksperimentalnega inovativnega pristopa. Tako je bilo moč tudi ustrezno 
reagirati na morebitne odklone. Navodila, ki smo jih izdelali, so določala izhodišča in 
način dela, niso pa omejevala učiteljev pri izvedbi. Ob koncu sklopa je bila izvedena 
tudi skupna analiza dela, kjer so učitelji predstavili lastne izkušnje. 

Inovativni pristop je vseboval naslednji sklop novosti didaktičnih odločitev:
- uvajanje specifičnih učnih metod, ustreznih učnih oblik in aktiviranje večsmerne 
komunikacije. Po izvedenem nestrukturiranem intervjuju z učitelji in dijaki smo 
ugotovili, da učitelji uporabljajo v veliki meri splošne učne metode, zelo redko pa 
specifične učne metode. V inovativnem pristopu smo poleg uporabe splošnih učnih 
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metod vključili tudi specifične učne metode (npr.: metodo estetskega transfera, metoda 
širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metodo samostojnega dojemanja in 
usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje, metodo širjenja in elaboriranja 
likovnih senzibilnosti, metodo transponiranja in alternativ,  metoda posrednih 
stimulansov idr.). Predvideli smo ustrezno obliko dela (npr.: individualno, skupinsko) 
ter ustrezno uporabo medijev (npr. klasični ali sodobni mediji). Z aktiviranjem 
večsmerne komunikacije smo želeli spodbuditi dijake k aktivnemu sodelovanju.

- dosledno vrednotenje ob zaključku vsakega likovno-oblikovalskega procesa ali
vmesno vrednotenje pri didaktičnih enotah, ki potekajo dalj časa. Učitelji faze ustvar-
jalnega procesa namreč ne zaključujejo vedno z vrednotenjem. Vrednotenje pogosto
enačijo z ocenjevanjem in ga izvajajo v daljših časovnih obdobjih.
- jasno postavljanje kriterijev vrednotenja in aktiviranje večsmerne komunikacije�
Glede na cilje posamezne ustvarjalne dejavnosti, ki so bili podani v likovno oblikoval-
skih nalogah, so učitelji sestavili kriterije vrednotenja. Ti so zajemali vidike realizacije
likovno oblikovalskega problema, ustvarjalnosti, likovnega znanja in tehnične izvedbe.
Kriteriji so bili dijakom predstavljeni v uvodni uri, kot tudi v času ustvarjalnega proce-
sa. Večsmerna komunikacija je potekala med dijaki in učitelji.

- ustvarjanje prijetne emocionalne in socialne klime z povezovalnim, združevalnim ve-
denjem učitelja. Učitelj s svojim odnosom do dijakov lahko izzove različne občutke,
kar je zelo pomembno pri vzpostavitvi ustvarjalne atmosfere. Pozornost je potrebno
posvetiti vsem dijakom, tudi npr. dijakom s posebnimi potrebami.

Po analizi opravljenega dela, smo začrtali navodila in smernice za nadaljno delo. Inten-
zivnost individualnih konzultacij smo zmanjšali, da so lahko učitelji samostojno delali 
in uvajali novitete v prakso. Učitelji so splošne pogoje  zagotavljali po navodilih in 
smernicah tako, da so prilagodili lasten način vzgojno-izobraževalnega dela dijakom. 
Tako so jim omogočili svobodno izražanje svojih ustvarjalnih sposobnosti in jih spod-
bujali k aktivnem sodelovanju. Trudili so se predvsem z ustvarjanjem sproščene klime, 
spodbujanjem in razvijanjem domišljije ter samostojnosti.

3.2.2.2.3 PRIPRAVA UČITELJEV ZA DELO V PROJEKTU

Učitelje, ki so bili vključeni v raziskavo in so poučevali v eksperimentalnih oddelkih, je 
bilo potrebno za eksperimentalno delo predhodno pripraviti. S temi učitelji je bil pred 
prvim testiranjem opravljen skupen razgovor, kjer so se seznanili z eksperimentalnim 
delom. Skupnemu razgovoru so sledili individualni in skupni razgovori, ki so potekali 
ob spremljavi eksperimentalnega dela.

Učitelji so v glavnem izpeljali program v eksperimentalni in kontrolni skupini po priča-
kovanjih, kar smo ugotovili na osnovi analize ustnih opisov oz. nestrukturiranega inter-
vjuja in navodil o poteku dela v obeh skupinah, ki smo jih izvedli z učitelji. Razgovori, 
ki smo jih opravili z učitelji pred izvedbo projekta, so bili izvedeni z namenom reševan-
ja skupnih dilem. Učitelji so tako pridobili samozaupanje in motivacijo pred pričetkom 
izvajanja eksperimenta.
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3.2.3 EMPIRIČNI PRISTOP

3.2.3.1 Raziskovalna metoda in model eksperimenta

V raziskavi smo uporabili eksperimentalno metodo tradicionalnega empirično-anal-
itičnega pedagoškega raziskovanja. Zasnovali smo enofaktorski eksperiment z oddelki 
kot primerjalnimi skupinami. Zanimal nas je učinek vpeljave inovativnega didaktične-
ga pristopa z vidika splošne likovne ustvarjalnosti in ravni ustvarjalnega razvoja kot 
specifičnega učinka ter z vidika razvoja skupnih likovnih zmožnosti kot globalnega 
učinka. Zanimal nas je tudi odnos učencev do pouka. 

Eksperimentalni faktor je imel dve modaliteti: 
- poučevanje po učnem načrtu z običajnim pristopom, ki ga učitelj uporablja pri pouku, in
- poučevanje po učnem načrtu z inovativnim didaktičnim pristopom.
Pred uvedbo eksperimenta smo preverili izenačenost nivoja skupnih likovnih zmožnosti,
splošne likovne ustvarjalnosti, likovno-apreciativnih zmožnosti ter likovno-ustvarjal-
nega razvoja. Preverili smo tudi odnos dijakov do didaktičnih značilnosti pred uvedbo
eksperimenta. Proučevanje učinkovitosti dveh modalitet eksperimentalnega faktorja je
temeljilo na opredelitvi naslednjih skupin dejavnikov: dejavniki stanja pred eksperimen-
tom, vezani na dijake kot posameznike, dejavniki, vezani na skupino (razred) kot celoto,
ter kazalniki učinkov poučevanja v skladu z učnim načrtom z vpeljavo prepleta inova-
tivnega didaktičnega pristopa.

3.2.3.2 Struktura spremenljivk

Naš raziskovalni (eksperimentalni) model vsebuje tri sklope spremenljivk.
l. Spremenljivke, katerih učinke preučujemo:
1. Eksperimentalni faktor z dvema modalitetama

ll. Spremenljivke, katerih učinek kontroliramo:
2. Spol dijakov
3. Stratum oz. kraj šolanja dijakov
4. Inicialna splošna likovna ustvarjalnost
5. Inicialno likovno znanje
6. Inicialni likovni okus
7. Inicialna likovna percepcija
8. Inicialna likovna recepcija
9. Inicialna likovna apreciacija
10. Inicialno zadovoljstvo
lll. Kriterijske spremenljivke (pokazatelji učinkovitosti):
1. Finalna generalna likovna ustvarjalnost
2. Finalno likovno znanje
3. Finalni likovni okus
4. Finalni nivo likovno-apreciativnih zmožnosti
4.1. Finalna likovna percepcija
4.2. Finalna likovna recepcija
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5. Finalno zadovoljstvo
5.1. Finalno zadovoljstvo s splošnimi metodami dela
5.2. Finalno zadovoljstvo s specifičnimi metodami dela
5.3. Finalno zadovoljstvo z učnimi oblikami
5.4. Finalno zadovoljstvo z medijsko didaktično komunikacijo
5.5. Finalno zadovoljstvo z interpersonalno verbalno in neverbalno didaktično 
komunikacijo
6. Finalni nivo skupnega rezultata likovno-ustvarjalnega razvoja
6.1. Finalni nivo redefinicije
6.2. Finalni nivo originalnosti
6.3. Finalni nivo elaboracije
6.4. Finalni nivo občutljivosti
6.5. Finalni nivo fleksibilnosti
6.6. Finalni nivo fluentnosti

3.2.3.3 Izvori podatkov za spremenljivke

Podatke o spolu in kraju obiskovanja šole so zapisali dijaki ob testiranjih. Podatke o 
inicialni in finalni generalni likovni ustvarjalnosti smo pridobili s testom, ki smo ga poi-
menovali LKD-AP. Z istim testom smo pridobili tudi podatke o inicialni likovni percep-
ciji in inicialni likovni recepciji ter finalni likovni percepciji in finalni likovni recepciji 
po zaključenem eksperimentu.

3.2.3.4 Pridobivanje podatkov

S pridobivanjem podatkov smo pričeli ob začetku šolskega leta 2016/17, s samim eks-
perimentom pa v začetku meseca oktobra, ko smo izvedli prva testiranja. Eksperiment je 
trajal 14 didaktičnih enot, nakar smo ponovno izvedli testiranja.

3.2.4 ANALIZA MERILNIH INSTRUMENTOV

Pri izboru in pripravi mernih instrumentov likovnih sposobnosti za dijake smo se 
odločili za test, ki je bil že uporabljen v drugih raziskavah in sicer test LKD-AP: 
vprašalnik za likovno ustvarjalnost za področje oblikovanje (Karlavaris, 1970), 
ki poleg merjenja likovno-ustvarjalnih zmožnosti vključuje tudi spremljanje 
likovno-apreciativnih zmožnosti. Za potrebe raziskave smo se pri izbiri ustreznega 
instrumentarija za ugotavljanje likovnih sposobnosti dijakov odločili za preverjen test in 
ga ustrezno priredili v obliki kombinacije testov, ki so v dosedanjih raziskavah pokazali 
določeno veljavnost, zanesljivost ter objektivnost in so bili uporabljeni v podobnih 
pogojih. 

Test LKD-AP (Karlavaris, 1970) je sestavljen iz testa LKD: vprašalnika za likovno 
ustvarjalnost za področje oblikovanje za merjenje likovno-ustvarjalnih zmožnosti in 
testa AP: vprašalnika za merjenje likovno-apreciativnih zmožnosti. Tako smo dejavnike 
likovne ustvarjalnosti spremljali v dveh testih, od katerih oba temeljita na sistemu 
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podanih nalog z dorisovanjem in skaliranjem točkovanih rešitev. Nato smo v okviru 
testa LKD dizajn spremljali še likovno ustvarjalnost, znanje in okus dijakov za področje 
dizajn.

Izdelan je bil tudi vprašalnik za vrednotenje odnosa dijakov do pouka grafičnega 
oblikovanja v srednji šoli z ocenjevalno lestvico.

3.2.4.1 TEST LKD-AP

V raziskavi smo za merjenje likovno-ustvarjalnih sposobnosti in likovno-apreciativnih 
sposobnosti uporabili test imenovan Test LK in Test LV1 (Duh, 2004), ki skupaj s 
testom LKD dizajn (Karlavaris, 1970) sestavljajo test, ki smo ga poimenovali Test 
LKD-AP. V Testu LKD dizajn spremljamo še ustvarjalnost, znanje in okus s področja 
dizajna. „ Test LV1 je sestavljen iz dveh delov, kjer je zaporedje nalog sestavljeno 
tako, da si sledi po tipih. Prvi del (vprašanja 6–11) spremlja dijakov likovno-ustvarjalni 
razvoj in je koncipiran tako, da testiranci dorisujejo ali samostojno narišejo določen 
likovni znak, ki ustreza postavljenim zahtevam. Drugi del testa (vprašanja 21–28) pa 
spremlja likovno-apreciativni razvoj testirancev, koncipiran pa je na temelju izbire 
najprimernejšega odgovora med več ponujenimi “(Duh, 2004, str.110).

3.2.4.1.1 KRATKA PREDSTAVITEV TESTA LKD-AP

V prvem sklopu vprašanj Testa LKN in Testa LKD (vprašanja 1–5) spremljamo pet 
dejavnikov likovno-ustvarjalnega razvoja: elaboracijo, redefinicijo, fleksibilnost, 
originalnost in občutljivost. S prvim vprašanjem smo spremljali razvoj elaboracije, ki 
jo razumemo kot napor pri organiziranju samega ustvarjalnega procesa. Dijaki izbirajo 
med ustreznimi proporcijskimi zasnovami, ocenjuje se zmožnost prepoznavanja 
usklajenosti likovnih elementov. Sledi naloga, kjer spremljamo razvoj redefinicije, kako 
iz znanih elementov narediti nekaj novega. Dijaki iz danih arhitekturnih elementov 
izdelajo čimbolj čvrsto, skladno in stilno prepoznavno trodimenzionalno kompozicijo. 
Pri nalogi, kjer merimo fleksibilnost, ki jo razumemo kot iskanje različnih poti v 
reševanju problema dijaki narišejo 8 kvadratov, ki pa mora biti vsak drugačen in čimbolj 
domiselno rešen. Pri zasnovi domišljijske kompozicije spremljamo razvoj originalnosti. 
Bistvene značilnosti kakovostno izdelane naloge so redkost, izvirnost, neobičajnost 
in izjemnost rešitve. Pri zadnjem vprašanju od petih spremljamo občutljivost za 
likovne probleme, likovni jezik in likovno strukturo. Dijaki skušajo poiskati čimveč 
uporabljenih barv v predlogi umetniške reprodukcije.

Nato smo z vprašalnikom  LK ( vprašanja 6–11) spremljali še vseh šest dejavnikov 
ustvarjalnega razvoja: fleksibilnost, fluentnost, originalnost, redefinicijo, občutljivost in 
elaboracijo. Ta sklop vprašanj je bil že večkrat uporabljen v raziskavah (Karlavaris in 
Kraguljac, 1970; Berce-Golob, 1990; Duh, 2004; Duh, Čagran in Huzjak, 2012; Duh, 
Zupančič in Čagran, 2014; Duh, Hercog in Lazar, 2016). Sledi sklop vprašanj Testa LK 
dizajn za nivo srednje šole (vprašanja 12– 20), kjer spremljamo ustvarjalni razvoj, znanje in 
okus dijakov za področje dizajn. Pri spremljanju razvoja ustvarjalnosti (vprašanja 12. in 13.) 
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ugotavljamo uspešnost transformiranja naravne konstrukcije v dizajnersko ter ustreznost 
definiranja dimenzij glede na material. Pri spremljanju razvoja znanja (vprašanja 14., 15., 
16., 19.) je pomembno razlikovanje med disciplinama: kiparstvom in dizajnom, razlikovanje 
med industrijskim dizajnom in unikatno uporabno umetnostjo, ustreznost definiranja 
značilnosti pomembne za kakovost dizajnerske rešitve ter zmožnost prepoznavanja 
značilnosti različne likovne oblikovanosti. V sklopu vprašanj razvoja okusa ( vprašanja 17., 
18., 20.) najprej ugotavljamo estetski okus dijaka v prepoznavanju skladnosti uporabljenih 
elementov, nato zmožnost ustvarjalnega redefiniranja dizajnerske oblike v kiparsko ter 
estetski okus pri ocenjevanju dveh kompozicij, kjer dijak definira katera kompozicija ima 
večjo likovno vrednost.

Nadalje v sklopu vprašanj (vprašanja 21–24) spremljamo perceptivne zmožnosti dijakov, v 
drugem sklopu vprašanj (vprašanja 25–28) pa razvoj receptivnih zmožnosti. Skupni rezultat 
predstavlja likovno-apreciativne zmožnosti dijakov. Bistvene značilnosti vprašalnika so: 
koncipiranje na osnovi konkretne reprodukcije, deskriptiven in ne evaltiven odgovor, 
osvetlitev določene točke na opazovanem delu, ki zanima testnika, omejitev števila 
elementov, na katere se nanaša (Duh, 2004).

Avtor izbire vprašanj LKD-AP  in LV1 Duh (2015) je kombinacijo vprašanj LK (vprašanja 
6–11), kjer poleg  likovno-ustvarjalnih sposobnosti spremljamo tudi likovno-apreciativne 
sposobnosti: sklop vprašanj AP (vprašanja 21–28) poimenoval Test LV1. Duh (2004) 
navaja, da ima vprašalnik prednost, da vodi pozornost opazovalca, ga usmerja na posamezne 
elemente likovnega dela in tako omogoči raziskovalcu pridobiti ustrezne podatke. 

3.2.4.1.2 Potek testiranja

Pred testiranjem je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje, ki morajo biti enaki za vse 
testirance. Testnik predstavi namen testa in poda navodila ter spodbudi dijake, naj 
skušajo poiskati čimveč neobičajnih in zanimivih rešitev. Opozori jih, naj upoštevajo 
predpisani čas. Testnik prav tako opozori dijake, da pred iztekom časa pristopijo k 
reševanju naslednjih nalog, če so zaključili določen sklop nalog. Prosi jih naj skrbno 
in pazljivo odgovarjajo na postavljena vprašanja. Testnik prav tako poskrbi, da poteka 
testiranje v normalnih testnih pogojih.

3.2.4.1.3. Analiza merskih karakteristik Testa LKD-AP

Test LKD-AP je bil deloma ali v celoti že uporabljen v raziskavah (Berce-Golob, 1990; 
Duh, 2004; Duh, Čagran in Huzjak, 2012; Duh, Zupančič in Čagran, 2014; Karlavaris in 
Kraguljac, 1970). 

3.2.4.1.3.1. Objektivnost

Objektivnost preizkusov za dijake smo zagotavljali s preciziranjem podrobnih in preprostih 
navodil za njihovo reševanje ter z oblikovanjem vprašanj zaprtega tipa. Analizo 
odgovorov dijakov na vprašanja iz testa LKD-AP smo izvedli skupaj s pomočjo dr. 
Matjaža Duha.



79

3.2.4.2.2.2 Veljavnost

Za ugotavljanje konstruktne veljavnosti testa LKD-AP so avtorji (Berce-Golob, 1990; 
Duh, 2004; Duh, Čagran in Huzjak, 2012; Duh, Zupančič in Čagran, 2014; Karlavaris 
in Kraguljac, 1970) uporabili faktorsko analizo in sicer odstotek pojasnjene variance s 
prvim skupnim faktorjem. Pri testiranju testa LKD-AP je odstotek pojasnjene variance 
s prvim faktorjem višji od predpostavljenega kriterija spodnje meje (20 %), kar pomeni, 
da gre za lestvice merjenja, ki so ustrezno veljavene.

Pri začetnem testiranju testa LKD-AP je odstotek pojasnjene variance s prvim faktorjem 
spremenljivke splošna likovna ustvarjalnost 27,60%, likovni okus 34,66%, likovno 
znanje 42,45 %, likovna percepcija 42,81%, likovna recepcija 45,23 % in likovna 
apreciacija 35,30%. Njihove vrednosti so torej je višje od predpostavljenega kriterija 
spodnje meje (20 %), kar pomeni, da gre za lestvice merjenja zadovoljstva, ki so 
ustrezno veljavne, torej v zadostni meri merijo pričakovano, pred izvedbi eksperimenta.

Pri končem testiranju testa LKD-AP je odstotek pojasnjene variance s prvim faktorjem 
spremenljivke splošna likovna ustvarjalnost 55,86%, likovni okus 66,91%, likovno 
znanje 62,64 %, likovna percepcija 67,84%, likovna recepcija 64,56 % in likovna 
apreciacija 68,50%. Njihove vrednosti so torej je višje od predpostavljenega kriterija 
spodnje meje (20 %), kar pomeni, da gre za lestvice merjenja zadovoljstva, ki so 
ustrezno veljavne, torej v zadostni meri merijo pričakovano, pred izvedbo eksperimenta.

3.2.4.2.2.3 Zanesljivost

Zanesljivost smo dosegli z natančnimi navodili reševanja. Dijakom smo pred reševanjem 
ocenjevalne lestvice vse zajete karakteristike prebrali in jih nazorno razložili.

Zanesljivost merjenja testa LKD-AP in njenih delov so avtorji (Berce-Golob, 1990; 
Duh, 2004; Duh, Čagran in Huzjak, 2012; Duh, Zupančič in Čagran, 2014; Karlavaris 
in Kraguljac, 1970) ugotovljali z uporabo Cronbachovega koeficienta zanesljivosti alfa 
(α), izmerjena vrednost koeficienta alfa je 0,60–0,80 je torej ustrezno visoka in potrjuje 
zadovoljivo zanesljivost instrumentarija.

Zanesljivost začetnega merjenja anketnega vprašalnika smo ugotovili z uporabo 
Cronbachovega koeficienta zanesljivosti alfa (α). Vrednost koeficienta alfa spremenljivke 
splošna likovna ustvarjalnost je 0,69, likovni okus 0,62, likovno znanje 0,67 in likovna 
apreciacija 0,76. Vrednosti so torej ustrezno visoke in potrjujejo zadovoljivo zanesljivost 
instrumentarija.
Zanesljivost končnega merjenja testa LKD-AP smo ugotovili z uporabo Cronbachovega 
koeficienta zanesljivosti alfa (α). Vrednost koeficienta alfa spremenljivke splošna 
likovna ustvarjalnost je 0,69, likovni okus 0,67, likovno znanje 0,95 in likovna 
apreciacija 0,79. Vrednosti so torej ustrezno visoke in potrjujejo zadovoljivo zanesljivost 
instrumentarija.
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3.2.4.1.4 Kriteriji za ocenjevanje s testom LKD-AP

Za spremljanje posameznih dejavnikov likovno-ustvarjalnega razvoja smo uporabili 
sedemstopenjsko lestvico, kjer je bilo možno največ 6 točk in najmanj 0 točk, razen pri 
vprašanju št.1, kjer smo uporabili 3 stopenjsko lestvico� 

Prvi sklop vprašanj se nanaša na dejavnike likovne ustvarjalnosti:
1. (EL) skladnost izraza - kompozicija (0, 2 ali 6 točk): ocenjuje se skladnost likovnih 
elementov. Največ točk dobi rešitev s kompozicijo zlatega reza, kot najbolj skladna 
kompozicija (6 točk).
2. (RE) redefinicija – iz poznanega, danega, ustvariti nekaj novega (0–6 točk):
pri ocenjevanju se upošteva prisotnost vseh navedenih elementov, čvrstost, skladnost in 
stilna prepoznavnost zasnove.
3. (FX) fleksibilnost – raznovrstni pristopi pri reševanju problema in različne rešitve:
(0–6 točk): upošteva se število narisanih kvadratov in domiselnost rešitve. Rešitev z 8 
kvadrati, ki so vsi drugačni in domiselno zasnovani dobi 6 točk.
4. (OR) originalnost – statistično redka rešitev, neobičajno, izjemno, toda domiselno 
in izvirno (0–6 točk): likovna rešitev, ki je zelo domiselna, redka, neobičajna in izvir-
na dobi maksimalno število točk. Če je nespretno zasnovano, banalno in ni ustreznega 
izraza ne dobi nobene točke.
5. (OBČ) občutljivost za probleme – občutljivost za likovne probleme in likovni jezik, 
likovno strukturo (0–6 točk): ocenjuje se občutljivost zaznavanja uporabljenih barv.
6. (FX) Fleksibilnost: različni pristopi k reševanju likovnega problema (0–6 točk): na 
risbi ugotavljamo, kako je dijak narisal steklenice. Štejejo predvsem različne oblike 
steklenic, njihovo prepletanje in križanje obrisnih linij na mnoge različne načine. Za 
pomoč pri točkovanju je natančnemu opisu dodana tudi skica z modelom rangiranja 
kakovosti za kriterij fleksibilnosti.
7. (FLU) Fluentnost: bogastvo idej, rešitev (0–6 točk):  ocenjuje se število kombinacij, 
ki so nove in med seboj različne. Pri ocenjevanju se upošteva, da dijaki rišejo rešitve 
v naprej pripravljeno mrežo in so s tem omejene možnosti več kombinacij in večjega 
števila rešitev.
8. (ORI) Originalnost: stebri in vrvica (0–6 točk): naloga od testirancev zahteva, da z 
vrvico povežejo stebričke tako, da porabijo največ vrvice. Maksimalna dolžina vrvice je 
v primeru, ko se le-ta prične na desnem stebričku in potuje krožno po vrhovih stebrov 
do zadnjega levega stebra in se potem poveže s prvim desnim stebrom, od tod pa potuje 
cik-cak do središčnega stebra. Za pomoč pri točkovanju je natančnemu opisu dodana 
tudi skica z modelom rangiranja kakovosti za kriterij originalnosti.
9. (RE) Redefinicija: poznano spremeniti v nekaj novega, neobičajnega (0–6 točk): 
dijaki morajo vizualizirati polža in zamišljeno obliko redefinirajo. Čim bolj se rešitev 
oddaljuje in je hkrati vezana na polža, več točk dobi likovna rešitev.
10. (OBČ) Občutljivost za probleme: likovna občutljivost, izražena verbalno (0–6 točk): 
Naloga zahteva od testiranca, da ustrezno poveže naslove s tremi podanimi risbami. Za 
vse tri risbe dijak lahko izbira med 12 naslovi.
11. (ELA) Elaboracija: variante priprave likovne rešitve in kompozicije (0–6 točk): 
Potrebno je oceniti ali lahko dijaki enake elemente duhovito in raznovrstno razporedijo 
in komponirajo tako, da dobijo likovno uravnoteženo strukturo in vsebinsko tematski 
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smisel vsake slike, hkrati pa ugotavljamo, ali obstaja povezanost vseh treh slik s 
povezanostjo naslova in likovnega prikaza.

Sledijo vprašanja s področja razvoja ustvarjalnosti dizajn:
12. (UST) ustreznost transformiranja “naravne” konstrukcije v arhitekturno in
dizajnersko (4–6 točk)
Naloga zahteva od testiranca, da na osnovi konstrukcije lista in okostja ribe skicira
podobne oblike v arhitekturi in dizajnu. Največ točk dobi rešitev s 6 in več ustreznimi
rešitvami.
13. (UST)  (0–8 točk) zmožnost definiranja materiala glede na podane dimenzije.
Testiranec mora predvideti ustrezne debeline nog posameznih stolov iz različnih
materialov. Največje število možnih točk je 8.

Nato spremljamo področje razvoja znanja na področju dizajna:
14. (Z) definiranje značilnosti dveh disciplin: dizajna in kiparstva (5–8 točk)
Pričakuje se, da zna dijak razlikovati med kiparstvom in dizajnom in to tudi verbalno
definira:
- kiparstvo: unikatno, eden avtor, prevladujejo “klasični” materiali, lahko je “realno” ter
- dizajn: serijsko, funkcionalno, uporaba na določenem mestu, realizacija skupine
avtorjev, raznoliki materiali, abstraktno.
Za vsako disciplino je potrebno navesti 6 značilnosti, lahko tudi več, če ocenjevalec
meni, da je odgovor pravilen. Kljub večjemu številu možnih pravilnih odgovorov (12),
je maksimalno število točk 8.
15. (Z) definiranje značilnosti industrijskega dizajna in unikatne uporabne umetnosti
(0–8 točk)
Testiranec mora pojasniti razliko med industrijskim dizajnom in unikatno uporabno
umetnostjo in navedesti čimveč značilnosti posameznega področja:
- značilnosti industrijskega dizajna: skupinsko delo strokovnjakov, uporaba strojev,
serijska izdelava, številni kupci ter
- karakteristike unikatne uporabne umetnosti: individualno delo in izvedba, ročno delo
in uporaba orodij, posamezen izdelek in kupci.
Tri značilnosti so skupne, štiri pa so različne. Na osnovi njihovih kombinacij se oblikuje
kriterij definiranja obeh pojmov.
16. (Z) definiranje značilnosti, ki so potrebne za kakovost dizajnerske rešitve (5–8
točk)
Pričakuje se, da dijak med 11 navedenimi značilnostmi izloči tiste, za katere
meni, da so izredno pomembne za kakovost neke dizajnerske rešitve, npr.:
funkcionalnost, estetski izgled (3 točke) nato upoštevanje materiala, racionalnost
proizvodnje, nizka cena (2 točki) ter sodobna likovna senzibilnost, kakovost
izdelave (1 točka). Dijak mora izločiti bolj pomembno od manj pomembnega.
Število odgovorov ni omejeno.
19. (Z) prepoznavanje značilnosti dveh vrst likovno različno oblikovanih uporabnih
predmetov (5–6 točk)
Naloga od testiranca zahteva, da prepozna značilnosti dveh vrst likovno oblikovane
posode:
- prvi primer: keramična, stilno dosledno oblikovana, izjemna, imenitna in
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- drugi primer: praktična, lahko vzdrževanje in čiščenje in možnost širitve asortimaja
posode.
Nekatere značilnosti se deloma nanašajo na oba primera, zato se točkujejo samo
pravilni odgovori. Pri prvem primeru: dosledna stilska rešitev (2 točki) in izjemnost,
neobičajnost (1 točka) in pri drugem primeru: praktičnost (2 točki) ter lahko
vzdrževanje in čiščenje (1 točka).

Sledijo vprašanja, kjer spremljamo razvoj okusa na področju dizajna:
17. (OK) estetski okus (0, 6 točk)
Pričakuje se, da testiranec pokaže estetski okus v prepoznavanju skladnosti dveh
uporabnih predmetov.
18. (OK) redefiniranje oblike (0,3,6 točk)
Naloga zahteva od testiranca, da ustvarjalno redefinira dizajnersko obliko v kiparsko.
Kriteriji ocenjevanja: nova oblika kiparskega dela mora biti podobna, vendar ne ista, ne
sme se ponavljati, nova zasnova mora imeti nekoliko bolj izrazit volumen, nova zasnova
mora imeti kiparsko, estetsko sugestivnost ter nova zasnova mora izraziti tudi karakter
izbranega materiala.
20. (OK) estetski okus (0 in 6 točk)
Pričakuje se, da dijak pokaže estetski okus pri ocenjevanju dveh kompozicij. Ustrezno
izbrana slika (št. 2) se točkuje s 6 točkami.

V zaključnem sklopu vprašanj, kjer spremljamo likovno-apreciativne zmožnosti 
sledijo vprašanja, ki se nanašajo na občutljivost za likovne strukture, na oblikovno 
stran slike, na likovni jezik.
Sledi sklop vprašanj s področja Likovna percepcija (P)
21. (P) likovna percepcija (0–3 točke)
S prvim vprašanjem smo ugotavljali, ali dijaki zaznavajo bistvo likovnega sporočila. Ob
reprodukciji smo jim zastavili vprašanje o najpomembnejšem predmetu na sliki.
22. (P) likovna percepcija (0–2 točke)
Ugotavljali smo občutljivost dijakov za količine na sliki in jim dali možnost izbora med
tremi dvojicami barv, ki se po njihovem mnenju najpogosteje pojavljajo.
23. (P)  likovna percepcija (0–4 točke)
Dijaki so ugotavljali intenzivnost barve na sliki in sicer na katerem delu slike so
najmočnejše.
24. (P)  likovna percepcija (0–4 točke)
Dijaki so ugotavljali, ali bi na sliki kaj dodali, npr.: kakšen predmet.

Na koncu smo spremljali nivo likovne recepcije (R). Vprašanja se nanašajo na likovno 
doživljanje slike in zadevajo emocije dijakov.
25. (R) likovna recepcija (0–4 točke)
Testiranci morajo na sliki poiskati in označiti tisti del motiva, ki je najbolj pritegnil
njihovo pozornost.
26. (R) likovna recepcija (0–3 točke)
Preverjamo razumevanje slike kot umetnine, ki ima neomejeno časovno vrednost,
veljavnost in trajnost.
27. (R) likovna recepcija (0–3 točke)
Spremljamo dijakov celosten vtis o umetnini. Testiranec lahko izbira med tremi pari
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razpoloženj in sicer žalosten in nesrečen, umirjen in zamišljen in vesel in živahen.
28. (R) likovna recepcija (0–3 točke)
Preverjamo poznavanje osnovnih likovnih izrazil in osnov likovne teorije. Potrebno je
označiti, katera so osnovna likovna izrazila v slikarstvu.

Skupaj je bilo pri testu LKD-AP možnih 134 točk. Ker smo posamezne dejavnike 
v raziskavi spremljali parcialno, štejemo da je bilo pri spremljavi splošne likovne 
ustvarjalnosti (vprašanja 1–11) možnih 66 točk, pri spremljavi nivoja likovne 
ustvarjalnosti dizajn 14 točk, pri spremljavi nivoja znanja 30 točk ter pri spremljavi nivoja 
okusa 18 točk. Pri nivoju likovne percepcije in likovne recepcije je največje možno število 
točk 13, torej pri skupnih likovno-apreciativnih zmožnostih je bilo možnih največ 26 točk.

3.2.4 2 Vprašalnik za vrednotenje odnosa dijakov do značilnosti pouka 
grafičnega oblikovanja in didaktičnih značilnosti pouka

Vprašalnik za vrednotenje odnosa dijakov do pouka je sestavljen iz dveh sklopov 
vprašanj. V prvem sklopu vprašanj spremljamo percepcijo dijakov o vrednotenju 
značilnosti pouka grafičnega oblikovanja v srednji šoli. V drugem sklopu vprašanj pa 
spremljamo ocene dijakov z didaktičnimo značilnostmi oz. zadovoljstvo dijakov z 
učnimi metodami, učnimi oblikami, mediji in didaktično komunikacijo. 

3.2.4.2.1 Kratka predstavitev vprašalnika za vrednotenje odnosa 
dijakov do značilnosti pouka grafičnega oblikovanja in didaktičnih 
značilnosti pouka

V prvem sklopu vprašanj (vprašanja 1–3) spremljamo percepcijo dijakov in sicer s 
prvim vprašanjem ugotavljamo percepcijo priljubljenosti pouka grafičnega oblikovanja. 
Pri naslednjem vprašanju ugotavljamo percepcijo pomembnosti posameznih ciljev 
pri pouka grafičnega oblikovanja. Pri zadnjem vprašanju spremljamo percepcijo 
učinkovitosti pouka grafičnega oblikovanja na razvoj ustvarjalnosti.

V drugem sklopu vprašanj spremljamo ocene dijakov o zadovoljstvu z didaktičnimi 
značilnostmi in sicer z splošnimi učnimi metodami, specifičnimi učnimi metodami, 
učnimi oblikami in didaktično komunikacijo. 
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3.2.4.2.2 Analiza merskih karakteristik anketnega vprašalnika za 
dijake

Merske karakteristike instrumentarija so preverjene na temelju analize s pomočjo 
ustreznih statističnih postopkov. Pri anketnemu vprašalniku za dijake smo preverjali 
objektivnost, veljavnost in zanesljivost. 

3.2.4.2.2.1 Objektivnost

Objektivnost anketnega vprašalnika za dijake smo zagotavljali s  preciziranjem 
podrobnih in preprostih navodil za njihovo izpolnjevanje ter z nedvoumnimi in 
enopomenskimi kategorijami na lestvici objektivnega tipa. Poleg vprašanj zaprtega 
tipa je bilo v anketnem vprašalniku za dijake tudi eno vprašanje odprtega tipa; njegova 
objektivnost je realizirana z razvrstitvijo v določene opisne kategorije. 

3.2.4.2.2.2 Veljavnost

Vprašalnik smo racionalno validirali. Vsebinsko veljavnost instrumentarija so preverjali 
trije strokovnjaki: dr. Matjaž Duh, dr. Janez Vogrinc in dr. Tomaž Zupančič.  

Za ugotavljanje konstruktne veljavnosti anketnega vprašalnika (za vprašanja s 
petstopenjsko lestvico Likertovega tipa) smo uporabili faktorsko analizo in sicer 
odstotek pojasnjene variance s prvim skupnim faktorjem. 

Pri začetnem testiranju anketnega vprašalnika je odstotek pojasnjene variance s 
prvim faktorjem spremenljivke zadovoljstva s splošnimi metodami dela 22,86%, 
spremenljivke zadovoljstva s specifičnimi metodami 30,99%, spremenljivke 
zadovoljstva z učnimi oblikami 38,64 % , spremenljivke zadovoljstva z medijsko 
komunikacijo 41,84 % in zadovoljstva z didaktično komunikacijo 31,30%. Njihove 
vrednosti so torej je višje od predpostavljenega kriterija spodnje meje (20 %), kar 
pomeni, da gre za lestvice merjenja zadovoljstva, ki so ustrezno veljavne, torej v 
zadostni meri merijo pričakovano zadovoljstvo dijakov z metodami, učnimi oblikami in 
didaktično komunikacijo, pred izvedbi eksperimenta.

Pri končnem testiranju anketnega vprašalnika je odstotek pojasnjene variance s 
prvim faktorjem spremenljivke zadovoljstva s splošnimi metodami dela 61,42%, 
spremenljivke zadovoljstva s specifičnimi metodami 63,25%, spremenljivke 
zadovoljstva z učnimi oblikami 70,13 %, spremenljivke zadovoljstva z medijsko 
komunikacijo 69,55 % in zadovoljstva z didaktično komunikacijo 77,90%.Njihove 
vrednosti so torej je višje od predpostavljenega kriterija spodnje meje (20 %), kar 
pomeni, da gre za lestvice merjenja zadovoljstva, ki so ustrezno veljavne, torej v 
zadostni meri merijo pričakovano zadovoljstvo dijakov z metodami, učnimi oblikami in 
didaktično komunikacijo, po izvedbi eksperimenta.
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3.2.4.2.2.3 Zanesljivost

Zanesljivost smo dosegli z natančnimi navodili reševanja. Dijakom smo pred 
reševanjem ocenjevalne lestvice vse zajete karakteristike prebrali in jih nazorno 
razložili.

Zanesljivost začetnega merjenja anketnega vprašalnika smo ugotovili z uporabo 
Cronbachovega koeficienta zanesljivosti alfa (α). Vrednost koeficienta alfa 
spremenljivke zadovoljstva s splošnimi metodami je 0,62, zadovoljstva s specifičnimi 
metodami 0,66, zadovoljstva z učnimi oblikami 0,64, zadovoljstva z medijsko 
komunikacijo 0,68 in zadovoljstva z didaktično komunikacijo 0,61. Vrednosti so torej 
ustrezno visoke in potrjujejo zadovoljivo zanesljivost instrumentarija.

Zanesljivost končnega merjenja anketnega vprašalnika smo ugotovili z uporabo 
Cronbachovega koeficienta zanesljivosti alfa (α). Vrednost koeficienta alfa 
spremenljivke zadovoljstva s splošnimi metodami je 0,93, zadovoljstva s specifičnimi 
metodami 0,91, zadovoljstva z učnimi oblikami 0,82, zadovoljstva z medijsko 
komunikacijo 0,80 in zadovoljstva z didaktično komunikacijo 0,80. Vrednosti so torej 
ustrezno visoke in potrjujejo zadovoljivo zanesljivost instrumentarija.

3.2.4.2.3 Potek testiranja

Po izvedenem Testu LKD-AP testnik predstavi dijakom Vprašalnik za vrednotenje 
odnosa do značilnosti pouka grafičnega oblikovanja in didaktičnih značilnosti pouka. 
Testnik predstavi namen testa in poda navodila ter prosi dijake, naj skušajo iskreno, 
jasno in korektno odgovoriti na zastavljena vprašanja. Prosi jih naj skrbno in pazljivo 
odgovarjajo na postavljena vprašanja. Opozori jih naj upoštevajo predpisani čas. Testnik 
prav tako poskrbi, da poteka testiranje v normalnih testnih pogojih.

3.2.4.2.4 Kriteriji ocenjevanja vprašalnika za vrednotenje odnosa do 
didaktičnih značilnosti dijakov

Prvi del vprašalnika za vrednotenje odnosa do značilnosti pouka grafičnega oblikovanja 
sestavljajo vprašanja zaprtega tipa. Pri prvem vprašanju dijaki odgovarjajo na vprašanje 
o priljubljenosti pouka grafičnega oblikovanja. Dijaki odgovarjajo v okviru pet 
stopenjske lestvice stališč. Pri naslednjem vprašanju dijaki odgovarjajo na vprašanje o 
percepciji pomembnosti posameznih ciljev pouka grafičnega oblikovanja. Možnih je 
več odgovorov. Pri zadnjem vprašanju prvega sklopa dijaki odgovarjajo na vprašanje 
o percepciji učinkovitosti pouka grafičnega oblikovanja na razvoj ustvarjalnosti v 
dihotomni obliki. 
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3.2.5 VZOREC RAZISKAVE

V raziskavo je bil vključen neslučajnostni namenski vzorec. Vzorec je zajel 3 šole; 
73 dijakov 3. letnikov srednjih šol, od tega 38 dijakov eksperimentalne in 35 dijakov 
kontrolne skupine. V pedagoški eksperiment so bili vključeni trije razredi 3. letnika 
srednje šole, razdeljeni na dve skupini; tri skupine so sestavljale kontrolno skupino, tri 
pa eksperimentalno skupino (podrobneje je izobraževalni program opisan v poglavju 
3.2.2.). Vzorec dijakov je bil izbran tako, da so imeli oddelki čimbolj podobne 
značilnosti. Da bi bili primerjalni skupini čim bolj podobni glede na značilnosti, smo 
vsako modaliteto eksperimentalnega faktorja uvedli v šolo proporcionalno glede na 
kraj šolanja. Nekateri dijaki so bili zaradi objektivnih razlogov izločeni iz raziskave 
(upoštevali so se le dijaki, ki so reševali preizkus znanja na začetku in na koncu 
raziskave). Za preverjanje likovno-ustvarjalnih zmožnosti in likovno-apreciativnih 
zmožnosti ter ocenjevanje odnosa dijakov do didaktičnih značilnosti pouka so dijaki 
vseh razredov, ki so sodelovali v pedagoškem eksperimentu, na začetku in na koncu 
poteka pedagoškega eksperimenta tudi reševali preizkus LKD-AP ter izpolnili 
vprašalnik za vrednotenje njihovega odnosa do didaktičnih značilnosti (šolsko leto 
2015–2016).

3.2.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

Podatke smo zbirali s preizkusi testa LKD-AP za merjenje likovno-ustvarjalnih 
zmožnosti in likovno-apreciativnih zmožnosti. Za ocenjevanje odnosa dijakov do 
didaktičnih značilnosti pouka smo izdelali vprašalnik.

Dogovorili smo se za izbor razredov, tako za eksperimentalno kot kontrolno skupino, 
in tako pridobili potrebne podatke stanja pred uvedbo eksperimenta. Sledila sta 
preizkušanje ravni likovnih zmožnosti (LKD-AP) in izpolnjevanje vprašalnika za 
preverjanje odnosa dijakov do pouka. Vrednotenje dosežkov je potekalo po predloženih 
navodilih in točkovniku. Eksperimentalni program se je od kontrolnega razlikoval v 
inovativnem pristopu. V razredih je potekalo pri eksperimentalni skupini učno delo v 
običajnih pogojih dela v obsegu 42 ur, ki pa se je ves čas povezovalo in prepletalo z 
vpeljavo novosti oz. s sklopom inovativnih didaktičnih odločitev. Za eksperimentalno 
skupino smo izdelali učne priprave (priloga št.4).

Po zaključenem eksperimentalnem delu so vsi dijaki pisali preizkus LKD-AP ter 
ponovno izpolnili vprašalnik za vrednotenje njihovega odnosa do pouka. Končni 
preizkus smo pripravili in točkovali po predloženih navodilih in točkovniku. 

3.2.7. OBDELAVA PODATKOV

Podatki so obdelani z računalniškim programom SPSS (Statistical Package fot the 
Social Studies) na nivoju deskriptivne in inferenčne statistike. Pri analizi frekvenčnih 
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distribucij smo uporabili parametre osnovne deskriptivne analize (minimalne vrednosti, 
maksimalne vrednosti, aritmetična sredina, mediana, standardni odklon, koeficient 
asimetrije, koeficient sploščenosti). 

Razlike v začetnem stanju pedagoškega eksperimenta smo preizkušali z Mann 
Whitneyjev U-preizkusom za neodvisne vzorce prav tako tudi preizkuse specifičnih 
hipotez. Normalnost porazdelitve rezultatov za vsako izmed dimenzij smo preverjali s 
Kolmogorov-Smirnovim (K-S) testom ter Shapiro-Wilk testom. 
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3.3 Rezultati raziskave in interpretacija

3.3.1 Stališča in mnenja dijakov o značilnostih pouka grafičnega 
oblikovanja

Anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh sklopov vprašanj, in sicer: 
- o vrednotenju odnosa dijakov do značilnosti pouka grafičnega oblikovanja
- o zadovoljstvu dijakov z učnimi metodami, učnimi oblikami in didaktično komunik-
acijo.

Z raziskavo stališč in mnenj dijakov smo spoznali odnos dijakov do značilnosti pouka 
grafičnega oblikovanja in nivoja zadovoljstva z uporabo metod, oblik in didaktične 
komunikacije pri pouku grafičnega oblikovanja. 

Preglednica 1: Percepcija priljubljenosti pouka grafičnega oblikovanja med dijaki 

Odgovor o percepciji priljubljenosti pouka grafičnega oblikovanja f f%

ni mi všeč 3 4,1

da, všeč 4 5,5

da, zelo všeč 5 6,8

ne posebno 28 38,4

dokaj všeč 33 45,2

73 100,0

(f =število, % = odstotki)

Odgovori kažejo, da se je le manjši del dijakov opredelil, da jim je pouk grafičnega 
oblikovanja zelo všeč (6,8 %), sledi skupina dijakov z odgovorom da, všeč (5,5 %); 
skoraj polovica (45,2 %) meni, da jim je pouk dokaj všeč, del dijakov pouk ocenjuje kot 
ne posebno všeč (38,4 %) in najmanj dijakov (4,1 %) je odgovorilo, da jim pouk ni všeč 
(Preglednica 1).
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Izsledki ankete torej kažejo, da je največji delež tistih (45,2 %), ki menijo, da jim je 
pouk grafičnega oblikovanja povprečno všeč. Zelo majhno število dijakov (6,8%) se 
je opredelilo, da jim je pouk grafičnega oblikovanja zelo všeč in kar 38,4%, da jim 
pouk grafičnega oblikovanja ni posebno všeč. S tega vidika se kaže in potrjuje potreba 
po drugačnih didaktičnih pristopih in izboljšanju učinkovitosti didaktike grafičnega 
oblikovanja. 

Preglednica 2: Percepcija pomembnosti posameznih ciljev pouka grafičnega oblikovanja

Cilji pri pouku grafičnega oblikovanja f

1 razvoj ustvarjalnosti 60

2 specialistično znanje 58

3 občutljivost za estetiko 44

4 osebnostni razvoj 35

5 praktično znanje 11

(f =število)

Naslednje vprašanje je zadevalo stališča dijakov do pomembnosti posameznih 
kompetenc oz. ciljev pri pouku grafičnega oblikovanja. Pri tem vprašanju so imeli 
dijaki možnost obkrožiti več odgovorov. Odgovori kažejo, da se dijakom zdi ključnega 
pomena razvoj ustvarjalnosti. Na drugem mestu je specialistično znanje, sledi 
občutljivost za estetiko, nato osebnostni razvoj. Najmanj pomembno se zdi dijakom 
praktično znanje (Preglednica 2).

Mnogi sodobni raziskovalci se strinjajo o pomembnosti vključevanja ustvarjalnosti v 
šoli (Hennessey in Amabile, 2010; Flint, 2014). Williams in Askland (2012) dodajata, 
da je ustvarjalnost zelo pomemben del oblikovanja in tudi izobraževanja. To se sklada 
z ugotovitvami dijakov, da je razvoj ustvarjalnosti najbolj zelo pomemben. Izsledki 
ankete kažejo, da je dijakom razvoj ustvarjalnosti najbolj pomemben cilj pri pouku 
grafičnega oblikovanja. Dopuščamo možnost, da uvrstitev osebnostnega razvoja na 
predzadnje mesto kaže na zapostavljenost vzgojnih ciljev v praksi. Možni razlogi so la-
hko tudi individualno različna in skupna nižja stopnja socialne zrelosti dijakov, nespod-
buden vpliv okolice, negativna atmosfera v razredu itd. Navedba praktičnega znanja kot 
zadnjega od ciljev se sklada z navedbami dijakov pri vprašanju, kaj bi lahko učitelj/ica 
izboljšal/a pri pouku, kjer so dijaki uvrstili povezavo s prakso na predzadnje mesto.
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Preglednica 3: Percepcija učinkovitosti pouka grafičnega oblikovanja na razvoj ustvarjalnosti

Odgovori o percepciji učinkovitosti pouka na razvoj ustvarjalnosti f f %

ne 33 45,2

ne vem 30 41,1

da 10 13,7

73 100,0

(f =število, % = odstotki)

Dijaki so pri vprašanju, ali pri pouku grafičnega oblikovanja zadosti razvijate 
ustvarjalnost odgovorili v največji meri negativno, torej z odgovorom ne (45,2 %) . 
Sledi odgovor ne vem (41,1%), v najmanjši meri (13,7%) pa so se pozitivno opredelili 
opredelili o učinkovitosti predmeta na razvoj ustvarjalnosti pri pouku grafičnega 
oblikovanja (Preglednica 3). 

Dijaki so na vprašanje, ali se pri pouku grafičnega oblikovanja zadosti razvija 
ustvarjalnost odgovorili v največji meri negativno (45 %) in neodločeno (41,1%). 
Raziskovalka Tudorjeva (2008) podobno ugotavlja, da je izboljšavi učnih pristopov pri 
spodbujanju ustvarjalnosti namenjeno premalo pozornosti. 

Analiza predlogov učitelju za izboljšanje pouka
Zanimali so nas predlogi dijakov za izboljšanje pouka. Podatke predstavljamo v spodnji 
preglednici.  

Preglednica 4 : Razvrstitev kategorij odgovora na vprašanje: Kaj bi lahko učitelj/ica izboljšal/a pri pouku?

Predlogi dijakov o izboljšanje pouka f f %

1 kriteriji vrednotenja 38 52,1

2 demonstracije raznolikih likovnih tehnik 19 26,0

3 zanimivost, dinamičnost pouka 8 11,0

4 povezava s prakso 5 6,8

5 raznolikost oblikovalskih tem 3 4,1

73 100,0

(f =število, % = odstotki)

Odgovore smo kategorizirali, dobljene odgovore pa rangirali po pogostosti pojavljanja 
(Preglednica 4). Najbolj pogosti predlogi dijakov treh slovenskih srednjih šol so bili 
vezani na vključevanje vrednotenja oz. jasneje postavljenih kriterijev vrednotenja 
(52%). Sledijo predlogi dijakov po vključevanju demonstracije raznolikih likovnih 
tehnik (26%)  ter zahteva po večji dinamičnosti, zanimivosti pouka (11%). Dijaki so 
v manjšem deležu predlagali še večjo povezanost s prakso (6,8%) in večji nabor oz. 
raznolikost izbora oblikovalskih tem (4,1%).
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Predlogi dijakov treh slovenskih srednjih šol o učiteljevih izboljšavah pri pouku so 
najbolj pogosto vezani na vključevanje vrednotenja oz. jasneje postavljenih kriterijev 
vrednotenja (52%). Rezultati percepcije dijakov o kriterijih vrednotenja se povezujejo 
s teoretičnimi ugotovitvami, da kriteriji vrednotenja v šoli niso kakovostno oz. jasno 
definirani (Duh, 2004). Sledijo predlogi dijakov po vključevanju demonstracije 
raznolikih likovnih tehnik (26%). Eden od možnih razlogov je lahko, da učitelji 
slabše izvajajo demonstracije likovnih tehnik, ker raznolikih likovnih tehnik niso 
vešči. Zahteva po večji dinamičnosti, zanimivosti pouka (11%)  je lahko povezana z 
redko uporabo specifičnih učnih metod kot eden od razlogov, da se pouk grafičnega 
oblikovanja dijakom ne zdi dovolj zanimiv in dinamičen. Raznovrstnost oblikovalskih 
tem v učnem načrtu je dokaj bogata (Učni načrt, 2006), tako da predlog dijakov po večji 
raznolikosti oblikovalskih tem (4,1%) preseneča. 

3.3.2 Ocena zadovoljstvu dijakov z didakičnimi značilnostmi

Zanimala nas je tudi ocena zadovoljstva s posameznim pristopom oz. uporabo 
splošnih, specifičnih učnih metod, učnih oblik in didaktične komunikacije. Rezultate 
predstavljamo v preglednicah št. 5–9�

Preglednica 5: Stopnja zadovoljstva z uporabo splošnih likovnih učnih metod pri izvajanju pouka grafične-
ga oblikovanja

Splošne likovne učne metode SD

1 Metoda demonstracije (Učitelj prikazuje postopke dela, uporabo orodij, 
materialov, izvajanje likovnih tehnik, prikazuje predmete ter oblikovalska dela).

3,986 1,047

2 Metoda praktičnega dela (Dijaki ustvarjajo oblikovalska dela). 3,958 0,422

3 Metoda razgovora (Učitelj in dijaki sprašujejo in odgovarjajo npr. o delu 
drugih grafičnih oblikovalcev).

3,561 0,833

4 Metoda dela z besedilom (Učitelj in dijaki preberejo kakšno izjavo o likovnem 
delu, zapisano misel umetnika, napis o prikazani umetnini idr.).

3,411 0,597

5 Metoda pisanja (Dijak zapisuje tekočo snov pri pouku ali se uči pisati kaj o 
oblikovalskem delu).

3,178 0,385

6 Metoda dela z besedilom (Dijaki berejo pred ilustriranjem). 3,095 0,296

7 Metoda razlage (Učitelj razlaga, pojasnjuje npr. likovne pojme). 3,082 0,276

8 Metoda risanja (Dijaki in učitelj rišejo, da nazorneje predstavijo npr. likovne 
zakonitosti).

3,027 0,164

9 Metoda razlage (Dijaki pojasnujejo svoje zamisli). 2,890 0,393

10 Metoda razgovora (Med praktičnim delom poteka dialog med dijaki in 
učiteljem).

2,397 0,877

11 Metoda pisanja (Učitelj zapiše na šolsko tablo, na primer: kriterije, naslove 
učnih enot, manj običajne besede idr.).

2,383 0,592

( x  = povprečna ocena, SD = standardni odklon)

x
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Dijaki so izrazili največje zadovoljstvo z uporabo metode demonstracije (7�1�7�1� 
učiteljevo prikazovanje uporabe orodij in materialov, izvajanje likovnih tehnik, 
prikazovanje predmetov ter oblikovalskih del). Sledi zadovoljstvo dijakov z metodo 
praktičnega dela (7.1.6.1. ustvarjanje dijakovih oblikovalskih del), nato metoda 
razgovora (7.1.2.1. dialog med učiteljem in dijaki npr. o delu drugih grafičnih 
oblikovalcev), nato  metoda dela z besedilom (7.1.5.2. učitelj in dijaki preberejo kakšno 
izjavo o likovnem delu, zapisano misel umetnika, napis o prikazani umetnini idr.) in 
metoda pisanja (učiteljev zapis npr.: kriterijev, naslovov, učnih enot idr na šolsko tablo). 
Najmanjše zadovoljstvo so izrazili z metodo pisanja (7.1.4.1. učiteljevo zapisovanje 
tekoče snovi in pisanje o oblikovalskem delu).

Domnevamo, da dijake pri uporabi metode demonstracije pri opazovanju zanimivih 
izraznih možnosti motivira predvsem možnost lastnega individualnega dela in likovno 
oblikovalskega izražanja. Dijaki so z omenjeno metodo najbolj zadovoljni; na tej osnovi 
potrjujemo, da so zelo zadovoljni z načinom prikazovanja postopkov dela, uporabe 
orodij in likovnih tehnik. Dijaki so zelo zadovoljni z metodo praktičnega dela, ker 
lahko samostojno ustvarjajo in jim učitelji nevsiljivo pomagajo. Zadovoljstvo dijakov 
z metodo razgovora, ki vključuje dialog med dijaki in učiteljem interpretiramo kot 
izpolnjenost enega ali več vidikov kakovosti izvedbe z metodo razgovora, npr.: da je 
med dijaki in učiteljem prisotna dvosmerna komunikacija ter zaupanje in čustven odnos, 
s pomočjo katerih se v razredu vzpostavlja prijetno in spodbujajoče ozračje. Dijaki 
so najmanj zadovoljni z metodo pisanja in sicer z učiteljevim zapisovanjem tekoče 
snovi in pisanjem o oblikovalskem delu. Dopuščamo možnosti razlage, da je metoda 
pisanja nedomiselno uporabljena ali pa se dijakom pisanje o oblikovalskem delu zdi 
nezanimivo.

Preglednica 6:  Ocena zadovoljstva z uporabo specifičnih likovnih učnih učnih metod pri izvajanju pouka 
grafičnega oblikovanja

Specifične likovne učne metode SD

1 Metoda estetske komunikacije in kultiviranja 4,397 0,812

2 Metoda osveščanja lastne senzibilnosti 3,643 0,631

3 Metoda kompleksnosti in prepletanja 3,616 0,679

4 Metoda širjenja in elaboriranja 3,589 0,703

5 Metoda izmeničnih vplivov 3,575 0,599

6 Metoda avtonomnih likovnih postopkov 2,684 0,940

7 Metoda transponiranja in alternativ 2,534 1,259

8 Metoda posrednih stimulansov 1,328 1,054

( x  = povprečna ocena, SD = standardni odklon)

Dijaki so izrazili največje zadovoljstvo z metodo estetske komunikacije in kultiviranja, 
sledi metoda osveščanja lastne senzibilnosti, metoda kompleksnosti in prepletanja, 
metoda širjenja in elaboriranja ter metoda izmeničnih vplivov. V manjši meri so 

x
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dijaki zadovoljni z metodo avtonomnih likovnih postopkov in metodo transponiranja 
in alternativ. Dijaki so najmanj zadovoljni z uporabo metode posrednih stimulansov 
(Preglednica 6).

Dijaki so pri ocenah o zadovoljstvu s specifičnimi učnimi metodami dela izrazili 
največje zadovoljstvo z metodo estetske komunikacije in kultiviranja. Na osnovi tega 
lahko sklepamo, da se je vzpostavila ustrezna estetska komunikacija med učiteljem, 
dijaki in likovno oblikovalskimi deli, tako, da se prek učnega procesa ozavesti in usvoji 
estetske vrednosti likovno oblikovalskih del. Najmanj so dijaki zadovoljni z uporabo 
metode posrednih stimulansov, kar lahko interpretiramo z možnimi razlogi, da se sami 
ne čutijo dovolj kompetentni, da bi to metodo ustrezno uporabili. 

Preglednica 7: Ocena zadovoljstva z uporabo učnih oblik pri izvajanju pouka grafičnega oblikovanja

Učne oblike SD

1 Individualna učna oblika 2,356 0,805

2 Skupinska učna oblika 2,274 0,507

3 Dvojice 1,917 0,276

4 Frontalna učna oblika 1,643 0,510

( x  = povprečna ocena, SD = standardni odklon)

Dijaki so najbolj zadovoljni z uporabo individualne učne oblike, sledi skupinska učna 
oblika, nato dvojice in na zadnjem mestu frontalna učna oblika. Zadovoljstvo dijakov 
z uporabo individualne učne oblike lahko interpretiramo, da dijaki pri uporabi te učne 
oblike pogosto zelo uživajo v ustvarjalnem delu, ker imajo pri tem več možnosti za 
samostojno delo. Možni razlogi za nezadovoljstvo s frontalno obliko so enosmerna 
komunikacija, pojav monotonosti, dominacija učitelja idr. (Preglednica 7).

Preglednica 8: Ocena zadovoljstva z medijsko didaktično komunikacijo oz. z uporabo medijev pri izvajan-
ju pouka grafičnega oblikovanja

Medijska didaktična komunikacija SD

1 Računalnik, LCD projektor 3,424 0,685

2 Izvirna oblikovalska dela 2,808 0,700

3 Družbeni mediji 2,000 0,166

4 Tabla/tabelska slika 1,671 0,646

( x  = povprečna ocena, SD = standardni odklon)

Dijaki so najbolj zadovoljni z uporabo računalnikov in projektorja. Sledi uporaba 
izvirnih oblikovalskih del, družbenih medijev in na zadnjem mestu uporaba tabelske 
slike (Preglednica 8).

Dijaki so glede uporabe medijske komunikacije največje zadovoljstvo navedli z uporabo 
računalnika in projektorja, najmanj pa z uporabo tabelske slike.  Eden od možnih 
razlogov za zadovoljstvo dijakov je, da so v veščinah uporabe računalnika in LCD 

x
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projektorja učitelji najbolj napredovali pojasnjujejo zaznave dijakov o zadovoljstvu 
z navedeno medijsko komunikacijo. Prav tako zaznave dijakov potrjujejo teoretična 
izhodišča, da je uporaba tabelne slike pogosto zapostavljena (Duh, 2004). 

Preglednica 9: Ocena zadovoljstva z uporabo interpersonalne verbalne in neverbalne didaktične komunik-
acije pri izvajanju pouka grafičnega oblikovanja

Interpersonalna verbalna in neverbalna didaktična komunikacija SD

1 Iskrena, enaka in enakovredna komunikacija 3,082 0,276

2 Ustvarjalna, odprta, jasna, odgovorna, pozitivna, pozorna in sodelovalna 
komunikacija

3,027 0,499

3 Zanimivost in domiselnost pristopa 2,753 0,434

4 Empatična komunikacija 2,712 0,513

5 Jasnost, pravilnost, razločnost in razumljivost govora 2,698 0,544

6 Povratna informacija o delu dijaka sproti in ob zaključku 2,219 0,416

( x  = povprečna ocena, SD = standardni odklon)

Dijaki so najbolj zadovoljni z iskreno, enako in enakovredno komunikacijo med 
učiteljem in dijakom. Prav tako so zelo zadovoljni z ustvarjalno, jasno, odprto, 
pozitivno, pozorno in sodelovalno komunikacijo. Slabše so ocenili zanimivost in 
domiselnost pristopa, empatičnost ter jasnost, pravilnost, razločnost in razumljivost 
govora. Najslabše so dijaki ocenili zadovoljstvo z didaktično komunikacijo s povratno 
informacijo (Preglednica 9).

Dijaki so glede didaktične komunikacije najbolj zadovoljni z iskreno, enako in 
enakovredno komunikacijo med učiteljem in dijakom, kar pomeni, da je med učitelji 
in dijaki čustven odnos in zaupanje, odkrita komunikacijska klima, spontano vedenje, 
učitelji z dijaki ravnajo kot z enakovrednim sogovornikom. Izsledki raziskave 
potrjujejo problem ustreznosti vrednotenja, kar kažejo zaznave dijakov o najmanjšem 
deležu zadovoljstva z povratno informacije o delu dijaka sproti in ob zaključku.

3.3.3 Povzetek ugotovitev stališč in mnenj dijakov o značilnostih pouka 
grafičnega oblikovanja in o oceni zadovoljstva dijakov z didaktičnimi 
značilnostmi

Če strnemo, izsledki raziskave kažejo, da se je kar precejšen delež  dijakov (86,4 %) 
opredelil, da jim je pouk grafičnega oblikovanja povprečno všeč, manj všeč in ne 
posebno všeč, kar kaže na potrebo po izboljšanju učinkovitosti didaktike grafičnega 
oblikovanja. Nadalje ugotavljamo, da je dijakom razvoj ustvarjalnosti najbolj 

x



pomemben cilj pri pouku grafičnega oblikovanja. Percepcija dijakov se sklada z 
ugotovitvami tujih raziskovalcev (Williams in Askland, 2012), da je ustvarjalnost zelo 
pomemben del oblikovanja in izobraževanja. Dijaki so na vprašanje, ali se pri pouku 
grafičnega oblikovanja zadosti razvija ustvarjalnost odgovorili v največji meri negativno 
(45 %) in neodločeno (41,1%). Tuji raziskovalci, npr. Tudorjeva (2008) podobno 
ugotavljajo, da je izboljšavi učnih pristopov pri spodbujanju ustvarjalnosti namenjeno 
premalo pozornosti. 

Predlogi dijakov treh slovenskih srednjih šol o učiteljevih izboljšavah pri pouku so 
najbolj pogosto vezani na vključevanje vrednotenja oz. jasneje postavljenih kriterijev 
vrednotenja (52%). Rezultati percepcije dijakov o kriterijih vrednotenja se povezujejo 
s teoretičnimi ugotovitvami, da kriteriji vrednotenja v šoli niso kakovostno oz. jasno 
definirani (Duh, 2004). Sledijo predlogi dijakov po vključevanju demonstracije 
raznolikih likovnih tehnik (26%). Dopuščamo možnost, da učitelji slabše izvajajo 
demonstracije likovnih tehnik, ker raznolikih likovnih tehnik niso vešči. Zahteva po 
večji dinamičnosti, zanimivosti pouka (11%)  je lahko povezana z redko uporabo 
specifičnih metod kot eden od razlogov, da se pouk grafičnega oblikovanja dijakom 
ne zdi dovolj zanimiv in dinamičen. Raznovrstnost oblikovalskih tem v učnem načrtu 
je dokaj bogata (Učni načrt, 2006), tako da predlog dijakov po večji raznolikosti 
oblikovalskih tem (4,1%) preseneča. 

Analiza ocen zadovoljstva dijakov s splošnimi učnimi metodami kaže največje 
zadovoljstvo dijakov z uporabo metode demonstracije in nadalje z metodo praktičnega 
dela. Domnevamo, da dijake pri uporabi metode demonstracije pri opazovanju 
zanimivih izraznih možnosti motivira predvsem možnost lastnega individualnega dela 
in likovno oblikovalskega izražanja. Dijaki so z omenjeno metodo najbolj zadovoljni; 
na tej osnovi potrjujemo, da so zelo zadovoljni z načinom prikazovanja postopkov 
dela, uporabe orodij in likovnih tehnik. Dijaki so zelo zadovoljni z metodo praktičnega 
dela, ker lahko samostojno ustvarjajo in jim učitelji nevsiljivo pomagajo. Dijaki 
so najmanj zadovoljni z metodo pisanja in sicer z učiteljevim zapisovanjem tekoče 
snovi in pisanjem o oblikovalskem delu. Dopuščamo možnosti razlage, da je metoda 
pisanja nedomiselno uporabljena ali pa se dijakom pisanje o oblikovalskem delu zdi 
nezanimivo.

Dijaki so pri ocenah o zadovoljstvu z specifičnimi učnimi metodami izrazili največje 
zadovoljstvo z metodo estetske komunikacije in kultiviranja. Na osnovi tega lahko 
sklepamo, da se je vzpostavila ustrezna estetska komunikacija med učiteljem, dijaki in 
likovno oblikovalskimi deli, tako, da se prek učnega procesa ozavesti in usvoji estetske 
vrednosti likovno oblikovalskih del. Najmanj so dijaki zadovoljni z uporabo metode 
posrednih stimulansov, kar lahko interpretiramo z možnimi razlogi, da se sami ne čutijo 
dovolj kompetentni, da bi to metodo ustrezno uporabili. 

Dijaki so najbolj zadovoljni z uporabo individualne učne oblike, sledi skupinska učna 
oblika, nato dvojice in na zadnjem mestu frontalna učna oblika. Zadovoljstvo dijakov 
z uporabo individualne učne oblike interpretiramo, da dijaki pri uporabi te učne 
oblike pogosto zelo uživajo v ustvarjalnem delu, ker imajo pri tem več možnosti za 
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samostojno delo. Možni razlogi za nezadovoljstvo s frontalno učno obliko so enosmerna 
komunikacija, pojav monotonosti, dominacija učitelja idr.

Dijaki so glede ocene uporabe medijske komunikacije največje zadovoljstvo navedli 
z uporabo računalnika in projektorja, najmanj pa z uporabo tabelske slike. Eden od 
možnih razlogov za zadovoljstvo dijakov je, da so v veščinah uporabe računalnika 
in LCD projektorja učitelji najbolj napredovali pojasnjujejo zaznave dijakov o 
zadovoljstvu z navedeno medijsko komunikacijo. Prav tako zaznave dijakov potrjujejo 
teoretična izhodišča, da je uporaba tabelne slike pogosto zapostavljena (Duh, 2004). 

Dijaki so glede didaktične komunikacije najbolj zadovoljni z iskreno, enako in 
enakovredno komunikacijo med učiteljem in dijakom, kar pomeni, da je med učitelji in 
dijaki čustven odnos in zaupanje, odkrita komunikacijska klima, spontano vedenje ter da 
učitelji z dijaki ravnajo kot z enakovrednim sogovornikom. Izsledki raziskave potrjujejo 
problem ustreznosti vrednotenja, kar kažejo zaznave dijakov o najmanjšem deležu 
zadovoljstva z povratno informacije o delu dijaka sproti in ob zaključku.
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3.3.3.1 Analiza normalnosti porazdelitve rezultatov pedagoškega 
eksperimenta sumacijskih vrednosti za začetno in končno stanje

Normalnost porazdelitve rezultatov za vsako izmed dimenzij smo preverjali s 
Kolmogorov-Smirnovim testom. Rezultati testov in prikaz deskriptivne statistike so v 
preglednicah in sicer za začetne in končne sumacijske vrednosti. 

Preglednica 10: Deskriptivne karakteristike in normalnost porazdelitve rezultatov za začetno in končno 
stanje v kontrolni in eksperimentalni skupini

st sk min max x s ka ks

začetno ES 2,18 3,00 2,476 0,190 0,607 0,398

začetno KS 1,93 3,11 2,362 0,204 0,920 0,383

končno ES 3,25 4,36 3,665 0,281 0,495 0,383

končno KS 2,04 2,82 2,439 0,183 0,221 0,398

st sk Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

k p t p

začetno KS 0,108 0,020 0,962 0,026

začetno ES 0,145 0,043 0,920 0,010

končno KS 0,131 0,013 0,972 0,051

končno ES 0,116 0,020 0,953 0,011

n(KS)=35, n (ES)=38 (sk = skupina, k = vrednost Kolmogorov-Smirnov testa, p = statistična pomembnost, , t = vrednost Shapi-
ro-Wilk testa, ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov) 

Normalnost porazdelitve rezultatov smo preverjali s Kolmogorov-Smirnovim 
(K-S) testom (Preglednica 10). Rezultat analize je pokazal, da porazdelitev rezultatov 
pedagoškega eksperimenta za sumacijske vrednosti glede na eksperimentalno in 
kontrolno skupino ni normalna porazdelitev, saj je izračunana vrednost statistične 
pomembnosti začetnega preizkusa K-S nižja od omejitve p < 0,05 [K-S(35) =0,108; p 
> 0,05] in pa tudi p < 0,05 [K-S(38) =0,145; p > 0,05] izračunana vrednost statistične 
pomembnosti, pa tudi izračunana vrednost statistične pomembnosti končnega preizkusa 
K-S je bila nižja od omejitve p < 0,05 [K-S(35) = 0,131, p > 0,05] in p < 0,05 [K-S(73) 
= 0,116, p > 0,05].
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Preglednica 11: Deskriptivne karakteristike in normalnost porazdelitve rezultatov sumacijskih vrednosti za 
začetno in končno stanje 

st min max x s ka ks

začetno 1,93 3,11 2,417 0,204 0,629 0,281

končno 2,04 4,36 3,078 0,660 0,102 0,281

st Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

k p t p

končno 0,159 0,000 0,903 0,000

začetno 0,124 0,008 0,963 0,031

n=73 (sk = skupina, st = stanje, min = najnižja vrednost, max = najvišja vrednost, x = povprečna ocena, s = standardni odklon, ka = 
koeficient asimetrije, ks = koeficient sploščenosti, ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina)

Normalnost porazdelitve rezultatov smo preverjali s Kolmogorov-Smirnovim (K-S) tes-
tom (Preglednica 11). Rezultat analize je pokazal, da porazdelitev rezultatov celotnega 
preizkusa ni normalna porazdelitev, saj je izračunana vrednost statistične pomembnosti 
začetnega preizkusa K-S (n) nižja od omejitve p < 0,05 [K-S(73) =0,124; p > 0,05], pa 
tudi  izračunana vrednost statistične pomembnosti končnega preizkusa K-S je bila nižja 
od omejitve p < 0,05 [K-S(73) = 0,159, p > 0,05].

3.3.3.2 Analiza normalnosti porazdelitve rezultatov sumacijskih 
vrednosti vprašalnika za dijake o zadovoljstvu z učnimi metodami, 
učnimi oblikami in didaktično komunikacijo

Preglednica 12: Normalnost porazdelitve rezultatov  spremenljivk: Inicialno zadovoljstvo z učnimi 
metodami, učnimi oblikami in didaktično komunikacijo (ZADOV_INC skupaj) v začetnem stanju in 
Finalno zadovoljstvo z učnimi metodami, učnimi oblikami in didaktično komunikacijo (ZADOV_FIN 
skupaj) v končnem stanju v kontrolni in eksperimentalni skupini

sk st min max x s ka ks

ES začetno 2,64 3,15 2,894 0,121 -0,513 0,157

KS začetno 2,70 3,00 2,854 0,785 -0,846 0,026

ES končno 4,14 4,67 4,394 4,394 -1,052 -0,016

KS končno 2,59 3,00 2,810 2,810 -0,174 -0,103

n(KS)=35, n (ES)=38 (sk = skupina, st = stanje, min = najnižja vrednost, max = najvišja vrednost, x = povprečna vrednost, s = stan-
dardni odklon, ka = koeficient asimetrije, ks = koeficient sploščenosti, ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina)
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st sk Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

k p t p

začetno KS 0,126 0,018 0,966 0,037

začetno ES 0,105 0,020 0,977 0,049

končno KS 0,101 0,020 0,976 0,048

končno ES 0,099 0,020 0,959 0,017

n(KS)=35, n (ES)=38 (sk = skupina, k = vrednost Kolmogorov-Smirnov testa, p = statistična pomembnost, t = vrednost Shapi-
ro-Wilk testa, ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov) 

Normalnost porazdelitve rezultatov smo preverjali s Kolmogorov-Smirnovim testom 
(Preglednica 12). Rezultat analize je pokazal, da porazdelitev rezultatov vprašalnika za 
dijake o zadovoljstvu z učnimi metodami, učnimi oblikami in didaktično komunikacijo 
za sumacijske vrednosti glede na eksperimentalno in kontrolno skupino ni normalna 
porazdelitev, saj je izračunana vrednost statistične pomembnosti začetnega preizkusa 
K-S nižja od omejitve p < 0,05 [K-S(35) =0,126; p > 0,05] in pa tudi p < 0,05 [K-S(38)
=0,1405; p > 0,05] izračunana vrednost statistične pomembnosti, pa tudi izračunana
vrednost statistične pomembnosti končnega preizkusa K-S je bila nižja od omejitve p <
0,05 [K-S(35) = 0,101, p > 0,05] in p < 0,05 [K-S(73) = 0,099, p > 0,05].

Preglednica 13: Normalnost porazdelitve rezultatov Inicialnega zadovoljstva z učnimi metodami, učnimi 
oblikami in didaktično komunikacijo (ZADOV_INC skupaj) v začetnem stanju in Finalnega zadovoljstva 
z učnimi metodami, učnimi oblikami in didaktično komunikacijo (ZADOV_FIN skupaj) za končnem 
stanju

st min max x s ka ks

začetno 2,64 3,15 2,875 0,104 -0,097 0,356

končno 2,59 4,67 3,646 0,806 -1,952 -0,076

st Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

k p t p

začetno 0,098 0,041 0,980 0,030

končno 0,269 0,000 0,765 0,000

n=73 (sk = skupina, k = vrednost Kolmogorov-Smirnov testa, p = statistična pomembnost, , t = vrednost Shapiro-Wilk testa, ES 
=eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina)

Normalnost porazdelitve rezultatov smo preverjali s Kolmogorov-Smirnovim (K-S) 
testom. Rezultat analize je pokazal, da porazdelitev rezultatov celotnega preizkusa za 
spremenljivki Inicialno zadovoljstvo z učnimi metodami, učnimi oblikami in didaktično 
komunikacijo (ZADOV_INC skupaj) v začetnem stanju in Finalno zadovoljstvo z 
učnimi metodami, učnimi oblikami in didaktično komunikacijo (ZADOV_FIN skupaj) 
v končnem stanu ni normalna porazdelitev, saj je izračunana vrednost statistične 
pomembnosti začetnega preizkusa K-S (n) nižja od omejitve p < 0,05 [K-S(73) =0,098; 
p > 0,05], pa tudi  izračunana vrednost statistične pomembnosti končnega preizkusa K-S 
je bila nižja od omejitve p < 0,05 [K-S(73) = 0,269, p > 0,05].
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3.4 Analiza začetnega stanja

V raziskavi smo v skladu s prizadevanjem po doseganju čim višjega nivoja notranje 
veljavnosti eksperimenta kontrolirali naslednje dejavnike, vezane na dijake kot 
posameznike:
- spol dijakov
- stratum oz. kraj šolanja dijakov
- inicialno generalno likovno ustvarjalnost (USTVAR 1)
- inicialno likovno znanje (Z 1)
- inicialni likovni okus (OK 1)
- inicialno likovno percepcijo (PERCEP 1)
- inicialno likovno recepcijo (RECEP 1)
- inicialno likovno apreciacijo (APR 1)
- inicialno zadovoljstvo z učnimi metodami, učnimi oblikami in didaktično
komunikacijo (ZADOV 1)

3.4.1 STRATUM

V raziskavi smo spremljali učinke različnih stratumov glede raznolikosti odzivov na 
ustvarjalno dejavnost, ki je lahko določena z dijakovim okoljem, v katerem živi. Ti 
se lahko odražajo v različnih izkušnjah, likovno apreciativnih zmožnostih dijakov, 
opremljenosti šole ipd (Duh, 2004).
V raziskavi smo spremljali ali obstaja pomembna razlika med kontrolno in 
eksperimentalno skupino glede na kraj šolanja: Ljubljana, Maribor in Murska Sobota.

Preglednica 14: Dijaki ekspimentalne (ES) in kontrolne (KS) skupine po stratumu oz. glede na kraj šolanja

kraj število in 
odstotek

skupina skupaj
KS ES

LJ  f 16 16 32
f % 21,9 % 21,9 % 43,8 %

MB f    10 13 23
f % 13,7 % 17,8 % 31,5 %

MS f  9 9 18
f % 12,3 % 12,3 % 24,7 %

skupaj f  35 38 73
f % 47,9 % 52,1 % 100,0%

(f =število, f % = odstotki, ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina)

Iz preglednice vidimo, da med eksperimentalno in kontrolno skupino ni statistično pomembne 
razlike po pripadajočem stratumu oz. glede na kraj šolanja (χ2 = 0,268, g = 2, P = 0,874). 
V obeh skupinah v Ljubljani in Murski Soboti je enako število dijakov, medtem ko je v 
eksperimentalni skupini, ki obiskujejo šolo v Mariboru več dijakov (Preglednica 14).
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3.4.2 SPOL

V raziskavi smo primerjali morebitne razlike med skupinama v spolu. Ta preizkus je bil 
potreben, ker bi morebitne razlike v spolu lahko vplivale na končni rezultat. V raziskavi 
smo spremljali tudi ali obstaja statistično pomembna razlika med skupinama glede na 
spol.

Preglednica 15: Dijaki eksperimentalne (ES) in kontrolne (KS) skupine po spolu

spol število in 
odstotek

skupina
KS ES skupaj

moški       f              8 15 23
f % 11,0 % 20,5 % 31,5 %

ženski      f        27 23 50
 f % 37,0 % 31,5 % 68,5 %

skupaj      f            35 38 73
  f % 47,9 % 52,1 % 100,0%

(f =število, f % = odstotki, ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina)

Iz preglednice vidimo, da med eksperimentalno in kontrolno skupino ni statistično 
pomembne razlike po pripadajočem spolu  (χ2 = 2,331, g = 1, P = 0,127). Delež dijakinj 
je v obeh skupinah nekoliko večji od deleža dijakov (Preglednica 15).

3.4.3 INICIALNA GENERALNA LIKOVNA USTVARJALNOST 
(USTVAR 1)

Z likovnim testom LKD-AP v sklopu vprašanj (1–13) smo ugotavljali začetni nivo 
likovne ustvarjalnosti (USTVAR 1). Pri tem nivoju smo spremljali skupni rezultat 
vseh šestih likovnih dejavnikov likovne ustvarjalnosti. Ker smo v raziskavi izhajali 
iz hipotez, da bo inovativno delo ugodno vplivalo na razvoj likovne ustvarjalnosti, je 
bila torej primerjava med primerjalnima skupinama v začetnem stanju po tem kriteriju 
potrebna.

Zaradi nenormalnosti distribucije rezultatov smo za nadaljnjo statistično obdelavo 
izbrali neparametrične teste in spremenljivke statistično obdelali z Mann-Whitneyevim 
U testom. S pomočjo Mann-Whitneyevega U testa smo primerjali dve skupini 
(kontrolno in eksperimentalno) na vsaki posamezni dimenziji med potekom začetne 
faze, oziroma uporabili smo ga za oceno razlik med dvema skupinama glede na 
posamezne spremenljivke oziroma glede na razvoj likovne ustvarjalnosti. 
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Preglednica 16 : Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja začetnega stanja likovne ustvar-
jalnosti (USTVAR1) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

dejavniki 
likovne 
ustvarjalnosti

Mann-Whitn U KS ES
t Z p Me Me

USTVAR 1 594,500 -0,783 0,434 1,769 1,769
OBČ 1 656,500 -,097 0,923 1,000 1,000
EL 1 543,000 -1,385 0,166 2,000 1,5000
FX 1 490,500 -1,992 0,046 2,000 1,5000
FLU 1 541,000 -1,504 0,132 2,000 3,000
OR 1 637,000 -0,319 0,750 1,500 1,000
RE 1 636,500 -0,324 0,746 1,000 1,000

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med skupino eksperimentalno skupino (ES) in 
kontrolno skupino (KS) v začetnem stanju pri spremenljivki Inicialna ustvarjalnost 
(USTVAR1), kot tudi dejavnikih likovne ustvarjalnosti: Inicialna likovna občutljivost 
(OBČ 1), Inicialna likovna elaboracija (EL 1), Inicialna likovna fluentnost (FLU 
1), Inicialna likovna originalnost (OR 1) in Inicialna likovna redefinicija (RE 1) ni 
statistično pomembnih razlik oziroma da se eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna 
skupina (KS) na področju razvoja ustvarjalnosti v začetnem stanju med seboj nista 
statistično pomembno razlikovali. Le pri spremenljivki Inicialna likovna fleksibilnost 
(FX1) so statistično pomembne razlike (0,046), ki pa se precej približajo meji 5%.
(Preglednica 16).

3.4.4 INICIALNO LIKOVNA ZNANJE (Z 1)

Z likovnim testom LKD-AP v sklopu vprašanj (14,15,19) smo ugotavljali začetni 
nivo likovnega znanja (Z 1). Ker smo v raziskavi izhajali iz hipotez, da bo inovativno 
delo ugodno vplivalo na razvoj likovne ustvarjalnosti, je bila torej primerjava med 
primerjalnima skupinama v začetnem stanju po tem kriteriju potrebna.

Preglednica 17: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja začetnega stanja likovne ustvar-
jalnosti (Z1) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES
t Z p Me Me

Z 1 531,000 -1,511 0,131 5,500 5,250
n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,              
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) v začetnem stanju za spremenljivko Inicialno likovno znanje (Z1) ni 
statistično pomembnih razlik oziroma da se eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna 
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skupina (KS) skupina na področju razvoja likovnega znanja v začetnem stanju med 
seboj nista statistično pomembno razlikovali (Preglednica 17).

3.4.5  INICIALNI LIKOVNI OKUS (OK 1)

Z likovnim testom LKD-AP v sklopu vprašanj (17,18, 20) smo ugotavljali začetni 
nivo likovnega okusa (OK 1). Ker smo v raziskavi izhajali iz hipotez, da bo inovativno 
delo ugodno vplivalo na razvoj likovne ustvarjalnosti, je bila torej primerjava med 
primerjalnima skupinama v začetnem stanju tudi po tem kriteriju potrebna.

Preglednica 18: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja začetnega stanja likovnega okusa 
(OK 1) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES
t Z p Me Me

OK 1 620,000 -0,576 0,564 3,000 3,000
n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
(KS) v začetnem stanju za spremenljivko Inicialni likovni okus (OK 1) ni statistično 
pomembnih razlik oziroma da se eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna skupina 
(KS) na področju razvoja likovnega okusa v začetnem stanju med seboj nista statistično 
pomembno razlikovali (Preglednica 18).

3.4.6  INICIALNA LIKOVNA PERCEPCIJA (PERCEP 1)

Z likovnim testom LV1 smo ugotavljali tudi začetni nivo likovne percepcije (PERCEP 
1). Ker smo v raziskavi izhajali tudi iz hipoteze, da bo učinek eksperimenta ugodno 
vplival na razvoj te spremenljivke, smo morali po tem kriteriju kontrolirati primerjalni 
skupini v začetnem stanju.

Preglednica 19: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja začetnega stanja likovne 
percepcije (PERCEP 1) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES
t Z p Me Me

PERCEP 1 617,000 -0,541 0,589 2,750 2,250
n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          

ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) v začetnem stanju za spremenljivko Inicialna likovna percepcija 
(PERCEP 1) ni statistično pomembnih razlik oziroma da se eksperimentalna skupina 
(ES) in kontrolna skupina (KS) na področju likovne percepcije v začetnem stanju med 
seboj nista statistično pomembno razlikovali (Preglednica 19).
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3.4.7 INICIALNA LIKOVNA RECEPCIJA (RECEP 1)

Začetni nivo likovne recepcije (RECEP 1) smo ugotavljali z likovnim testom LV1. Ker 
smo v raziskavi postavili hipotezo, da bo učinek eksperimenta ugodno vplival na razvoj 
te spremenljivke, smo morali primerjalni skupini v začetnem stanju po tem kriteriju 
kontrolirati.

Preglednica 20: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja začetnega stanja likovne recepcije 
(RECEP 1) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES
t Z p Me Me

RECEP 1 538,500 -1,423 0,155 1,250 1,000
n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) v začetnem stanju za spremenljivko Inicialna likovna recepcija 
(RECEP 1) ni statistično pomembnih razlik oziroma da se eksperimentalna skupina (ES) 
in kontrolna skupina (KS) na področju likovne recepcije v začetnem stanju med seboj 
nista statistično pomembno razlikovali (Preglednica 20).

3.4.8 INICIALNA LIKOVNA APRECIACIJA (APR 1)

Začetni nivo likovne apreciacije (APR 1) smo ugotavljali z likovnim testom LV1. Ker 
smo v raziskavi postavili hipotezo, da bo učinek eksperimenta ugodno vplival na razvoj 
te spremenljivke, smo morali primerjalni skupini v začetnem stanju po tem kriteriju 
kontrolirati.

Preglednica 21: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja začetnega stanja likovne aprecia-
cije (APR 1) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES
t Z p Me Me

APR 1 565,000 -1,110 0,267 1,875 1,687
n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,              
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno sk-
upino (KS) v začetnem stanju za spremenljivko Inicialna likovna apreciacija (APR 1) ni 
statistično pomembnih razlik oziroma da se ekspeerimentalna skupina (ES) in kontrolna 
skupina (KS) na področju likovne apreciacije v začetnem stanju med seboj nista statis-
tično pomembno razlikovali (Preglednica 21).
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3.4.9  INICIALNO ZADOVOLJSTVO (ZADOV 1)

3.4.9.1  Inicialno zadovoljstvo s splošnimi učnimi metodami (ZADOV 
SPL_METODE 1)

Začetni nivo zadovoljstva s splošnimi učnimi metodami (ZADOV SPL_METODE 1) 
smo ugotavljali z vprašalnikom. Ker smo v raziskavi postavili hipotezo, da bo učinek 
eksperimenta ugodno vplival na razvoj te spremenljivke, smo morali primerjalni skupini 
v začetnem stanju po tem kriteriju kontrolirati.

Preglednica 22: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja začetnega stanja zadovoljstva dija-
kov z uporabo splošnih metod (ZADOV SPL_METODE 1) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES
t Z p Me Me

ZADOV SPL_
METODE 1

578,000 -0,973 0,330 3,181 3,227

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) v začetnem stanju za spremenljivko Inicialno zadovoljstvo s splošnimi 
učnimi metodami (ZADOV SPL_METODE 1) ni statistično pomembnih razlik oziroma 
da se eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna skupina (KS) glede zadovoljstva s 
splošnimi učnimi metodami v začetnem stanju med seboj nista statistično pomembno 
razlikovali (Preglednica 22).

3.4.9.2 Inicialno zadovoljstvo s specifičnimi učnimi metodami (ZADOV 
SPEC_METODE 1)

Začetni nivo zadovoljstva s specifičnimi učnimi metodami (ZADOV SPEC_METODE 
1) smo ugotavljali z vprašalnikom. Ker smo v raziskavi postavili hipotezo, da bo učinek
eksperimenta ugodno vplival na razvoj te spremenljivke, smo morali primerjalni skupini
v začetnem stanju po tem kriteriju kontrolirati.
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Preglednica 23: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja začetnega stanja zadovoljstva 
dijakov z uporabo specifičnih metod (ZADOV SPEC_METODE 1) v eksperimentalni (ES) in kontrolni 
(KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES
t Z p Me Me

ZADOV 
SPEC_
METODE 1

664,500 -0,006 0,996 3,125 3,125

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) v začetnem stanju za spremenljivko Inicialno zadovoljstvo s specifičnimi 
učnimi metodami (ZADOV SPEC_METODE 1) ni statistično pomembnih razlik 
oziroma da se eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna skupina (KS) glede 
zadovoljstva s specifičnimi učnimi metodami v začetnem stanju med seboj nista 
statistično pomembno razlikovali (Preglednica 23).

3.4.9.3 Inicialno zadovoljstvo z učnimi oblikami (ZADOV OBLIKE 1)

Začetni nivo zadovoljstva z učnimi oblikami (ZADOV OBLIKE 1) smo ugotavljali 
z vprašalnikom. Ker smo v raziskavi postavili hipotezo, da bo učinek eksperimenta 
ugodno vplival na razvoj te spremenljivke, smo morali primerjalni skupini v začetnem 
stanju po tem kriteriju kontrolirati.

Preglednica 24: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja začetnega stanja zadovoljstva 
dijakov z uporabo oblik dela (ZADOV OBLIKE 1) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES
t Z p Me Me

ZADOV 
OBLIKE 1

642,500 -0,269 0,788 2,000 2,000

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) v začetnem stanju za spremenljivko Inicialno zadovoljstvo z učnimi 
oblikami (ZADOV OBLIKE 1) ni statistično pomembnih razlik oziroma da se eksperi-
mentalna skupina (ES) in kontrolna skupina (KS) glede zadovoljstva z učnimi oblikami 
v začetnem stanju med seboj nista statistično pomembno razlikovali (Preglednica 24).
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3.4.9.4 Inicialno zadovoljstvo z medijsko didaktično komunikacijo 
(ZADOV DIDAKT KOMUNIKACIJA MEDIJI 1)

Začetni nivo zadovoljstva z medijsko komunikacijo (ZADOV DIDAKT 
KOMUNIKACIJA MEDIJI 1) smo ugotavljali z vprašalnikom. Ker smo v 
raziskavi postavili hipotezo, da bo učinek eksperimenta ugodno vplival na razvoj te 
spremenljivke, smo morali primerjalni skupini v začetnem stanju po tem kriteriju 
kontrolirati.

Preglednica 25: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja začetnega stanja zadovoljstva 
dijakov z uporabo medijev (ZADOV DIDAKT KOMUNIKACIJA MEDIJI 1) v eksperimentalni (ES) in 
kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES

t Z p Me Me

ZADOV DIDAKT 
KOMUNIKACIJA 
MEDIJI 1

622,500 -0,485 0,628 2,500 2,500

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) v začetnem stanju za spremenljivko Inicialno zadovoljstvo z medijsko 
didaktično komunikacijo (ZADOV DIDAKT KOMUNIKACIJA MEDIJI 1) ni statistično 
pomembnih razlik oziroma da se eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna skupina (KS) 
glede zadovoljstva z medijsko didaktično komunikacijo oz. mediji v začetnem stanju med 
seboj nista statistično pomembno razlikovali (Preglednica 25).

3.4.9.5  Inicialno zadovoljstvo z interpersonalno verbalno 
in neverbalno didaktično komunikacijo (ZADOV DIDAKT 
KOMUNIKACIJA VERBAL IN NEVERBAL 1)

Začetni nivo zadovoljstva z interpersonalno verbalno in neverbalno didaktično 
komunikacijo (ZADOV DIDAKT KOMUNIKACIJA 1) smo ugotavljali z 
vprašalnikom. Ker smo v raziskavi postavili hipotezo, da bo učinek eksperimenta 
ugodno vplival na razvoj te spremenljivke, smo morali primerjalni skupini v začetnem 
stanju po tem kriteriju kontrolirati.
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Preglednica 26: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja začetnega stanja zadovoljstva 
dijakov z uporabo interpersonalne verbalne in neverbalne didaktične komunikacije (ZADOV DIDAKT 
KOMUNIKACIJA VERBAL IN NEVERBAL 1) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES
t Z p Me Me

ZADOV DIDAKT 
KOMUNIKACIJA  
VERBAL IN 
NEVERBAL 1

559,000 -1,204 0,229 2,833 2,833

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,           
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) v začetnem stanju za spremenljivko Inicialno zadovoljstvo z 
interpersonalno verbalno in neverbalno didaktično komunikacijo (ZADOV DIDAKT 
KOMUNIKACIJA VERBAL IN NEVERBAL 1) ni statistično pomembnih razlik 
oziroma da se eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna skupina (KS) glede 
zadovoljstva z verbalno in neverbalno interpersonalno didaktično komunikacijo v 
začetnem stanju med seboj nista statistično pomembno razlikovali (Preglednica 26).

3.4.9.10 POVZETEK REZULTATOV ZAČETNEGA STANJA

Statistično pomembnost razlik po posameznih spremenljivkah smo preverjali zato, da bi 
imeli čimbolj usklajeno strukturo med primerjalnimi skupinami. Analiza rezultatov je 
pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno skupino (KS) v začetnem 
stanju za vse spremenljivke: Inicialna likovna ustvarjalnost (UST 1), Incialno likovno 
znanje (Z 1), Inicialni likovni okus (OK 1), Incialna likovna percepcija (PERCEP 1), 
Incialna likovna recepcija (RECEP 1), Incialna likovna apreciacija (APR 1) in 
InIcialno zadovoljstvo z učnimi metodami, učnimi oblikami in didaktično komunikacijo 
(ZADOV1)  ni statistično pomembnih razlik oziroma da se eksperimentalna skupina 
(ES) in kontrolna skupina (KS) po pripadajočem spolu in stratumu, kot tudi na 
področju razvoja ustvarjalnosti, znanja, okusa, percepcije, recepcije, apreciacije ter 
pri posameznih dejavnikih likovne ustvarjalnosti v začetnem stanju med seboj nista 
statistično pomembno razlikovali (Preglednice 18–25). Eksperimentalna skupina 
(ES) in kontrolna skupina (KS) se tudi po zadovoljstvu splošnih, specifičnih učnih 
metodah, oblikah dela in didaktični komunikaciji v začetnem stanju med seboj nista 
statistično pomembno razlikovali (Preglednice 26–30 ).
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3.5 Analiza končnega stanja

Primerjava kontrolne in eksperimentalne skupine v končnem stanju
Podatki o učinkih eksperimenta so pridobljeni s pomočjo enakih instrumentov kot 
podatki za začetno stanje. Zaradi nenormalnosti distribucije rezultatov smo enako za 
končno stanje kot tudi za začetno stanje v nadaljni statistični obdelavi (raziskovanje 
razlik med KS in ES pri vseh spremenljivkah) uporabili neparametrični test oziroma 
smo spremenljivke statistično obdelali z Mann-Whitneyevim U testom.

3.5.1 FINALNA LIKOVNA USTVARJALNOST (USTVAR 2)

Z likovnim testom LKD-AP v sklopu vprašanj (1–13) smo ugotavljali končni nivo 
likovne ustvarjalnosti (USTVAR 2).

Preglednica 27: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja končnega stanja likovne ustvarjal-
nosti (USTVAR2) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES

t Z p Me Me

USTVAR 2 141,500 -5,787 0,000 2,307 2,961

OBČ 2 357,500 -3,442 0,001 2,000 3,000

EL 2 463,500 -2,330 0,020 2,500 2,600

FX  2 467,000 -2,221 0,026 1,500 2,000

FLU 2 359,500 -3,439 0,001 2,000 3,500

OR 2 473,000 -2,151 0,031 2,000 2,500

RE 2 250,000 -4,632 0,000 1,000 2,500

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) po izvajanju sklopa didaktičnih odločitev za spremenljivko Finalna 
ustvarjalnost (USTVAR 2), kot tudi Finalna občutljivost (OBČ 2), Finalna elaboracija 
(EL 2), Finalna fleksibilnost (FX 2), Finalna fluentnost (FLU 2), Finalna originalnost 
(OR 2) in Finalna redefinicija (RE 2) obstajajo statistično pomembne razlike oziroma da 
se eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna skupina (KS) na področju ustvarjalnosti 
ter pri posameznih dejavnikih likovne ustvarjalnosti v končnem stanju statistično 
pomembno razlikujeta med seboj. Višje rezultate so dosegli dijaki eksperimentalne 
skupine (Preglednica 27). 
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Zastavljena splošna raziskovalna hipoteza (H1) o doseženi višji ravni razvoja skupnih 
likovnih zmožnosti dijakov eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino je 
potrjena.

Prav tako so potrjene specifične hipoteze (H1.1, H1.2, H1.3, H1.4, H1.5, H1.6) o 
doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja posameznih likovnih dejavnikov 
ustvarjalnosti (občutljivost, elaboracija, fleksibilnost, fluentnost, originalnost, 
redefinicija) eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino. Ugotavljamo, 
da je inovativni pristop pri pouku grafičnega oblikovanja ugodno vplival na nivo razvoja 
skupnih likovnih zmožnosti, kot tudi na nivo razvoja posameznih likovni dejavnikov 
(občutljivost, elaboracija, fleksibilnost, fluentnost, originalnost, redefinicija).

3.5.2 FINALNO LIKOVNO ZNANJE (Z 2)

Z likovnim testom LKD-AP v sklopu vprašanj (14,15, 19) smo ugotavljali končni nivo 
likovnega znanja (Z 2). 

Preglednica 28: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja končnega stanja likovnega znanja 
(Z2) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES

t Z p Me Me

Z 2 118,000 -6,084 0,000 5,250 6,125

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) po izvajanju sklopa didaktičnih odločitev za spremenljivko Finalno 
likovno znanje (Z2) obstajajo statistično pomembne razlike oziroma da se 
eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna skupina (KS) na področju razvoja 
likovnega znanja v končnem stanju statistično pomembno razlikujeta med seboj 
(Preglednica 28).

Specifična hipoteza (H2) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja likovnega 
znanja eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino je potrjena. 
Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku grafičnega oblikovanja ugodno vplival 
na nivo razvoja likovnega znanja.
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3.5.3 FINALNI LIKOVNI OKUS (OK 2)

Z likovnim testom LKD-AP v sklopu vprašanj (17,18,20) smo ugotavljali končni nivo 
likovnega okusa (OK 2). 

Preglednica 29: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja končnega stanja likovnega okusa 
(OK 2) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.
 

Mann-Whitn U KS ES

t Z p Me Me

OK 2 44,500 -6,977 0,000 2,000 5,000

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimantalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) po izvajanju sklopa didaktičnih odločitev za spremenljivko Finalni likovni 
okus (OK 2) obstajajo statistično pomembne razlike oziroma da se eksperimantalna 
skupina (ES) in kontrolna skupina (KS) na področju razvoja okusa v končnem stanju 
statistično pomembno razlikujeta med seboj (Preglednica 29).

Specifična hipoteza (H3) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja likovnega 
okusa eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino je potrjena. 
Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku grafičnega oblikovanja ugodno vplival 
na nivo razvoja likovnega okusa.

3.5.4 FINALNA LIKOVNA PERCEPCIJA (PERCEP 2)

Z likovnim testom LV1 smo ugotavljali tudi končni nivo likovne percepcije (PERCEP 2). 

Preglednica 30: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja končnega stanja likovne percepci-
je (PER 2) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES

t Z p Me Me

PERCEP 2 97,000 -6,367 0,000 1,750 3,000

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) po izvajanju sklopa didaktičnih odločitev za spremenljivko Finalna 
likovna percepcija (PERCEP 2) obstajajo statistično pomembne razlike oziroma da se 
eksperimantalna skupina (ES) in kontrolna skupina (KS) na področju razvoja percepcije 
v končnem stanju statistično pomembno razlikujeta med seboj (Preglednica 30).
Specifična hipoteza (H4) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja likovnih 
perceptivnih zmožnosti eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino 
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je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku grafičnega oblikovanja 
ugodno vplival na nivo razvoja likovnih perceptivnih zmožnosti.

3.5.5 FINALNA LIKOVNA RECEPCIJA (RECEP 2)

Končni nivo likovne recepcije (RECEP 2) smo ugotavljali z likovnim testom LV1. 

Preglednica 31: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja končnega stanja likovne recepcije 
(RECEP 2) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES

t Z p Me Me

RECEP 2 39,500 -7,100 0,000 1,250 3,500

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimantalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) po izvajanju sklopa didaktičnih odločitev za spremenljivko Finalna 
likovna recepcija (RECEP 2) obstajajo statistično pomembne razlike oziroma da se 
eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna skupina (KS) na področju razvoja recepcije 
v končnem stanju statistično pomembno razlikujeta med seboj (Preglednica 31).

Specifična hipoteza (H5) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja likovnih 
receptivnih zmožnosti eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino 
je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku grafičnega oblikovanja 
ugodno vplival na nivo razvoja likovnih receptivnih zmožnosti.

3.5.6 FINALNA LIKOVNA APRECIACIJA (AP 2)

Končni nivo likovne recepcije (AP 2) smo ugotavljali z likovnim testom LV1. 

Preglednica 32: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja končnega stanja likovne recepcije 
(AP 2) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES

t Z p Me Me

AP 2 23,500 -7,120 0,000 1,500 3,125

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) po izvajanju sklopa didaktičnih odločitev za spremenljivko Finalna likovna 
apreciacija obstajajo statistično pomembne razlike oziroma da se eksperimentalna skupina 
(ES) in kontrolna skupina (KS) na področju razvoja likovne apreciacije v končnem stanju 
statistično pomembno razlikujeta med seboj (Preglednica 32).
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Specifična hipoteza (H6) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja likovnih 
apreciativnih zmožnosti eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino je 
potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku grafičnega oblikovanja ugodno 
vplival na nivo razvoja likovnih apreciativnih zmožnosti.

3.5.7 FINALNO ZADOVOLJSTVO (ZADOV 2) 

Podatki o učinkih eksperimenta so pridobljeni s pomočjo enakih instrumentov kot 
podatki za začetno stanje. Zaradi nenormalnosti distribucije rezultatov smo enako za 
končno stanje kot tudi za začetno stanje v nadaljni statistični obdelavi (raziskovanje 
razlik med KS in ES pri vseh spremenljivkah) uporabili neparametrični test oziroma 
smo spremenljivke statistično obdelali z Mann-Whitneyevim U testom.

3.5.7.1 Finalno zadovoljstvo s splošnimi učnimi metodami (ZADOV 
SPL_METODE 2)

Preglednica 34: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja končnega stanja zadovoljstva 
(ZADOV SPL_METODE 2) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES

t Z p Me Me

ZADOV SPL_
METODE 2

0,000 -7,376 0,000 3,090 4,500

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) po izvajanju sklopa didaktičnih odločitev za spremenljivko Finalno 
zadovoljstvo s splošnimi učnimi metodami (ZADOV SPL_METODE 2) obstajajo 
statistično pomembne razlike oziroma da se eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna 
skupina (KS) na področju zadovoljstva s splošnimi učnimi metodami v končnem stanju 
statistično pomembno razlikujeta med seboj (Preglednica 34).

Specifična hipoteza (H7.1) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni zadovoljstva s 
splošnimi učnimi metodami eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino 
je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku grafičnega oblikovanja 
ugodno vplival na nivo razvoja zadovoljstva s splošnimi učnimi metodami.
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3.5..7.2 Finalno zadovoljstvo s specifičnimi učnimi metodami (ZADOV 
SPEC_METODE 2)

Preglednica 35: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja končnega stanja zadovoljstva 
(ZADOV SPEC_METODE 2) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini.

Mann-Whitn U KS ES

t Z p Me Me

ZADOV 
SPEC_
METODE 2

0,000 -7,318 0,000 3,312 4,750

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) po izvajanju sklopa didaktičnih odločitev za spremenljivko Finalno 
zadovoljstvo s specifičnimi učnimi metodami (ZADOV SPEC_METODE 2) obstajajo 
statistično pomembne razlike oziroma da se eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna 
skupina (KS) na področju zadovoljstva s specifičnimi učnimi metodami v končnem 
stanju statistično pomembno razlikujeta med seboj (Preglednica 35).

Specifična hipoteza (H7.2) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja 
zadovoljstva s specifičnimi učnimi metodami eksperimentalne skupine v primerjavi 
s kontrolno skupino je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku 
grafičnega oblikovanja ugodno vplival na nivo razvoja zadovoljstva s specifičnimi 
učnimi metodami.

3.5.7.3 Finalno zadovoljstvo z učnimi oblikami (ZADOV OBLIKE 2)

Preglednica 36: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja končnega stanja zadovoljstva 
(ZADOV OBLIKE 2) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini

Mann-Whitn U KS ES

t Z p Me Me

ZADOV 
OBLIKE 2

0,000 -7,464 0,000 2,500 4,125

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna 
skupina (KS) po izvajanju sklopa didaktičnih odločitev za spremenljivko Finalno 
zadovoljstvo z učnimi oblikami (ZADOV OBLIKE 2) obstajajo statistično pomembne 
razlike oziroma da se eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna skupina (KS) na 
področju zadovoljstva z učnimi oblikami dela v končnem stanju statistično pomembno 
razlikujeta med seboj (Preglednica 36).
Specifična hipoteza (H7.3) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja 



zadovoljstva z učnimi oblikami eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno 
skupino je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku grafičnega 
oblikovanja ugodno vplival na nivo razvoja zadovoljstva z učnimi oblikami.

3.5.7.4 Finalno zadovoljstvo z medijsko didaktično komunikacijo 
(ZADOV DIDAKT KOMUNIKACIJA MEDIJI 2)

Preglednica 37: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja končnega stanja zadovoljstva 
(ZADOV DIDAKT KOMUNIKACIJA MEDIJI 2) v eksperimentalni (ES) in kontrolni (KS) skupini

Mann-Whitn U KS ES

t Z p Me Me

ZADOV DIDAKT 
KOMUNIKACIJA 
MEDIJI 2

0,000 -7,394 0,000 2,500 4,250

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) po izvajanju sklopa didaktičnih odločitev za spremenljivko 
Finalno zadovoljstvo z medijsko didaktično komunikacijo (ZADOV DIDAKT 
KOMUNIKACIJA MEDIJI 2) obstajajo statistično pomembne razlike oziroma da se 
eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna skupina (KS) na področju zadovoljstva z 
didaktično komunikacijo oz. medijskim pristopom v didaktični komunikaciji v končnem 
stanju statistično pomembno razlikujeta med seboj (Preglednica 37).

Specifična hipoteza (H7.4) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja 
zadovoljstva z medijsko didaktično komunikacijo eksperimentalne skupine v primerjavi 
s kontrolno skupino je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku 
grafičnega oblikovanja ugodno vplival na nivo razvoja zadovoljstva z medijsko 
didaktično komunikacijo.
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3.5.7.5 Finalno zadovoljstvo z interpersonalno verbalno in 
neverbalno didaktično komunikacijo (ZADOV DIDAKT 
KOMUNIKACIJA VERBAL IN NEVERBAL 2)
Preglednica 38: Izidi Mann Whitneyevega preizkusa rezultatov merjenja končnega stanja zadovoljstva 
(ZADOV DIDAKT KOMUNIKACIJA VERBAL IN NEVERBAL 2) v eksperimentalni (ES) in 
kontrolni (KS) skupini

Mann-Whitn U KS ES

t Z p Me Me

ZADOV DIDAKT 
KOMUNIKACIJA 
VERBAL IN 
NEVERBAL 2

0,000 -7,402 0,000 2,833 4,333

n(KS)=35, n (ES)=38 (t = vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa, Z= vrednost, p = statistična pomembnost, Me = mediana,          
ES =eksperimentalna skupina, KS = kontrolna skupina, n = število dijakov)

Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno 
skupino (KS) po izvajanju sklopa didaktičnih odločitev za spremenljivko Finalno za-
dovoljstvo z didaktično verbalno in neverbalno komunikacijo (ZADOV DIDAKT KO-
MUNIKACIJA VERBAL IN NEVERBAL 2) obstajajo statistično pomembne razlike 
oziroma da se eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna skupina (KS) v interpersonal-
ni verbalni in neverbalni didaktični komunikaciji v končnem stanju statistično pomemb-
no razlikujeta med seboj (Preglednica 38).

Specifična hipoteza (H7.5) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni zadovoljstva z 
verbalno in neverbalno didaktično komunikacijo eksperimentalne skupine v primerjavi 
s kontrolno skupino je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku 
grafičnega oblikovanja ugodno vplival na nivo razvoja zadovoljstva z verbalno in 
neverbalno didaktično komunikacijo.

3.5.7.6 Povzetek rezultatov končnega stanja

Analiza rezultatov je pokazala, da so dijaki v eksperimentalni skupini v primerjavi 
z kontrolno skupino pokazali višjo raven skupnih likovnih zmožnosti. Med 
eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno skupino (KS) po izvajanju pouka za vse 
spremenljivke: Finalna likovna ustvarjalnost (UST 2), Finalno likovno znanje (Z 2), 
Finalni likovni okus (OK 2), Finalna likovna percepcija (PER 2), Finalna likovna 
recepcija (REC 2) in Finalna likovna apreciacija (APR 2) tudi obstajajo statistično 
pomembne razlike oziroma se eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna skupina (KS) 
na področju razvoja ustvarjalnosti, znanja, okusa, percepcije, recepcije, apreciacije 
ter pri posameznih dejavnikih likovne ustvarjalnosti v končnem stanju statistično 
pomembno razlikujeta med seboj. Prav tako se skupini statistično pomembno razlikujeta 
glede pri naslednjih spremenljivkah: Finalno zadovoljstvo s splošnimi učnimi metodami 
(ZADOV SPL_METODE 2), Finalno zadovoljstvo s specifičnimi učnimi metodami 
(ZADOV SPEC_METODE 2), Finalno zadovoljstvo z učnimi oblikami (ZADOV 
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OBLIKE 2), Finalno zadovoljstvo z medijsko didaktično komunikacijo (ZADOV 
DIDAKT KOMUNIKACIJA MEDIJI 2) in Finalno zadovoljstvo z interpersonalno 
verbalno in neverbalno didaktično komunikacijo (ZADOV DIDAKT KOMUNIKACIJA 
VERBAL IN NEVERBAL 2). Eksperimentalna skupina (ES) in kontrolna skupina 
(KS) se v končnem stanju torej statistično pomembno razlikujeta glede na zadovoljstvo 
z splošnimi učnimi metodami, specifičnimi učnimi metodami, učnimi oblikami in 
didaktično komunikacijo. 
Rezultati nam kažejo, da smo s sklopom didaktičnih odločitev učenja in poučevanja 
pri pouku v eksperimentalni skupini močno vplivali na izboljšanje kakovosti rezultatov 
pouka in to na vseh področjih raziskovanja (ustvarjalnost, znanje, okus, percepcija, 
recepcija, apreciacija, zadovoljstvo z učnimi metodami, učnimi oblikami in didaktično 
komunikacijo). 

V okviru rezultatov dobljenih z didaktičnim eksperimentom lahko zaključimo naslednje:
- splošna raziskovalna hipoteza (H1) o doseženi višji ravni razvoja skupnih likovnih
zmožnosti dijakov eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino je
potrjena. Prav tako so potrjene specifične hipoteze (H1.1, H1.2, H1.3, H1.4, H1.5, H1.6)
o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja posameznih likovnih dejavnikov
ustvarjalnosti (občutljivost, elaboracija, fleksibilnost, fluentnost, originalnost,
redefinicija) eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino. Ugotavljamo,
da je inovativni pristop pri pouku grafičnega oblikovanja ugodno vplival na nivo razvoja
skupnih likovnih zmožnosti, kot tudi na nivo razvoja posameznih likovni dejavnikov
(občutljivost, elaboracija, fleksibilnost, fluentnost, originalnost, redefinicija).

- specifična hipoteza (H2) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja likovnega
znanja eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino je potrjena.
Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku grafičnega oblikovanja ugodno vplival
na nivo razvoja likovnega znanja.

- specifična hipoteza (H3) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja likovnega
okusa eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino je potrjena.
Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku grafičnega oblikovanja ugodno vplival
na nivo razvoja likovnega okusa.

- specifična hipoteza (H4) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja likovnih
perceptivnih zmožnosti eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino
je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku grafičnega oblikovanja
ugodno vplival na nivo razvoja likovnih perceptivnih zmožnosti.

- specifična hipoteza (H5) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja likovnih
receptivnih zmožnosti eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino
je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku grafičnega oblikovanja
ugodno vplival na nivo razvoja likovnih receptivnih zmožnosti.

- specifična hipoteza (H6) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja likovnih
apreciativnih zmožnosti eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino
je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku grafičnega oblikovanja



ugodno vplival na nivo razvoja likovnih apreciativnih zmožnosti.
- specifična hipoteza (H7.1) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni zadovoljstva s
splošnimi učnimi metodami eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino
je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku grafičnega oblikovanja
ugodno vplival na nivo razvoja zadovoljstva s splošnimi učnimi metodami.

- specifična hipoteza (H7.2) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja
zadovoljstva s specifičnimi učnimi metodami eksperimentalne skupine v primerjavi
s kontrolno skupino je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku
grafičnega oblikovanja ugodno vplival na nivo razvoja zadovoljstva s specifičnimi
učnimi metodami.

- specifična hipoteza (H7.3) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja
zadovoljstva z učnimi oblikami eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno
skupino je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku grafičnega
oblikovanja ugodno vplival na nivo razvoja zadovoljstva z učnimi oblikami.

- specifična hipoteza (H7.4) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni razvoja
zadovoljstva z medijsko didaktično komunikacijo eksperimentalne skupine v primerjavi
s kontrolno skupino je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku
grafičnega oblikovanja ugodno vplival na nivo razvoja zadovoljstva z medijsko
didaktično komunikacijo.

- specifična hipoteza (H7.5) o doseženih skupnih rezultatih višje ravni zadovoljstva z
verbalno in neverbalno didaktično komunikacijo eksperimentalne skupine v primerjavi
s kontrolno skupino je potrjena. Ugotavljamo, da je inovativni pristop pri pouku
grafičnega oblikovanja ugodno vplival na nivo razvoja zadovoljstva z verbalno in
neverbalno didaktično komunikacijo.

Z raziskavo smo potrdili ugotovitve raziskovalcev, da je mogoče ustvarjalnost razvijati 
in spodbujati z ustreznimi didaktičnimi pristopi (Hewett idr., 2005; Karlavaris, 
Kraguljac, 1981; Kvaščev, 1976; Vigotski, 1978), kot tudi ugotovitve raziskovalcev 
na področju didaktike oblikovanja (Hsiao in Lin, 2004; Lau, 2009). Z vključitvijo 
usmeritev sodobnega način poučevanja in učenja, ki poudarja izrazito aktiven, na dijaka 
osredotočen način učenja in poučevanja, ki poleg spodbujanja likovno oblikovalskega 
izražanja vključuje tudi razvoj aprecije (Duh, 2004) smo v inovativnem pristopu učenja 
in poučevanja dokazali pozitiven vpliv na razvoj ustvarjalnosti z ustreznostjo vključitve 
specifičnih učnih metod (Duh, 2004; Karlavaris, 1987; 1991), raznolikosti učnih metod 
(Meyer, 2005) ter pomena kakovostne interakcijsko-komunikacijske dejavnosti med 
učiteljem in učencem (Littlejohn in Foss, 2007) oz. ustrezni didaktični komunikaciji 
(Duh, 2004). Na osnovi ugotovitev raziskovalcev razvoja ustvarjalnosti in apreciacije 
na področju likovne didaktike (Berce-Golob, 1990; Duh, 2004; Duh, Čagran in Huzjak, 
2012; Duh, Zupančič in Čagran, 2014; Karlavaris in Kraguljac, 1970) smo te usmeritve 
uporabili kot temeljno izhodišče za koncipiranje učinkovitega didaktičnega pristopa s 
prevajanjem, prilagoditvijo metod, oblik dela ter uporabe didaktične komunikacije za 
specifično področje grafično oblikovanje v srednji šoli.
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Pri koncipiranju inovativnega pristopa smo uporabili način podajanja vsebin, ko učitelj 
izhaja iz integriranega pristopa, ki elemente različnih strategij združuje v celostni način 
poučevanja (Shepherd (ur.), 2005). Z uporabo oz. vključitvijo specifičnih učnih metod 
poleg splošnih učnih metod v pedagoškem eksperimentu smo potrdili ugotovitve 
avtorjev v likovnovzgojnem delu in v praksi (Duh, 2004; Herzog, 2013; Zupančič, 
2008), da specifične učne metode v veliki meri ustrezajo naravi likovne vzgoje, so 
pomembne pri doseganju vzgojnoizobraževalnih ciljev pri likovni vzgoji in razvoju 
ustvarjalnosti, kar smo dokazali tudi pri izvedbi pedagoškega eksperimenta pri pouku 
grafičnega oblikovanja v srednji šoli. Upoštevali smo tezo, da o izbiri učnih metod na 
ravni vzgojno-izobraževalnega procesa pri pouku likovne vzgoje odločajo značilnosti 
tega predmeta oziroma specifičnosti estetske komunikacije in ustvarjalnih procesov, 
kompleksnost ter individualne, subjektivne značilnosti likovnega pojava (Karlavaris, 
1991) in dokazali pozitivne vpliv na razvoj ustvarjalnosti. 

Vključili smo tudi raznolikost učnih metod in učnih oblik, kot enega izmed pogojev za 
bolj smiselno in obstojnejše znanje z razumevanjem (Plut Pregelj, 2008) in potrdili teze 
raziskovalca Meyera (2005), ki prav tako poudarja raznolikost metod za kakovosten 
ustvarjalen pouk, kot tudi avtorja Duha (2004, str. 193), ki poudarja: „ Dinamično 
menjavanje in prepletanje posameznih učnih metod spodbuja učence k vizualizaciji 
kriterijev vrednotenja in k pogovoru o kriterijih ter njihovi primerjavi z razstavljenimi 
likovnimi deli. “ Upoštevali smo tudi ugotovitve raziskovalcev (Mušanović, Vrcelj, 
2001), da je uporaba učnih metod in učnih oblik učinkovita, ko razvija interese 
učencev, jih motivira za delovanje in v procesu učenja aktivira njihove zmogljivosti, 
kar tudi posredno pozitivno vpliva na razvoj ustvarjalnosti. 

Pri koncipiranju inovativnega pristopa smo upoštevali tudi vlogo in pomen ustrezne 
didaktične komunikacije. Upoštevali smo izsledke raziskav, da iskrenost, skladnost in 
simetričnost didaktične komunikacije pripomorejo k ustvarjanju sproščene klime in k 
aktivnemu vrednotenju lastnih likovnih prizadevanj (Duh, 2004). Prav tako smo se 
naslonili na ugotovitve avtorja Duha, da je pri pouku pomembna dvosmerna in 
vzajemna, empatična „[…] ustvarjalna, odprta komunikacija, ki je ciljna, direktna, 
jasna, odgovorna, pozitivna, iskrena, pozorna in sodelovalna“ (ibidem, str. 66).
Duh (ibidem) poudarja pomembnost ustrezne didaktične komunikacije kot pomemben 
konstitutiven vidik pri razvoju ustvarjalnosti, kar smo potrdili tudi pri izvedbi 
pedagoškega eksperimenta pri pouku gra ičnega oblikovanja v srednji šoli.

119



120

3.6 Kvalitativna analiza poteka pedagoškega eksperimenta

3.6.1 POTEK UČNEGA PROCESA V KONTROLNI IN 
EKSPERIMENTALNI SKUPINI

V raziskavi so sodelovali trije oddelki tretjega letnika srednje šole. Pouk po skupinah 
v posameznih razredih so izvajali učitelji, ki poučujejo v teh razredih. Učitelji imajo 
podobno pedagoško izobrazbo, njihov pedagoški staž je v povprečju dolg 10–20 let. 
Učitelji v kontrolni skupini (KS) so izvajali pouk grafičnega oblikovanja na ustaljen 
način. Učitelji v eksperimentalni skupini (ES) so se pred izvedbo pedagoškega 
eksperimenta prej seznanili z didaktičnimi značilnostih inovativnega pristopa 
poučevanja in učenja; o značilnostih in načinih kombiniranja splošnih in specifičnih 
učnih metod, učnih oblik in didaktične komunikacije. Pri preučevanju poteka 
pedagoškega eksperimenta smo uporabili kvalitativno raziskovanje kot raziskovalni 
pristop, ki pri zbiranju in analizi podatkov uporablja izkustveno besedno in slikovno 
gradivo, poudarek pa je na opisovanju situacij, ki jih proučujemo, in na prizadevanju 
razumevanja konteksta, v katerem te situacije potekajo (Vogrinc, 2008).

3.6.1.1 Delo v kontrolni skupini 

Učitelji v kontrolni skupini (KS) so dobili formalna navodila za izvedbo pouka, pristop 
poučevanja, učne metode ter druge elemente učne priprave pa so izdelali samostojno. 
Informacije o pripravi za izvajanje pouka smo zbrali od učiteljev, ki so bili pripravljeni 
te informacije posredovati.  

Na podlagi analize ustnih opisov oz. nestrukturiranega intervjuja poteka učnih ur smo 
ugotovili, da je učni proces v kontrolni skupini (KS) potekal v večji meri z uporabo 
ustaljenih načinov in učnih metod. Učna ura se je v večinoma pričela s frontalno 
obliko dela oziroma z metodo ustne razlage ter z metodo pogovora. Učitelji so tako 
skušali motivirati dijake za osrednji del učne ure. Način izvajanja pouka je bil pogosto 
prilagojen učiteljevemu načinu poučevanja. Večina učiteljev je uporabljala verbalne 
učne metode, posamezni učitelji so redkeje kombinirali verbalne in vizualne metode. 
Uporabljali so predvsem metodo razlage, metodo pogovora ter v nekoliko manjši meri 
metodo demonstracije. Tudi raznolika učna sredstva in pripomočki so bili uporabljeni 
v manjši meri. Pri likovno oblikovalskem izražanju so dijaki samostojno reševali 
posredovani likovno oblikovalski problem, pri čemer so njihovo delo učitelji občasno 
pregledovali in jih z individualnim pristopom usmerjali. Ob koncu dela so učitelji 
izdelke dijakov vrednotili s samostojnim ocenjevanjem, medtem ko so v nekaterih 
razredih vrednotenje opravili tudi v pogovoru z dijaki. 

Ena izmed slabosti izvedbe pouka v kontrolni skupini (KS) je pomankanje dvosmerne 
izmenjave informacij, misli, idej v zvezi z obravnavano likovno vsebino oziroma 
oblikovalsko nalogo v pogovoru med učiteljem in dijaki. Uvodni del učne ure je bil 
namenjen predvsem ustnemu seznanjanju dijakov z novimi pojmi oziroma likovno 
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oblikovalskim problemom, pri čemer so bili dijaki v bolj ali manj pasivni vlogi 
poslušalca. Pogovor je bil v večji meri sestavljen iz učiteljevih vprašanj dijakom, pri 
čemer so bila vprašanja pogosto zaprtega tipa ali z že predvidenim tipom odgovora. 
Druga pomanjkljivost je skopa uporaba raznovrstnih učnih medijev (reprodukcij 
umetniških del, izvirnih umetniških del, družbenih medijev in tabelske slike), s katerimi 
bi dijaki bolje spoznali določen likovno oblikovalski problem ter razvijali lastni 
likovno-estetski posluh za likovne pojave. Šibka je tudi zastopanost specifičnih učnih 
metod, s pomočjo katerih bi dijaki bolj učinkovito, aktivno in ustvarjalno reševali 
oblikovalske probleme.

3.6.1.2 Delo v eksperimentalni skupini 

Izvajanje učnih ur v eksperimentalni skupini (ES) je potekalo po seznanitvi učiteljev z 
inovativnim pristopom poučevanja in učenja ter s splošnimi in specifičnimi likovnimi 
učnimi metodami kot temelj načrtovanja posameznih enot. Na skupnem sestanku 
je bil predstavljen splošen opis didaktičnih odločitev. Pojasnjeni so bili namen, cilji 
in prednosti inovativnega pristopa poučevanja in učenja ter pomembnost uporabe 
specifičnih učnih metod pri pouku grafičnega oblikovanja, kot tudi pomembnost 
dinamično zasnovanega pouka s kombinacijami učnih metod, učnih oblik in didaktične 
komunikacije. Gradivo v okviru učnih nalog je bilo podrobno predstavljeno in učitelji 
so bili seznanjeni z vsemi koraki izvedbe posamezne učne enote. Poseben poudarek 
pri tem je bil na dinamičnem izvajanju pouka oziroma odnosu učiteljev z dijaki, kar 
zahteva aktivnejši pristop do učnih vsebin, aktiviranje dijakov s postavljanjem odprtih 
vprašanj in medsebojno dinamično izmenjavo misli, idej in izkušenj učiteljev in dijakov, 
povezovanje likovno oblikovalskih vsebin s kontekstom, vključevanje številnih in 
različnih učnih sredstev in pripomočkov v učni proces ter uporaba več raznovrstnih 
učnih oblik. Posebna pozornost je bila namenjena seznanjanju učiteljev z značilnostmi, 
s cilji in z nameni uporabe specifičnih učnih metod, ki smo jih uporabili v raziskavi 
in katerih učinke smo preverjali. Na temelju vprašanj in pripomb učiteljev med 
pedagoškim eksperimentom so bile opravljeni popravki didaktičnih odločitev (trajanja 
in obseg učne vsebine). 

V uvodnem delu učne ure so učitelji motivirali dijake k dejavnemu sodelovanju v 
učnem procesu prek pogovora, demonstracije učnih vsebin ter ustvarjalnih tehnik 
in strategij. Z različnimi dejavnostmi se je od vsakdanjih in občih vsebin prišlo 
do usvajanja likovnih vsebin (likovno oblikovalskih pojmov), ki so se s pomočjo 
multimedijske prezentacije oz. prikazovanjem številnih slikovnih primerov (umetniških 
izvirnih del in reprodukcij, posnetkov, animacij...) povezovale z obstoječimi izkušnjami 
dijakov. S pogovorom in gledanjem slikovnih primerov, kar je spodbujalo opažanje 
in ozaveščanje o povezanostih in razlikah, so dijaki prihajali do lastnih asociacij, 
idej, misli in zaključkov. Učitelji so splošne učne metode pri tem kombinirali s 
specifičnimi učnimi metodami dela, ki lahko vplivajo na boljše in globlje dojemanje 
likovno oblikovalskih vsebin in ozaveščanje likovno-estetskih vrednot. Z uporabo npr. 
učne oblike dvojic so se dijaki navajali na medsebojno komunikacijo in pogovor. Pri 
posredovanju oblikovalske teme so se učitelji z dijaki pogovorili o njegovih posebnostih 
in možnostih upodobitve. Na ta način so bili dijaki čustveno angažirani in motivirani za 
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izbor lastnega načina prikazovanja izbrane teme (metoda transponiranja in alternativ). 
Individualno spremljanje in spodbujanje učencev je potekalo na posreden način, s 
postavljanjem posrednih vprašanj, ki so učence napotila k dodatnemu aktiviranju 
razmišljanja in domišljije ter mogočim alternativnim rešitvam. Pri učnih pripravah 
je bila pozornost namenjena tudi načinu izvedbe likovnih tehnik in njihovemu 
kombiniranju. Učitelji so bili seznanjeni z različnimi načini dela z likovnimi materiali in 
njihovimi kombinacijami. Posebno pozornost so posvetili ustvarjalni uporabi likovnih 
materialov in eksperimentiranju. Pred začetkom praktičnega dela so bile dijakom 
ponazorjene določene možnosti za izvedbo likovnih tehnik. Oblikovalske naloge so 
dijaki reševali samostojno, učitelj je z individualnim pristopom, na posreden način 
vsakega izmed njih spodbujal k individualnem izražanju, načinu dela in samostojni 
uporabi likovnih materialov (metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 
tehnike s pomočjo lastne izkušnje). Učitelj je s pogovorom in postavljanjem vprašanj 
dijake spodbujal k razmišljanju o oblikovalskem problemu in opazovanju ustvarjalnih 
rešitev. Ob koncu posamezne učne enote so bili oblikovalski izdelki razstavljeni tako, 
da so bili vidni vsem, dijaki so si jih skupaj z učiteljem ogledali in izmenjali mnenja. 
Kriteriji vrednotenja so bili povezani z izvedbo naloge. Ti so zajemali vidike realizacije 
likovno oblikovalskega problema, ustvarjalnosti, likovnega znanja in tehnične izvedbe. 
Kriteriji so bili dijakom predstavljeni v uvodni uri, kot tudi v času ustvarjalnega 
procesa. Glede na cilje posamezne ustvarjalne dejavnosti, ki so bili podani v likovno 
oblikovalskih nalogah, so učitelji sestavili kriterije vrednotenja. Vrednotenje izdelkov 
je potekalo ob zaključku vsakega likovno-oblikovalskega procesa ali pa je bilo 
izvedeno vmesno vrednotenje pri didaktičnih enotah, ki potekajo dalj časa. Večsmerna 
komunikacija je potekala med dijaki in učitelji. Učitelji so si prizadevali za jasno 
postavljanje kriterijev vrednotenja in aktiviranje večsmerne komunikacije. Učitelji so si 
prav tako prizadevali za ustvarjanje prijetne emocionalne in socialne klime. Skušali so 
biti povezovalni in združevalni ter tako ustvarili ustrezno ustvarjalno klimo v razredu.

3.6.1.3 Analiza likovnih izdelkov dijakov 

NALOGA: snovanje animacije 
LIKOVNI problem: komponiranje z elementi animacije
OBLIKOVALSKA tema: voščilo za rojstni dan
TEHNIKA: mešane tehnike, digitalna tehnika

3.6.1.3.1 Kontrolna skupina 

Večina izdelkov kaže, da so učenci v kontrolni skupini (KS) likovno oblikovalsko 
nalogo (gradnja kompozicije elementov animacije: razporeditev plasti, definiranje 
načinov prepletanja in prehodov plasti) slabo ali delno razumeli. Usklajenost, 
harmoničnost in ritmičnost likovnih elementov je šibka. Izbrani primeri v snovanju 
animacije izkazujejo vtis naključne izbire elementov in ne globjega premisleka o 
likovnem komponiranju, kar je vidno v zasnovi kompozicije kot celoti (sliki 1, 2, 3, 4, 
5). Na večini izdelkov ni uporabljenega animiranja parametrov ključnih slik, definiranja 
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hitrosti oz. različne, spremembe hitrosti kot tudi ustreznega definiranje prepletanja in 
prehodov plasti, dodajanja posebnih učinkov (slike 1, 2, 3, 4, 5).  
Oblikovalski motiv je na večini izdelkov upodobljen na običajen in precej šablonski 
način, brez individualnega in ustvarjalnega pristopa pri interpretaciji posameznih ele-
mentov (slika 2, 3, 5).  

Izdelki so šibko realizirani z ozirom na izvedbo likovne tehnike (slika 2). Dijaki v veliki 
meri niso izrabili izraznih možnosti likovnih tehnik oziroma niso pokazali poznavanja 
postopkov uporabe likovnih materialov. Ni moč zaznati avtomomne uporabe likovnih 
tehnik. Iz izdelkov tudi ni razvidno razumevanje postopkov za izvedbo digitalne 
likovne tehnike. Slabo poznavanje postopka izvedbe digitalnih tehnik je vidno tudi 
v tem, da ni izvedeno animiranje parametrov ključnih slik (pozicija, velikost, zasuk, 
prosojnost, rotirna točka), uporaba plasti (sestavljanje plasti, spreminjanje lastnosti 
plasti: prirezovanje, razteg), gradnja kompozicije (urejanje sekvenc: razporeditev plasti, 
definiranje načinov prepletanja in prehodov plasti), urejanje časovnice (definiranje časa 
trajanja celotne kompozicije, določanje ključnih slik, definiranje časa trajanja plasti), 
definiranje hitrosti (upočasnitev in pospešitev slik) ter dodajanje posebnih učinkov 
(sliki 2, 6). Eksperimentiranja z drugačnimi načini uporabe likovnih materialov ni bilo. 
Kombinacija likovnih tehnik deluje nepovezano in neizrazno (slika1). Tipografija ni 
individualno zasnovana, ni uporabljenih ekspresivnih potencialov, kot tudi možnosti 
poseganja v oblikovne značilnosti črk (slika 1,2,3,4,5), opazimo deformiranost 
tipografije (slika 2). Ni kompleksnosti kompozicije, kot tudi usklajenosti poteka prikaza 
sekvenc (slika 1,2,3,4,5). 

Z redkimi izjemami, izdelki kažejo povprečno vživetost, trud in koncentacijo. Pri 
likovno oblikovalskem izražanju je čutiti kratkotrajno veselje, ki je opazno predvsem 
pri upodabljanju teme, manj pa pri reševanju likovno oblikovalskega problema in 
uporabi likovnih materialov. Izdelki ne izkazujejo posebne motivacije, ne razberemo 
inovacije pri upodabljanju oblikovalske teme, uporabi likovne tehnike in v likovno 
oblikovalski izraznosti. Na podlagi likovno oblikovalskih izdelkov ni mogoče reči, da 
so bile pri pouku pogosto in ustrezno uporabljene specifične (likovne) učne metode, 
ki naj bi pozornost učencev usmerjale v problem komponiranja z elementi animacije, 
likovnega komponiranja, likovno-estetske vrednote in ustrezno in ustvarjalno uporabo 
likovnih tehnik ter jih pri delu spodbujale k večji motiviranosti. Prav tako glede na 
rezultate likovno oblikovalskih izdelkov ne moremo trditi, da so bile uporabljene v 
zadostni meri tudi ustrezne raznovrstne učne oblike, raznovrstni mediji ter ustrezna 
verbalna in neverbalna didaktična komunikacija. 
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Slike 1–5: kontrolna skupina KS 1–5

slika 1, KS 1

slika 3, KS 3

slika 5, KS 5

slika 2, KS 2

slika 4, KS 4



125

3.6.1.3.2 Eksperimentalna skupina 

Likovno oblikovalski izdelki v eksperimentalni skupini (ES) kažejo, da so dijaki 
bolje razumeli podano likovno oblikovalsko nalogo in v likovnem izražanju pokazali 
razmišljanje o likovnem problemu. V primerjavi s kontrolno skupino (KS) je na izdelkih 
eksperimentalne skupine (ES) močneje prisotno suvereno, občutljivo, ustvarjalno 
snovanje gradnje kompozicije oz. urejanje sekvenc: urejanje plasti oz. prirezovanje 
in razteg, kompleksnejša razporeditev plasti v okviru časovnice, definiranje načinov 
prepletanja in prehodov plasti. Pozornost dijakov je bila usmerjena v veliki meri k 
oblikovalski temi kot tudi deloma k ideji o harmonični, ritmični in tonsko usklajeni 
barvni kompoziciji. Dijaki so se osredotočili tudi na definiranje načinov prepletanja in 
prehodov plasti, animiranje parametrov ključnih slik ter zahtevnejše definiranje hitrosti.

Večina izdelkov kaže bolj domiselno uporabo elementov kompozicije, ki so povezane v 
pestrejšo in dinamičnejšo celoto. V primerjavi s kontrolno skupino (KS) je opaziti večjo 
ustvarjalnost izdelkov v večji originalnosti upodobljene likovno oblikovalske teme, 
večji pozornosti, usmerjeni v vse elemente kompozicije, različnih domišljijskih rešitev 
in uspešnejši uporabi likovne tehnike. Razlika v primerjavi s kontrolno skupino (KS) 
se kaže tudi pri obravnavi posameznega slikovnega formata in animacije kot celote, na 
kateri so vsi elementi (oblikovalski motiv, ozadje) enako pomembni.

Likovna tema je na večini izdelkov upodobljena na zanimivejši, bolj samostojen 
in ustvarjalnejši način kot rezultat osebnega doživljanja podane naloge. Na večini 
likovno oblikovalskih izdelkov so plasti v kompoziciji (slike 1, 2) bolj dinamično 
in kompleksneje animirane v okviru časovnice. Upodobitev likovne teme je rezultat 
osebnega izraza, spodbujanega z ustrezno motivacijo s strani učitelja (slika 3,4,5). 

Ustrezna kombinacija splošnih in specifičnih učnih metod pri pouku se je pokazala 
kot uspešna pri spodbujanju ustvarjalnosti dijakov, ki je v primerjavi s kontrolno 
skupino (KS), očitna v večji občutljivosti za likovni problem, uspešnejšimi likovnimi 
kompozicijami, večjem bogastvu nenavadnih idej, boljšem transponiranju vizualnega 
materiala v nenavadne, likovno zanimive rešitve. V vseh eksperimentalnih oddelkih je 
na večini izdelkov opaziti razmišljanje o likovnem problemu ter veselje in zavzetost 
dijakov za reševanje likovno oblikovalske naloge.  

Pozitiven odnos je opaziti tudi pri izvedbi likovne tehnike. Učitelji so pojasnjevali in 
ponazorili več možnosti uporabe digitalnih tehnik ter možnosti za njihovo medsebojno 
mešanje. Rezultat so različne deloma individualne rešitve kot odraz lastnih interpretacij 
(metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne 
izkušnje), kar opazimo na posameznih izdelkih (slika 5).

Likovni izdelki v eksperimentalni skupini (ES) v primerjavi z likovnimi izdelki 
v kontrolni skupini (KS) kažejo večjo zbranost dijakov pri delu in lastni likovni 
interpretaciji podane naloge. Uporaba specifičnih učnih metod učiteljev nakazuje 
možnosti usmerjanja pozornosti dijakov v različne možnosti reševanja podanega 
likovno oblikovalskega problema, od opazovanja primerov v naravi, umetniških 
del oblikovalcev, multimedijskih prikazov, navajanje na opažanje likovno-estetskih 
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elementov, razvijanje čuta za likovne vrednote in spodbujanje k individualnemu iskanju 
lastnih rešitev. Z uporabo specifičnih učnih metod naj bi učitelji uspeli vzpodbuditi 
individualni način izražanja dijakov, kar pa naj bi prispevalo k izvirnim rešitvam 
likovno oblikovalske naloge.

Večina izdelkov kaže zadovoljiv občutek za kombiniranje barv in skladno kompozicijo.  
Dijaki so večinoma razumeli posebnosti gradnje kompozicije od celote k detajlom.
Rezultati večine izdelkov nakazujajo razumevanje likovnega problema, razmišljanje 
o urejanju celotne kompozicije in občutljivost za barvne sestave in odnose elementov 
kot posledica uporabe specifičnih metod v učnem procesu. S pomočjo specifičnih učnih 
metod so učitelji poizkušali dijakom približali likovni problem, značilnosti nenavadne 
individualne upodobitve likovno oblikovalske teme (slika 3,4) in ustvarjalno izvedbo 
likovne tehnike. 

Pri ogledu primerov izvirnih oblikovalskih del, animacij oz. multimedijskega prikaza 
dijaki razstavljene oblikovalske izdelke lahko različno doživljajo in si ustvarjajo različ-
na mnenja (metoda estetske komunikacije in estetskega kultiviranja). Uspešen prenos 
estetskega sporočila in kultiviranje dijakov je zaslediti v dveh primerih (slika 1, 4).

Z uporabo metode širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti oziroma z opazovan-
jem večjega števila primerov so dijaki pridobili določeno likovno izkušnjo in jo na 
domislen, zanimiv in ustvarjalen način uporabili pri lastnih likovno oblikovalskih izdel-
kih (slika 3) kot primer individualno zasnovane tipografije.

Z uporabo metode kompleksnosti in prepletanja so učitelji opozarjali na slojevitost 
likovne ustvarjalnosti, ki združuje elemente v celoto: oblikovalsko temo, tehniko, 
likovni jezik, slog, osebnost ustvarjalca, relacije do sveta, uporabljene funkcije, ide-
ologijo idr. (slika 2).

Učitelji so z uporabo metode izmeničnih vplivov skušali odpirati nove ideje, poizkuse in 
rešitve dijakom, v procesu prepletanja postopkov in spodbud: npr. zbiranja informacij o 
likovnem problemu v uvodnem delu in nato npr. svobodnejši improviziran proces (slika 4). 

Pogovor o oblikovalski nalogi dijake spodbudi, da v ustvarjalnem delu preidejo od 
spontanih reakcij na poseben, samosvoj, subjektiven in vse bolj zavesten proces ter ust-
varjanje v lastnem stilu (metoda osveščanja lastne senzibilnosti). Izdelki, ki nakazujejo 
uporabe omenjene učne metode se kažejo na treh primerih (slika 1,3,5).

Učitelji so z uporabo metode avtonomnih likovnih postopkov omogočali nove poskuse in 
rešitve, nove ideje dijakom, npr.: izbira posebnih postopkov za vsakega dijaka posebej 
glede na njegove individualne značilnosti (slika 4).

Učitelji so z uporabo metode transponiranja in alternativ spodbujali ustvarjalnost in 
izvirnost dijakov pri izvedbi likovno oblikovalske naloge. To so izvedli s postavljanjem 
odprtih vprašanj, ki zadevajo likovno oblikovalsko nalogo, z namenom spodbujanja 
dejavnosti, ustvarjalnega mišljenja, preoblikovanja vizualnih vtisov dijakov na lasten, 
izviren način ter iskanjem novih rešitev pri upodobitvi oblikovalske teme, uporabi ma-
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terialov in kombinaciji barv. Likovni elementi so kombinirani na nov in zanimiv način, 
kompozicije pa deloma kažejo smisel za ravnotežje in odnos med barvami. V primerjavi 
s kontrolno skupino (KS) je na likovnih izdelkih eksperimentalne skupine (ES) opazi-
ti večjo čustveno odzivnost, tehnično spretnost in domiselnost oziroma ustvarjalnost. 
Dijaki pri reševanju nalog in tudi pri delu s kombinirano likovno tehniko preoblikujejo 
obstoječe kompozicije in iščejo nove, drugačne izrazne poti (slika 2,3,4).

Učitelji so nepredvidljivo in posredno usmerjali dijake iz male, nepomembne informaci-
je k kvaliteti npr. inventiven pogovor, ki spodbudi tekom ustvarjanja h kakovostnemu 
preskoku (slika 4, 5). Za vzpostavitev sproščenega ustvarjalnega ozračja so učitelji v 
pogovoru z dijaki spodbujali domišljijsko mišljenje, zanimali so se kaj dijaki hočejo, 
želijo, občutijo; spodbujali so jih k ustvarjanju asociacij, nenavadnih idej, ki niso strogo 
povezane z likovnim problemom (metoda posrednih stimulansov).     

Učitelji so si prizadevali za empatičen odnos, ob verbalni komunikaciji tudi neverbalna 
komunikacija, uspešnost in razumljivost pa so preverjali s povratno informacijo� Prevla-
dovala je iskrena, enaka in enakovredna didaktična komunikacija. Pomembna je bila 
ustvarjalna, odprta, jasna, odgovorna, pozitivna, pozorna in sodelovalna didaktična 
komunikacija. Prav tako je bila zelo pomembna empatična didaktična komunikacija in 
didaktična komunikacija s povratno informacijo. Učitelji so si prizadevali za pravilen, 
jasen, razločen, razumljiv govor v didaktični komunikaciji in domiselen in zanimiv 
pristop v didaktični komunikaciji.

Učitelji so v celoti predstavili kriterije vrednotenja. Kriteriji so bili dijakom ob zakl-
jučku razlage ves čas dostopni dijakom na tabelni sliki in družbenih medijih. Učitelji so 
skupaj z dijaki sumativno in formativno vrednotili izdelke.

Poleg individualne in frontalne učne oblike je uporabljena tudi oblika dvojic in skupin-
skega dela. Med mediji učitelji niso izbirali samo računalnik s projektorjem, ampak tudi 
družbene medije, izvirna oblikovalska dela in tabelsko sliko.

Uporaba kombinacij učnih metod, učnih oblik in didaktične komunikacije v eksper-
imentalni skupini (ES) naj bi prispevala k boljšim rezultatom razvoja ustvarjalnosti 
likovno oblikovalskih nalog kot v kontrolni skupini (KS). V primerjavi s kontrolno sk-
upino (KS) je na likovnih izdelkih eksperimentalne skupine (ES) opaziti večjo čustveno 
odzivnost, tehnično spretnost in domiselnost oziroma ustvarjalnost. Pri večini izdelkov 
so dijaki likovni problem rešili na bolj zanimiv in ustvarjalen način.
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Slike 1–5 eksperimentalna skupina, ES 1–5

slika 1, ES 1

slika 3, ES 3

slika 5, ES 5

slika 2, ES 2

slika 4, ES 4



129

4. Sklep

S teoretičnim raziskovanjem smo ugotovili, da je koncipiranje inovativnega pristopa 
učenja in poučevanja pomembno vprašanje v vzgojno-izobraževalnem procesu 
pouka grafičnega oblikovanja v ustvarjalno-likovnem kot tudi didaktičnem pogledu. 
V mednarodnem prostoru je zelo malo raziskav s področja didaktike grafičnega 
oblikovanja v povezavi z ustvarjalnostjo, v slovenskem prostoru pa tovrstnih raziskav 
sploh ni. Posodobitev in izboljšanje pristopov učenja ter poučevanja pri pouku 
grafičnega oblikovanja je tako bistvenega pomena za razvoj teorije likovne pedagogike 
in didaktike na področju grafičnega oblikovanja.

S preučevanjem literature smo utemeljili inovativni didaktični pristop kot pomembno 
sestavino v procesu likovno oblikovalskega ustvarjanja in v vzgojno-izobraževalnem 
procesu. Preučili smo konstitutivne vidike (učne metode, učne oblike in didaktično 
komunikacijo), ki so povezani z oblikovanjem inovativnega pristopa učenja in 
poučevanja in ugotavljali ali bo vpeljava inovativnega didaktičnega pristopa pozitivno 
vplivala na razvoj ustvarjalnosti. 

Cilj eksperimentalnega raziskovanja inovacije je bil: merjenje učinka eksperimentalnega 
inovativnega pristopa pri pouku grafičnega oblikovanja v srednji šoli. V raziskavi smo 
uporabili eksperimentalno metodo tradicionalnega empirično-analitičnega pedagoškega 
raziskovanja. Zasnovali smo enofaktorski eksperiment z skupinami oddelkov kot 
primerjalnimi skupinami. Preučili smo učinkovitost eksperimenta z vidika razvoja 
skupnih likovnih zmožnosti, ravni likovno ustvarjalnega razvoja, ravni likovnega 
znanja, ravni likovnega okusa, ravni likovne percepcije in ravni likovne recepcije. 
Zanimalo nas je tudi raziskovanje značilnosti, vrednosti in uporabnosti inovativnega 
pristopa ter odnos dijakov do pouka grafičnega oblikovanja.

V raziskavi smo izhajali iz predpostavke, da bo inovativno delo v procesu pouka 
grafičnega oblikovanja pozitivno vplivalo na likovno oblikovalski razvoj dijakov. 
Glede na opredelitev problema in ciljev smo potrdili naslednje hipoteze:
- Splošna hipoteza:
H: Učenci eksperimentalne skupine so glede na učence kontrolne skupine pokazali višjo 
raven razvoja skupnih likovnih zmožnosti.

- Specifične hipoteze:
H1: Učenci eksperimentalne skupine so glede na učence kontrolne skupine pokazali
višjo raven likovno-ustvarjalnega razvoja (USTVAR), specifično:
H1.1: redefinicije, (RE)
H1.2: originalnosti, (OR)
H1.3: elaboracije, (EL)
H1.4: občutljivosti za likovne probleme, (OBČ)
H1.5: fleksibilnosti, (FX)
H1.6: fluentnosti, (FLU)
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H2: Učenci eksperimentalne skupine so glede na učence kontrolne skupine pokazali
višjo raven likovnega znanja (Z).

H3: Učenci eksperimentalne skupine so glede na učence kontrolne skupine pokazali
višjo raven likovnega okusa (OK).

H4: Učenci eksperimentalne skupine so glede na učence kontrolne skupine pokazali
višjo raven likovnih perceptivnih zmožnosti (PER).

H5: Učenci eksperimentalne skupine so glede na učence kontrolne skupine pokazali
višjo raven likovnih receptivnih zmožnosti (REC).

H6: Učenci eksperimentalne skupine so glede na učence kontrolne skupine pokazali
višjo raven likovno-apreciativnih zmožnosti. (AP).

H7: Učenci eksperimentalne skupine so glede na učence kontrolne skupine pokazali
bolj pozitiven odnos do pouka, in sicer glede zadovoljstva učencev (ZADOV) z izbiro
metod in oblik dela in z izbiro didaktične komunikacije, specifično:
H7.1: zadovoljstva s splošnimi učnimi metodami, (ZADOV SPL_METODE 2).
H7.2: zadovoljstva s specifičnimi učnimi metodami, (ZADOV SPEC_METODE 2).
H7.3: zadovoljstva z učnimi oblikami, (ZADOV OBLIKE 2).  
H7.4: zadovoljstva z medijsko didaktično komunikacijo (ZADOV DIDAKT KOMU-
NIKACIJA MEDIJI 2).  
H7.5: zadovoljstva z verbalno in neverbalno didaktično komunikacijo (ZADOV DIDA-
KT KOMUNIKACIJA VERBAL IN NEVERBAL 2). 

Prva testiranja in primerjave med skupinama so pokazale, da med skupinami v začetnem 
stanju niso obstajale statistično pomembne razlike po spolu dijakov, stratumu oz. kraju 
šolanja dijakov, incialni generalni likovni ustvarjalnosti, incialnem likovnem znanju, 
incialnem likovnem okusu, incialni likovni percepciji, incialni likovni recepciji, incialni 
likovni apreciaciji in incialnem zadovoljstvu. Pri analizi začetnega stanja smo ugotovili, 
da smo imeli primerjalni skupini, ki se nista statistično pomembno razlikovali, sta bili 
pred eksperimentom dovoljeni z vidika eksperimentalne napake, torej z vidika vplivov 
nekontroliranih dejavnikov in da pripadata isti osnovni populaciji.

Pri analizi začetnega stanja smo prav tako raziskali stališča in mnenja dijakov in odnos 
dijakov do značilnosti pouka grafičnega oblikovanja, oceno zadovoljstva z uporabo 
učnih metod, učnih oblik in didaktične komunikacije pri pouku grafičnega oblikovanja. 
Ugotovili smo, da se je kar precejšen delež  dijakov (86,4 %) opredelil, da jim je 
pouk grafičnega oblikovanja povprečno všeč, manj všeč in ne posebno všeč, kar kaže 
na potrebo po izboljšanju učinkovitosti didaktike grafičnega oblikovanja. Nadalje 
ugotavljamo, da je dijakom razvoj ustvarjalnosti najbolj pomemben cilj pri pouku 
grafičnega oblikovanja. Percepcija dijakov se sklada z ugotovitvami tujih raziskovalcev 
(Williams in Askland, 2012), da je ustvarjalnost zelo pomemben del oblikovanja in 
izobraževanja. Dijaki so na vprašanje, ali se pri pouku grafičnega oblikovanja zadosti 
razvija ustvarjalnost odgovorili v največji meri negativno (45 %) in neodločeno 
(41,1%). Tuji raziskovalci, npr. Tudorjeva (2008) podobno ugotavljajo, da je izboljšavi 
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učnih pristopov pri spodbujanju ustvarjalnosti namenjeno premalo pozornosti. Nadalje 
ugotavljamo, da so predlogi dijakov treh slovenskih srednjih šol o učiteljevih izboljšavah 
pri pouku so najbolj pogosto vezani na vključevanje vrednotenja oz. jasneje postavljenih 
kriterijev vrednotenja (52%). Rezultati percepcije dijakov o kriterijih vrednotenja se 
povezujejo s teoretičnimi ugotovitvami, da kriteriji vrednotenja v šoli niso kakovostno 
oz. jasno definirani (Duh, 2004). Sledijo predlogi dijakov po vključevanju demonstracije 
raznolikih likovnih tehnik (26%). Dopuščamo možnost, da učitelji slabše izvajajo 
demonstracije likovnih tehnik, ker raznolikih likovnih tehnik niso vešči. Zahteva po 
večji dinamičnosti, zanimivosti pouka (11%)  je lahko povezana z redko uporabo 
specifičnih učnih metod kot eden od razlogov, da se pouk grafičnega oblikovanja 
dijakom ne zdi dovolj zanimiv in dinamičen. Raznovrstnost oblikovalskih tem v učnem 
načrtu je dokaj bogata (Učni načrt, 2006), tako da predlog dijakov po večji raznolikosti 
oblikovalskih tem (4,1%)  preseneča. Analiza ocen dijakov o zadovoljstvu s splošnimi 
učnimi metodami kaže največje zadovoljstvo dijakov z uporabo metode demonstracije 
in nadalje z metodo praktičnega dela. Domnevamo, da dijake pri uporabi metode 
demonstracije pri opazovanju zanimivih izraznih možnosti motivira predvsem možnost 
lastnega individualnega dela in likovno oblikovalskega izražanja. Dijaki so z omenjeno 
metodo najbolj zadovoljni; na tej osnovi potrjujemo, da so zelo zadovoljni z načinom 
prikazovanja postopkov dela, uporabe orodij in likovnih tehnik. Dijaki so zelo zadovoljni 
z metodo praktičnega dela, ker lahko samostojno ustvarjajo in jim učitelji nevsiljivo 
pomagajo. Dijaki so najmanj zadovoljni z metodo pisanja. Dopuščamo možnosti razlage, 
da je metoda pisanja nedomiselno uporabljena ali pa se dijakom pisanje o oblikovalskem 
delu zdi nezanimivo. Dijaki so pri ocenah o zadovoljstvu s specifičnimi metodami 
dela izrazili največje zadovoljstvo z metodo estetske komunikacije in kultiviranja. Na 
osnovi tega lahko sklepamo, da se je vzpostavila ustrezna estetska komunikacija med 
učiteljem, dijaki in likovno oblikovalskimi deli, tako, da se prek učnega procesa ozavesti 
in usvoji estetske vrednosti likovno oblikovalskih del. Najmanj so dijaki zadovoljni z 
uporabo metode posrednih stimulansov, kar lahko interpretiramo z možnimi razlogi, 
da se sami ne čutijo dovolj kompetentni, da bi to metodo ustrezno uporabili. Dijaki so 
najbolj zadovoljni z uporabo individualne oblike, sledi skupinska oblika, nato dvojice 
in na zadnjem mestu frontalna oblika. Zadovoljstvo dijakov z uporabo individualne 
oblike interpretiramo z razlogi, da dijaki pri uporabi te oblike pogosto zelo uživajo v 
ustvarjalnem delu, ker imajo pri tem več možnosti za samostojno delo. Možni razlogi 
za nezadovoljstvo s frontalno obliko so enosmerna komunikacija, pojav monotonosti, 
dominacija učitelja idr. Dijaki so glede uporabe medijske komunikacije največje 
zadovoljstvo navedli z uporabo računalnika in projektorja, najmanj pa z uporabo 
tabelske slike. Eden od možnih razlogov za zadovoljstvo dijakov je, da so v veščinah 
uporabe računalnika in LCD projektorja učitelji najbolj napredovali pojasnjujejo zaznave 
dijakov o zadovoljstvu z navedeno medijsko komunikacijo. Prav tako zaznave dijakov 
potrjujejo teoretična izhodišča, da je uporaba tabelne slike pogosto zapostavljena (Duh, 
2004). Dijaki so glede didaktične komunikacije najbolj zadovoljni z iskreno, enako in 
enakovredno komunikacijo med učiteljem in dijakom, kar pomeni, da je med učitelji in 
dijaki čustven odnos in zaupanje, odkrita komunikacijska klima, spontano vedenje ter da 
učitelji z dijaki ravnajo kot z enakovrednim sogovornikom. Izsledki raziskave potrjujejo 
problem ustreznosti vrednotenja, kar kažejo zaznave dijakov o najmanjšem deležu 
zadovoljstva z povratno informacije o delu dijaka sproti in ob zaključku.
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Pri pripravi eksperimentalnega in kontrolnega programa smo izhajali iz vsebin 
učnih načrtov in programov. Na osnovi analize le-teh smo izdelali učne priprave za 
eksperimentalno skupino (priloga št. 4) z novostmi. Inovativni pristop pri pouku 
grafičnega oblikovanja v srednji šoli predstavlja sklop didaktičnih odločitev in se kaže 
v vseh vidikih didaktičnega načrtovanja, in sicer: glede metodičnih in organizacijskih 
značilnostih, glede značilnosti didaktične komunikacije in značilnosti glede na aktivnosti, 
položaj in odnose med vključenimi v vzgojno-izobraževalno delo v procesu pouka 
grafičnega oblikovanja.

V inovativnem pristopu smo poleg uporabe splošnih učnih metod vključili tudi 
specifične učne metode (npr.: metodo estetskega transfera, metoda širjenja in elaboriranja 
likovne senzibilnosti, metodo samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s 
pomočjo lastne izkušnje, metodo širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, metodo 
transponiranja in alternativ,  metoda posrednih stimulansov idr.). Predvideli smo ustrezno 
učno obliko (npr.: individualno, skupinsko) ter ustrezno uporabo medijev (npr. klasični 
ali sodobni mediji). Novosti so kombinacije učnih metod in učnih oblik ter ustrezne 
uporabe medijev, ki so značilne za določene faze pouka. Dinamično menjavanje in 
prepletanje posameznih učnih metod je spodbujalo dijake k vizualizaciji kriterijev 
vrednotenja in k pogovoru o kriterijih ter njihovi primerjavi z razstavljenimi likovno 
oblikovalskimi deli. Prav tako smo predvideli ustrezno didaktično komunikacijo, 
prizadevali smo si za dvosmerno in vzajemno, empatično, ustvarjalno, odprto ter ciljno, 
direktno, jasno, odgovorno, pozitivno, iskreno, pozorno in sodelovalno didaktično 
komunikacijo. Vključili smo tudi formativno in sumativno vrednotenje ter definirali 
kriterije vrednotenja pri snovanju izdelkov grafičnega oblikovanja.V razredih je potekalo 
pri eksperimentalni skupini učno delo v običajnih pogojih dela v obsegu 42 ur, ki pa se je 
ves čas povezovalo in prepletalo z vpeljavo novosti oz. s sklopom inovativnih didaktičnih 
odločitev. Delo v kontrolni skupini je potekalo po običajnem načinu dela.

Analiza končnega merjenja je pokazala, da so višje rezultate pri kriteriju ravni razvoja 
skupnih likovnih zmožnosti dosegli dijaki eksperimentalne skupine, s čimer smo potrdili 
zastavljeno splošno raziskovalno hipotezo (H) o prednosti eksperimentalne skupine pred 
kontrolno.

Končno stanje likovno-ustvarjalnega razvoja Finalna likovna ustvarjalnost (USTVAR 
2), predstavlja skupni rezultat posameznih dejavnikov likovno-ustvarjalnega razvoja, 
in sicer: Finalne likovne redefinicije, (RE 2), Finalne likovne originalnosti, (OR 2), 
Finalnme likovne elaboracije, (EL 2), Finalne likovne občutljivosti, (OBČ 2), Finalne 
likovne fleksibilnosti, (FX 2) in Finalne likovne fluentnosti, (FLU 2), ki smo jih pridobili 
s testoma LKN, LK in LKD. Rezultati končnega merjenja so pokazali, da pri posameznih 
dejavnikih likovno-ustvarjalnega razvoja obstajajo statistično pomembne razlike med 
skupinama. Dijaki eksperimentalne skupine so pri posameznih dejavnikih dosegli višji 
nivo, kar potrjujejo specifične raziskovalne hipoteze (H1.1, H1.2, H1.3, H1.4, H1.5 in 
H1.6).

Spremljali smo tudi razvoj naslednjih dejavnikov: likovni okus (OK 2) in likovno 
znanje (ZN 2) in sicer s testom LK dizajn. Rezultati končnega merjenja so pokazali, 
da obstajajo statistično pomembne razlike pri obeh dejavnikih med skupinama. Dijaki 
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eksperimentalne skupine so dosegli višji nivo, kar potrjuje specifične raziskovalne 
hipoteze (H2 in H3).

Z istim testom (LV1) smo spremljali tudi razvoj likovno-apreciativnih (REC 2) 
sposobnosti dijakov (AP2) kot skupnega rezultata likovne percepcije (PERCEP 2) in 
likovne recepcije (RECEP 2). Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna 
razlika med skupinama. Dijaki eksperimentalne skupine so pokazali višjo raven likovno-
apreciativnih zmožnosti, kar potrjuje specifični hipotezi (H4, H5 in H6).
V raziskavi nas je zanimalo tudi odnos do pouka, in sicer glede zadovoljstva dijakov 
(ZADOV 2) z izbiro učnih metod in učnih oblik in z izbiro didaktične komunikacije. 
Analiza rezultatov je pokazala, da med eksperimentalno in kontrolno skupino po 
izvajanju sklopa didaktičnih odločitev za spremenljivke: Finalno zadovoljstvo z 
metodami, oblikami in didaktično komunikacijo (ZADOV 2) in  Finalno zadovoljstvo 
s splošnimi metodami(ZADOV SPL_METODE 2), Finalno zadovoljstvo s specifičnimi 
metodami (ZADOV SPEC_METODE 2), Finalno zadovoljstvo z oblikami (ZADOV 
OBLIKE 2) , Finalno zadovoljstvo z medijsko komunikacijo (ZADOV DIDAKT 
KOMUNIKACIJA MEDIJI 2) , Finalno zadovoljstvo z verbalno in neverbalno didaktično 
komunikacijo (ZADOV DIDAKT KOMUNIKACIJA VERBAL IN NEVERBAL 2) 
obstajajo statistično pomembne razlike oziroma da se eksperimentalna skupina (ES) 
in kontrolna skupina (KS) na področju zadovoljstva s splošnimi učnimi metodami, s 
specifičnimi učnimi metodami, učnimi oblikami, medijskim pristopom v didaktični 
komunikaciji ter interpersonalni verbalni in neverbalni didaktični komunikaciji v 
končnem stanju statistično pomembno razlikujeta med seboj. Na višjem nivoju so bili 
dijaki eksperimentalne skupine, s čimer smo upravičili raziskovalno hipotezo (H7.1, 
H7.2, H7.3, H7.4 in H7.5).

Z raziskavo smo potrdili ugotovitve raziskovalcev, da je mogoče ustvarjalnost razvijati 
in spodbujati z ustreznimi didaktičnimi pristopi (Hewett idr., 2005; Karlavaris, 
Kraguljac, 1981; Kvaščev, 1976; Vigotski, 1978), kot tudi ugotovitve raziskovalcev 
na področju didaktike oblikovanja (Hsiao in Lin, 2004; Lau, 2009). Z vključitvijo 
usmeritev trendov sodobnega način poučevanja in učenja, ki poudarja izrazito aktiven, 
na dijaka osredotočen način učenja in poučevanja, ki poleg spodbujanja likovno 
oblikovalskega ustvarjalnega izražanja vključuje tudi razvoj aprecije (Duh,2004) 
smo v inovativnem pristopu učenja in poučevanja dokazali pozitiven vpliv na razvoj 
ustvarjalnosti z ustreznostjo vključitve specifičnih učnih metod (Duh, 2004; Karlavaris, 
1987; 1991), raznolikosti učnih metod (Meyer, 2005) ter pomena kakovostnega razvoja 
interakcijsko-komunikacijske dejavnosti med učiteljem in učencem (Littlejohn in 
Foss, 2007) oz. ustrezni didaktični komunikaciji (Duh, 2004). Na osnovi ugotovitev 
raziskovalcev razvoja ustvarjalnosti in apreciacije na področju likovne didaktike (Berce-
Golob, 1990; Duh, 2004; Duh, Čagran in Huzjak, 2012; Duh, Zupančič in Čagran, 
2014; Karlavaris in Kraguljac, 1970) smo te usmeritve uporabili kot temeljno izhodišče 
za koncipiranje učinkovitega didaktičnega pristopa s prevajanjem, prilagoditvijo 
metod, oblik dela ter uporabe didaktične komunikacije za specifično področje grafično 
oblikovanje v srednji šoli.

Rezultati raziskave so pokazali, da je inovativni pristop v procesu pouka grafičnega 
oblikovanja, ki smo ga eksperimentalno preverjali, upravičil naša pričakovanja, saj se 
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kaže napredek dijakov pri vseh dejavnikih likovnega razvoja, spremljanih v raziskavi. 
Izhodišča inovativnega pristopa, kot smo jih v raziskavi predstavili in eksperimentalno 
preizkusili, so osnova za praktično uporabo v vzgojno-izobraževalni praksi v procesu 
pouka grafičnega oblikovanja. Priporoča se postopno uvajanje novosti v ustaljeno šolsko 
prakso, tako da dijaki in učitelji lahko sproti preverjajo uspešnost novega pristopa v 
praksi.

V raziskavi smo raziskali in eksperimentalno preverili pomemben likovno-didaktični 
problem pri pouku grafičnega oblikovanja v srednji šoli. Na podlagi rezultatov raziskave 
lahko ugotovimo, da inovativni pristop, kot smo ga izvajali v eksperimentu, prinaša 
pozitivno novost v prakso in s tem prispeva del k teoriji likovne pedagogike in didaktike 
na področju grafičnega oblikovanja.
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PRILOGE
SEZNAM PRILOG:

Priloga 1: Vprašalnik LKD-AP
Priloga 2: Anketni vprašalnik za vrednotenje odnosa dijakov do značilnosti pouka 
grafičnega oblikovanja in didaktičnih značilnosti
Priloga 3: Ključ za ocenjevanje vprašalnika LKD-AP 
Priloga 4: Učne priprave za eksperimentalno skupino
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Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta Maribor
VPRAŠALNIK
DIZAJN – SREDNJE ŠOLE

Navodilo: 
V svojih risbah skušaj poiskati čim več nenavadnih in zanimivih rešitev, ki se jih drugi ne 
bodo spomnili. Bodi iznajdljiv in duhovit. Risanje naj bo zabava. 

PAZLJIVO ODGOVORI NA VSA VPRAŠANJA IN UPOŠTEVAJ PREDPISANI ČAS!

1.(EL)
Opazuj spodnje tri risbe. Za katero risbo misliš, da je najbolj skladna?

1 2 3

0,5 minute
Na črto napiši  številko najskladnejše risbe. ..............................

2. (RE)
Zamisli si veliko štirinadstropno krožno zgradbo, ki ima na vsakem nadstropju štiri stebre,
dvojna okna in okraske ter tri velike portale. S temi arhitekturnimi elementi naredi novo
vzdolžno, nizko zgradbo.

Prostor za tvojo risbo
3 minute

Priloga 1: Vprašalnik LKD-AP 
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3. (FX)
V polju št. 1 je narisan kvadrat. V naslednjih poljih dopolni kvadrat na opisan način:

povečaj ga (polje 2)
zmanjšaj ga (polje 3)
nekaj mu dodaj (polje 4)
dodaj mu nekaj drugega (polje 5)
odvzemi mu del (polje 6)
spremeni mu barvo (7)
razmnoži ga (polje 8)
spremeni mu položaj (polje 9)

                      

3 minute

4. (OR)
Nariši čudno bitje z glavo, ki je še nikoli nismo videli, pokrito z luskami, z očmi ki vse vidi-
jo in s tremi različnimi nosovi.

Prostor za tvojo risbo                                                                                                      

3 minute

5. (OBČ)
Dobro opazuj sliko na barvni prilogi 1. Poskušaj v treh minutah prešteti uporabljena barve 
na sliki.
Število barv:   ______________           3 minute
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6.(FX) Nariši štiri prozorne steklenice različnih oblik tako, da stojijo druga za drugo. 
Steklenice se morajo očitno razlikovati med seboj.                                                    
2,5 min

7. (FLU) 
Imate štiri kvadrate iste velikosti. Razmestite jih na različne načine, vendar se morajo med 
seboj vedno dotikati, tako kot je prikazano na dveh primerih. Nariši čim večje število kom-
binacij! 
Primeri:

3 minute        

8. (OR) 
Navpične črte na tej risbi predstavljajo palice, vkopane v zemljo. Vrhove teh palic poveži z 
vrvico tako, da bo vrvica čim daljša, vendar se ne sme nikjer križati ali dvakrat ponavljati 
iste poti.                                                                                                                                  

2 minuti

 

 

 



152

9. (RE) 
Predstavljaj si polža. Tvoja naloga je, da izhajaš iz resničnega izgleda in napraviš novo 
risbo ter narišeš polža tako, da ne izgleda resnično, ampak nanj le spominja. Lahko narišeš 
tudi več rešitev.
3,5 minute

10. (OBČ) 

Napiši odgovarjajoče naslove pod spodnje tri risbe. Naslove izberi med spodaj zapisanimi 
pojmi. 

  dramatično    vzvišeno    blago 
  okorno                 grobo     vihravo 
  komično    simetrično    nežno 
  umirjeno    realno     lirsko 
2 minuti
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11. (EL)
Izberi dve človeški figuri in tri predmete ter jih razporedi v treh skicah – risbah. Figure in
predmeti naj bodo med seboj različno razporejeni, vendar povezani. Imenuj vsako risbo in
napiši njen naslov.                                                                            

Za vse tri risbe 12 minut

Risba 1.

Naslov: ...........................................................................  

Risba 2.

Naslov:............................................................................

Risba 3.

Naslov:............................................................................  
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12. (UST)
Opazuj konstrukcijo lista in okostja ribe. Na osnovi teh konstrukcij skiciraj podobne oblike 
v arhitekturi i dizajnu. Pod vsako skico napiši kateri objekt oziroma kateri predmet je nari-
san.

    Prostor za risbo

8 min.

13. (UST)
Zamisli si videz stola za zunanji prostor. Kakšne debeline nog posameznih stolov bi predvi-
del če so narejene iz različnih materialov?

    napiši debelino nog v centimetrih
•	 iz kovine     ................................
•	 iz lesa    ................................
•	 iz plastične mase   ................................
•	 iz pletenega šibja    ................................
          5 min

14. (Z)
Navedi čim več razlik med kiparstvom in dizajnom!
kiparstvo dizajn

4 min

15. (Z)
Pojasni razliko med industrijskim dizajnom in unikatno uporabno umetnostjo i navedi čim 
več značilnosti posameznega področja!

INDUSTRIJSKI DIZAJN je������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

UNIKATNA UPORABNA UMETNOST je �����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4. min
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16. (Z)
Med spodaj navedenimi karakteristikami izloči tiste, za katere meniš, da so izredno pomembne 
za kakovost neke dizajnerske rešitve.

karakteristike:      izredna pomembnost 
•	 upoštevanje materiala       .
•	 kakovost izdelave       .
•	 trajnost proizvoda                    .
•	 okrašenost predmeta      .
•	 racionalnost proizvodnje, nizka cena     .
•	 estetski izgled       .
•	 funkcionalnost (odgovarjajoč namen)    .
•	 lahek transport       .
•	 sodobna likovna senzibilnost (moda)    .
•	 stilska sorodnost s prejšnjim zgodovinskimi epohami  .
•	 dragoceni nakit kot okras predmeta    .

Nariši križec ob karakteristikah za katere meniš, da so izredno pomembne.
3 min.
                    
17. (OK)
Opazuj dve vazi!

Odgovori katera je li-
kovno bolj skladna .

SI. 1  SI. 2

Obkroži en odgovor!

1 min�

18. (OK)
Opazuj estetski 
izgled jedilnega 
pribora.
Izhajaj iz estetskega 
koncepta teh oblik 
in po njihovem 
vzoru oblikuj sklad-
no kiparsko delo.

Prostor za risbo        �

5 min
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19. (Z)

Opazuj oba primera likovno oblikovane posode. Spodaj navedene karakteristike pripiši prvi 
ali drugi rešitvi.

Slika 1 Slika2
prilagojenost materialu � �
praktičnost � �
dosledna stilska rešitev � �
izjemnost, neobičajnost � �
racionalna izdelava � �
možnost širitve asortimaja posode � �
imenitnost � �
lahko vzdrževanje in čiščenje � �

S križcem označi katere karakteristike se nanašajo na sliko 1 in katere na sliko 2! 
3 min.

20. (OK)
Opazuj spodnji dve črno-beli varianti slike slikarja Jean-Baptiste Camille Corot-a. Katera
slika se ti zdi boljša oziroma katera ima večjo likovno vrednost.

         A - Slika 1 B- Slika 2
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom!  
1 minuta
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Preden odgovoriš na naslednja vprašanja (19 – 25) si dobro poglej sliko Paul Cezanna in 
nato obkroži ali zapiši odgovore, za katere meniš, da najbolj ustrezajo.

21. (P)
Kateri je najpomembnejši predmet na priloženi fotografiji?

a� zid z oknom
b. vaza z rožami
c. miza s predmeti na njej

22. (P)
Kateri dvojici barv sta najpogostjši na sliki?

a� rdeča in modra
b. zelena in modra
c. oker in modra

23. (P)
Na katerem delu slike so barve najmočnejše?

a� v šopku
b. na mizi
c. v ozadju

24. (P)
Ali bi na sliki kaj dodal(a)? Kaj in kje?

a� na krožniku .................................................................................................
b. na mizi             .................................................................................................
c. v šopku .................................................................................................

nič ne bi dodal(a)
(Če bi kaj dodal(a), napiši na črto!)

25. (R)
Kaj je na sliki najbolj pritegnilo tvojo pozornost in zakaj? Napiši v eni povedi
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

26. (R)
Lepota in svežina cvetja na sliki dajeta vtis

a� trenutne rasti in svežine
b. večnega trajanja

27. (R)
Kako bi se počutil(a) v sobi, kjer bi bila vaza s cvetjem s slike?

a� žalosten(a) in nesrečen(a)
b. umirjen(a) in zamišljen(a)
c. vesel(a) in živahen(a)

28. (Z)
Katera so osnovna likovna izrazila v slikarstvu?

a� barva in površina
b. črta in oblika
c. prostor in gmota

HVALA ZA SODELOVANJE
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Priloga  2: Anketni vprašalnik za vrednotenje odnosa dijakov do značilnosti 
pouka grafičnega oblikovanja in didaktičnih značilnosti   

Pozdravljeni! 

Prosim vas, da izpolnite kratko anketo (10–15 minut) o zadovoljstvu dijakov pri pouku grafične-
ga oblikovanja (učne metode in učne oblike in didaktična komunikacija). 
Izpolnjuje se:
- z obkrožanjem odgovorov,
- z vpisovanjem odgovorov v določenih poljih v tabelah ali
- z navedbo mnenja/komentarja.

Anketa je anonimna in prostovoljna, njeni rezultati se bodo uporabili izključno v raziskovalne 
namene.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje,
Martina Kač Nemanič. 

_____________________________________________________________________________   

Spol (obkrožite ustrezno):         M         Ž
Kraj/mesto šolanja:      LJ     MB

1. Vam je pouk grafičnega oblikovanja na splošno všeč? (obkrožite črko pred odgovorom)
a. Da, zelo všeč.
b. Da, všeč.
c. Dokaj všeč.
d. Ne posebno.
e. Ni mi všeč.

2. Kaj se vam zdi zelo pomembno pri pouku grafičnega oblikovanja? (možnih je več odgovorov)
1. razvoj ustvarjalnosti
2. praktično znanje
3. osebnostni razvoj
4. specialistično oblikovalsko znanje
5. razvijanje občutljivosti za estetiko

3. Ali menite, da pri pouku grafičnega oblikovanja v zadostni meri razvijate ustvarjalnost?
(obkrožite črko pred odgovorom)
a. Da
b. Ne
c. Ne vem.
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4. V nadaljevanju so navedeni različne učne metode, učne oblike, mediji in interpersonalna verbal-
na in neverbalna didaktična komunikacija. Za vsak pristop odgovori glede na oceno zadovoljstva.
Odgovarjaš tako, da v prazen prostor zapišeš številke od 1 do 5:

4.1. Koliko ste zadovoljni z uporabo splošnih učnih metod pri pouku grafičnega oblikovan-
ja: 

nisem zadovoljen     niti ne     srednje     dokaj zadovoljen     zelo zadovoljen
      1                     2                3                         4 5  

Splošne učne metode primeri uporabe metode zadovoljstvo

7.1.1. Opisovanje in pojasnjevanje 
učiteljev in dijakov (metoda ra-
zlage). 

7.1.1.1.Učitelj razlaga, pojasnjuje npr. likovne pojme. 1 2 3 4 5

7.1.1.2. Dijaki pojasnujejo svoje zamisli. 1 2 3 4 5

7.1.2. Dialog med dijaki in učiteljem 
in med dijaki (metoda razgovora)

7.1.2.1. Učitelj in dijaki sprašujejo in odgovarjajo npr. 
o delu drugih grafičnih oblikovalcev.

1 2 3 4 5

7.1.2.2. Med praktičnim delom poteka dialog med 
dijaki in učiteljem.

1 2 3 4 5

7.1.3. Risanje v funkciji olajševan-
ja dojemanja preučevanih vsebin 
(metoda risanja).

7.1.3.1. Dijaki in učitelj rišejo, da nazorneje predstavijo 
npr. likovne zakonitosti.

1 2 3 4 5

7.1.4. Pisanje v funkciji olajševan-
ja dojemanja preučevanih vsebin 
(metoda pisanja).

7.1.4.1. Učitelj zapiše na šolsko tablo, na primer: krit-
erije, naslove učnih enot, manj običajne besede idr. 

1 2 3 4 5

7.1.4.2. Dijak zapisuje tekočo snov pri pouku ali se uči 
pisati kaj o oblikovalskem delu.

1 2 3 4 5

7.1.5. Branje (metoda dela z besedi-
lom)

7.1.5.1.Dijaki berejo pred ilustriranjem. 1 2 3 4 5

7.1.5.2. Učitelj in dijaki preberejo kakšno izjavo o 
likovnem delu, zapisano misel umetnika, napis o prika-
zani umetnini idr.

1 2 3 4 5

7.1.6. Praktično likovno oblikoval-
sko izražanje (metoda praktičnega 
dela).

7.1.6.1.Dijaki ustvarjajo oblikovalska dela. 1 2 3 4 5

7.1.7. Prikazovanje predmetov in 
aktivnosti (metoda demonstracije in 
metoda prikazovanja).

7.1.7.1. Učitelj prikazuje uporabo orodij in materia-
lov, izvajanje likovnih tehnik, prikazuje predmete ter 
oblikovalska dela.

1 2 3 4 5
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7.2.5. Spodbujanje lastnega os-
veščanja subjektivnosti in individu-
alnosti dijakov (metoda osveščanja 
lastne senzibilnosti).   

7.2.5.1. Pogovor o oblikovalski nalogi dijake spodbudi, 
da v ustvarjalnem delu preidejo od spontanih reakcij 
na poseben, samosvoj, subjektiven in vse bolj zavesten 
proces ter ustvarjanje v lastnem stilu.

1 2 3 4 5

7.2.6. Poudarjanje avtonomnosti 
osebnosti in upoštevanje individual-
nosti(metoda avtonomnih likovnih 
postopkov). 

7.2.6.1. Učitelj omogoča nove poskuse in rešitve, 
nove ideje dijakom, npr.: izbira posebnih postopkov za 
vsakega dijaka posebej glede na njegove individualne 
značilnosti.

1 2 3 4 5

7.2.7. Procesi prenosa, redefin-
icije, fleksibilnosti, iskanja alter-
nativ(metoda transponiranja in 
alternativ). 

7.2.7.1. Dijaki pri reševanju domišljijskih nalog in tudi 
pri delu s kombinirano likovno tehniko preoblikujejo 
obstoječe kompozicije in iščejo nove, drugačne izrazne 
poti.

1 2 3 4 5

7.2.8. Od kvantitete k kvaliteti 
(metoda posrednih stimulansov). 

7.2.8.1. Učitelj nepredvidljivo in posredno usmerja 
iz male, nepomembne informacije k kvaliteti npr. 
inventiven pogovor, ki spodbudi tekom ustvarjanja h 
kakovostnemu preskoku. 

1 2 3 4 5

Specifične učne metode primer uporabe metode zadovoljstvo

7.2.1. Prenos emocionalno estetske-
ga sporočila in kultiviranje zavesti 
(metoda estetske komunikacije in 
estetskega kultiviranja).  

7.2.1.1. Pri ogledu razstave, dijaki razstavljene ob-
likovalske izdelke lahko različno doživljajo in si ustvar-
jajo različna mnenja.  

1 2 3 4 5

7.2.2. Bogatenje občutljivosti 
za določene likovne elemente in 
njihove odnose, za večplastnost spo-
ročil (metoda širjenja in elaboriranja 
likovne senzibilnosti).

7.2.2.1. Dijaki razvijajo občutljivost pri zaznavanju 
barv in njihovih odnosov, spremenljivih potezah linij in 
struktur, občutljivosti za ritem... 

1 2 3 4 5

7.2.3. Slojevitost likovne ustvar-
jalnosti (metoda kompleksnosti in 
prepletanja). 

7.2.3.1. Učitelj opozarja na slojevitost likovne ustvar-
jalnosti, ki združuje elemente v celoto: oblikovalska 
tema, tehniko, likovni jezik, slog, osebnost ustvarjalca, 
relacije do sveta, uporabljene funkcije, ideologijo. 

1 2 3 4 5

7.2.4. Proces izmenjave kvalita-
tivnega in kvantitativnega (metoda 
izmeničnih vplivov).

7.2.4.1. Učitelj skuša odpirati nove ideje, poizkuse in 
rešitve dijakom, v procesu prepletanja postopkov in 
spodbud: npr. zbiranja informacij o likovnem problemu 
v uvodnem delu in nato npr. svobodnejši improviziran 
proces. 

1 2 3 4 5

4.2. Koliko ste zadovoljni z uporabo specifičnih učnih metod pri pouku grafičnega oblikovan-
ja: 

nisem zadovoljen     niti ne     srednje     dokaj zadovoljen     zelo zadovoljen
      1 2                3                         4                                5  
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Uporaba medijske 
komunikacije oz. uporaba 
učnih medijev

primer uporabe medijev zadovoljstvo

7.4.1. računalnik,  LCD projektor 7.4.1.1.Učitelj in dijaki uporabljajo računalnik in LCD 
projektor.

1 2 3 4 5

7.4.2. družbeni mediji 7.4.2.1. Učitelj in dijaki uporabljajo različne družbene 
medije: 1. Google Talk, Skype, Linkedin, Facebook, 
Twitter. 2. Internetni forumi 3. Blogi 4. Wikiji 

1 2 3 4 5

7.4.3. izvirna oblikovalska dela 7.4.3.1. Učitelj in dijaki uporabljajo izvirna oblikovalska 
dela.

1 2 3 4 5

7.4.4. Tabla / tabelska slika 7.4.4.1. Učitelj in dijaki uporabljajo tablo/ tabelsko sliko. 1 2 3 4 5

Učne oblike primer uporabe oblike zadovoljstvo

7.3.1. Frontalna učna oblika. 7.3.1.1. Učitelj vodi in organizira delo istočasno s 
celotnim razredom. Dijaki sledijo snovi in memorirajo 
podatke, ni dvosmerne komunikacije.

1 2 3 4 5

7.3.2. Individualna učna oblika. 7.3.2.1. Individualno, samostojno reševanje nalog 
dijakov. 

1 2 3 4 5

7.3.3 Dvojice. 7.3.3.1. Delo dijakov v dvojicah. 1 2 3 4 5

7.3.4. Skupinska učna oblika. 7.3.4.1. Formiranje skupine, ki samostojno rešuje ob-
likovalske naloge, nastaja skupinsko delo, ki ga ustvarja 
več dijakov. 

1 2 3 4 5

4.3. Koliko ste zadovoljni z učnimi oblikami pri pouku grafičnega oblikovanja: 

nisem zadovoljen     niti ne     srednje     dokaj zadovoljen     zelo zadovoljen
      1 2                3                         4                                5  

4.4. Koliko ste zadovoljni z uporabo medijev pri pouku grafičnega oblikovanja: 

nisem zadovoljen     niti ne     srednje     dokaj zadovoljen     zelo zadovoljen
      1 2                3                         4                                5  
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Didaktična verbalna in 
neverbalna interpersonal-
na komunikacija

primer uporabe didaktične komunik-
acije

zadovoljstvo

7.5.1. Iskrena, enaka in enakovredna 
didaktična komunikacija

7.5.1.1. Prevladuje iskrena, enaka in enakovredna 
komunikacija med dijaki in učiteljem.

1 2 3 4 5

7.5.2. Ustvarjalna, odprta, jasna, 
odgovorna, pozitivna, pozorna in 
sodelovalna didaktična komunik-
acija.

7.5.2.1. Prevladuje ustvarjalna, odprta, jasna, odgov-
orna, pozitivna, pozorna in sodelovalna komunikacija 
med učiteljem in dijaki.

1 2 3 4 5

7.5.3.Empatična didaktična komu-
nikacija

7.5.3.1. Učitelj zaznava čustva in misli dijakov, upošte-
va dijakove poglede in ideje, npr.: dijaki lahko sami 
predlagajo teme.

1 2 3 4 5

7.5.4. Didaktična komunikacija s 
povratno informacijo

7.5.4.1. Učitelj daje povratno informacijo o delu dijaka 
sproti in ob zaključku. 

1 2 3 4 5

7.5.5. Pravilen, jasen, razločen, ra-
zumljiv učiteljev govor v didaktični 
komunikaciji  

7.5.5.1. Učiteljev govor je pravilen, jasen, razločen, 
razumljiv, prilagojen vsebini in razmeram v razredu.

1 2 3 4 5

7.5.6. Domiselen in zanimiv pristop 
učitelja v didaktični komunikaciji.

7.5.6.1. Učiteljev pristop je domiseln in zanimiv. 1 2 3 4 5

4.5. Koliko ste zadovoljni z verbalno in neverbalno interpersonalno didaktično 
komunikacijo pri pouku grafičnega oblikovanja: 

nisem zadovoljen     niti ne     srednje     dokaj zadovoljen     zelo zadovoljen
      1                     2                3                         4                                5  

5. Kaj bi lahko učitelj/ica izboljšal/a pri pouku po vašem mnenju (zapišite v nekaj stavkih):
….....................................................................................................................................................
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Priloga 3: Ključ za ocenjevanje vprašalnika LKD-AP 

Likovna umetnost – SREDNJE ŠOLE

1.(EL) skladnost izraza - kompozicija

Ocenjuje se skladnost likovnih elementov. Največ točk dobi rešitev št. 3 (zlati rez).

6 točk  slika št. 3. 
2 točki slika št. 2
0 točk slika št. 1

2. (RE) redefinicija – iz poznanega, danega, ustvariti nekaj novega

Elementi vzdolžne, nizke, krožne oblike zgradbe morajo biti uporabljeni na nov način.

Kriteriji:
1. prisotnost vseh navedenih arhitektonskih elementov: 4 kupole, 4 stebri v vsakem 
nadstropju, torej minimalno 4 x 4, skupaj 16 stebrov, 3 portali, cca. 12 dvojnih oken in 
okraskov
2. čvrstost arhitektonske konstrukcije
3. skladnost elementov v okviru celote
4. stilna prepoznavnost. 

6 točk 35–39 danih elementov; čvrstost, skladnost in stil  
5 točk 30–35 danih elementov; čvrstost in skladnost  
4 točke 25–30 danih elementov; deloma čvrstost in skladnost   
3 točke 20–25 danih elementov; čvrstost ali skladnost   
2 točki 15–20 danih elementov; deloma čvrstost ali skladnost 
1 točka 10–15 danih elementov; deloma čvrstost ali skladnost 
0 točk prisotnih je manj kot 10 elementov  
     
Opomba: Upoštevajo se tudi arhitektonski elementi, ki jih dijak ustvari sam (streha, ograja, manjša vrata, okno, žleb, 
dimnik in podobno).

3. (FX) fleksibilnost – raznovrstni pristopi pri reševanju problema in različne 
rešitve

Potrebno je narisati osem kvadratov in sicer mora biti vsak zasnovan drugače.
Upošteva se število narisanih kvadratov in domiselnost rešitve. 

6 točk 8 kvadratov; vsi drugačni in domiselno zasnovani   
5 točk 8 kvadratov; vsi drugačni in domiselno zasnovani, vsaj 2 domiselno zasnovana  
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4 točke           8 kvadratov; vsi domiselno zasnovani ali 7 kvadratov, vendar vsaj 5 domiselno zasnovanih
3 točke 7 kvadratov; vsaj 4 domiselno zasnovani, ostali povprečno zasnovani ali 6 zelo domiselno             
                         zasnovanih kvadratov    
2 točki 7 kvadratov, vsaj 3 domiselno zasnovani, ali 6 kvadratov od katerih 4 domiselno zasnovani  
1 točka 6 ali manj kvadratov, nedomiselno  
0 točk manj od 4 kvadratov                 

4. (OR) originalnost – statistično redka rešitev, neobičajno, izjemno, toda domisel-
no in izvirno

6 točk zelo domiselno, redko, neobičajno in izvirno 
5 točk domiselno in izvirno 
4 točke domiselno
3 točke v veliki meri ustrezno
2 točki nedomiselno, neoriginalno
1 točka običajna glava brez nenavadnosti
0 točk običajna glava, nespretno zasnovano, banalno, ni ustreznega izraza                          

5. (OBČ) občutljivost za probleme – občutljivost za likovne probleme in likovni 
jezik, likovno strukturo 

Ocenjuje se občutljivost zaznavanja uporabljenih barv (likovna predloga: J. Miro, 
Tmurni ljudi):
 
6 točk več od 35 barv    
5 točk 30 – 35 barv   
4 točke 25 – 30 barv
3 točke 20 – 25 barv
2 točki 15 – 20 barv
1 točka 10 – 15 barv
0 točk manj od 10 barv 
                   

Test LKD (Karlavaris, 1970, str.1–4)
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6. (FX) Fleksibilnost: različni pristopi k reševanju likovnega problema 

Na risbi ugotavljamo, kako je dijak narisal štiri steklenice. Pri tem štejejo predvsem 
različne oblike (velikosti, smeri...) steklenic, njihovo prepletanje in križanje obrisnih 
linij na mnoge različne načine. Ti preseki tvorijo nove različne oblike. Ocenjuje se tudi 
občutljivost likovnega zapisa oz. senzibilnost linije.

Rešitve:

Opomba: Navedene kategorije lahko imajo tudi različne nivoje pri katerih se ocenjuje celota in ne dosledno vsaka 
kategorija zmanjšana v enakem razmerju

6 točk 

5 točk 

4 točke 

3 točke 

2 točki 

1 točka

0 točk 

Narisane so štiri steklenice, vsaka je drugačne oblike in velikosti, vsaka steklenica se do-
bro razlikuje od drugih, črte posameznih steklenic se križajo na različne načine po smeri 
in po višini, na presekih linij nastajajo različne oblike, linija je senzibilna.
Narisane so štiri steklenice, od katerih so vsaj tri steklenice različnih oblik, v glavnem je 
jasno, kako steklenice izgledajo, linije v glavnem križajo posamezne silhuete, vendar so 
oblike delno podobne, črta je manj senzibilna.
Narisane so štiri steklenice, oblike so običajne (npr. vinske steklenice), vendar se vseeno 
v čem razlikujejo (npr. po velikosti, širini...), preseki in križanja linij so si v glavnem 
podobni, enako tudi oblike, ki so pri tem nastale, linija je še delno senzibilna.
Narisane so štiri steklenice, njihovi obrisi se ne razlikujejo dovolj, narisanih ni mnogo 
presekov - križanja črt, linija ni preveč občutljiva, steklenice so si podobne, oblike so 
podobne in tečejo v isto smer.
Narisane so štiri steklenice, običajnih oblik ali nespretno, nekatere steklenice  nimajo 
presekov, zato se linije ne križajo (ali samo delno ali pa se dotikajo), malo različnih oblik, 
črta ni senzibilna.
Narisane so štiri steklenice, običajne, v glavnem se ne zakrivajo (tipičen model: ena 
steklenica za drugo, ponavljanje iste oblike, ki se manjša) ni presekov (križanj linij) oz. 
jih je zelo malo pa zaradi tega ni novih dobljenih oblik, črta je brez senzibilnosti.
Niso narisane štiri steklenice, niso narisane ena za drugo, torej ni presekov (narisane 
druga ob drugi, ali druga drugo delno pokriva) linija je suha in hladna.
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Predloga LV1: dodatek 1 (Duh, 2004, str. 230)Predloga LV1: dodatek 1(Duh, 2004, str.230)
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Opomba: Tudi na tem testu je potrebno upoštevati kombinacijo uspešnosti dolžine vrvice in nastale napake.

7. (FLU) Fluentnost: bogastvo idej, rešitev 

Ocenjuje se število kombinacij, vendar samo tiste kombinacije, ki so nove in med seboj 
različne. Pri ocenjevanju se upošteva, da dijak riše rešitve v vnaprej pripravljeno mrežo 
in so s tem omejene možnosti večjega števila kombinacij in rešitev.

6 točk šest in več različnih kombinacij
5 točk pet različnih kombinacij
4 točke štiri različne kombinacije
3 točke tri različne kombinacije
2 točki dve različni kombinaciji
1 točka ena kombinacija
0 točk brez risbe (otrok ni nič narisal)

8. (ORI) Originalnost: stebri in vrvica 

Maksimalna dolžina vrvice je takrat, ko se le-ta prične na desnem “stebru” in potu-
je krožno po vrhovih stebrov do zadnjega levega stebra in se potem poveže s prvim 
desnim stebrom in od tod potuje cik - cak (levo - desno) do središčnega stebra. Na-
jslabša rešitev je, ko vrvica enostavno poveže vrhove stebrov z ene strani proti drugi, 
napaka pa kadar se vrvice križajo ali duplirajo.   

6 točk
5 točk 
4 točke 

3 točke 
2 točki 

1 točka 
0 točk 

Najbolj racionalna varianta, dolga vrvica gre po robovih ter nato cik-cak in podobne inačice.                   
Vrvica je speljana okoli in delno cik - cak, vendar ne izkoristi možnosti največje dolžine (4 
je največ, v tem primeru pa so 3).
Vrvica je speljana okoli in delno cik - cak, a ne izkoristi možnosti največje dolžine ter ima 
napako s križanjem vrvic.
Vrvica speljana samo cik - cak ali samo po robu, vendar z vsaj dvena cik - cak linijama.
Vrvica speljana samo cik - cak ali samo po robu, vendar z vsaj dvema cik - cak linijama in z 
eno do dvema napakama.
Vrvica je speljana samo po robu “stebričkov” (mnogokrat povešena vrvica).
Vse je nepopolno in nespretno.
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Predloga LV1: dodatek 2: (Duh, 2004, str.231)Predloga LV1: dodatek 2: (Duh, 2004, str.231)
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9. (RE) Redefinicija: poznano spremeniti v nekaj novega, neobičajnega 

Polževa spirala vodi k mnogim realnim, konstruktivnim in fantastičnim oblikam: sto-
pnišče, sveder, elipsa, bizantinske kupole v Moskvi, elevatorji (stroji za pomikanje 
materiala), v naravi: cvetni lističi, v športu: pirueta na ledu, škrnicelj za bonbone, stroj 
za mletje mesa (mesa, orehov), rotiranje vsakega predmeta, čepi za vodo, možne hiše 
prihodnosti (Hundertwasser), potovanje skozi zemljo itd. Čim bolj se rešitev oddaljuje, 
a hkrati ostaja vezana na polža, tem boljši je rezultat. Direktno risanje polža daje 0 točk.

6 točk redefinirana oblika (tri in več rešitev)
5 točk redefinirana oblika (dve in več rešitev)
4 točke redefinirana oblika (ali več delno redefiniranih rešitev)
3 točke delno redefinirana oblika (ali malo redefiniranih rešitev)
2 točki malo redefinirana rešitev
1 točka skoraj podobno polžu, z manjšimi dodatki, asociacija na polža z majhnimi dodatki (hiša)
0 točk popolni polž (brez spremembe) ali drugače neartikulirana risba (ne izhaja iz polža)

10. (OBČ) Občutljivost za probleme: likovna občutljivost, izražena verbalno 

Potrebno je ustrezno povezati naslove s tremi podanimi risbami. Pri vseh treh risbah dijak lahko 
izbirajo med 12 naslovi.

6 točk vsi trije naslovi so ustrezno povezani s podanimi risbami
5 točk vsi trije naslovi odgovarjajo ideji podanih risb, vendar so nekatere ilustrativne, direktne   
 (npr. za vzvišeno oblaki, sonce in žarki, za vihravo metulj...)
4 točke vsi trije naslovi so delno zadovoljivi, pretežno so povezani na podoben način kot v nave-        
 denih primerih
3 točke dva naslova zadovoljujeta postavljene zahteve, tretji ne
2 točki dva naslova samo delno zadovoljujeta postavljene zahteve, tretji ne
1 točka en naslov delno zadovoljuje postavljene zahteve
0 točk niti en naslov ne zadovoljuje postavljene zahteve

11.(ELA) Elaboracija: variante priprave likovne rešitve in kompozicije 

V kolikor je voditelj izpolnjevanja vprašalnika dobro pojasnil smisel vprašanja uporabi-
mo spodaj naveden kriterije. Če pa pregled rezultatov kaže na to, da dijaki niso razumeli 
vprašanja, je potrebno poiskati dopolnilni kriterij za ocenjevanje tega vprašanja. 

Smisel vprašanja je, da se vidi, če dijaki lahko enake elemente ( dve človeški figuri in tri 
predmete) duhovito in raznovrstno razporedijo, komponirajo, tako da dobimo: 
1. likovno uravnoteženo strukturo, 
2. vsebinsko tematski smisel slike in 
3. obstoj ( pri vseh treh slikah) povezanosti naslova in likovnega prikaza.

Ravnamo se po kriterijih, ki jih lahko še dalje razdelamo (kompozicija pomeni ravnotežje, 
vendar pomeni tudi obstoj različnih variant skladne kompozicije: simetrično, zlati rez, har-



170

monično, komplementarno, ritem, dominanta itd in znotraj tega še mnoge stopnje večje ali 
manjše skladnosti).

6 točk (a) na vseh likovnih rešitvah so iskani elementi
 (b) vsaka risba je kompozicijsko uravnotežena 
 (c) vse risbe so različne 
 (d) vse tri risbe vsebujejo povezanost prikazanega in naslova 
 (e) vse tri risbe imajo isto sporočilo
5 točk enako kot zgoraj, vendar manjka povezanost risb z enakim sporočilom
4 točke obstajajo štirje zgornji navedeni elementi, vendar nepopolni, ali pa ima le tri od 
 navedenih elementov
3 točke vse rešitve so nepopolne (imajo vsaj dva od navedenih elementov)
2 točki nedoločen koncept, kompozicija ali nedokončano
1 točka figure in predmeti razporejeni v vse tri risbe (nepopolne figure)
0 točk neuravnoteženo v ideji in v likovni strukturi

Test LV1: sklop vprašanj št. 6–11 (Duh, 2004, str. 223–228)

12. (UST)  

Pričakuje se, da dijak ustrezno transformira “naravno” konstrukcijo v arhitekturno in 
dizajnersko: gotski in romanski stil, obok modern hale, ladijski trup, trup letala, plas-
tični predmeti - posoda, lopata ipd., za razširitev površin, streha hiše, kovinski sod, 
dežnik itd. Možnih je največ 6 točk.   
 
6 točk 6 in več predmetov    
5 točk 5 predmetov (primerov)    
4 točk 4 predmeti            

13. (UST)  

Pričakuje se, da dijak predvidi debeline nog posameznih stolov iz različnih materialov.  
Material pribl. točno       deloma točno napačno                                                                      
kovina 2 1 0 
les 2 1 0
plastična masa 2 1 0
pleteno šibje 2 1 0    
                                                                       

Maksimalno število točk: 8.  
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14. (Z) 

Dijak mora razlikovati med kiparstvom in dizajnom in to tudi verbalno definira. 
Kiparstvo: unikatno, eden avtor, prevladujejo “klasični” materiali, lahko je “realno”. 
Dizajn: serijsko, funkcionalno, uporaba na določenem mestu, realizacija skupine avtor-
jev, raznoliki materiali, abstraktno. 
Za vsako disciplino je potrebno navesti 6 značilnosti, lahko upoštevamo tudi več odgov-
orov, če ocenjevalec meni, da je odgovor pravilen. Kljub večjemu številu možnih pravil-
nih odgovorov (12), je maksimalno število točk 8. 
 
8 točk 8 in več odgovorov 
7 točk 7 pravilnih odgovorov 
6 točk 6 pravilnih odgovorov 
5 točk 5 pravilnih odgovorov, itd.  

15. (Z) 

Dijaki morajo pojasniti razliko med industrijskim dizajnom in unikatno uporabno umet-
nostjo in navedejo čimveč značilnosti posameznega področja.

Karakteristike industrijskega dizajna: skupinsko delo strokovnjakov, uporaba strojev, 
serijska izdelava, številni kupci, (uporabnost in koristnost predmeta, upoštevanje narave 
materiala in racionalen izraz – skupna značilnost z unikatno uporabno umetnostjo).

Karakteristike unikatne uporabne umetnosti: , individualno delo in izvedba, ročno delo 
in uporaba orodij, posamezen izdelek in kupci, (uporabnost in koristnost predmeta, 
upoštevanje narave materiala in racionalen izraz – skupna značilnost z industrijskim 
dizajnom).

Tri značilnosti so skupne, štiri pa so različne. Na osnovi njihovih kombinacij se oblikuje 
kriterij definiranja obeh pojmov. Maksimalno število točk je 8.

8 točk 2 ustrezni definiciji in 3 pari razlik  
7 točk 2 ustrezni definiciji in 2 para razlik 
6 točk 2 zadovoljivi definiciji in 2 para razlik 
5 točk 2 zadovoljivi definiciji in 1 par razlik 
4 točke 2 zadovoljivi definiciji
3 točke 2 nepopolni definiciji in 1 par razlik
2 točke 2 nepopolni definiciji
1 točka 1 nepopolna definicija
0 točk ni pravega odgovora   
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16. (Z)

Naloga zahteva od dijaka, da med 11 navedenimi značilnostmi izloči tiste, za katere 
meni, da so izredno pomembne za kakovost neke dizajnerske rešitve. To pomeni, da 
izloči bolj pomembno od manj pomembnega. Število odgovorov ni omejeno.  

karakteristike:        
funkcionalnost (odgovarjajoče namenu)  3 točke  
estetski izgled    3 točke  
upoštevanje materiala   2 točki  
racionalnost proizvodnje, nizka cena 2 točki 
sodobna likovna senzibilnost (moda) 1 točka 
kakovost izdelave    1 točka    

        
Ostale značilnosti so manj pomembne.     
8 točk 8 in več pravilnih odgovorov (do 12) po lestvici  
7 točk 7 doseženih točk po lestvici  
6 točk 6 doseženih točk po lestvici  
5 točk 5 doseženih točk po lestvici  

17. (OK) 

Pričakuje se, da dijak pokaže estetski okus v prepoznavanju skladnosti uporabljenih 
predmetov. Maksimalno število točk je 6.  
6 točk slika št. 1  
0 točk slika št. 2  

18. (OK) 

V nalogi dijak ustvarjalno redefinira dizajnersko obliko v kiparsko.  
Kriteriji ocenjevanja:
1. nova oblika kiparskega dela mora biti podobna, vendar ne ista, ne sme se ponavljati 
2. nova zasnova mora imeti nekoliko bolj izrazit volumen 
3. nova zasnova mora imeti kiparsko, estetsko sugestivnost 
4. nova zasnova mora izraziti tudi karakter izbranega materiala 

Maksimalno število točk je 6, ocenjevalec subjektivno ocenjuje na osnovi navedenih 
kriterijev.
  
6 točk zelo dobra kiparska zasnova  
3 točke deloma uspešna zasnova  
0 točk slaba, neprimerna kiparska zasnova  
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19. (Z)
Dijak mora prepoznati 2 vrsti likovno oblikovane posode:
   
slika št.1.: keramična, stilno dosledno oblikovana, izjemna, imenitna   
slika št.2.: praktična, lahko vzdrževanje in čiščenje in možnost širitve izbora posode  

Nekatere značilnosti se deloma nanašajo na oba primera, zato se točkujejo samo nasled-
nji kakovostni odgovori:  

slika št. 1.: dosledna stilska rešitev (2 točki) in izjemnost, neobičajnost (1 točka) 
slika št. 2.: praktičnost (2 točki) in lahko vzdrževanje in čiščenje (1 točka)  

6 točk če so podani vsi navedeni odgovori  
5 točk 2 odgovora z 2 točkama in 1 odgovor z eno točko  
4 točke odgovori s skupnim številom 4 točk ( 2 odgovora z 2 točkama ali 1 odgovor z 2 točkama in  
 2 odgovora z 1 točko)  
3 točke odgovori s skupnim številom 3 točk  

20. (OK) 

Dijak mora pokazati estetski okus pri ocenjevanju dveh kompozicij. Ustrezno izbrana 
slika (št. 2) se točkuje s 6 točkami.  

6 točk  slika št. 2. 
0 točk  slika št. 1.                                                                 

Test LKD (sklop vprašanj št. 12–20): (Karlavaris, 1970), sestavil in prevedel Duh, 
2015)
   
21. (P) 

(0 - 3 točki) zid z oknom 0 točk 
 vaza z rožami 3 točke
 miza s predmeti na njej 1 točka

22. (P)

(0 - 2 točki) rdeča in modra 0 točk
 zelena in modra 1 točka 
 oker in modra 2 točki

23. (P) 

(0 - 4 točki) na šopku 4 točke 
 na mizi 1 točka
 v ozadju 0 točk



174

24. (P) 

(0 - 4 točki) nič ne bi dodal 4 točke

Druge točke se razporedijo glede na količino dodajanja, več dodajanja manj točk.
  

25. (R) 

(0 - 4 točki) optimalen odgovor: “center šopka, ker so  4 točke
 barve najmočnejše”

Drugi odgovori se točkujejo od 3 do 0 točk glede na vrsto odgovora.

26. (R)

(0 - 3 točke) vtis večne rasti in svežine 0 točk 
 vtis večnega trajanja 3 točke

27. (R) 

(0 - 3 točke) žalosten in nesrečen 0 točk
 umirjen in zamišljen 3 točke
 vesel in živahen 1 točka

28. (Z) 

(0 - 3 točke) barva in površina 3 točke
 črta in oblika 0 točk
 prostori in gmota 0 točk

Test AP (Duh, 2004, str. 229)
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Priloga 4: Učne priprave za eksperimentalno skupino: 

PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO

SMER: tehnik oblikovanja
RAZRED: 3. letnik 
LIKOVNI PREDMET: grafično oblikovanje
LIKOVNA NALOGA: idejna zasnova voščila
LIKOVNA TEHNIKA: risanje (skiciranje) 
LIKOVNO OBLIKOVALSKA TEMA: voščilo
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 
KOGNITIVNI: 
- Dijaki ob izkušnji tehnike kreativnega procesa razmišljanja
spoznajo pojme, povezane z grafičnim oblikovanjem in
ustvarjalnostjo.
AFEKTIVNI:
- Dijaki razvijajo izrazne možnosti in s tem negujejo
individualni likovni izraz.
PSIHO-MOTORIČNI:
- Dijaki razvijajo motorične spretnosti pri delu.
UČNE OBLIKE:
- frontalna, dvojice.
UČNE METODE:
- metoda razlage, metoda razgovora, metoda risanja, metoda
pisanja, metoda prikazovanja, metoda praktičnega dela,
metoda izmeničnih vplivov, metoda posrednih stimulansov
ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:
- kombinirano delo (teoretično in praktično).
MEDPREDMETNE POVEZAVE:
- Slovenščina, Psihologija.
LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA:
- kemični svinčnik, papir
LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA:
- računalnik, LCD projektor
VIRI IN LITERATURA:
Brown, T.(2011). Design Thinking: Thoughts by Tim Brown.
San Francisco: IDEO.
Owen, C. (2007).“Design thinking: notes on its nature and
use.” Design Research Quarterly, 2(1), str. 16–27.

UVODNI DEL

Učne metode:

Metoda razlage 
Metoda razgovora 

Učitelj/ica dijakom predstavi koncept sodobnega oblikovalskega ust-
varjalnega mišljenja: 

Empatija – definicija – zamisel -  prototip – test. 
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Uporaba medijev:

Računalnik, LCD pro-
jektor
Družbeni mediji

Učne oblike:

Individualna oblika
Frontalna oblika 
Dvojice

Učitelj/ica pojasni, da bodo izvedli vaje na osnovi omenjenega koncepta 
in poda kratka navodila:
Nariši pojme: 
luč, brada, hiša, presenečenje
(likovni material in orodja: kemični svinčnik, bel list papirja, format: 
A4, čas: 10 sekund). Pozorno se zanima kaj so dijaki narisali. Izpostavi 
poudarjenost komunikacijske plasti - sporočilnost.

Nariši osnutek voščila za svojega sošolca! 
(oblika dela: delo v dvojicah, čas: 4 min, likovni material in orodja: list 
papirja, format: A6, likovna tehnika: kemični svinčnik) 

Učitelj/ica sprašuje, razlaga, dijaki odgovarjajo, dopolnjujejo: 
Kaj je EMPATIJA?
- razumevanje občutkov/čustev drugih, gledanje (vživljanje) na stvari ali
dogodke z zornega kota koga drugega
- označuje tudi zavedanje, razumevanje, občutljivost za čustva in izkušnje
drugih.

„ Morate se vživeti v nekoga drugega in zaznati kako se počuti, nato 
boste razumeli zakaj reagira ali se vede tako kot se vede“. 
Navid Negahban

Učitelj/ica sprašuje: Kakšen je lahko empatičen oblikovalski pristop?
npr.: brez vnaprejšnega presojanja, z zanimanjem, optimistično ... (dijaki 
dopolnjujejo).

EMPAtija
1. Dijak A intervjuja dijaka B kakšno voščilnico si želi.
Oblikuj nekaj koristnega in pomembnega za tvojega partnerja!
Skušaj pristopiti empatično, ne oblikuješ voščilnice, osredotoči se na
vsebino!
Postavljaj vprašanja in poslušaj zgodbe, skušaj izvedeti čimveč o tvojem
partnerju!
Zapiski/ skice: (5 min) in spoznanja (1 min)
Nato dijaki zamenjajo vloge in ponovijo intervju.

2. Skušaj prodreti globje, odkrivaj specifike. Zakaj? Kaj te preseneča?
Emocije?
Kakšni so implicitni razlogi? (3 min)
Zamenjaj vlogi in ponovi intervju!

DEFINiranje in FOKUSiranje
Učitelj/ica pokaže sliko osebe z dvignjenimi rokami usmerjenimi navzgor 
v nebo. 

Metoda risanja
Metoda pisanja
Metoda prikazovanja
Metoda praktičnega dela

Metoda izmeničnih 
vplivov 
Metoda posrednih 
stimulansov
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Didaktična 
komunikacija:

Iskrena, enaka in 
enakovredna didaktična 
komunikacija
Ustvarjalna, odprta, jas-
na, odgovorna, pozitivna, 
pozorna in sodelovalna 
didaktična komunikacija
Empatična didaktična 
komunikacija
Didaktična komunikacija 
s povratno informacijo

Kaj oseba potrebuje?
POTREBE izrazi v obliki glagola npr.: doseči!
Kaj so človeške fizične ali čustvene POTREBE?
- so glagoli, ne samostalniki (priložnosti, ne rešitve v tem primeru)
NOTRANJA spoznanja
“Zakaj” nakazuje odgovor v zvezi s potrebami, ugotovi namen!

ZAMISel
3. Definiraj svoj pogled na problem: Osredotoči se na individualno,
FOKUSiraj se na ekstremne potrebe! Definiraj cilje in motive za kogar 
oblikuješ! (Učitelj/ica prikaže sliko predmeta, ki ga v veliki meri upora-
blja predvsem srednješolska generacija).

Definiraj pogled na problem ter posamezne komponente! Izrazi osebno 
mnenje, ne posredovan pogled, zaznaj specifično, osredotoči se na nape-
tosti, emocije!

potrebe: .......................................................................................................
spoznanja: ...................................................................................................

Dokončno definiraj svoj pogled na problem oz. stališče:
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PROTOTIPiranje
Učitelj/ica poda navodila za izvajanje viharjenja idej:
- osredotočenje na količino idej, dopuščanje različnih sodb, gradnja na 
idejah drugih, spodbujanje nenavadnih idej, kombiniranje in izboljševanje
idej.

4. Skiciraj ali napiši 5-7 idej za reševanje potreb svojega partnerja!
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Opiši svoj pogled na problem (5 min):
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Deli svoje ideje! Posreduj povratno informacijo! (3 min)
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6. Izberi eno idejo! (1 min)
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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TESTiranje
7. Predstavi svojo rešitev: (8 min)
8. Deli svojo rešitev, sprejmi povratno informacijo! (5 min)
- nove informacije?
- kaj je bilo sprejeto?
- kaj bi lahko izboljšati?
- vprašanja?
- ideje?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

SMER: tehnik oblikovanja
RAZRED: 3. letnik 
LIKOVNI PREDMET: grafično oblikovanje
LIKOVNA NALOGA:  idejna zasnova animacijske snemalne 
knjige
LIKOVNA TEHNIKA: risanje
LIKOVNO OBLIKOVALSKA TEMA: novoletno voščilo
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 
KOGNITIVNI: 
- Dijaki ob likovno oblikovalskih delih, oblikovalskih izdelkih di-
jakov ter ob izkušnji aktivnega eksperimentiranja spoznajo likovne
pojme, povezane z grafičnim oblikovanjem.
AFEKTIVNI:
- Dijaki razvijajo izrazne možnosti in s tem negujejo individualni
likovni izraz.
PSIHO-MOTORIČNI:
- Dijaki razvijajo motorične spretnosti pri delu.
UČNE OBLIKE:
- frontalna, individualna oblika
UČNE METODE:
- metoda razlage, metoda razgovora, metoda dela z besedilom,
metoda pisanja, metoda prikazovanja, metoda estetske komunikaci-
je in estetskega kultiviranja, metoda širjenja in elaboriranja likovne
senzibilnosti, metoda posrednih stimulansov
ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:
- kombinirano delo (teoretično in praktično).
MEDPREDMETNE POVEZAVE:
- Slovenščina, Glasba, Medijska vzgoja.
LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA:
- flumastri, papir, memo listki
LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA:
- računalnik, LCD projektor.
VIRI IN LITERATURA:
Williams R. (2009). The Animator‘s Survival Kit: A Manual of Methods,
Principles and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion
and Internet Animators, Bloomsbury: Faber and Faber.

UVODNI DEL

Učne metode:

Metoda razlage
Metoda razgovora
Metoda dela z besedilom
Metoda pisanja
Metoda prikazovanja
Metoda estetske komu-
nikacije in estetskega 

Učitelj/ica dijake seznani s konceptom aktivnega eksperimentiranja kot 
komponente sodobnega učenja in poučevanja:

aktivno izkusiti, doživljati, eksperimentirati  > učiti ?
aktivno ustvarjanje = komponenta sodobnega koncepta učenja in poučevanja? 

Učitelj/ica poda kratka navodila:
Naštej besede, ki jih povezuješ z besedo animacija! (čas: 60 sekund)
Kateri je tvoj najljubši film!   …....................... (napiši samo enega)



180

Uporaba medijev:

Računalnik, LCD projektor
Družbeni mediji

Formativno 
vrednotenje

Učne oblike:

Frontalna oblika 
Individualna oblika

kultiviranja
Metoda širjenja in 
elaboriranja likovne 
senzibilnosti
Metoda posrednih 
stimulansov

Napiši eno samo značilnost zaradi katere ti je film všeč!  
….......................... (samo ena značilnost)
Zakaj je ta film tako dober? 
Napiši v obliki kratkega sporočila (140 besed ali manj)!
Nato to napiši v petih besedah ali manj!
Nariši zakaj meniš, da je izbrani film zelo dober! (čas: 60 sekund)
Na spletu poišči, preglej in izpiši značilnosti izbranega filma! (čas: 100 
sekund)
Na tri listke (memo listki, format dim.: 75x75 mm) napiši in nariši, ustrez-
no razporedi ter nalepi na list (format: A4, horizontalno): zakaj se ti zdi ta 
film tako dober in ti je všeč. 

- predstavitev: slike + besedilo (čas: 10 min)!

Dijaki nalepijo liste na tablo in izmenjujejo mnenja z učiteljem ter drug z 
drugim.
Učitelj/ica skupaj z dijaki izpostavi pozitivne in negativne strani in 
posreduje kriterije:
npr.: Je vsebina razumljiva, jasno predstavljena? Ali slika pritegne pozor-
nost in posreduje emocije? Kakšno je sporočilo?

Učitelj/ica v celoti predstavi kriterije vrednotenja. Le ti so ob zaključku 
razlage ves čas dostopni dijakom na tabelni sliki in družbenih medijih. 
Učitelj/ica skupaj z dijaki formativno vrednoti izdelke.

Kako ste se počutili? Kaj vam je bilo všeč? Je bilo uspešno? Zakaj? 
(učitelj/ica postavlja vprašanja, skuša z empatično didaktično komu-
nikacijo pridobiti povratno informacijo, skupaj z dijaki vrednoti nastale 
skice)

Učitelj/ica razlaga in motivira dijake s prikazom oblikovalskih del in 
spodbujanjem asociacij: npr.: belina- izziv, glasbeni orkester - oblikoval-
ske strategije...

Učitelj/ica se pogovarja z učenci:
Kako je animacija sestavljena?
Ideje + slike + besedilo + sekvence + ?
Kakšna je vloga dizajna: npr.: izobraževanje, spodbujanje k aktivnosti, 
izražanje čustev... (dijaki dopolnjujejo)

Učitelj/ica kaže primere animacij (npr. 10 -15 primerov)� 
Učitelj/ica opiše primer strukturiranja animacije in seznani dijake z ob-
likovalskimi tehnikami in načeli likovnega reda:
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Didaktična 
komunikacija:

Iskrena, enaka in 
enakovredna didaktična 
komunikacija 
Ustvarjalna, odprta, jas-
na, odgovorna, pozitivna, 
pozorna in sodelovalna 
didaktična komunikacija 
Empatična didaktična 
komunikacija 
Didaktična komunikacija 
s povratno informacijo

OSREDNJI DEL

Napoved oblikovalske 
naloge

ZAKLJUČEK

Razstava, vrednotenje in 
ocenjevanje

razmerje ali proporc, ravnovesje, ritem, kontrast, harmonija, dominacija, 
enotnost. 

„Kako izraziti idejo je prav tako pomembno kot ideja sama.“. 
Bernard Baruch

Učitelj/ica napove oblikovalsko nalogo: Oblikujte osnutek animacijske 
snemalne knjige na temo novoletnega voščila:
V okviru omejitev zasnuj ... čarobnost!
Izberi eno samo barvo!
(Učitelj/ica prikazuje primere barvnih kompozicij in simbolnih pomenov 
barv).
Izberi eno samo tipografijo!
(Učitelj/ica opozori na berljivost, lepota in emocionalni ton tipografije). 
Izberi, kreiraj eno podobo ali ilustracijo!
(čas: 15 min, tehnika: flumastri, material in orodja: 3 memo listki, format 
dim.: 75x75 mm, bel list papirja format A4).

Kakšni so vaši vtisi?
(Učitelj/ica poizkuša z iskreno, enako in enakovredno didaktično komu-
nikacijo pridobiti povratno informacijo.)

Dijaki razstavijo svoje izdelke, učitelj/ica komentira oz. vrednoti izdelke 
skupaj z dijaki. Merila vrednotenja vključujejo: ustreznost rešitev likov-
no oblikovalskega problema, nivo razvoja ustvarjalnosti in nivo izvedbe 
likovne tehnike oz. tehnične izvedbe.
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PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

SMER: tehnik oblikovanja
RAZRED: 3. letnik 
LIKOVNI PREDMET: grafično oblikovanje
LIKOVNA NALOGA: oblikovanje barvno harmonične 
likovne kompozicije
LIKOVNA TEHNIKA: mešane likovne tehnike 
LIKOVNO OBLIKOVALSKA TEMA: občutki 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 
KOGNITIVNI: 
Dijaki:
- primerjajo in analizirajo lastna likovna dela, dela sošolcev ter
umetnikov z vidika likovnega jezika, kar primerjajo z vsebinsko
analizo (sporočilnost in namen dela).
- ob oblikovalskih delih, oblikovalskih izdelkih dijakov ter ob
izkušnji izdelave priložnostne digitalne animacije spoznajo pojme,
povezane z grafičnim oblikovanjem.
- usvojijo likovni pomen barvnih harmonij in kontrastov,
- spoznajo barvni ton kot lastnost barve (valerski ključi - tonska
analiza slike),
- spoznavajo pomen povezovanja grafičnega oblikovanja z drugimi
disciplinami
AFEKTIVNI:
- razvijajo izrazne možnosti pri grafičnem oblikovanju in s tem
negujejo individualni likovni izraz.
- razvijajo občutljivost za določanje skladnosti ter različnosti
barvnih tonov
- samoiniciativno izbirajo materiale in orodja za likovno izražanje;
- samostojno in dosledno oblikujejo likovno nalogo;
- razvijajo senzibilnost za barvne kvalitete.
- privzgajajo čut za vrednotenje sporočil likovne umetnosti in spo-
ročil grafičnega oblikovanja;
- razvijajo samozaupanje in samopodobo pri samostojni izvedbi
likovnih nalog;
- krepijo občutljivost za likovni jezik.
PSIHO-MOTORIČNI
- gladko, tekoče, pravilno, hitro, enakomerno in spretno izpeljejo
izvajanje postopka slikarske in digitalne likovne tehnike.
UČNE OBLIKE:
- frontalna, individualna, skupinska oblika.
UČNE METODE:
-metoda razlage, metoda razgovora, metoda dela z besedilom,
metoda pisanja, metoda prikazovanja, metoda praktičnega dela,
metoda estetske komunikacije in estetskega kultiviranja, metoda
širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda kompleksno-
sti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda osveščanja
lastne senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, meto-
da transponiranja in alternativ, metoda posrednih stimulansov
ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:
- kombinirano delo (teoretično in praktično).
MEDPREDMETNE POVEZAVE:
- Slovenščina, Glasba.
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UVODNI DEL

Uporaba medijev:

Računalnik, LCD pro-
jektor
Družbeni mediji
Tabelna slika

Didaktična 
komunikacija:

Iskrena, enaka in 
enakovredna didaktična 
komunikacija
Ustvarjalna, odprta, jas-
na, odgovorna, pozitivna, 
pozorna in sodelovalna 
didaktična komunikacija
Empatična didaktična 
komunikacija
Didaktična komunikacija 
s povratno informacijo

LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 
- računalnik, optični čitalec slike, elektronsko pisalo
- časopisni papir za podlago, risalni list, tempera barve, čopiči,
paleta, lonček z vodo.
LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA:
- računalnik, LCD projektor.
VIRI IN LITERATURA:
Butina, M., De Gleria, B., Skubin, Šuštaršič, N.,I., Zornik,
K.(2011) Likovna teorija : učbenik za likovno teorijo v
vzgojno-izo-braževalnem programu umetniška gimnazija -
likovna smer, Lju-bljana : Debora : Karantanija.
Feisner, E. A., (2006) Colour : how to use colour in art and
design, London : L. King.
Hornung D., James M. (2012) Colour: A Workshop For Artists
and Designers, London : L. King.

Z uporabo reprodukcij, umetniških oblikovalskih del in  MM prezentacije 
učitelj/ica prikazuje primere iz narave, okolja in umetniških likovnih del 
ter animacije, na katerih so vidne različne kombinacije barv; dijaki jih 
opazujejo, ozaveščajo njihove značilnosti in medsebojno delovanje 
(metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih 
senzibilnosti). Učitelj/ica se z dijaki pogovarja o barvah in njihovih 
značilnostih, občutkih, ki jih vzpodbujajo, o najljubših barvah ter o 
barvah v naravi. Dijaki navajajo različne vrste barvnih kombinacij, ki so 
jim všeč; doživljajo ter opisujejo svoja občutja. 

Učitelj/ica sprašuje dijake: 

Kakšne svetlostne (vrednostne) ključe kompozicije poznamo? 
(prikazuje primere likovnih del z npr. mehkim ali molovskim ključem in 
trdim ali durovskim ključem in temnim, srednjim in svetlim ključem ter 
kombinacijami)

Kako to občutite? Opišite, analizirajte!

Kakšna je povezava med glasbenim tonom in svetlostnim tonom barve? 
Učitelj/ica demonstrira tudi glasbene primere; dijaki primerjajo pojma 
ter iščejo povezave med njima in izražajo svoje asociacije (metoda 
transponiranja in alternativ). 

Katere harmonične sestave barv poznate? Učitelj/ica prikazuje primere 
sorodnih harmonij in konstrastnih harmonij in demonstrira tudi glasbene 
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primere. Kako to povezujemo z istočasnim zvenenjem različnih tonov oz. 
akordi v glasbi?

Kakšne barvne kontraste poznate? Učitelj/ica prikazuje primere 
likovno oblikovalskih del, dijaki opisujejo barvne kontraste, ki jih 
opazijo. Učitelj/ica predvaja zvočne posnetke, ki jih dijaki povezujejo s 
posameznimi likovno oblikovalskimi deli.

Učitelj/ica z dijaki izvede kratke vaje (skupinska oblika):

Poveži pojme (npr.: sanjavo, odločno, vznemirjeno itd. s primeri različnih 
barvnih sestavov!

Učitelj/ica si prizadeva za empatičen odnos, ob verbalni komunikaciji 
tudi neverbalna komunikacija, uspešnost in razumljivost pa preverja s 
povratno informacijo. 

Učitelj/ica demonstrira značilnosti digitalne tehnike:

- uporabo digitalnih slikarskih orodij (čopiči, pero, svinčnik, pršilo,
štampiljka, radirka)

- izbiro barvnih sestavov

- maskiranje

- uporabo barvnih mešalnih učinkov

dvodimenzionalna animacija:

- kreiranje kompozicijskih nastavitev (format, resolucija, čas trajanja,
število slik v sekundi)

- uporabo plasti (sestavljanje plasti, spreminjanje lastnosti plasti:
prirezovanje, razteg)

- gradnja kompozicije (urejanje sekvenc: razporeditev plasti, definiranje
načinov prepletanja in prehodov plasti)

- urejanje časovnice (definiranje časa trajanja, določanje ključnih slik,
definiranje časa trajanja plasti )

- animiranje parametrov ključnih slik (pozicija, velikost, zasuk,
prosojnost, rotirna točka)

- definiranje hitrosti (upočasnitev in pospešitev hitrosti)

- dodajanje posebnih učinkov

Učitelj/ica napove nalogo:

Oblikujte svojo najljubšo barvno kombinacijo na temo občutki v digitalni 
ali klasični slikarski likovni tehniki! 

OSREDNJI DEL

Napoved oblikovalske
naloge

Učne metode:

Metoda razlage
Metoda razgovora
Metoda dela z besedilom
Metoda pisanja
Metoda prikazovanja
Metoda praktičnega dela
Metoda estetske komu-
nikacije in estetskega 
kultiviranja
Metoda širjenja in 
elaboriranja likovne 
senzibilnosti
Metoda kompleksnosti in 
prepletanja
Metoda izmeničnih 
vplivov
Metoda osveščanja 
lastne senzibilnosti
Metoda avtonomnih 
likovnih postopkov
Metoda transponiranja in 
alternativ
Metoda posrednih stim-
ulansov
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ZAKLJUČEK

Razstava in sumativno 
vrednotenje

Učne oblike:

Frontalna oblika 
Individualna oblika
Skupinska oblika

Formativno 
vrednotenje

Zgradite harmonično, ritmično in tonsko barvno kompozicijo, uporabite 
barvne kontraste kot osnovo za gradnjo slike in z izbrano klasično ali 
digitalno tehniko materializirajte lastna občutja!

Nato to prenesite v digitalno obliko in zasnujte digitalno animacijo, pri 
kateri se osredotočite na definiranje načinov prepletanja in prehodov 
plasti, animiranje parametrov ključnih slik ter definiranje hitrosti! 
Upoštevajte dogovorjene kompozicijske nastavitve (format, resolucija, 
čas trajanja, število slik v sekundi)!

Učitelj/ica predvaja posamezne primere glasbe, dijaki z različnimi 
materiali izvedejo samostojne, individualne zasnove (metoda 
transponiranja in alternativ). Dijaki eksperimentirajo z likovnimi 
materiali, učitelj/ica vzpodbuja učence pri iskanju lastnih načinov 
uporabe digitalne likovne tehnike (metoda avtonomnih likovnih 
postopkov). Dijaki prosto izbirajo med različnimi izvedbenimi tehnikami 
(metoda kompleksnosti in prepletanja). Spodbuja jih k ustvarjanju 
asociacij, nenavadnih idej, ki niso nujno strogo povezane z likovnim 
problemom (metoda posrednih stimulansov).

Učitelj/ica v celoti predstavi kriterije vrednotenja. Le ti so ob zaključku 
razlage ves čas dostopni dijakom na tabelni sliki in družbenih medijih. 
Učitelj/ica skupaj z dijaki formativno vrednoti izdelke.

Pri praktičnem delu vzpodbuja učence k samostojnemu iskanju lastnih 
ustvarjalnih likovnih rešitev (metoda transponiranja in alternativ).  
Učitelj/ica se trudi, da se učenci pristno izražajo, da uporabljajo ustrezno 
tehniko in so izdelki dosledno oblikovani. Trudi se razumeti dijakove 
poglede in ideje. Izdelavo naloge učitelj/ica prepustiti vsakemu učencu 
posebej. Učitelj/ica tako spodbuja dijake, da v ustvarjalnem delu pride 
počasi od spontanih reakcij na poseben, samosvoj, subjektiven in vse 
bolj zavesten proces, ki zagotavlja da se likovni doživljaj in likovno 
oblikovanje obdrži v zavesti kot likovna izkušnja (metoda osveščanja 
lastne senzibilnosti). 

Za vzpostavitev sproščenega ustvarjalnega ozračja učitelj v pogovoru 
z dijaki spodbuja domišljijsko mišljenje, zanima se kaj dijaki hočejo, 
želijo, občutijo; spodbuja jih k ustvarjanju asociacij, nenavadnih idej, ki 
niso nujno strogo povezane z likovnim problemom (metodo posrednih 
stimulansov).     

Dijaki ob razlagi lastnih oblikovalskih del predstavijo svoje zamisli. 
Dijaki in učitelj/ica skupaj izvedejo razstavo izdelkov in sumativno 
vrednotenje. Merila vrednotenja vključujejo: ustreznost rešitev likovno 
oblikovalskega problema, nivo razvoja ustvarjalnosti in nivo izvedbe 
likovne tehnike oz. tehnične izvedbe.
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PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

SMER: tehnik oblikovanja
RAZRED: 3. letnik 
LIKOVNI PREDMET: grafično oblikovanje
LIKOVNA NALOGA: oblikovnanje tipografske kompozicije
LIKOVNA TEHNIKA: digitalna likovna tehnika 
LIKOVNO OBLIKOVALSKA TEMA: lepe želje
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 
KOGNITIVNI: 
Dijaki:
- ob oblikovalskih delih, oblikovalskih izdelkih dijakov ter ob
izkušnji snovanja vidnih sporočil spoznajo pojme, povezane z
grafičnim oblikovanjem.
- ob lastni ustvarjalni praksi analizirajo izdelke grafičnega ob-
likovanja z vidika likovno-formalne analize, sporočilnosti in
namenskosti;
- seznanijo se s pojmi s področja tipografskega oblikovanja.
AFEKTIVNI:
- razvijajo izrazne možnosti pri grafičnem oblikovanju in s tem
negujejo individualni likovni izraz.
- razvijajo občutek za kompozicijo.
PSIHO-MOTORIČNI:
- razvijajo motorične spretnosti pri delu z različnimi orodji in mate-
riali�
UČNE OBLIKE:
- frontalna, individualna oblika dela.
UČNE METODE:
- metoda razlage, metoda razgovora, metoda pisanja, metoda
prikazovanja, metoda praktičnega dela, metoda estetske komunik-
acije in estetskega kultiviranja, metoda izmeničnih vplivov, metoda
avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alterna-
tiv, metoda posrednih stimulansov
ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:
- kombinirano delo (teoretično in praktično). MEDPREDMETNE
POVEZAVE:
- Slovenščina, Glasba, Psihologija.
LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA:
- računalnik, optični čitalec slike, elektronsko pisalo
- peresa, svinčnik, flumastri, kemični svinčnik, tuš
LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA:
- računalnik, LCD projektor.
VIRI IN LITERATURA:
Učni načrt: program srednješolskega izobraževanja. Likovna vzgo-
ja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo,
2011�
Lupton, E. (2010) Thinking with type : a critical guide for design-
ers, writers, editors, & students, New York: Princeton Architectural
Press.
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Uporaba medijev:

Računalnik, LCD pro-
jektor
Družbeni mediji
Tabelna slika

Didaktična 
komunikacija:

Iskrena, enaka in 
enakovredna didaktična 
komunikacija
Ustvarjalna, odprta, jas-
na, odgovorna, pozitivna, 
pozorna in sodelovalna 
didaktična komunikacija
Empatična didaktična 
komunikacija
Didaktična komunikacija 
s povratno informacijo

Učne oblike:

Frontalna oblika 
Individualna oblika

UVODNI DELUčitelj/ica prikazuje primere oblikovanja kinetične tipografije v obliki 
MM predstavitve (metoda estetskega transfera in metoda širjenja in 
elaboriranja likovne senzibilnosti). Prikaz reprodukcij del je predstavljen 
tako, da dopušča spoznavanje različnih rešitev in različnih načinov 
rešitev. 

Z dijaki se pogovarja o različnih interpretacijah povezave med vsebino, 
ki jo je zasnoval avtor ter oblikovanostjo besedila in slikovnega 
gradiva oblikovalca. Učitelj/ica z metodo razgovora vzpodbuja dijake k 
verbalizaciji lastnih razmišljanj, idej in asociacij. 

Posebno pozornost nameni motivaciji dijakov, ustvarjanju razpoloženja 
oz. ustrezni stopnji čustvene in intelektualne napetosti. Prizadeva si 
za dvosmerno in vzajemno, empatično, ustvarjalno, odprto ter ciljno, 
direktno, jasno, odgovorno, pozitivno, iskreno, pozorno in sodelovalno 
didaktično komunikacijo.

Učitelj/ica predstavi pojme s področja tipografskega oblikovanja: 

- vloga in pomen tipografije (npr.: emocionalni ton tipografije,
tipografija kot nosilec informacije, eksperesivni potencial tipografije),

- oblikovne značilnosti črk (nabor tipografije, debelina reza, serifnost in
neserifnost zaključkov črk). 

- namen in oblika (npr.: berljivost in tipografska ekspresija pri snovanju
tipografske kompozicije).

- vloga in pomen tipografske hierarhije (npr. vloga in pomen naslovov,
opomb, številčenja, razmerja: slikovni - tipografski del).

Učitelj/ica predstavi tudi kriterije vrednotenja: nivo osvajanja likovno 
oblikovalskih pojmov, nivo likovne tehnike, uporabe materialov, orodij in 
podlag, nivo tehnične izvedbe in izvirnost. Kriterije predstavi na tabelni 
sliki in družbenih medijih. 

Učitelj/ica demonstrira različne možnosti uporabe likovne tehnike 
(demonstracija digitalne likovne tehnike):

Tipografsko oblikovanje:

- izbira vrste tipografije, prostorsko pozicioniranje, prirezovanje -
določanje razmakov med črkami in besedami, določanje presledkov med
vrsticami

Računalniška animacija:

- kreiranje trodimenzionalne scene

- kreiranje besedila v prostoru (materialne nastavitve: npr. tekstura,
definiranje načina izrisa oz. končnega upodabljanja)
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Formativno 
vrednotenje

- kamere (kadriranje)

- luči

- animiranje tipografije

Dijakom je dostopna MM učna predstavitev programa za tipografsko 
oblikovanje.

„Nekatere besede zvenijo bolje in so videti lepše od drugih. “ 
Spiekermann, E., Ginger E.M.

Učitelj/ica napove oblikovalsko nalogo: 

Zamislite si besedilo za voščilo in ga tudi oblikujte! 

Uporabljajte različne črkovne vrste, velikosti, reze. Tipografsko hierarhijo 
strukturirate s prostorsko ureditvijo in grafičnimi elementi. 

Uporabljajte zamike, izmike, različne poravnave, alternacije (krepka, 
italika, kapitelke, verzalke … )! 

Bodite pozorni na pozicijo besedila, odstavek, vodoravni prostor, 
navpični prostor, poravnavo besedila, stolpec, format, pisavo, velikost in 
barvo. Lahko ponavljate, izpuščate, režete ali prekrivate črke ali besede. 
Lahko prerisujete, fotokopirate, delate z računalnikom ali kombinacijo 
naštetih metod (predstavitveni format: A3, ležeč). Učitelj/ica skupaj z 
dijaki formativno vrednoti izdelke v vmesni fazi dela.

Nastalo kompozicijo prenesite v programe za digitalno obdelavo. 
Na osnovi izdelane tipografske kompozicije izdelajte kompleksnejšo 
dvodimenzionalno ali tridimenzionalno digitalno animacijo v skladu z 
zahtevami namena, sporočilnosti in estetike. Upoštevajte dogovorjene 
kompozicijske nastavitve (format, resolucija, čas trajanja, število slik v 
sekundi)!

OSREDNJI DEL

Napoved oblikovalske
naloge
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ZAKLJUČEK

Razstava in sumativno 
vrednotenje 

Učne metode:

Metoda razlage
Metoda razgovora
Metoda pisanja
Metoda prikazovanja
Metoda praktičnega 
dela
Metoda estetske 
komunikacije in estets-
kega kultiviranja
Metoda izmeničnih 
vplivov
Metoda avtonomnih 
likovnih postopkov
Metoda transponiran-
ja in alternativ
Metoda posrednih 
stimulansov

Učitelj/ica usmerja, motivira dijake k aktivnemu sodelovanju in 
eksperimentiranju. Pri praktičnem delu vzpodbuja dijake k samostojnemu 
iskanju lastnih ustvarjalnih oblikovalskih rešitev (metoda transponiranja 
in alternativ). Pri tem jim učitelj individualno svetuje, usmerja njihovo 
pozornost nepredvidljivo in posredno usmerja iz male, nepomembne 
informacije k kakovosti npr. nepričakovani impulzi v obliki inventivnega 
pogovora, ki spodbudijo tekom ustvarjanja do kakovostnega preskoka. 
(metoda posrednih stimulansov). Prav tako vzpodbuja dijake k iskanju 
lastnih načinov uporabe likovne tehnike (metoda avtonomnih likovnih 
postopkov). Pogovor o oblikovalski nalogi dijake spodbudi, da v 
ustvarjalnem delu preidejo od spontanih reakcij na poseben, samosvoj, 
subjektiven in vse bolj zavesten proces oz. ustvarjanje v lastnem stilu 
(metoda osveščanja lastne senzibilnosti).

Dijaki razstavijo svoje izdelke tako, da so vidni tudi ostalim dijakom 
v razredu. Dijaki ob razlagi lastnih oblikovalskih del predstavijo svoje 
zamisli in pojasnujejo značilnosti in ključne poudarke, ki so jih upoštevali 
pri načrtovanju. Povedo kaj jim je všeč in kaj se jim zdi kakovostno ter 
kaj ne. Podajo svoje lastne predloge ter skupaj z učitelj/ico ovrednotijo 
svoje izdelke. Merila vrednotenja vključujejo: ustreznost rešitev likovno 
oblikovalskega problema, nivo razvoja ustvarjalnosti in nivo izvedbe 
likovne tehnike oz. tehnične izvedbe.
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PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

SMER: tehnik oblikovanja
RAZRED: 3. letnik 
LIKOVNI PREDMET: grafično oblikovanje
LIKOVNA NALOGA: komponiranje z elementi gibljive slike
LIKOVNA TEHNIKA: digitalna likovna tehnika 
LIKOVNO OBLIKOVALSKA TEMA: voščilo za rojstni dan 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI:
KOGNITIVNI: 
- Dijaki ob likovnih delih, oblikovalskih izdelkih dijakov ter ob izkušnji
izdelave animacije spoznajo likovne pojme, povezane s snovanjem
animacije v grafičnem oblikovanju.
AFEKTIVNI:
- Dijaki razvijajo izrazne možnosti pri grafičnem oblikovanju in s tem
negujejo individualni likovni izraz;
- samoiniciativno zbirajo materiale in orodja za likovno izražanje;
- samostojno in dosledno oblikujejo likovno oblikovalsko nalogo;
- privzgajajo čut za vrednotenje sporočil likovne umetnosti in spo-ročil
grafičnega oblikovanja;
- razvijajo samozaupanje in samopodobo pri samostojni izvedbi likovnih
nalog;
- krepijo občutljivost za likovni jezik.
PSIHO-MOTORIČNI:
- Dijaki razvijajo motorične spretnosti pri delu z različnimi materi-ali in
orodji;
- gladko, tekoče, pravilno, hitro, enakomerno in spretno izpeljejo postopke
za izvedbo digitalnega oblikovanja.
UČNE OBLIKE:
- frontalna, individualna oblika dela.
UČNE METODE:
- metoda pisanja, metoda prikazovanja, metoda praktičnega dela, metoda
estetske komunikacije in estetskega kultiviranja, metoda širjenja in
elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda kompleksnosti in prepletanja,
metoda osveščanja lastne senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih
postopkov, metoda tran-sponiranja in alternativ
ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:
- kombinirano delo (teoretično in praktično). MEDPREDMETNE
POVEZAVE:
- Slovenščina, Glasba, Psihologija.
LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA:
- računalnik, elektronsko pero, optični čitalec slike
LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA:
- računalnik, LCD projektor.
VIRI IN LITERATURA:
Laybourne K. (2008) Mediapedia: Creative Tools And Techniques For
Camera, Computer, And Beyond, Guilford:Globe Pequot Press.
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Učitelj/ica predstavi ključne pojme pri zasnovi animacije: 

- ideja in zgodba

- scenarij

- snemalna knjiga

- oblikovanje scene in razvoj posameznih likov

- animiranje

- montaža in  postprodukcija (dijaki ob razlagi zapisujejo in rišejo za
nazornejšo predstavitev pojmov).

Učitelj/ica kaže primere MM prezentacije (metoda estetskega transfera in 
metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti). Z dijaki se pogovarja 
o različnih zasnovah oblikovanja animacije. Vzpodbuja dijak k verbalizaciji
lastnih razmišljanj, idej in asociacij.

Dijaki v naslednji fazi sledijo MM prezentaciji predstavitve programa, ki 
ga uporabljajo za izdelavo končnih izdelkov:

- proces oz. potek izdelave animacije:

1. Uvoz in organiziranje slikovnega materiala

2. Ustvarjanje, urejanje in komponiranje plasti

3. Spreminjanje in animiranje lastnosti plasti

4. Dodajanje učinkov in spreminjanje lastnosti učinkov

5. Pregled kompozicije in končno upodabljanje

- posebnosti digitalne likovne tehnike npr.: prednastavljene možnosti
animiranja, posebni učinki...

Dijaki se v procesu pridobivanja izkušenj, miselne aktivnosti, truda 
in sodelovanja soočajo z novimi problemi, vključujoč refleksijo in 
metaučenje, učitelj/ica omogoča nove poskuse in rešitve, nove ideje 
dijakom (metoda avtonomnih likovnih postopkov).

Učitelj/ica predstavi kriterije vrednotenja, ki ostanejo ves čas vidni na 
tabelni sliki in družbenih medijih. Individualno z vaskim dijakom posebej 
izvede formativno vrednotenje.

Učne metode:

Metoda razlage
Metoda razgovora 

Metoda risanja 
Metoda pisanja 

Metoda prikazovanja
Metoda praktičnega dela
Metoda estetske komu-
nikacije in estetskega 
kultiviranja
Metoda širjenja in 
elaboriranja likovne 
senzibilnosti
Metoda kompleksnosti in 
prepletanja
Metoda osveščanja 
lastne senzibilnosti
Metoda avtonomnih 
likovnih postopkov
Metoda transponiranja in 
alternativ

Uporaba medijev:

Računalnik, LCD pro-
jektor
Družbeni mediji
Tabelna slika

UVODNI DEL
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Didaktična 
komunikacija:

Iskrena, enaka in 
enakovredna didaktična 
komunikacija
Ustvarjalna, odprta, jas-
na, odgovorna, pozitivna, 
pozorna in sodelovalna 
didaktična komunikacija
Empatična didaktična 
komunikacija
Didaktična komunikacija 
s povratno informacijo

Učitelj/ica napove oblikovalsko nalogo:

Oblikujte animacijo na temo rojstnodnevnega voščila. Uporabite 
lahko vse dosedanje gradivo pri vajah, ki ste jih izdelali. Upoštevajte 
dogovorjene kompozicijske nastavitve (format, resolucija, čas trajanja, 
število slik v sekundi)!

Učitelj/ica dijake vzpodbuja dijake, da v ustvarjalnem delu preidejo 
od spontanih reakcij na poseben, samosvoj, subjektiven in vse bolj 
zavesten proces oz. ustvarjanje v lastnem stilu (metoda osveščanja lastne 
senzibilnosti). Pri praktičnem delu vzpodbuja dijake k samostojnemu 
iskanju lastnih ustvarjalnih likovnih rešitev (metoda transponiranja 
in alternativ). Opozori tudi na kompleksnost prepletanja oblikovalske 
teme, tehnike, likovnega jezika, izbire oblike, formata, materialov pri 
načrtovanju vidnih sporočil (metoda kompleksnosti in prepletanja)� 
Dijaki razvijajo občutljivosti pri zaznavanju barv in njihovih odnosov, 
fleksibilnejših potezah linij in struktur, občutljivosti za ritem (metoda 
širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti). Učitelj/ica je lahko v vlogi 
dejavnega gledalca, ki sprejema njihov način izražanja ter se z njim 
lahko pogovarjajo o dodatnih možnostih reševanja likovnega problema. 
Prizadeva si opaziti in pohvaliti napredek posameznega učenca. Pohvali 
in izpostavi tudi tisto, kar določen likovno oblikovalski izdelek ločuje od 
drugih, s čimer poudari pomen izvirnosti oz. likovne ustvarjalnosti.

Dijaki ob razlagi lastnih predstavljenih izdelkov pojasnijo svoje zamisli 
in ključne poudarke, ki so jih upoštevali pri načrtovanju. Povedo kaj 
jim je všeč in kaj se jim zdi kakovostno ter kaj ne. Skupaj z učitelj/em 
ovrednotijo svoje izdelke. Merila vrednotenja vključujejo: ustreznost 
rešitev likovno oblikovalskega problema, nivo razvoja ustvarjalnosti in 
nivo izvedbe likovne tehnike oz. tehnične izvedbe.

ZAKLJUČEK

Razstava in sumativno
vrednotenje

OSREDNJI DEL

Napoved oblikovalske
naloge




