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POVZETEK  
 
Z magistrskim delom smo raziskali stanje uresničevanja glasbenih projektov v prvem 
in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole in izpostavili možnosti za 
dvig kakovosti kulturno-umetnostne vzgoje.  
 
V teoretičnem delu smo predstavili pojme, smernice in teoretične osnove v povezavi 
s kulturno-umetnostno vzgojo, glasbeno vzgojo, projektnim delom in kulturno-
umetnostnimi projekti. 
 
V empiričnem delu smo izvedli raziskavo, v katero so vključeni učitelji, ki poučujejo 
glasbeno umetnost v prvem (1., 2. in 3. razred) ter drugem (4., 5. in 6. razred) 
vzgojno-izobraževalnem obdobju. Zanimalo nas je, kako pogosto se učitelji 
poslužujejo izvajanja glasbenih projektov, kaj vse vpliva na pogostost uresničevanja 
(stopnja izobrazbe, vrsta izobrazbe, dodatna glasbena izobrazba), katere so 
prednosti in slabosti, ki jih učitelji vidijo pri tem načinu dela. Raziskali smo, kakšni sta 
kakovost in stopnja povezovanja kulturnih in izobraževalnih ustanov, na koncu pa 
ugotavljali še, kaj bi po mnenju učiteljev pripomoglo k dvigu kakovosti kulturno-
umetnostne vzgoje ter ali imajo na šoli zaposlenega nekoga, ki skrbi za koordinacijo 
kulturno-umetnostne vzgoje.  
 
Rezultati so pokazali, da se je večina učiteljev pri svojem delu že srečala z 
uresničevanjem glasbenih projektov in da so nekateri v izvedbo vključevali tudi druge 
kulturne ustanove in umetnike, žal pa kakovostnih partnerstev v okviru kulturno-
umetnostne vzgoje še vedno primanjkuje.  
 
Učitelji v prihodnje vidijo največje možnosti za dvig kulturno-umetnostne vzgoje v 
vključevanju umetnikov v šolsko delo, večjem številu ur glasbene umetnosti in 
dodatnemu izobraževanju, žal pa še vedno pripisujejo manjšo vlogo povezovanju šol 
s partnerskimi institucijami in vključevanju koordinatorjev za kulturno-umetnostno 
vzgojo. Izsledki kažejo, da so vsi omenjeni vidiki izjemno pomembni za kakovostno 
uresničevanje glasbenih projektov v okviru kulturno-umetnostne vzgoje, zato bi jim 
učitelji morali namenjati več pozornosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: kulturno-umetnostna vzgoja, glasbena umetnost, projektno 
učno delo, glasbeni projekt 
 



 

 

ABSTRACT 

This thesis looks into the current situation of actualization of musical projects in the 

first and second educational triads of primary school and tries to outline some options 

for improving the quality of cultural and artistic education.  

The theoretical part introduces some notions, guidelines and theoretical basis in 

connection with cultural and artistic education, musical education, research projects 

and cultural-artistic projects. 

The empirical part includes a research conducted among the teachers of music in the 
first (1st, 2nd and 3rd grade) and second (4th, 5th and 6th grade) educational triads. 
We wanted to determine how often the teachers carry out music projects with their 
pupils and which are the components that influence the frequency of realisation of 
such projects (level of education, type and course of education, additional musical 
education), the advantages and disadvantages that the teachers see in this type of 
teaching. Furthermore the thesis looks into the quality and the level of cooperation 
between the cultural and educational establishments and in the end we try to indicate 
what would, in teachers' opinions, improve the quality of the cultural and artistic 
education. We have also checked in how many of the institutions included in the 
research there is a person that coordinates the cultural and artistic education. 
 
The results of the research have shown that most of the teachers we asked have 
been involved in musical projects and that some of them have included other cultural 
institutions and artists in their work. Unfortunately, cooperation and partnerships in 
such education are still too limited and not frequent enough. 
 
The options of improving the quality of cultural and artistic education are seen mainly 
in including other artists, raising the number of the lessons of music in schools and in 
additional education of the teachers. Unfortunately the cooperation with the related 
institutions and including the coordinators of the cultural and artistic education still 
aren't seen as very important. However, the research shows that all the aspects are 
extremely important for the quality of the music projects and should therefore be 
given more attention. 
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UVOD  

 
Tradicionalno šolsko učenje poudarja predvsem besedno-simbolično ter spoznavno 
raven, zanemarja pa nekatere druge pomembne vidike učenja (Marentič Požarnik, 
2014). Premalo se osredini na čustvene potrebe, celovitost čutne in telesne izkušnje, 
socialne odnose ter ureditev fizičnega okolja, v katerem poteka učenje, s tem pa tudi 
zanemarja celosten razvoj učenca (prav tam). Sodobna glasbenopedagoška teorija 
in praksa vse bolj poudarjata pomen dejavnostno naravnane glasbene vzgoje. 
Slednja kot zvočni fenomen posega v učenčevo osebnostno strukturo ter s tem 
prispeva k uresničevanju ciljev celostnega pouka (Sicherl Kafol, 2001).  
 
Eden izmed sistemov, ki je usmerjen k spodbujanju celostnega učnega razvoja 
otroka, je projektno učno delo.  H. Novak (1990) ga opredeli kot vrsto pouka, kjer 
»učitelj učence postopno vodi skozi učni proces v smeri uresničevanja vzgojno-
izobraževalnih ciljev in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z učenci na začetku 
izvajanja projekta« (str. 22). Projektno delo je sestavljeno iz različnih komponent, ki si 
sledijo po določenem zaporedju, v tako imenovanih etapah. Avtorice na področju 
raziskovanja projektnega dela (Novak, Žužej in Glogovec, 2009) so potek dela 
razčlenile na šest etap in te so: nastajanje pobude oz. ideje s končnim ciljem, 
oblikovanje idejne skice z delnimi cilji in nalogami, načrtovanje izvedbe, izvedba 
načrta, predstavitev dosežkov in evalvacija. 
 
Sam pojem kulturno-umetnostna vzgoja je zaradi kompleksnosti in razsežnosti 
vidikov težko enoznačno in jasno opredeliti. V različnih družbenih okoljih je zato 
poimenovan različno. Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in 
izobraževanju (2009) ga opredeljujejo kot področje, ki »zajema umetniške dosežke, 
rezultate človeškega dela, moralo, zakone, verovanje, znanje in navade – torej 
skupek dosežkov in vrednot, ki so rezultat človeškega delovanja, mišljenja in 
ustvarjanja« (str. 4). 
 
Analize stanja v Sloveniji na področju kulturno-umetnostne vzgoje kažejo na 
pomanjkanje sodelovanja med šolami in drugimi kulturnimi ustanovami (Eurydice, 
2010). Pri rednem pouku se  kaže primanjkljaj v vključevanju umetnikov v šolske 
programe, vprašljiva je tudi usposobljenost učiteljev za poučevanje umetnostnih 
predmetov. V primerjavi z drugimi šolskimi področji (naravoslovje, matematika, 
družboslovje, jezik) je v kurikulu umetnostnim predmetom namenjeno premajhno 
število ur. 

V prihodnje bi bilo za dvig kakovosti kulturno-umetnostne vzgoje potrebno »povečati 
zavedanje o vlogi kulturnega izobraževanja v izobraževalnem sistemu, izboljšati 
raven kulturne pismenosti in vzpostaviti povezavo med izobraževanjem in kulturo« 
(Eurydice, 2010, str. 92). Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v 
vzgoji in izobraževanju (2009) vidijo rešitev v  mreženju koordinatorjev kulturno-
umetnostne vzgoje. Zavzemajo se za vključenost kulturno-umetnostne vzgoje v letni 
načrt in vzgojni program ter kakovostnejša partnerstva med vzgojno-izobraževalnimi 
in kulturnimi ustanovami, ki bi prinesla dolgotrajno sodelovanje vzgojno-
izobraževalnih ustanov, kulturnih ustanov in umetnikov. Omenjajo tudi skrb za 
promocijo kulturno-umetnostne vzgoje in potrebo po kakovostnejšem gradivu. 
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V vzgojno-izobraževalnih ustanovah bi bilo za sistematično sodelovanje s kulturnimi 
ustanovami potrebno vzpostaviti redno delo v študijskih skupinah, načrtno vključevati 
umetnike v šolsko delo, posebno pozornost bi bilo potrebno nameniti tudi stalnemu 
strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev umetnosti. Sodelovanje učiteljev na seminarjih 
in drugih usposabljanjih omogoča spoznavanje različnih profilov, izmenjavanje 
mnenj, pogledov in izkušenj in vodi k dvigu kakovosti izvajanja kulturnih dejavnosti 
(Bucik, Požar Matijašič, Pirc, Barle Lakota in Markun Puhan, 2011). 
 
Kakovostno izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje je po mnenju A. Bamford (2006) 
izjemno pomembno, saj le ob visoki kakovosti pride do pozitivnih vplivov. Ob 
nekakovostnem izvajanju se lahko zgodi, da do učinkov sploh ne pride ali pa so ti 
celo negativni.  
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TEORETIČNI DEL 
 
1 KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA 
 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je pojem kultura opredeljen kot 
skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, 
ustvarjanja. Pojem umetnost je opredeljen kot dejavnost, katere namen je 
ustvarjanje, oblikovanje del estetske vrednosti.  

Raziskava področju kulturno-umetnostne vzgoje v Evropi (Eurydice, 2010) je 
pokazala, da je kulturno-umetnostna vzgoja »v zadnjih desetih letih pomembna tema 
v svetovnih, evropskih ter nacionalnih krogih, ki so povezani z vzgojo in 
izobraževanjem ter kulturo« (str. 57). 

 

1.1 OPREDELITEV POJMA KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE 
 
Po pregledu različnih domačih in tujih virov (A Must or a Muse: Conference results – 

Arts and Culture in Education: Policy and Practice in Europe Arts, 2002; Road Map 
for Arts Education, 2006; Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v 
izobraževanju, 2009; Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje, 2009; Nacionalni 
program za kulturo 2012–2015, 2011) smo ugotovili, da je sam pojem kulturno-
umetnostna vzgoja zaradi kompleksnosti in razsežnosti vidikov težko enoznačno in 
jasno opredeliti. Poimenovanje in raba kulturne in umetnostne vzgoje od države do 
države nista enotni, različno poimenovanje lahko najdemo tudi znotraj posameznih 
držav (Žnidaršič, 2016). 
 
Najpogosteje uporabljeni pojmi so kulturna vzgoja (cutural education) in umetnostna 
vzgoja (arts education), skupen pojem umetnostna in kulturna vzgoja (arts and 
cultural education), pa tudi izraz umetnostna vzgoja in vzgoja o kulturni dediščini (arts 
and heritage education) (Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje, 2009).   
 
Dokument Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in 
izobraževanju (2009, str. 4) v skladu z Nacionalnim programom za kulturo 2004–
2007 v področje kulture zajema »umetniške dosežke, rezultate človeškega dela, 
moralo, zakone, verovanje, znanje in navade – gre torej za skupek dosežkov in 
vrednot, ki so rezultat človekovega delovanja, mišljenja in ustvarjanja« ter vključuje 
naslednja področja: »bralno kulturo, film in avdiovizualno kulturo, glasbeno umetnost, 
intermedijske umetnosti (multimedija), kulturno dediščino in tehniško kulturo, likovno 
umetnost (slikarstvo, kiparstvo, fotografija, arhitektura, oblikovanje …) in 
uprizoritvene umetnosti (gledališče, lutke, sodobni ples …)« (prav tam). 
 
Nacionalni program za kulturo 2004–2007 (2004) je v opisu kulturne vzgoje opredelil 
spodbujanje programov in projektov, ki povezujejo kulturno, izobraževalno in 
znanstveno področje. Ob zapisu te prioritete so kulturno vzgojo opredelili kot »preplet 
ustvarjanja na vseh področjih kulture, od tradicionalnih do sodobnih umetniških zvrsti, 
vključno s popularno kulturo in mediji, preplet učenja o kulturi, njene refleksije in 
ustvarjanja« (str. 19). Pri tem so posebej poudarili, da bistvo kulturne vzgoje ni v 
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dodajanju novih vsebin, temveč v  prepletanju vseh kurikularnih področij preko 
inovativnih pedagoških in didaktičnih pristopov. Kulturna vzgoja je pojmovana širše 
kot zgolj umetnost ali umetnostna vzgoja.  
 
Pregled dokumentov na področju vzgoje in izobraževanje v Sloveniji (Kurikul za 
vrtce, učni načrti za osnovne šole, Bela knjiga ...) je pokazal, da pojem kulturna 
vzgoja še ni uveljavljen, uporabljeni pa so izrazi »kultura, kulturne dejavnosti, 
umetnost in umetnostna vzgoja, kulturna identiteta ...« (Predlog modela kulturno-
umetnostne vzgoje, 2009, str. 25). 
 
Pojmu kulturna vzgoja sta se posvetili tudi slovenski raziskovalki M. Hrženjak in V. 
Vendramin (2003). Poudarili sta vlogo kulturne vzgoje kot sredstva za izpolnitev 
obljub iz Konvencije o otrokovih pravicah: avtonomne, kompetentne in aktivne 
udeležbe v družbenem in kulturnem življenju. Izpostavili sta dejstvo, da bi morala biti 
kulturna vzgoja ena izmed dimenzij vseh področij iz kurikula (gibanje, matematika, 
družba, umetnost, narava in jezik) in nikakor ne bi smela biti definirana kot še ena 
»obvezna kurikularna vsebina, s katero bi otrokom, pasivnim sprejemnikom, 
»servirali« »pravo« umetnost, »našo« tradicijo in »primerne« kulturne vzorce« (prav 
tam, str. 25). Kot dober primer sredstva za spoznavanje različnih kultur avtorici 
navajata uporabo otroške literature (pripovedke, pesmice, slikanice, zgodbice ...). 
 
Slovenski avtorji, ki so sodelovali pri oblikovanju Nacionalnega programa za kulturo 
2008–2011 (2008), so se strinjali, da je poimenovanje umetnostna vzgoja preozko. 
Cilji, postavljeni v omenjenem dokumentu, namreč vključujejo tudi oblikovanje stališč, 
odnosov, navad, promocijo umetnosti itd. in s tem presegajo zgolj umetnostne 
prakse. Poudarjati se je pričel umetnostni vidik kulture in s tem  strinjanje, da bi bil 
namesto izraza umetnostna vzgoja primernejši izraz kulturno-umetnostna vzgoja 
(Nacionalni program za kulturo 2008–2011, 2008). Za zamenjavo pojma v kulturno-
umetnostno vzgojo sta se opredelila tudi oba dokumenta, Nacionalne smernice za 
kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju (2009) in Predlog modela 
kulturno-umetnostne vzgoje (2009). 

Dodatno potrditev, da je izraz kulturno-umetnostna vzgoja primernejši, nam je podal 
zbornik pedagoškega inštituta (2008): Kultura in umetnost v izobraževanju – 
popotnica 21. stoletja, ki je prinesel predstavitev različnih pogledov slovenskih 
avtorjev na umetnostno in kulturno vzgojo v izobraževanju (Predlog modela kulturno-
umetnostne vzgoje, 2009). 
 
Novejši seznam področij v skladu s cilji kulturno-umetnostne vzgoje tako vključuje in 
povezuje: »knjigo, film in avdiovizualno dejavnost, uprizoritvene umetnosti, glasbene 
umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, ljubiteljsko kulturno 
dejavnost, medije, arhitekturo, kulturno dediščino, knjižnično dejavnost in arhivsko 
dejavnost« (Nacionalni program za kulturo 2014–2017, 2017, str. 3). 
 
Znotraj evropskih držav je leta 2005 začel delovati projekt European Glossary on Arts 
and Cultural Education, katerega cilj je podati pregled teminologije na tem področju 
in poenotiti pojme. Priložnost za sodelovanje pri nastajanju slovarja, ki se nenehno 
dopolnjuje, imajo predstavniki različnih evropskih držav (Avstrija, Francija, Belgija in 
Nizozemska) (European Glossary on Arts and Cultural Education, 2005).  
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1.2 PREGLED RAZVOJA KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE 
 
Razvoj ključnih izobraževalnih in kulturnih politik kaže na obstoj mnogih mednarodnih 
organizacij, ki poudarjajo pomembnost kulturno-umetnostne vzgoje. Organizacija 
UNESCO, ki podaja mnoge pobude v izobraževanju in kulturi, je v letu 1999 pozvala 
sodelujoče na področju kulturno-umetnostne vzgoje, da naredijo vse, kar je treba, da 
učenje umetnosti dobi poseben položaj v izobrazbi vsakega otroka (UNESCO, 1999). 
 
Na področju kulture in izobraževanja je od leta 2001 potekala vrsta mednarodnih in 
evropskih strokovnih srečanj in konferenc na temo kulturno-umetnostne vzgoje. V 
nadaljevanju povzemam nekatere pomembne (Predlog modela kulturno-umetnostne 
vzgoje, 2009): 
 
Prva konferenca o umetnostni in kulturni vzgoji v Evropski uniji se je odvijala leta 
2001 v Rotterdamu (A Must or a-Muse. Arts and Culture in Education: Policy and 
Practise in Europe, Rotterdam 2001). Udeleženci so tam prvič spregovorili o 
zasidranosti nove paradigme otroštva v zvezi s kulturno-umetnostno vzgojo. V 
razpravah so uporabljali pojma: kulturna vzgoja (cultural education) in umetnostna 
vzgoja (arts education), pogosto tudi združen izraz umetnostna in kulturna vzgoja 
(arts and cultural education).  
 
Sledila je konferenca v Haagu (Culture and school: Policies for Arts and Heritage 
Education across the European Union, Hague 2004), ki je je predstavljala izhodišče 
za primerjavo držav Evropske unije na področju kulturne vzgoje. Namen konference 
je bil pridobiti vpogled v različne politike in prakse držav Evropske unije ter hkrati 
priložnost izmenjave mnenj, kako razviti kurikul za umetnostno vzgojo in kulturno 
dediščino v prihodnje. 
 
Leta 2006 je v Lizboni potekala UNESCO-va konferenca (The World Conference on 
Arts Education: Building Creative Capacities for the 21st Century, Lisbon 2006), ki je 
spodbudila raziskavo o stanju kulturno-umetnostne vzgoje po svetu The Wow Factor: 
Global research compedium on the impact of the arts in education (Bamford, 2006). 
Namen raziskave je bil pregled učinkov programov in projektov v izobraževanju, s 
poudarkom na umetnosti. V omenjeni raziskavi najdemo naslednjo opredelitev 
umetnostne vzgoje (arts education): »Cilj umetnostne vzgoje je prenos kulturne 
dediščine na mladino, s čimer ji je omogočeno, da ustvarja svoj lastni umetniški jezik 
in prispeva k svojemu splošnemu razvoju (čustvenemu in kognitivnemu)« (prav tam, 
str. 21). Avtorica navaja dva različna pristopa k umetnostni vzgoji. Prvi pristop je 
vzgoja v umetnosti (education in art), kamor sodi sistematično poučevanje likovne 
umetnosti, glasbe, gledališča, plesnih in vizualnih form, rokodelstva ipd. Ta pristop pri 
učencih spodbuja kritično mišljenje, poučevanje praktičnih dejavnosti, izgradnjo 
kulturne identitete učencev, izboljšanje učenčevega odnosa do šole ter hkrati 
občutka osebnega zadovoljstva. Drugi pristop je vzgoja skozi umetnost (education 
through the arts), kjer je umetnost pedagoško sredstvo za učenje drugih šolskih 
predmetov ter sredstvo za doseganje bolj splošnih izobraževalnih ciljev. Spodbuja 
uporabo kreativne didaktike, znižuje nezadovoljstvo s šolo ter spodbuja pozitivni 
kognitivni transfer.  
 
Raziskava je omogočila splošen pregled kakovosti učinkovitih programov umetnostne 
vzgoje. V nadaljevanju povzemam najpomembnejše ugotovitve omenjene raziskave, 
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v kateri je sodelovalo več kot štirideset držav: Izraz »umetnostna vzgoja« je kulturno 
in vsebinsko specifičen. Njegova vsebina se razlikuje od države do države, glede na 
specifične razlike med ekonomsko razvitimi državami in državami v razvoju. 
Umetnost se pojavlja v izobraževanju v skoraj vseh državah po svetu in je vključena 
v kurikul v vseh državah ne glede na stopnjo razvitosti. Države, ki so ekonomsko bolj 
razvite, v kurikulu uporabljajo tudi sodobne medije (film, fotografijo, digitalne medije). 
Države v razvoju namenjajo večji poudarek kulturno specifičnim umetnostim (npr. 
oblikovanje pričesk v Singapurju, hoja na hoduljah na Barbadosu). Umetnostna 
vzgoja vpliva na otroka, učno okolje in skupnost, pozitivne učinke ima na otrokovo 
zdravje in socialno-kulturno počutje. Rezultat konference v Lizboni je dokument Road 
Map for Arts Education (Bamford, 2006). Dokument raziskuje vlogo umetnostne 
vzgoje pri spodbujanju kreativnosti in kulturne osveščenosti v družbi, promovira 
kulturno-umetnostno vzgojo v učečem se okolju ter poudarja pomembnost vloge pri 
izboljšanju kakovosti izobraževanja. Je osnova za »gradnjo« modela sodobne 
kulturno-umetnostne vzgoje po vsej Evropi, udeleženci konference so ga potrdili kot 
temeljni dokument na področju kulturno-umetnostne vzgoje.  
 
Ken Robinson je v svoji knjigi The Arts in Schools (1993) opozoril na »virtualno 
zamenljivost pojmov« umetnost in kultura (the arts and culture). Kulturo lahko namreč 
razumemo zelo široko, kot skupek navad, prepričanj, odnosov in oblik vedenja, 
značilnih za neko skupnost. V tem primeru je umetnost le en, pa čeprav pomemben 
vidik življenja v tej skupnosti. Po drugi strani pa je npr. pogosta raba fraze »odraščati 
v kulturnem okolju«, ki za mnoge predstavlja dom, kjer so bile police založene s 
knjigami, starši so poslušali glasbo in hodili v gledališče (Robinson, 1989). 

Za potrebe izmenjave informacij, znanja in izkušenj med uradniki Evropske unije 
(strokovnimi delavci na ministrstvih za kulturo oz. šolstvo) je bila leta 2002 
ustanovljena mreža ACE net, kasneje, leta 2008, pa tudi posebna delovna skupina, 
ki jo sestavljajo predstavniki vseh ministrstev za kulturo in šolstvo članic Evropske 
unije. 
 
Med pomembne dokumente, ki poudarjajo kulturno-umetnostno vzgojo v 
izobraževanju, štejemo Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije 
(2006) o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje. Priporočila poudarjajo razvoj 
kakovostnega izobraževanja in usposabljanja, usmerjenega v prihodnost ter 
prilagojenega potrebam evropske družbe. Izpostavljena je potreba po zagotovitvi 
ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. V priporočilih so kompetence 
opredeljene kot »tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnite in razvoj, 
dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Te kompetence so: 
sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična 
kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, 
učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost 
ter kulturna zavest in izražanje« (Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje, 2009, 
str. 21). Kompetenca »kulturna zavest in izražanje« je opredeljena kot spoštovanje 
pomena kreativnega izražanja, zamisli, izkušenj in čustev v različnih medijih, vključno 
z glasbo, literaturo, vizualnimi in upodabljajočimi umetnostmi. Kulturno znanje 
vključuje zavest o lokalni, nacionalni in evropski kulturni dediščini ter njihovem mestu 
v svetu (Požar Matijašič in Bucik, 2008). 
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V Sloveniji je podporo vključitve kulturno-umetnostne vzgoje v slovenske šolske 
sisteme izrazilo tudi Ministrstvo za kulturo, ki je finančno podprlo izvedbo treh 
raziskav na omenjenem področju. Raziskave je izvedel Mirovni inštitut v obdobju 
2001–2005 in posebej poudaril »nujnost vzpostavitve sodelovanja Ministrstva za 
kulturo in Ministrstva za šolstvo in šport ter vzpostavitev organa na državni ravni, ki 
naj se ukvarja izključno z dejavnostmi kulturne vzgoje« (Žnidaršič, 2006, str. 12). 

Prva raziskava, Kulturna vzgoja skozi otroško literaturo (Hrženjak in Vendramin, 
2003), je izhajala iz dejstva, da je kulturna vzgoja za otroke še precej nerazvito 
območje, analizirala je predšolske kurikule v Sloveniji in nekaterih nordijskih državah. 
Ugotovitve so pokazale, da bi bilo za kakovostno uresničevanje kulturno-umetnostne 
vzgoje potrebno predvsem regionalno in mednarodno povezovanje, mreženje in 
vključevanje sodobnih informacijskih tehnologij. 

Cilj druge raziskave, Kulturna vzgoja: evalvacijska študija (Hrženjak, 2004), je bil 
ugotoviti, kje se kažejo težave zaradi neustreznosti ali pomanjkljivosti organizacije in 
sistemske podpore. V ta namen so analizirali že uveljavljene primere dobre prakse 
na omenjenem področju v Sloveniji.  

Tretja raziskava, Kulturna vzgoja: dostopnost kulture ter povezovanje med kulturo in 
izobraževanjem – iskanje konceptualnih in sistemskih rešitev (Hrženjak, Vendramin 
in Jurančič, 2005), je analizirala stanje kulturne vzgoje v okviru povpraševanja v 
slovenskem osnovnošolskem sistemu. Rezultat raziskave so priporočila za dvig 
sodelovanja in povezovanja kulturnega in izobraževalnega sistema, narejena na 
podlagi nordijskega in britanskega modela.  

Dvig kakovosti kulturno-umetnostne vzgoje spodbujajo tudi nekateri drugi pomembni 
dokumenti na tem področju: 

– Nacionalni programi za kulturo, temeljni strateški dokument slovenske politike: 
NPK 2004–2007 (2004) in NPK 2008–2011 (2008) spodbujata razvoj 
posameznikove in skupinske ustvarjalnosti ter kulturne raznolikosti, varovanje 
slovenske kulturne dediščine in tradicije  ter kulturno izmenjavo Slovenije s 
svetom; 
NPK 2012–2015 (2011) zastavlja cilje: prepoznati pomen kulturno-umetnostne 
vzgoje v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu in širši družbi, načrtno 
izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju, zagotoviti 
strokovno usposabljanje na področju kulturno-umetnostne vzgoje za strokovne 
delavce, zagotoviti promocijo in dostopnost informacij o kakovosti kulturno-
vzgojni ponudbi; 

– Strategija razvoja Slovenije (2006–2013) (2005): poudarja skrb za kulturno 
identiteto in spodbujanje kulturne raznolikosti; 

– Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj predšolske vzgoje do 
univerzitetnega izobraževanja (2007); 

– Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju 
(2009); 

– Uvedba programa Ustvarjalna Evropa 2014–2020 (2013) podaja temeljne 
ukrepe v okviru podprogramov – MEDIA, medsektorski sklop, in se zavzema 
za razvoj sodelovanja na mednarodni ravni ter krepitev ustvarjalnih organizacij 
(Žnidaršič, 2016). 
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1.3 CILJI IN NAČELA KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE 
 

Cilji in načela kulturno-umetnostne vzgoje v Sloveniji so opredeljeni na podlagi 
Nacionalnih smernic za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju (2009, 
str. 5–6), ki izhajajo iz temeljnega mednarodnega dokumenta kulturno-umetnostne 
vzgoje Road Map for Arts Education (2006). 

 
1.3.1 Cilji kulturno-umetnostne vzgoje  
 

a) Podpora človekovih pravic do izobraževanja in kulturnega udejstvovanja 
Kultura in umetnost sta ključni kompetenci vsakega izobraževanja za vse otroke, 
mladostnike, odrasle in ostale skupine, ki so pogosto izključene iz izobraževanja (npr. 
imigranti, kulturne manjšine, ljudje s specifičnimi primanjkljaji ...). Hkrati mednarodne 
konvencije in deklaracije vsem omenjenim skupinam omogočajo pravico do 
izobraževanja, celovitega in harmoničnega razvoja ter udeležbe v kulturnem in 
umetniškem življenju. Omenjene pravice so zapisane v Splošni deklaraciji človeških 
pravic (22., 26. in 27. člen) in Konvenciji o otrokovih pravicah (29. in 31. člen) 
(Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju, 
2009). 

 
b) Razvoj ustvarjalnosti 

Posameznikovo ustvarjalnost je potrebno spodbujati skladno z njegovimi potenciali. 
 

c) Razvoj posameznikovih zmožnosti 
Umetniški procesi imajo mnogo pozitivnih učinkov na razvoj učenčevih sposobnosti: 
krepijo občutek za ustvarjalnost, iniciativnost, razvijajo domišljijo, čustveno 
inteligentnost, kritično mišljenje in presojanje ... Vzgoja z umetnostjo in v umetnosti 
(education in and through the arts) pozitivno vpliva na posameznikov kognitivni 
razvoj. Zaradi poudarka na razvoju kognitivnih sposobnosti se kaže škoda čustvene 
sfere in zmanjševanje moralnega vedenja v moderni dobi. Vsako zdravo moralno 
vedenje nujno vključuje tudi čustveno komponento in prav umetnostna vzgoja je tista, 
ki lahko s spodbujanjem čustvenega razvoja pripomore k boljšemu ravnotežju med 
kognitivnim in čustvenim razvojem. 

 
d) Izboljšanje kakovosti izobraževanja 

Število otrok, vključenih v izobraževanje, raste, primanjkljaj pa se kaže v kakovosti 
izobraževanja, ki v večini držav po svetu še vedno ostaja na nizki ravni. Kakovostno 
izobraževanje bi lahko opredelili s tremi načeli: »izobraževanje, ki je koristno in 
primerno za učenca, vendar hkrati podpira splošne, univerzalne vrednote; 
izobraževanje, ki je nepristransko glede dostopnosti in rezultatov ter zagotavlja 
socialno vključevanje; izobraževanje, ki odraža in pomaga uresničiti posameznikove 
pravice« (Road Map for Arts Education str. 6). 

 
e) Razvijanje estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti 

Kulturno-umetnostna vzgoja prispeva k razvijanju estetske občutljivosti ter kritičnega, 
samokritičnega in dejavnega odnosa do kulture in umetnosti (Nacionalne smernice 
za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju, 2009). 
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f) Podpora izražanja kulturne raznolikosti 
Vsaka kultura ima svoje značilno umetniško izražanje in kulturne običaje. 
Izobraževalni sistemi so tisti, ki morajo poskrbeti, da se spoštovanje umetnosti in 
kulture prenaša iz generacije v generacijo z namenom ohranjanja svojega naroda. 
Kulturno-umetnostna vzgoja spodbuja posameznika k strpnosti in razumevanju 
drugačnosti ter krepitvi medkulturnega dialoga.  

 
g) Dviganje ravni kulturne zavesti 

Kulturna zavest je eden izmed ključnih pogojev za vključenost v odprto družbo, ki 
temelji na avtonomiji posameznika. Kulturno-umetnostna vzgoja dviguje kulturno 
zavest, kot jo opredeljujeta Evropski parlament in Svet.  

 
h) Zavedanje pomena nacionalne kulturne dediščine 

Kulturno-umetnostna vzgoja se zavzema za ohranjanje stvaritev, pomembnih za 
nacionalno, evropsko in svetovno kulturno dediščino (Nacionalne smernice za 
kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju, 2009). 

 
 

1.3.2 Načela kulturno umetnostne vzgoje  

 
Poudarjajo posamezne vidike kakovostnega uresničevanja in niso razvrščena po 
pomembnosti. Povzemam jih po Nacionalnih smernicah za kulturno-umetnostno 
vzgojo v vzgoji in izobraževanju (2009). 

 
a) Načelo pomena kulturno-umetnostne vzgoje 

Zajema ozaveščanje javnosti o pomenu kulturno-umetnostne vzgoje za družbo kot 
celoto. 
 

b) Načelo kroskurikularnosti 
Zajema uveljavljanje kulturno-umetnostne vzgoje kot kroskurikularne vsebine v učnih 
načrtih vseh predmetov in področij dejavnosti. 
 

c) Načelo dostopnosti in obveščenosti 
Zajema zagotavljanje dostopa kulturnih dobrin in vseh oblik kulturno-umetnostne 
vzgoje (formalnih, neformalnih, priložnostnih)  ter informiranje o ponudbi kulturnih 
ustanov na vseh treh ravneh (nacionalni, regionalni in lokalni). 
 

d) Načelo kakovosti in ustreznosti 
Zajema zagotavljanje kakovostne ponudbe kulturno-umetnostnih dejavnosti, ki so 
prilagojene razvojnemu obdobju otrok. 
 

e) Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti 
Zajema zagotavljanje enakovrednih pogojev razvoja vsakega otroka glede na 
starostno obdobje in skupinske razlike ter ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje. 
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f) Načelo svobode in demokratičnosti 
Zajema zagotavljanje pravice posameznika do izbire dejavnosti na kulturno-
umetnostnem področju ter upoštevanje svobode in odgovornosti ustvarjalca in 
prejemnika. 
 

g) Načelo medkulturnega dialoga 
Zajema zagotavljanje možnosti za poznavanje, ustvarjanje, vrednotenje, 
(po)doživljanje in predstavljanje lastne kulture, zaznavanje, razumevanje in 
sprejemanje drugačnosti, premagovanje predsodkov do drugih kultur, primerjanje 
kultur, vzgajanje k strpnosti ter ohranjanje oz. nadgrajevanje lastne identitete in 
kulture;  vključevanje različnih kultur v vzgojno-izobraževalno delo in omogočanje 
izkustvenega spoznavanja kulturnih razlik. 
 

h) Načelo razvojno-procesnega pristopa 
Zagotavljanje razvojno-procesnega učenja, ki spodbuja posameznikove lastne 
strategije razumevanja, izražanja in razmišljanja. 
 

i) Načelo partnerstva 
Zajema poudarjanje pomena partnerskega povezovanja različnih subjektov na 
posameznih ravneh družbe: nacionalni, regionalni in lokalni ravni, na ravni vrtcev, šol 
in kulturnih ustanov, med strokovnimi delavci v vzgoji in izobraževanju, med umetniki 
oz. delavci kulturnih ustanov ter med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in 
družinami; vzpostavljanje partnerskega mednarodnega sodelovanja; upoštevanje 
timskega načrtovanja in izvajanja, horizontalne in vertikalne povezanosti med 
izvajalci, sodelovanja z družbenim okoljem in specifike kulturnega okolja. 
 

j) Načelo strokovnosti 
Zajema zagotavljanje pridobivanja ustreznega znanja in veščin za uresničevanje 
kulturno-umetnostne vzgoje; zagotavljanje nadaljnjega izobraževanja in 
nadgrajevanja že pridobljenega znanja ter spoznavanje dodane vrednosti 
medsebojnega sodelovanja vseh udeleženih. 
 

k) Načelo načrtovanja, spremljanja in vrednotenja 
Zajema izpostavljanje pomembnosti načrtovanja z upoštevanjem razvojno-
procesnega pristopa, spremljanja in vrednotenja dejavnosti na področju kulturno-
umetnostne vzgoje za zagotavljanje uspešnega izvajanja teh dejavnosti. 
 

l) Načelo aktualnosti in sodobnosti 
Zajema zagotavljanje dostopnosti do novih in sodobnih kakovostnih kulturno-
umetniških vsebin, praks, zvrsti, procesov … 
 

m) Načelo spodbujanja raziskovalnega dela 
Zajema pridobivanje strokovnih argumentov o pomembnosti kulturno-umetnostne 
vzgoje. 
 

n) Načelo zagotavljanja materialnih in prostorskih pogojev 
Zajema zagotavljanje ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za organiziranje in 
izvajanje kulturno-umetniških dejavnosti (Nacionalne smernice za kulturno-
umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju, 2009). 
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1.4 MESTO IN VLOGA KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE 
 

Zaradi poplave komercializacije, potrošniškega odnosa do glasbe in drugih področij 
umetnosti ter zvočne in vizualne onesnaženosti okolja, se niti ne zavedamo, da se 
popolnoma izgublja kritičnost do prepoznavanja kakovosti v umetnosti. Odnos do 
glasbe (in drugih umetnosti) postaja površinski in se pogosto ocenjuje le na ravni 
všečnosti (Sicherl Kafol, 2015). Odsotnost ustvarjalnega in reflektivnega odnosa do 
umetnosti tako vodi v izginjanje njenega avtonomnega pomena (Elliott, 1995). Na 
nujnost tako imenovane zvočne ekologije v vsakdanjem okolju otrok opozarja tudi B. 
Rotar Pance (Bucik idr., 2006). 

Ob tem mednarodne raziskave (Bamford, 2006; Eurydice, 2010), ki vključujejo tudi 
Slovenijo, navajajo nekatere kritične misli in sicer (Sicherl Kafol, 2015), da »obstaja 
potreba po stalnem strokovnem izpopolnjevanju učiteljev in kulturnih delavcev za 
izvajanje skupnih dejavnosti na umetnostnih področjih; da primanjkuje kakovostnih 
partnerstev, saj je najpogostejša oblika sodelovanja med kulturnimi in 
izobraževalnimi ustanovami obiskovanje muzejev, galerij, gledališč, koncertov; da 
sodelovanje umetnikov pri izobraževanju učiteljev največkrat poteka v obliki delavnic 
in seminarjev, pogreša pa se vključevanje umetnikov v šolske programe na podlagi 
uradnih programov in sistemske podpore; da je v predmetnikih premajhno število ur 
umetnostnih predmetov v primerjavi z drugimi področji (naravoslovje, matematiki, 
družboslovju, jeziku); da razrednim učiteljem primanjkuje samozavesti in 
usposobljenosti za poučevanje umetnostnih predmetov« (str. 69). Poleg že 
navedenih pomanjkljivosti se učitelji soočajo tudi s prostorsko stisko ter težavnim 
spremljanjem in preverjanjem znanja učencev (Eurydice, 2010). 

Razloge za vse nastale težave kulturno-umetnostne vzgoje raziskuje tudi M. 
Hrženjak (2004) v svoji evalvacijski študiji, kjer ugotavlja, da  so glavni razlogi za tako 
stanje prav v nesodelovanju Ministrstva RS za kulturo in Ministrstva RS za šolstvo, 
znanost in šport. Nezainteresiranost Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport za 
kulturno področje namreč onemogoča sistematično oblikovanje povezav med 
kulturnimi institucijami, ki imajo željo in strokovno podlago za izvajanje kulturno-
vzgojnih dejavnosti, in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, ki imajo te vsebine v 
svojih programih, a jih ne znajo ustrezno izvajati.  

Kulturna vzgoja  brez tesnejšega sodelovanja med Ministrstvom za kulturo in 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport nima perspektive. Nesodelovanje 
obeh ministrstev vodi v stanje, v katerem bodo »kulturne institucije prisiljene svoje 
kulturno-vzgojne projekte predvsem tržiti, ker ne bo sistemsko urejenih poti, po 
katerih bi porabniki, torej otroci in mladina, prišli do njih« (str. 13). Kulturno-vzgojni 
projekti vsekakor ne bi smeli biti področje, ki je prepuščeno trgu. S tem bi bila kršena 
temeljna otrokova pravica »zagotavljanje enakih možnosti pri dostopu do kulture in 
do kulturne pismenosti« (prav tam).  

Na potrebo po tesnejšem povezovanju kulture, znanosti in izobraževanja opozarjajo 
tudi Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju 
(2009) ter hkrati pojasnjujejo in ozaveščajo njeno vlogo pri izboljševanju kakovosti 
izobraževanja in razvijanju posameznikove ustvarjalnosti. Poudarjajo, da kulturno-
umetnostna vzgoja potrebuje prožnost pri opredeljevanju časa in prostora, zato je ni 
mogoče zadovoljivo uresničiti v togem urniku (Eurydice, 2010).  
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Analize stanja v Sloveniji na področju kulturno-umetnostne vzgoje kažejo (Eurydice, 
2010), da je potrebno »povečati zavedanje o vlogi kulturnega izobraževanja v 
izobraževalnem sistemu, izboljšati raven kulturne pismenosti in vzpostaviti povezavo 
med izobraževanjem in kulturo« (str. 92). Kot v svoji študiji ugotavlja M. Hrženjak 
(2004), ni cilj »vpeljevati kulturne vzgoje v šole kot neko dodatno vsebino, ki bo 
obremenila že tako prenatrpane učne načrte in delovne obveznosti šolarjev in šolark, 
pač pa preplesti kulturne vsebine z že obstoječimi kurikuli in v ta namen povezati šole 
in kulturne ustanove« (str. 16). 
 
 
 

2 GLASBENA UMETNOST
1
 

 
»Glasba se pojavi v vsaki kulturi, zato jo označujemo kot kulturni fenomen. Je 
človekova potreba v vseh časih. Izraža željo po oblikovanem zvočnem okolju, zvočni 
komunikaciji in ustvarjalnosti« (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011, str. 4). 
 

2.1 KONCEPT CELOSTNEGA POUČEVANJA  

 
Različne študije kažejo pomemben prispevek kulturno-umetnostne vzgoje k motivaciji 
in  ustvarjalnosti otrok ter posledično razvoju temeljev za ustvarjalno in produktivno 
družbo. Različni avtorji prepoznavajo, da so za celostni razvoj otrok ključne tudi 
izkušnje s kakovostno kulturno-umetnostno vzgojo, zato je spoznavanje različnih 
področij umetnosti ter s tem različnih načinov izražanja in komuniciranja (z besedami, 
gibi, slikami, glasbo …) za razvoj izjemno pomembno (Eurydice, 2010). 

Tradicionalno šolsko učenje zaradi svoje enostranske naravnanosti na besedno-
simbolično ter spoznavno raven zanemarja nekatere druge pomembne vidike učenja. 
Premalo se osredini na čustvene potrebe, celovitost čutne in telesne izkušnje, 
socialne odnose ter ureditev fizičnega okolja, v katerem učenje poteka, ter s tem 
zanemarja tudi celosten razvoj učenca. Vsi našteti dejavniki imajo ključno vlogo pri 
doseganju uspešnih dolgoročnih učnih rezultatov, zato se je med raziskovalci na tem 
področju pojavila vrsta pobud, kako učenje napraviti prijetnejše in hkrati 
učinkovitejše, ob celovitejšem upoštevanju spoznanj o najugodnejših pogojih za 
učenje ter največjem izkoristku možganskih sposobnosti (Marentič Požarnik, 2014). 
Vrsta pouka, ki je usmerjena k spodbujanju celostnega učnega razvoja otroka, je tudi 
projektno učno delo. Kot meni avtorica V. Žužej s sodelavci (1995) je projektno učno 
delo »odprt in fleksibilen didaktični sistem, ki temelji na principu celostnega razvoja 
učenčeve osebnosti« (str. 8).Tudi nekateri drugi avtorji z izkušnjami na področju 
projektnega dela poudarjajo pomembnost vključevanja celostnega mišljenja v pouk. 
V. Pukl (1994) meni, da bi moralo učenje biti interdisciplinarno (dejstva naj se torej 
presoja z različnih vidikov znanosti, ne le z enega), pri tem pa naj se aktivirajo vsa tri 
področja: spoznavno, čustveno in telesno. 
 

                                                           
1
 V besedilu uporabljam sodobno poimenovanje predmeta glasbena umetnost, med tem ko učni načrt ohranja 

še staro poimenovanje glasbena vzgoja. 
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2.1.1 CELOSTNO POUČEVANJE GLASBENE UMETNOSTI  
 

K uresničevanju ciljev celostnega pouka pomembno pripomore glasbena umetnost, 
saj kot zvočni fenomen posega v učenčevo osebnostno strukturo (Sicherl Kafol, 
2001). Celosten glasbeni razvoj zajema tri vzgojno izobraževalna področja: izvajanje, 
poslušanje in ustvarjanje glasbe. Vsa področja skupaj tvorijo oz. sooblikujejo 
kompleksno zasnovano glasbeno dejavnost (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 
Dejavnosti poslušanja, izvajanja in ustvarjanja glasbenih vsebin nimajo vpliva le na 
glasbeni razvoj, temveč tudi na splošni estetski, moralni, telesni in intelektualni razvoj 
osebnosti (Denac, 2012). 

»Učenje in poučevanje glasbe je uspešno, če ga načrtujemo in izvajamo celostno, 
dejavno in ustvarjalno. Celosten pouk glasbe spodbuja in omogoča doseganje 
glasbenih ciljev na čustveno-socialnem, gibalnem in spoznavnem področju razvoja« 
(Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011, str. 15). 

Pomen dejavnostno naravnane glasbene vzgoje izpostavlja tudi B. Sicherl Kafol 
(2001), ki pravi, da je za uspešno glasbeno učenje potrebno spodbudno učno okolje, 
ki z interakcijo glasbenih dejavnosti vodi v aktivno pridobivanje glasbenih izkušenj 
(prav tam). 

 
2.1.2 VPLIV CELOSTNEGA POUČEVANJA GLASBENE VZGOJE NA 
AFEKTIVNO-SOCIALNI, PSIHOMOTORIČNI IN KOGNITIVNI RAZVOJ OTROK  
 
Učenec se ob poslušanju, sprejemanju in ustvarjanju odziva na vseh treh področjih: 
kognitivnem, afektivno-socialnem, psihomotoričnem. Če je šola doslej največ 
pozornosti namenjala vzgoji kognitivnega področja, naj bi se v prihodnje osredinila 
tudi na slednji dve področji, ki nista nič manj pomembni. Avtorica B. Sicherl Kafol 
(2001) navaja strukturo procesnih ciljev na področju razvoja in jih v nadaljevanju 
povzemam. 

Afektivno-socialno področje spodbuja razvoj samozaupanja, pozornosti, sproščenega 
in pozitivnega odnosa do učenja, ponotranjenih vrednot, medsebojnih odnosov, 
interakcijskega učenja, estetske in splošne občutljivosti.  

Psihomotorično področje se osredini na razvoj gibalne sproščenosti in zavedanja 
telesa, orientacije v prostoru, gibalne spretnosti in koordinacije, gibalne komunikacije 
ter gibalno estetske izraznosti in občutljivosti.  

Kognitivno področje zajema razvoj intuitivnosti in imaginacije, miselnih strategij, učne 
samostojnosti, problemskega in ustvarjalnega mišljenja, kritičnega vrednotenja ter 
ustvarjalne komunikacije različnih področij izražanja. 

V nadaljevanju povzemam nekaj raziskav, ki potrjujejo pozitiven vpliv glasbene 
vzgoje na posamezna področja otrokove osebnosti. 

Dizier (1989, v Denac, 2012) je preučeval vpliv glasbene vzgoje na posamezna 
področja otroke osebnosti. Program je pri šolskih otrocih obsegal dve do tri ure 
glasbene vzgoje na teden. Ob koncu eksperimenta so ugotovili pozitivne vplive 
glasbene vzgoje na razvoj sposobnosti branja ter afektivnega in socialnega vedenja. 
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Podobno raziskavo, prav tako na področju vpliva glasbene vzgoje na otrokovo 
osebnost, so izvedli v Švici in pri otrocih opazili boljše rezultate pri besednem 
izražanju, motivaciji in socializaciji (Weber, 1997, v Denac, 2012). 

Izsledki raziskave na področju celostnega glasbenega razvoja učencev (Sicherl 
Kafol, 1999) so potrdili, da »s celovito glasbeno vzgojo učinkovito spodbujamo 
glasbeni in splošen razvoj otrok« ter da »udejanjenje ciljev celostne glasbene vzgoje 
spodbuja uravnovešen razvoj na vseh treh področjih: afektivno-socialnem, 
psihomotoričnem in kognitivnem.« (Sicherl Kafol, 2001, str. 28) 

Po pregledu različnih raziskav vidimo, da ima glasba integrativno razsežnost. Poleg 
glasbenega razvoja spodbuja tudi napredek na vseh treh področjih učenčevega 
razvoja in  ima pomembno vlogo pri celostnem pouku (Sicherl Kafol, 2001). 

 

2.2 UČNI NAČRT ZA GLASBENO VZGOJO 
 
Glasba je oblika komunikacije, ki ima vpliv na občutja, misli in delovanje. Stik z 
njenimi vrednotami predstavlja temelj za razumevanje glasbenih pojavov in pojmov. 
Procesi glasbenega učenja in poučevanja kažejo spodbuden razvoj glasbenega 
doživljanja in mišljenja ter pomemben vpliv na razvoj glasbenih sposobnosti, 
spretnosti in znanja. Cilje glasbe se uresničuje z dejavnostmi poslušanja, izvajanja in 
ustvarjanja, kar omogoča sprejemanje različnih oblik glasbe in vodi v njeno 
presojanje in vrednotenje (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 
 
Glasba v šolski prostor vnaša sproščeno komunikacijo in spodbuja povezovanje 
različnih področij: samodiscipline, občutljivosti, umetniškega izražanja ter 
sodelovanja z ožjim in širšim družbenim okoljem. Učence spodbuja k aktivnemu in 
selektivnemu poslušanju glasbe v medijih ter na prireditvah, hkrati pa omogoča 
interdisciplinarne povezave z drugimi področji, s čimer spodbuja široko razgledanost 
na različnih umetniških in znanstvenih področjih (prav tam). 
 
V Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011, str. 5) so kot vodilo pri načrtovanju in 
izvajanju pouka glasbene umetnosti zapisani nekateri splošni cilji: 
–   »spodbujanje doživljanja in izražanja glasbe z glasbenimi dejavnostmi 

(poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) ter drugih izraznih sredstev in medijev; 
– vzbujanje radovednosti ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do glasbe; 
– sodelovanje v različnih oblikah glasbenega udejstvovanja; 
– oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne glasbene 

dediščine; 
– razvijanje občutljivosti in strpnosti do različnih glasbenih kultur ter tistih, ki to 

glasbo tudi izvajajo; 
– poznavanje glasbene literature, ustvarjalcev in poustvarjalcev ter zakonitosti 

glasbenega jezika; 
– razvijanje kritične presoje in vrednotenja glasbe; 
– spodbujanje estetskega razvoja z dejavnostmi glasbenega izvajanja, 

poslušanja in ustvarjanja; 
– vzgajanje za ustvarjanje in ohranjanje zdravega zvočnega okolja ter 

preprečevanja zvočne onesnaženosti, 
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– razvijanje glasbenih sposobnosti in spretnosti z aktivnimi oblikami in metodami 
dela; 

– razvijanje sporazumevanja in komuniciranja v glasbenem jeziku; 
– gibalno-rajalno, plesno, likovno in besedno izražanje glasbenih doživetij in 

predstav, 
– povezovanje glasbe z drugimi umetnostmi in z različnimi predmetnimi področji, 

usmerjanje v ustvarjalno uporabo glasbenega znanja v šolskem in 
zunajšolskem udejstvovanju; 

– ozaveščanje pomena glasbenega delovanja in razvoja z vidika trajnostnega 
razvoja; 

– razvijanje smiselne in kritične uporabe sodobne tehnologije; 
– spoznavanje učinka in uporabnost glasbenih dejavnosti kot sprostitvenih 

tehnik za telo in duha (glasbena terapija); 
– razvijanje čustvene inteligence kot temeljnega pogoja za učenje ter čustveno-

socialno zrelost otrok«. 
 

Za dodatno pomoč učiteljem so navedena didaktična priporočila. Namen slednjih je 
predstaviti nekatere paradigme sodobne didaktike glasbe z upoštevanjem stopnje 
razvoja učencev, svetovati pri izbiri ustreznih metod, oblik in vsebin dela, izpostaviti 
konkretne možnosti medpredmetnega povezovanja in vključiti sodobne tehnologije v 
pouk. Posebej poudarjeno je izvajanje celostnega, dejavnega in ustvarjalnega 
poučevanja in učenja glasbe (prav tam). 

Učni načrt za glasbeno vzgojo (2011) učitelje spodbuja k strokovnemu, 
avtonomnemu in fleksibilnemu načrtovanju, izvajanju in evalviranju vzgojno-
izobraževalnega procesa. Izbira glasbenih vsebin je prepuščena učitelju, ta jih 
avtonomno izbira, pri čemer upošteva razvojne in druge značilnosti učencev. V 
obdobju razvoja temeljnih glasbenih zmožnosti (posluhov) in glasbenega 
opismenjevanja je še posebej pomembno raznovrstno in spodbudno okolje, v 
katerem je glasbeno dejaven tudi učitelj. 

2.3 UČNI NAČRT ZA IZBIRNI PREDMET GLASBENI PROJEKT 
 

Glasbeni projekt je v Učnem načrtu za izbirni predmet ansambelska igra, glasbena 
dela, glasbeni projekt (2011) opredeljen kot »sinteza različnih dejavnosti, kjer učenci 
na različnih ravneh uresničujejo svojo ustvarjalnost« (str. 9) in se izvaja v zadnjem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole (7., 8. in 9. razred). Je »načrtovana 
nadgradnja predhodnih glasbenih izbirnih predmetov, saj v svojih oblikah predvideva 
izvajalsko ustvarjalne dejavnosti in umetniška glasbena dela« (prav tam, str. 13). 
Zajema glasbeno produkcijo, poustvarjalnost, ustvarjalno raziskovanje ter 
vrednotenje. Pred začetkom izvedbe glasbenega projekta je potreben natančen 
načrt, ki ga sestavijo učenci skupaj z učiteljem. Učenci sodelujejo s predlogi in 
spodbudami, učitelj pa skrbi za organizacijsko povezanost in kakovostno izdelavo. 
Zaželena je povezava različnih predmetnih področij. Ob zaključku projekta naj bi 
učenci poznali organizacijo, sestavine in vsebino glasbenega projekta ter obvladali 
različne pristope. 
 
V Učnem načrtu za izbirni predmet ansambelska igra, glasbena dela in glasbeni 

projekt (2011, str. 11) so navedene nekatere vsebine in cilji za oblikovanje glasbenih 

projektov: 
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OPERATIVNI CILJI VSEBINE 

Učenci:  

– izvedejo glasbeno ali z glasbo povezano 
predstavo (lutkovno, dramsko) 

– spevoigra 
– glasbena pravljica 
– muzikal 

– z lastnimi glasbenimi idejami ali z 
obstoječi glasbeno literaturo ozvočijo 
video film, šolski radijski program 

– ljudska glasbila in zvočila 
– ljudske pesmi 
– posnetki ljudskih pevcev in godcev 
– ljudski plesi in folklorne skupine 

– raziščejo določeno glasbeno dejavnost 
posameznikov ali ustanov v svojem 
okolju (obisk znanega skladatelja ali 
izvajalca) 

– znani glasbeni ustvarjalec in njegova dela 
– pogled v skladateljevo delavnico 
– znani glasbeni poustvarjalec in njegovi 

dosežki 
– delo in dosežki znanega pevskega zbora 
– delo in dosežki znanega orkestra 
– dejavnost glasbene šole 

v drugo: Glasbena mladina, Opera 

– pripravijo razstavo likovnih del z 
glasbenimi motivi in jo primerno ozvočijo 

– likovni izdelki učencev na glasbeno tematiko 
– razstava reprodukcij velikanov likovnih 

ustvarjalcev na glasbeno tematiko 

– izdelajo in predstavijo program 
računalniško oblikovanih glasbenih 
vsebin 

 

 

Vir: Učni načrt za izbirni predmet ansambelska igra, glasbena dela in glasbeni 
projekt, 2011, str. 9 
 

2.4 UČNI NAČRT ZA IZBIRNI PREDMET UMETNOST 

 
Učni načrt za izbirni predmet umetnost (2013) zajema področje filma, folklorne 
dejavnosti, glasbene ustvarjalnosti, gledališke dejavnosti (drama, lutke), likovne 
ustvarjalnosti, literarne ustvarjalnosti, plesa ter šolskih produkcij, dogodkov in 
proslav. Izvaja se za učence 4., 5. in 6. razreda. 
 
Cilji predmeta so, da učenci: 

– »oblikujejo in poustvarijo glasbeno ali z glasbo povezano predstavo (npr. 
glasbena pravljica, spevoigra, muzikal), 

– poustvarjajo in ustvarjajo vokalne, inštrumentalne in vokalno-
inštrumentalne vsebine (izbor izvajalskega sestava ter izvajalskega 
programa izhaja iz želja, sposobnosti, spretnosti in znanj učencev), zvočno 
eksperimentirajo, improvizirajo ter izražajo lastne glasbene zamisli, 
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– se glasbeno opismenjujejo (navajanje na samostojno orientacijo v 
partiturah, zapisujejo glasbene zamisli), 

– s sodobnimi glasbenimi mediji ozvočijo različne vsebine (npr. filme, 
razstave likovnih del, šolske proslave, produkcije)« (Učni načrt za izbirni 
predmet umetnost, 2013, str. 6). 

 

3 PROJEKTNO UČNO DELO 

 
H. Novak (1990) opredeli projektno delo kot vrsto pouka, kjer »učitelj učence 
postopno vodi skozi učni proces v smeri uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev 
in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z učenci na začetku izvajanja projekta« (str. 
22). 
Učenci ob učiteljevi pomoči zbirajo potrebne podatke, raziskujejo, opazujejo, rešujejo 
probleme, izvajajo praktične aktivnosti ipd. ter tako prihajajo prek lastne aktivnosti do 
neposrednih spoznanj in znanja. Z  aktivnim udejstvovanjem razvijajo svoje 
potenciale in »notranje možnosti« ter se pri tem učijo samostojnega in kritičnega 
presojanja, izvirnega in ustvarjalnega reševanja nalog, komuniciranja, medsebojnega 
upoštevanja in spoštovanja (Novak idr., 2009). 
 
Glavni nosilec oz. izvajalec posameznih aktivnosti je torej učenec in to v vseh etapah 
projekta. Učiteljeva naloga med projektom je učence spodbujati, usmerjati in jim 
pomagati pri uresničevanju v naprej zastavljenih ciljev. Projektno delo poteka v 
različnih organizacijskih oblikah: kot individualno delo, delo v parih ali skupinsko delo, 
pri čemer skupino tvori eden ali več razrednih oddelkov, cela šola ali pa se skupina 
tvori izven razreda. Izvaja se lahko nepretrgoma (več ur, dni, tednov ali mesecev) ali 
pa s premori (Novak, 1990). 
 

Izvedba projektnega dela poteka v štirih korakih (Novak idr., 2009, str. 13): 

1. korak: OBLIKOVANJE POBUDE IN CILJA 
2. korak: NAČRTOVANJE IZVEDBE 
3. korak: URESNIČITEV CILJA 
4. korak: EVALVACIJA IZVEDBE 

 
Na podlagi doslej predstavljenih lastnosti in posebnosti H. Novak (1990) projektno 
učno delo umesti med odprte učne sisteme oz. procese. »Projektno delo v učnem 
procesu ne sme prevladovati ali biti celo edini didaktični model, lahko pa je dragocen 
prispevek k skladnejšemu razvoju individualnosti in socializaciji. V tem smislu prinaša 
pomembne spremembe predvsem z dveh vidikov. Po enem razvija demokratičen 
način življenja in dela v šoli, po drugi pa celostno razvija učenčevo osebnost. 
Vzpostavlja drugačne razmere in odnose med učitelji in učenci, ti pa je za vzgojno-
izobraževalno delo izjemno pomembno« (Pukl, 1994, str. 19–20). 
 
Z vidika pedagoškega postopka se projektno delo občutno razlikuje od 
tradicionalnega pouka. Pri slednjem sta vloga vodje projekta in položaj učencev 
drugačna kot pri prvem in ta razlika ima ključen vpliv na počutje v skupini in 
medosebne odnose (Novak, 1990). 
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Kot pravi H. Novak (Novak idr., 2009) je  »temeljno vodilo pri projektnem delu 
spodbujati celovit, optimalen in skladen osebnostni razvoj vsakega posameznika« 
(str. 15). 
 

3.1 ETAPE PROJEKTNEGA DELA 
 
Projektno delo je sestavljeno iz različnih komponent, ki si sledijo v etapah po 
določenem zaporedju. Poimenovanje in število etap, zgradba ter potek projektnega 
dela se glede na različne avtorje nekoliko razlikujejo. 
Eden prvih izvajalcev »metode projekta«, William Heard Kilpatrick, je potek izvedbe 
razdelil na štiri etape: postavitev cilja,  načrtovanje, izvedba in utemeljitev. Karel Frey 
(Novak, 1990) je projektno metodo razčlenil na pet etap in sicer: iniciativa, skiciranje 
projekta, načrtovanje izvedbe, izvedba in sklepna faza. Njegovo razčlenitev so sprva 
povzemali tudi slovenski pedagoški delavci. Po nekaj letih prakse so prišli do 
spoznanja, da je za uspešnost projekta ključnega pomena vrednotenje dosežkov in 
poteka, zato so uvedli šesto fazo in jo poimenovali evalvacija (Novak idr., 2009). 
Omenjene avtorice so torej projektno delo razčlenile na šest etap in jih v nadaljevanju 
po njih povzemam (prav tam). 
 

3.1.1  ETAPA: Nastajanje pobude oz. ideje s končnim ciljem 
 

Etapa sestoji iz več korakov: nastajanje pobude, oblikovanje ene ali več tem, izbor 
ene od predlaganih tem in določitev končnega cilja. Ključnega pomena za začetek in 
uspešnost projekta je motiviranost udeležencev. Nastajanje pobude običajno sproži 
vodja projekta, predlagatelji pa so lahko sami izvajalci, starši ali vsi, ki so 
zainteresirani za izvedbo. Omenjeni sodelujoči predlagajo eno ali več tem in 
nazadnje izberejo najprimernejšo. Ta naj bo smiselna, vsebinsko zaokrožena, 
življenjska in udeležencem vsaj nekoliko znana. Z izborom teme je določena vsebina, 
ki bo obdelana s projektno metodo. Po izboru teme sledi še določitev ciljev in naslova 
projekta. S tem se prva etapa zaključi. 
 

3.1.2 ETAPA: Oblikovanje idejne skice z delnimi cilji in nalogami 
 

Etapa se začne z vsebinsko razčlenitvijo in razčlenitvijo oblikovane pobude. Vodja 
projekta  udeležence vodi s podvprašanji, jih spodbuja k iskanju in zbiranju podatkov 
iz različnih virov ter navaja na njihovo pravilno uporabo. Pri usmerjanju udeležencev 
vodja uporablja različne tehnike: 

–  nevihta idej (»brainstorming«); 
– pisanje domislic in predlogov na listke; 
– delo v manjših skupinah, kjer vsaka pripravi in posreduje svoje predloge; 
– navajanje na zbiranje informacij doma, v knjižnici, muzeju, naravi in iz 

drugih virov … 
 
Vse našteto vodi v nastajanje idejne skice. Ta lahko nastaja v obliki slikovne ali 
grafične preglednice, ki vsebuje: naslov projekta, namen oz. končni cilj, delni cilji oz. 
naloge. Naloga vodje je poskrbeti, da pri nastajanju idejne skice sodelujejo vsi 
udeleženci. Med zbiranjem idej vse predloge beležijo na tablo, plakat, pano ipd. Ko je 
nabor idej zadosten, vsako predlagano aktivnost kritično presodijo po predhodno 
določenih kriterijih:  

– predlagana aktivnost kot delni cilj prispeva k uresničevanju končnega cilja 
projekta, 



Peternelj, P. (2018): Uresničevanje glasbenih projektov v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

19 
 

– predlagana dejavnost je materialno in čustveno uresničljiva, 
– udeleženci so sposobni izpeljati predlagano dejavnost in se zanimajo 

zanjo. 
Pomembno je, da se tej etapi posveti toliko časa, dokler ni skica dovolj jasna in 
vsebinsko dovršena. Nazorno izdelana in konkretizirana skica bo omogočila lažjo 
izdelavo načrta za izvedbo posameznih nalog v naslednji etapi. 
 

3.1.3 ETAPA: Načrtovanje izvedbe 
 

Etapa zajema načrtovanje izvedbe posameznih dejavnosti oz. načrt uresničevanja 
postavljenih delnih ciljev in nalog. Pri izdelavi načrta je priporočljivo ponovno zapisati 
pomembnejše podatka iz idejne skice (naslov, namen oz. končni cilj, delni cilji oz. 
naloge). Vsi našteti elementi so dejansko tudi sestavine načrta. Resda se nekateri 
podatki večkrat ponovijo, vendar to nikomur ne škoduje, saj ta način ponuja 
vsebinsko celovito in pregledno sliko o poteku izvedbe projekta. Načrt je lahko 
oblikovan tabelarno ali pa v okviru miselnega vzorca. Pomembno je, da je pregleden, 
oblikovna izbira pa je stvar domiselnosti vodje in udeležencev. Predstavljen je na 
veliki poli papirja, ki je obešena ob idejni skici. 
Vsak načrt mora vsebovati naslednje podatke:  

– ime izvajalca nalog (KDO?); 
– imena sodelavcev, predvidenih za sodelovanje (S KOM?); 
– čas in trajanje izvajanja (KDAJ?); 
– prostor in kraj izvajanja (KJE?); 
– postopke, metode in tehnike za izvajanje (KAKO?); 
– pripomočke in sredstva za izvajanje dejavnosti (S ČIM?). 

Udeleženci pri projektu dobijo svoje naloge in zadolžitve, ki jih izvajajo individualno, v 
paru ali skupini. Vodja usmerja posameznike in skupine pri delu, če je potrebno, jim 
pomaga pri reševanju nastalih konfliktov in s tem prepreči, da bi se razrasli, poglobili 
ali vplivali na kakovost dela. 
 

3.1.4 ETAPA: Izvedba načrta 
 

V tej etapi udeleženci v skladu z načrtom začnejo izvajati posamezne naloge. Naloga 
vodje projekta je, da udeležence usmerja, spodbuja, spodbuja, je dosleden in 
motivira z lastnim zgledom. Do njih je prijazen, dobrohoten, skrbi za dobro 
razpoloženje s šalami, pohvalami ipd. Pri udeležencih ne duši njihove aktivnosti in 
samostojnosti, domiselne predloge glasno pohvali. Spodbuja ustvarjalnost in 
domišljijo, presojanje različnih pogledov, poslušanje drug drugega in samokritičnost. 
Upošteva individualne razlike, pri težavnejših posameznikih skuša odkriti vzroke 
odklonilnega vedenja. Obvladati mora tehnike in značilnosti medosebne 
komunikacije na verbalni in neverbalni ravni. Izogiba se pridobivanju informacij z 
reproduktivnim učenjem in spodbuja uporabo različnih načinov in postopkov 
samostojnega pridobivanja informacij. Med delom skrbi, da se udeleženci med 
izvedbo ne oddaljijo od postavljenega končnega cilja. Zanimiva opažanja, dileme, 
pomisleke sproti beleži in jih zapisuje v delovno mapo. Svoje zapiske lahko ob koncu 
projekta uporabi za pomoč pri evalvaciji. 
 

3.1.5 ETAPA: Predstavitev dosežkov 
 

Ko so načrtovane dejavnosti izvedene, se projekt zaključi s prikazom dosežkov. To 
so konkretni rezultati, ki so vidni in merljivi. Predstavljeni so lahko na različne načine 
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(kviz, športni dosežek, prireditev – dramska igra, glasbeni nastop ipd.), pomembno je 
le, da je prikazan celoten potek projektnega dela, ne le končni produkt. Vsi sestavni 
deli so pomembni, saj gledalec z njimi dobi boljši vpogled v okoliščine nastajanja 
celotnega projekta. 
V sklepnem delu udeleženci kot izvajalci posredujejo tudi osnovne podatke o 
projektu: 

– kdo so bili izvajalci (število, starost, razred); 
– kdo je bil vodja; 
– kdo so bili sodelavci in koliko jih je bilo; 
– koliko časa je projekt potekal; 
– kje je projekt potekal. 

 
3.1.6 ETAPA: Evalvacija 

 

S končnim izdelkom se projekt zaključi, ne pa tudi projektno delo. To se konča šele s 
končno evalvacijo, v katero so vključeni udeleženci, vodja, strokovni sodelavci, starši 
… Pomembno je, da vrednotenja ne omejimo zgolj na ocenjevanje končnih 
dosežkov, ampak v evalvacijo vključimo tudi potek izvedbe in njegove učinke. Do teh 
ocen pridemo po različnih poteh. Kot zelo učinkovita se je izkazala metoda 
samorefleksije, kjer udeleženci ovrednotijo svoje počutje, doživetja, spoznanja, lastno 
delo in druga opažanja med izvajanjem projekta. 
 
 

3.2 OCENJEVANJE PROJEKTNEGA DELA 
 
3.2.1 Ocenjevanje in samoocenjevanje udeležencev 

 
Vtisi in doživetja udeležencev so pomemben vir povratnih informacij pri končnem 
vrednotenju projekta, saj posredovani odgovori razkrivajo njihovo počutje med samo 
izvedbo, odnos do izvajanih dejavnosti in vsebin ter oceno o kakovosti in učinkovitosti 
lastne udeležbe. 
Pri obeh načinih vodja udeležence spodbuja z vprašanji kot so: Kako vam je bilo všeč 
sodelovati v projektu? Kaj vam je bilo najbolj/najmanj všeč? Kaj ste se novega 
naučili? So se vaša pričakovanja uresničila? Ali ste dosegli končni cilj? Ali ste si pri 
delu med seboj pomagali? Ali ste se med seboj dobro razumeli? Ali želite še kdaj 
sodelovati v projektu? Ali imate kakšen predlog za nov projekt? 

 

3.2.2 Ocena vodje projekta 
 

Vodja ob koncu posreduje splošno oceno projekta, pri tem poskuša odgovoriti na 
nekatere vprašanja: Ali je delo potekalo v skladu s pričakovanji? Kakšen je bil odnos 
med udeleženci pri projektu? Kakšno je bilo vzdušje med izvajanjem? Ali so bili 
doseženi v naprej zastavljeni cilji ter zakaj da/ne? Ali so se v posameznih etapah 
pojavljale kakšne nepravilnosti? … Poleg splošne ocene vodja ovrednoti tudi 
delovanje posameznika v projektu. Svoja opažanja o vsakem posamezniku beleži že 
med samim potekom projekt v tako imenovan »portfolijo«. Na koncu ovrednoti še 
uspešnost realizacije zastavljenih ciljev. Ti so izraženi na različne načine: besedni 
(igra vlog, recitacije, kvizi ipd.), pisni (referati, spisi, poročila ipd.), raziskovalni 
(izsledki iz anket, rezultati sistematičnega zbiranja podatkov ipd.), praktično-uporabni 
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(prometni znaki, oblačila, ptičje krmilnice ipd.), umetniški (likovne, glasbene, literarne 
predstavitve ipd.), športni in drugi plodovi dela. 
 
3.2.3 Ocena zunanjih sodelavcev 
 

Zaželeno je, da oceno podajo tudi zunanji sodelavci, ki so sodelovali pri projektu, še 
posebno za tisti del projekta, v katerem so bili oni tisti, ki so vodili izvajalce projekta 
oz. so sodelovali samostojno. Ugotovitve je koristno vnesti v mapo kot dokumentarno 
gradivo, ki prispeva k celovitejši evalvaciji projekta. 
 
3.2.4 Ocene staršev 

 

Tudi opažanja, ocene in predlogi staršev so pomembno dokumentacijsko gradivo, ki 
ga je smiselno priložiti v projektno mapo k ostalim ocenam. Njihova opažanja lahko 
pomagajo razjasniti vzroke (ne)uspešnosti otroka. Če se med samim projektom 
pojavijo težave, so starši tisti, ki vodji pomagajo pri reševanju, saj obnašanje in 
reakcije svojega otroka dobro poznajo. Njihove ugotovitve so posebej pomembne 
zato, ker učinke projektnega dela opazujejo z drugačnega zornega kota kot 
pedagoški delavci. 
 
 

3.3 TIPI PROJEKTNEGA DELA 
 
Začetnik in pobudnik projektnega dela Kilpatrick (1935, v Novak, Žužej, Glogovec, 
2009) je ugotovil, da metoda projekta zaradi osebno doživetih situacij ponuja mnogo 
pozitivnih učinkov: izvajalce spodbuja k aktivnemu učenju, pri pouku povezuje učne 
predmete v tematske sklope, omogoča uspešno usklajevanje osebnih interesov z 
družbenimi … Na podlagi omenjenih spoznanj je omenjeni avtor projekte razdelil v 
različne tipe. 
 
Prav tako so na različne tipe projektov opozorile nekatere slovenske avtorice z 
izkušnjami na tem področju (Novak, 1990; Pukl, 1994; Novak idr., 2009) in jih 
razlikovale po namenskosti. 

a) Konstrukcijski tip 
Osnovna značilnost tega tipa je spodbujanje razvoja ustvarjalnosti 
udeležencev. Tip zajema aktivnosti kot so oblikovanje, sestavljanje, urejanje 
… Delo se začne z zamislijo in zaključi z uresničenjem te zamisli v obliki 
izdelka, ki ima lahko umetniški, uporabni ali razvedrilni značaj. Primeri 
konstrukcijskih projektov so: likovna dela, prireditve (plesne, glasbene, 
dramatizirane …), herbariji, literarni izdelki, športne prireditve … 

b) Raziskovalni tip 
Zanj je značilno, da izvajalci poskušajo rešiti problem, ki se pojavi. Ravno 
zaradi tega v to skupino nekateri avtorji (Novak, 1990) uvrščajo tudi 
problemski projekt. Raziskovalni projekti se pojavljajo zelo pogosto, namen 
izvajalcev v tem projektu je raziskati nov ali še neznan pojav in ugotoviti 
dejavnike njegove pojavnosti. Gre za sistematično spremljanje in opazovanje 
določenega pojava, da bi odkrili vzroke in načine njegovega delovanja. 
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c) Projekt usvajanja in vrednotenja 
Pri tem tipu projekta se udeleženci najprej seznanijo z nekim predmetom, 
dogodkom ali pojavom (obisk razstave, ogled filma, videoposnetka, branje 
določene knjige ….), ki ga nato podrobneje obdelajo, obravnavajo in 
vrednotijo. Lasten odnos do predmeta, dogodka ali pojava predstavijo z 
estetskega, moralnega, zdravstvenega, socialnega vidika ali drugih vidikov. 
Obravnava lahko poteka individualno, v parih ali skupinah, vodi jo vodja 
projekta. 

d) Tip učenja 
Osnovni namen tipa učenja je preko izkustvenega učenja spodbujati 
udeležence, da med potekom projekta čim bolj učinkovito pridobivajo in 
usvajajo znanje o uporabi različnih učnih postopkov, metod, tehnik, oblik ter 
učnih pripomočkov aktivnega učenja. 

 
 

3.4 NAČELA PROJEKTNEGA DELA 
 

Za uspešnost projektnega dela velja upoštevati nekatera pravila, ki jih v nadaljevanju 
povzemam (Novak idr., 2009): 
 
3.4.1 Ciljna usmerjenost 
Ko se izvajalci dogovorijo za izvedbo projekta, je ključnega pomena določitev 
končnega cilja. Z njim si osmislijo svoje početje, jasno usmerijo svojo dejavnost, 
hkrati pa s tem ohranjajo svoj interes za sodelovanje in dosego končnega cilja. 
 
 
3.4.2 Tematsko problemski pristop 
Pri izbiri tematike je pomembno, da je vsebinsko zaokrožena in udeležencem vsaj 
delno že znana. Predhodno znanje jim omogoča večjo motivacijo, hitreje jih pritegne 
k sodelovanju in predstavlja osnovo za nadgradnjo. Po izboru teme sledi naslednja 
etapa, v kateri se dogovorijo vse o poteku izvedbe. Ker je projektni pouk zasnovan 
tako, da tvori tematsko zaokroženo vsebino, se pokriva z vsebino in cilji iz več učnih 
predmetov, ne le enega. Zato je za večjo učinkovitost projekta vsekakor smiselno, da 
vodja k projektu povabi tudi druge učitelje, sodelavce, starše udeležencev ali 
strokovnjake na določenem področju. 
 
 
3.4.3 Življenjskost 
Projektna tema naj izhaja iz vsakdana udeležencev, saj jih njim znana tema 
praviloma bolj motivira za sodelovanje kot tuja. Končni cilj projekta naj bo 
funkcionalen in ima uporabno vrednost. 

 
3.4.4 Odprtost in prožnost 
Odprtost in prožnost je večstranska. Potrjuje jo široka paleta sodelujočih – vključuje 
osebe različnih starostnih obdobij (otroci, mladostniki in odrasli) in profilov (pedagoški 
delavci, starši, strokovnjaki na različnih področjih). Projektno delo naj časovno ne bo 
načrtovano togo in naj dovoljuje manjše časovne zamike in sprememb. Smisel 
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prožnosti in odprtosti izvedbe je v tem, da dovoljuje delne spremembe tudi med 
samim potekom, še posebej, kadar te prispevajo k obogatitvi projekta. 
 
3.4.5 Načrtnost 
To načelo zahteva od udeležencev jasno in pregledno načrtovanje celotnega dela od 
začetka do uresničitve končnega cilja. Če se to načelo krši, se lahko projekt poruši ali 
zaide v povsem napačno smer. 
3.4.6 Spoštovanje razvojnih in individualnih razlik med učenci 
To načelo vključuje spoštovanje osebnostnih in starostnih razlik med udeleženci v 
projektu (po sposobnostih, interesih, potrebah, temperamentu, značaju …). Naštete 
razlike sicer med izvajalci povečujejo zahtevnost vodenja, vendar hkrati prispevajo k 
večji razgibanosti in bogatenju medosebnih odnosov. 
 
3.4.7 Spodbujevalni stil dela 
Vodja projekta naj udeležencem ne vsiljuje svojih zamisli, predlogov in ciljev, saj 
vsaka prisila onemogoča »razcvet« projekta in njegovo uspešno izvedbo. 
Udeležence naj raje usmerja in spodbuja, vsak predlog in pobudo naj skupaj z 
udeleženci kritično predela. 
 
 
3.4.8 Poudarek na aktivnem sodelovanju udeležencev 
Udeleženci v projektu so tisti, ki predlagajo, načrtujejo in izvajajo posamezne 
aktivnosti. Vodja jih predvsem motivira k sodelovanju od začetka do zaključka 
projekta in budno spremlja, da med delom ne popusti motivacija udeležencev. 
 

3.4.9 Sinergija 
Zajema solidarnost, medsebojno pomoč in dopolnjevanje, tovarištvo in prijateljstvo. 
Vse to prispeva k dobremu počutju v skupini, medsebojni obveščenosti in 
usklajenosti vseh sodelujočih. Taka klima pri udeležencih povečuje samozavest, 
krepi občutek pripadnosti in skupek vsega je ključnega pomena za učinkovitost in 
uspešnost dela celotne skupine. 
 
 
3.4.10 Težišče pozornosti na procesu izvedbe projekta 
Za zunanje opazovalce je praviloma najvidnejši del celotnega projekta njegov končni 
produkt. Z njim je običajno dosežen cilj, ki je bil v naprej zastavljen. Tako velikokrat 
ostanejo zasenčene ostale etape projekta, potek in način izvedbe, ki je za izvajalce 
(še posebej za vodjo) izrednega pomena. Vodja  med potekom spremlja reakcije 
udeležencev, njihovo počutje, motiviranost in medsebojne odnose, ob zaključku 
projekta pa izvede samorefleksijo o celotnem dogajanju, v kateri vsi udeleženi 
kritično ovrednotijo dobre strani in pomanjkljivosti svojega dela. 
 
 
3.4.11 Celostni razvoj osebnosti 
Vsak človek je enkratna osebnost in svet okrog sebe zaznava na svojevrsten način 
prek čutil, mišljenja in čustev. Njegov skladen in uravnotežen razvoj je v veliki meri 
odvisen od okolja, vsekakor pa  nujen za zdravo in harmonično delovanje. Projektno 
delo zaradi svoje narave dela uvrščamo med didaktične postopke, ki zavestno 
vplivajo na celostni razvoj posameznika. 
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3.5 KRITIČNE MISLI O PROJEKTNEM DELU 

 
H. Novak (1990) izpostavi nekatere kritične misli o projektnem učnem delu in jih v 
nadaljevanju povzemam. 

Pri uvajanju projektnega učnega dela v šolsko delo moramo biti posebej kritični pri 
upoštevanju pogojev, v katerih delujejo naše osnovne šole, saj v nasprotnem primeru 
uvajanje tovrstnega načina dela lahko postane tudi nesprejemljivo, kljub mnogim 
prednostim, ki jim ta način vsebuje. Ključnega pomena za uspešnost omenjenega 
načina dela je učiteljeva motiviranost, sledita ji njegova relativna svoboda in stopnja 
pedagoško-psihološke strokovne usposobljenosti. Prva se odraža pri izbiri vsebine in 
organizaciji učnega dela, druga pa pri izbiri didaktičnih in drugih sodobnih 
pripomočkov, ki učitelju olajšajo delo. Obravnava učne snovi pri projektnem delu naj 
poteka čim bolj sistematično. Zanemarjanje sistematičnosti pri obravnavanju učnih 
vsebin namreč učencem ne more zagotavljati solidnega znanja in celovitega 
vpogleda v snov. Nekateri izsledki sistematičnega spremljanja učinkov znanja s 
projektno organiziranim učnim delom so potrdili, da je obseg znanja, pridobljen s 
projektnim učnim delom, bistveno manjši od tistega, pridobljenega pri frontalno 
organiziranem pouku. Prav tako se projektno učenje ni izkazalo kot učinkovito pri 
storilnostno naravnanem pouku, saj z njim ni mogoče v kratkem času usvojiti gotovih 
znanj (npr. letnice, formule …). Nekateri kot pomanjkljivost vidijo njegov kompleksen 
pristop k učni snovi, ki zajema omejevanje in ponekod tudi popolno ukinjanje 
obravnave učnih vsebin pri posameznih predmetih. Slabost te učne oblike je za 
nekatere tudi enostranskost, saj naj bi bilo ustrezno le pri pridobivanju teoretičnega 
znanja, manj pa pri praktičnem pouku. Kot dodaten očitek se pojavlja zahteva po 
bogatejši opremljenosti z učnimi pripomočki, ki pri frontalnem pouku niso potrebni. 
Ravno zaradi tega razloga je bolj dostopen premožnejšim družbenim slojem, s čimer 
prispeva k socialni diferenciaciji in mu zaradi tega tudi očitajo nekakšno elitnost. 
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4 KULTURNO-UMETNOSTNI PROJEKTI 
 
Ustanove, ki dajejo podlago za izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje in se največ 

ukvarjajo s problematiko na omenjenem področju, so: 

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za predšolsko 

vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje), 

– Urad za razvoj izobraževanja, 

– Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, 

– Zavod RS za šolstvo (Oddelek področnih/predmetnih skupin – Področna 

skupina za kulturno-umetnostno vzgojo), 

– Ministrstvo za kulturo, 

– Zavod RS za zaposlovanje (Kulturno-umetnostna vzgoja in nevladni sektor 

v kulturi, 2017). 

V Sloveniji od leta 2005 obstaja sodelovanje med Ministrstvom za kulturo ter 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki išče rešitve za nastalo 

problematiko na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Njihovo delovanje se kaže v 

mnogih zakonskih podlagah in ukrepih (Sicherl Kafol, 2015).  

 
4.1 PRIPOROČILA ZA RAZVOJ KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE 

 
Dokument Kulturno-umetnostna vzgoja in nevladni sektor v kulturi (2017) je v svoji 
oceni stanja podal nekatera splošna priporočila za nadaljnji razvoj kulturno-
umetnostne vzgoje v prihodnosti: 

– »zagotoviti dostop do baze koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje 

nevladnim organizacijam;  

– koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje v šolah in vrtcih zagotoviti 

informacije o tem, kaj sploh je njihova vloga, ter jih z mehanizmi spodbude 

in nagrajevanja spodbuditi k usposabljanju in obiskovanju kulturnih 

dogodkov;  

– vključiti v evalvacije spremljanje izvajalcev programov usposabljanja 

učiteljev glede na status (javni zavod/nevladna organizacija) in skladno s 

tem razporejati sredstva, namenjena za strokovna usposabljanja;  

– zagotoviti, da bodo na priporočilne sezname vključeni tudi kakovostni 

projekti in programi nevladnih organizacij in jih tako postaviti v 

enakovreden položaj z javnimi zavodi; 

– znotraj kurikula zagotoviti dovolj prostora za sodelovanje z zunanjimi 

izvajalci in ustvarjanje vsebin s strani učiteljev;  

– vzpostaviti sistem certificiranja znanj, pridobljenih z udejstvovanjem v 

aktivnostih kulturno-umetnostne vzgoje;  

– zvišati sredstva za razvoj, izvajanje in ohranjanje kontinuitete vsebin 

kulturno-umetnostne vzgoje;  
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– vključiti izvajalce projektov in programov k oblikovanju ciljev, kriterijev in 

meril za evalvacijo v sistemu javnih razpisov 

– uvesti obvezno terensko delo uradnikov in področnih svetovalcev za 

zagotavljanje poznavanja praktičnega dela na področju kulturno-

umetnostne vzgoje;  

–  razviti sistem preverjanja kakovosti – programov in izvajalcev –, ki bo 

olajšal izbiro koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje;  

– na lokalnem nivoju naj občine javno podprte programe priporočajo vzgojno- 

izobraževalnim ustanovam, katerih ustanoviteljica je občina« (str. 64). 

 
Poleg splošnih ukrepov je Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje (2009), 
katerega naročnik je Ministrstvo za kulturo, podal nekatere specifične ukrepe, 
posebej za glasbeno področje: 

– »Izobraževati na temeljih umetniško kvalitetne glasbe in vzgajati za 
glasbeno umetnost skozi celotno vertikalo izobraževanja. 

– Zagotoviti celovit pristop h glasbeni kulturi na šoli, ki bo vzpostavljal 
odgovoren in pozitiven odnos do ljudske glasbe oz. slovenske glasbene 
folklore ter do glasbene umetnosti preteklosti in sedanjosti.  Prav tako je 
potrebno ozaveščati in kritično vrednotiti sodobne in trenutne pojavnosti 
glasbene kulture, ki se navezuje na množično in popularno kulturo ter na 
glasbo, ki nastaja ob podpori sodobne tehnologije. 

– Spodbujati obiskovanje koncertov in drugih glasbenih prireditev. 
– Razvijati pozitiven odnos in interes do glasbene umetnosti. 
– Ozaveščati učitelje o pomenu timskega sodelovanja pri raznovrstnih 

možnostih vključevanja glasbe v okviru medpredmetnih povezovanj, 
projektov in v okviru izvajanja kulturno-umetnostne vzgoje.   

– Vzpostaviti kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za kvalitetno 
izvajanje glasbene vzgoje v programu šole. 

– Vzpostaviti pogoje za informiranje o glasbeni ponudbi (zagotoviti potrebne 
informacije na enem mestu). 

– Spodbujati in gojiti partnerstvo s starši ter s kulturnimi ustanovami, zavodi 
in umetniki. 

– Širiti védenje o ustanovah in društvih, ki izvajajo kakovostne glasbeno-
izobraževalne programe. 

– Sistematično načrtovati glasbene projekte, nastope, revije in tekmovanja. 
– Spodbujati glasbeno ustvarjalnost in raziskovanje na glasbeno-

pedagoškem področju ter disiminirati rezultate. 
– Spodbujati izdajanje muzikalij, znanstvene in strokovne literature ter 

omogočiti njihovo večjo dostopnost - izposoja v (šolskih) knjižnicah. 
– Povečati skrb za kvaliteto zvočnega okolja in vzgajati za umetnost. 
– Skrbeti za popularizacijo glasbene umetnosti med mladimi. 
– Širiti primere dobre prakse na področju glasbene pedagogike. 
– Skrbeti za vertikalno povezavo glasbenega izobraževanja od vrtca do 

univerze in doseganje visoke ravni zmožnosti v okviru kompetence 
Kulturne zavesti in izražanja. 

– Zagotoviti kakovostno izobraževanje učiteljev (študijski programi v 
dodiplomskem izobraževanju učiteljev) in vzpostaviti mehanizme 
vseživljenjskega učenja« (str. 6). 
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4.2 KOMPETENCE UČITELJEV  

 
Učitelji imajo pri oblikovanju kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje pomembno 
vlogo, zato bi morali biti ustrezno usposobljeni za izvajanje kulturno-umetnostne 
vzgoje v vzgojno-izobraževalnem procesu (Žnidaršič, 2016). 
 
Ključnega pomena za uspešno načrtovanje in izvajanje glasbenih projektov v okviru 
kulturno-umetnostne vzgoje je sistematično načrtovanje učitelja. Učitelj najbolje 
pozna potrebe otrok, hkrati pa je podrobno seznanjen z zahtevami kurikula. Imeti 
mora vizijo, kako negovati in razvijati glasbeno umetnost ter kako umestiti pluralnost 
glasbene kulture v obvezno vzgojno-izobraževalno delo (Bucik idr., 2011). 
Osnovnošolski učitelji so tisti, ki otroke poučujejo v starostnem obdobju, ki je izjemno 
ugodno za absorbiranje novega znanja in izkušenj. Naravna danost, ki jo imajo otroci 
na tej stopnji učenja, daje učiteljem priložnost in odgovornost, da iz otrok izvabijo 
največ, kar lahko (Robinson, 1989).  
 
Podatki raziskave Kulturno-umetnostna šola po Evropi (Eurydice, 2010) kažejo, da 
razrednim učiteljem pogosto primanjkuje samozavesti in strokovne usposobljenosti 
za poučevanje umetnostnih predmetov (podatki se nanašajo predvsem na glasbeno 
in likovno vzgojo), zato tudi težko predstavljajo dober učni model (prav tam). 
Kompetenten učitelj mora kot ključni dejavnik uspešnega izvajanja glasbene vzgoje 
kot samostojne discipline in v okviru kulturno-umetnostne vzgoje dobro poznati 
stroko, spremljati novosti in kritično razmišljati. Hkrati naj bi aktivno sodeloval v 
glasbenih dejavnostih in se znal učinkovito odzivati na vse pogoje in potrebe, ki 
soustvarjajo glasbeno kulturo v šolskem in družbenem okolju (Predlog modela 
kulturno-umetnostne vzgoje, 2009). Po izsledkih raziskave (Eurydice, 2010) na 
primarni ravni umetnost najpogosteje poučujejo razredni učitelji, na sekundarni ravni 
pa predmetni učitelji. Učitelji razrednega pouka imajo možnost poučevanja brez 
ustrezne strokovne izobrazbe. Predmetni učitelji imajo to možnost le redko, spretnosti 
na umetnostnih področjih morajo dokazovati že med študijem (prav tam). 
Pridobivanje kompetenc učiteljev se torej ne sme končati v fazi formalnega 
izobraževanja, ampak je izjemno priporočljiva tudi neformalna izobrazba. 
 

4.3 VKLJUČEVANJE UMETNIKOV  

 
V iskanju rešitev za večjo kakovost glasbene vzgoje se kot učinkovita rešitev 
izpostavlja predvsem načrtnejše vključevanje umetnikov v pouk glasbene vzgoje, ki 
ga priporočajo različne študije in dokumenti (Robinson, 1999; Road Map for Arts 
Education, 2006; Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje, 2009, Sicherl Kafol in 
Denac, 2011). Umetniki ponujajo nove možnosti in poti za spodbujanje 
harmoničnega razvoja otroka (Policy Handbook on Promotion of Creative 
Partnership, 2014) in »z lastnim zgledom predstavljajo avtentični model estetske 
izkušnje« (Bucik idr., 2011, str. 90). Z načinom vključevanja umetnikov v pouk se 
vzpostavlja nova kakovost poučevanja glasbe in drugih umetnostnih predmetov, ki 
presega prevladujočo raven pasivnega sprejemanja kulturnih vsebin in dogodkov, 
kjer so učitelji pogosto prepuščeni lastni iznajdljivosti in iniciativnosti (prav tam).  
 
Vključevanje umetnikov predstavlja učinkovit model za izpopolnjevanje kulturno-
umetnostne vzgoje, krepi kreativnost in pedagoško ter kritično moč učiteljev, vključno 
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s tistimi učitelji, ki ne delajo neposredno na umetnostnih področjih (Bamford, 2006). 
Sodelovanje z umetniki spodbuja učence k ustvarjalnosti v izražanju, razvoju 
kritičnega presojanja ter spremljanju in aktivnemu vključevanju v kulturne dejavnosti 
(Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju, 
2009). Žal je poklicnim umetnikom poučevanje umetnosti v šolah redko omogočeno, 
razen v primerih, da imajo dodatno učiteljsko izobrazbo. Če je nimajo in vseeno 
poučujejo, največkrat to počnejo le začasno, poleg tega njihovo udeležbo pri 
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev pristojna ministrstva 
redko spodbujajo (Eurydice, 2010).  
 
Sodelovanje poklicnih umetnikov prispeva tudi k profesionalnemu razvoju učitelja. 
Umetniki lahko nudijo pomoč pri začetnem izobraževanju učiteljev umetnostnih 
predmetov, največkrat v obliki delavnic in seminarjev ter sodelovanjem v umetniških 
projektih (Eurydice, 2010). »V večini držav ni uradnih programov, s katerimi bi 
omogočali in spodbujali vključevanje umetnikov v izobraževanje in usposabljanje 
učiteljev, toda šolske institucije se lahko odločijo, da jih povabijo k sodelovanju« (prav 
tam, str. 71). Mnogi avtorji, ki se ukvarjajo s področjem kulturno-umetnostne vzgoje, 
verjamejo, da bi vključitev umetnikov v pouk pozitivno vplivala na dvig kakovosti 
kulturne-vzgoje, je usposabljanje umetnikov in kulturnih delavcev za delo z otroki in 
mladino tudi eden izmed zastavljenih ciljev v dokumentu Predlog modela kulturno-
umetnostne vzgoje (2009). 
 
 

4.4 ČASOVNI OKVIR UMETNOSTNIH PREDMETOV V KURIKULU 

 
Izsledki mednarodnih raziskav (Eurydice, 2010) kažejo, da je delež glasbene vzgoje 
(in drugih umetnostnih predmetov) v kurikulu relativno nizek v primerjavi z drugimi 
predmetnimi področji. Kurikul vsake evropske države vključuje nekatere od 
naslednjih predmetov: likovna vzgoja, glasbena vzgoja, umetna obrt, igra, ples, 
medijska vzgoja, kultura in arhitektura.  Glasbena vzgoja in likovna vzgoja sta 
umetnostna predmeta, ki sta obvezna v vseh evropskih državah. 
 
Umetnost velja za obvezen predmet v večini evropskih držav na primarni ravni 
obveznega šolanja. V večini evropskih držav je umetnostnim predmetom posvečenih 
od 50 do 100 ur letno (op.: zaradi primerljivosti preračunano na 60-minutne ure). V 
Luksemburgu imajo učenci npr. le 36 ur pouka umetnosti na leto, na Portugalskem 
pa 165 ur. Slovenija po obsegu ur umetnostnih predmetov v primerjavi z drugimi 
evropskimi državami sodi nekoliko nad povprečje (prav tam). 
 
Obseg ur pouka predmetov umetnosti je posebej nizek na nižji sekundarni ravni, le 
od 25 do 75 ur letno, glasbeno izobraževanje pa se popolnoma pretrga v srednji šoli, 
kjer je glasba prisotna le v prvem letniku. Pri učencih, ki se kasneje vpišejo na študij 
razrednega pouka, se zato kaže primanjkljaj v predhodni glasbeni izobrazbi (Sicherl 
Kafol, 2015). Med študijem na pedagoških fakultetah v Sloveniji je glasbena vzgoja 
obvezna vsaj v enem izmed letnikov, uresničuje se pri predmetih Glasbene vsebine 
in didaktika glasbene vzgoje ter Vokalno-instrumentalni pouk. Poleg obveznih 
predmetov so v kasnejših letnikih na voljo tudi izbirni (Pevski zbor, Instrumentalna 
igra, Osnove zborovodstva, Glasbena ustvarjalnost …). 
 



Peternelj, P. (2018): Uresničevanje glasbenih projektov v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

29 
 

4.5 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE UČITELJEV  

 
V prihodnje bi bilo na fakultetah, ki izobražujejo bodoče strokovne delavce s področja 
izobraževanja in kulture, potrebno omogočiti bolj poglobljeno spoznavanje kulturno-
umetnostne vzgoje. Za vse, ki so študij že zaključili, bi bilo smiselno dodatno 
strokovno usposabljanje, posebej za učitelje in strokovne delavce (Bucik idr., 2011). 
Tudi A. Bamford (2006) meni, da se kljub mnogim pozitivnim učinkom kulturno-
umetnostne vzgoje še vedno kaže potreba po dodatnem usposabljanju ključnih 
prenašalcev (učiteljev, umetnikov in drugega pedagoškega osebja). 
 
Stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev umetnosti zahteva posebno pozornost, saj 
imajo lahko bolj izkušeni učitelji večji vpliv na spreminjanje poučevalnih praks in 
kakovost umetnostne vzgoje v šolah (Eurydice, 2010). Ključno je sodelovanje 
učiteljev na seminarjih in drugih usposabljanjih, saj omogoča spoznavanje različnih 
profilov, izmenjavanje mnenj, pogledov in izkušenj ter vodi k dvigu kakovosti izvajanja 
kulturnih dejavnosti (Bucik idr., 2011). 
 
Nekateri dodatni predlogi izboljšav so podani tudi v dokumentu Predlog modela 
kulturno-umetnostne vzgoje (2009) in sicer: pozitivne učinke kulturno-umetnostne 
vzgoje naj bi dosegli z vzpostavitvijo sistemskega usposabljanja v okviru rednega 
izobraževanja, vključitvijo znanja o posameznih kulturno-umetnostnih področjih v vse 
študijske programe za pedagoške delavce in v programe vseživljenjskega 
izobraževanja ter zagotovitvijo brezplačnih izobraževanj »licenčnim« kulturnim 
ustanovam. Spodbujajo tudi dvigovanje zavesti o pomenu kulture z namenom 
ustvarjalnega preživljanja prostega časa pedagoških delavcev na vsaj enem kulturno-
umetnostnem področju. 
 
Izobraževanje za učitelje umetnostnih predmetov mora presegati osnovno 
poučevanje o specifičnih spretnostih in praksah. Poleg kompetenc, pridobljenih med 
študijem, bi morali učitelje širše pripraviti na poučevanje umetnosti. Učitelje umetnosti 
je potrebno spodbujati k učenju veščin od drugih umetnikov, pri čemer naj razvijajo 
spretnosti tudi z drugih umetnostnih področij, ne le iz svojega. Učitelj z razvitimi 
kompetencami na različnih umetnostnih področjih lahko spodbuja razvoj znanja in 
spretnosti v: 

– »eni ali več umetnostnih disciplinah, 
– interdisciplinarnem umetniškem izražanju, 
– metodologiji poučevanja umetnosti, 
– metodologiji interdisciplinarnega poučevanja v umetnosti in skozi umetnost, 
– oblikovanju kurikula, 
– ocenjevanju in vrednotenju umetnosti, 
– formalnem (šolskem) umetniškem izobraževanju, 
– neformalnem (družbenem) umetniškem izobraževanju« (Road Map for Arts 

Education, 2006, str. 9). 
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4.6 SODELOVANJE S KULTURNIMI USTANOVAMI   

 
Pri doseganju ciljev kulturno-umetnostne vzgoje je pomembna sistemska podpora 
državne politike, ki vključuje tudi vzpostavitev partnerstev na različnih ravneh 
(Žnidaršič, 2016). 
Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju (2009) 
poleg povezovanja učiteljev med seboj poudarjajo tudi nujno potrebno povezovanje z 
zunanjimi izvajalci/ustvarjalci ter načrtno vključevanje kulturno-umetnostne vzgoje v 
šolske dejavnosti (področja dejavnosti, pouk posameznega predmeta, dnevi 
dejavnosti, izbirne vsebine, interesne dejavnosti, projekti …).  
 
Šole brez sodelovanja z zunanjimi institucijami in umetniki nikoli ne bodo tako 
uspešne kot tiste, ki sodelovanje izvajajo. Vključevanje posameznih umetnikov in 
kulturnih ustanov v izobraževalne dejavnosti na kulturno-umetnostnem področju 
lahko le še dodatno okrepi in obogati delo učitelja. Dejavnosti, kot so obiski 
umetniških muzejev in galerij ali udeležba nastopov v živo, programi umetnikov v šoli 
so dragocene izobraževalne možnosti za učitelje in učence v vseh učnih okoljih 
(Road Map for Arts Education, 2006).  
 
Kot kažejo izsledki raziskav o kulturni vzgoji v Sloveniji (Kulturna vzgoja – 
evalvacijska študija 2004; Nacionalni program za kulturo 2014–2017, 2014), je 
vključevanje kulturnih vsebin v šole še vedno v večji meri odvisno od iniciativnosti in 
iznajdljivosti učiteljev, saj šole pasivno sprejemajo kulturne vsebine, kar vodi v 
enostranski odnos med kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami, ki pa žal ne temelji 
na partnerstvu (Sicherl Kafol, 2015). Tesnejše sodelovanje partnerske povezave s 
kulturnimi ustanovami je potrebno vzpostaviti že v fazi načrtovanja in oblikovanja 
kulturnih programov. Obiski kulturnih ustanov in prireditev bodo imeli trajne učinke le, 
če bodo sestavni del načrtovanega učnega procesa (Bucik idr., 2011). Posebno 
obliko medinstitucionalnega povezovanja na področju glasbe predstavlja sodelovanje 
med osnovno in glasbeno šolo, ki v mnogih krajih predstavljata središče kulturno-
umetnostnega dogajanja (Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje, 2009). Za 
kakovostno in sistematično partnersko sodelovanje med delavci v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah ter delavci na področju umetnosti bi bilo koristno zagotoviti 
redno delo v študijskih skupinah po vzgojno-izobraževalnih in kulturnih ustanovah. 
 

4.7 PRISOTNOST KOORDINATORJA ZA KULTURNO-UMETNOSTNO 

VZGOJO V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI USTANOVI   

 
Koordinator kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalni ustanovi je običajno 
»učitelj, ki ga šola določi, da oblikuje in vodi kulturno politiko na šoli« (Predlog 
modela kulturno-umetnostne vzgoje, 2009, str. 13). Uradno ni določen noben poklicni 
profil za opravljanje naloge koordinatorja kulture, opredeljene pa so njegove naloge. 
Ena od njegovih najpomembnejših nalog je priprava kulturnega načrta šole. Igra 
pomembno vlogo kot povezovalec, ne le med šolami in kulturnimi ustanovami, 
temveč tudi med učitelji in vodstvom šole (prav tam).  
 
Koordinator kulturno-umetnostne vzgoje je vodja tima strokovnih delavcev v vzgojno-
izobraževani ustanovi, ki vključuje predstavnike staršev, pa tudi zunanje sodelavce. 
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Vsi skupaj se povezujejo v Svet za kulturno-umetnostno vzgojo. Koordinator kulturno-
umetnostne vzgoje kot vodja tega Sveta in predstavnik vzgojno-izobraževalne 
ustanove vodi in koordinira delo Sveta, vključuje se v mrežo koordinatorjev na 
regijskem in nacionalnem nivoju, člane Sveta pa obvešča o  aktualnem dogajanju v 
mreži koordinatorjev. Biti mora na tekočem s kulturo v svojem mestu, kraju ali regiji in 
vzdrževati stike s kulturnimi institucijami. Ob vseh nalogah in funkcijah, ki jih opravlja, 
ne sme pozabiti na lasten profesionalni razvoj in na dodatno usposabljanje na 
omenjenem področju. Vsekakor mora biti to oseba, ki je visoko osebno motivirana za 
delo na področju umetnosti in kulture, ima do omenjenega področja pozitivna stališča 
in izoblikovan sistem vrednot na osnovi katerega presoja dosežke na kulturnem in 
umetnostnem področju (prav tam). 
 
Poleg omenjenih nalog opravlja tudi vse naloge Sveta za kulturno-umetnostno 
vzgojo. Spremlja aktualna dogajanja na področju umetnosti in kulture in primerljive 
kurikule v drugih državah na istem področju. Prav tako spremlja razvoj predšolskih in  
šolskih kurikulov ter kakovostno ponudbo kulturno-umetnostnih dejavnosti preko 
nacionalnega portala. Načrtno sodeluje s kulturnimi ustanovami in umetniki ter 
načrtuje dejavnosti v okviru področij dejavnosti, pouka, izbirnih predmetov in 
interesnih dejavnosti. Posebej spodbuja medpredmetne povezave, vodstvu in 
strokovnim delavcem nudi strokovno pomoč pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju 
kulturnih dejavnosti. Svetuje jim pri izbiri ustreznih kulturnih dejavnosti, vsebin in 
pripravi gradiv ter sodeluje pri samih izvedbah. Sodeluje pri oblikovanju vzgojnega 
programa in letnega delovnega načrta šole, otroke in njihove starše spodbuja k 
vključevanju v različne kulturne dejavnost ter društva. Kulturno dogajanje na šoli 
skrbno spremlja in vrednoti kakovost ter učinkovitost izvedbe. Sodelavce obvešča o 
možnostih nadaljnjega strokovnega usposabljanja na različnih področjih kulturno-
umetnostne vzgoje in jih spodbuja k raziskovalni dejavnosti na kulturnem področju 
(prav tam) 

 

4.8 MREŽENJE 

 
Dokument Road Map for Arts Education (2006) priporoča vzpostavitev partnerstev na 
nacionalni ravni med posameznimi ministrstvi pa tudi med ministrstvi in občinskimi 
ustanovami. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za 
kulturo (MK) in Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ) skladno s cilji na področju kulturno-
umetnostne vzgoje v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (2014) in 
Nacionalnih smernicah za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju 
posebej spodbuja razvoj nacionalne mreže kulturno-umetnostne vzgoje in s tem 
vzpostavitev sistema, ki bo omogočal načrtno, dostopno in kakovostno kulturno-
umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju ter širši družbi.  
 
Predlog modela kulturno umetnostne vzgoje (2009) poudarja pomen sodelovanja 
lokalnih in občinskih skupnosti ter s tem vključevanje ministrstva za lokalno 
samoupravo. Lokalne in občinske skupnosti so namreč pomembni sofinancerji 
kulturnih dejavnosti in hkrati ustanovitelji vzgojno-izobraževalnih in kulturnih ustanov 
na lokalni ravni. 
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4.8.1 Mreženje na nacionalni ravni 

 
a) Nacionalni koordinacijski odbor za kulturno-umetnostno vzgojo 

Vključuje predstavnike nacionalnih partnerjev: Ministrstvo za kulturo; Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo; Center za poklicno 
izobraževanje, Andragoški center Slovenije, Slovenski urad UNESCO; Skupnost 
občin Slovenije; Fakultete, ki usposabljajo pedagoške in umetniške kadre; nacionalna 
mreža vzgojno-izobraževalnih in kulturnih ustanov; Mreža nevladnih organizacij, ki v 
svojih programih skrbijo za kulturno-umetnostno vzgojo (Zveza prijateljev mladine 
Slovenije ...). 
Njene naloge so: svetuje, pripravlja in predlaga strateške dokumente na področju 
kulturno-umetnostne vzgoje; skrbi za vključevanje kulturno-umetnostne vzgoje v 
pomembne nacionalne dokumente (NPK, učni načrti ...); predlaga nacionalne in 
raziskovalne projekte kulturno-umetnostne vzgoje ter načine financiranja; povezuje 
nacionalne mreže kulturnih ustanov in nacionalne mreže vzgojno-izobraževalnih 

ustanov; predlaga pogoje in kriterije za pridobitev ≫licence≪ za izvajanje projektov 
in programov kulturno-umetnostne vzgoje za vzgojno-izobraževalne ustanove; 
predlaga temelje za vzpostavitev mreže koordinatorjev za kulturno-umetnostno 
vzgojo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah; predlaga različne oblike izobraževanje 
strokovnih delavcev; izvaja druge naloge povezane s kulturno-umetnostno vzgojo na 
nacionalni ravni ... 
 

b) Nacionalna mreža kulturnih ustanov na področju kulturno-umetnostne vzgoje 
Vključuje vse kulturne ustanove, ki delujejo v skladu z Nacionalnim programom 
kulture (javni interes na področju kulture) in izpolnjujejo kriterije za pridobitev licence 
za izvajanje projektov kulturno-umetnostne vzgoje za vzgojno-izobraževalne 
ustanove; umetnike in samostojne delavce, ki delujejo na področju kulturno-
umetnostne vzgoje (pisatelji, filmski ustvarjalci, plesalci, glasbeniki ...) in izpolnjujejo 
kriterije za pridobitev licence za izvajanje projektov kulturno-umetnostne vzgoje za 
vzgojno-izobraževalne ustanove; stanovska področja, ki že povezujejo posamezna 
področja (Javni sklad za kulturne dejavnosti; Skupnost muzejev Slovenije, Zveza 
splošnih knjižnic, Društvo slovenskih skladateljev ...).  
 
Njene naloge so: izvaja programe in projekte namenjene otrokom in mladim ter 

družinam in drugim odraslim; imenuje strokovno telo, ki skrbi za dodelitev ≫licence≪ 
za izvajanje projektov in programov kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah; spodbuja delovanje mrež kulturnih ustanov na regijskem 
nivoju; skrbi za partnerstvo z mrežo koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah in spodbuja skupne projekte; Informira kulturne 
ustanove o različnih možnostih pridobivanja sredstev za izvajanje programov in 
projektov; svetuje vzgojno-izobraževalnim ustanovam pri načrtovanju kulturnih 
dejavnosti v okviru pouka in obšolskih dejavnosti ... 
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c) Nacionalna mreža koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah 

Vključuje koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje iz različnih regij in občin. 
 
Njene naloge so: skrbi za usklajevanje načrtov kulturno-umetnostne vzgoje šol na 
regijskem in nacionalnem nivoju. Organizira skupno načrtovanje in organizacijo 
projektov ter projekte prijavlja na razpise. Je vez med  koordinatorji za kulturno-
umetnostno vzgojo na šoli in koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje v kulturnih 
ustanovah (skrbi za njihovo medsebojno sodelovanje, za njihova skupna strokovna 
usposabljanja ...). Pri svojem delu tesno sodeluje z Nacionalno mrežo kulturnih 
ustanov na področju kulturno-umetnostne vzgoje, jo informira o potrebah  vzgojno-
izobraževalnih ustanov na področju kulturno-umetnostne vzgoje. in skrbi za 
izmenjavo primerov dobre prakse. Njena skrb je vizija vzgojno-izobraževalnih 
ustanov na kulturno-umetnostnem vzgojnem področju (npr. globalni cilji kulturno-
umetnostne vzgoje v osnovnih šolah – kaj naj bi učenec dosegel v devetih letih 
osnovne šole). Odgovorna je za senzibilizacijo vseh strokovnih delavcev in nadaljnje 
strokovno usposabljanje koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje (Predlog modela 
kulturno-umetnostne vzgoje, 2009). 
 
 

4.8.2 Mreženje na lokalni in regionalni ravni  

 
Vzpostavitev partnerstev na regionalni in še posebej lokalni ravni je ključnega 
pomena ravno zaradi dejstva, da so lokalne skupnosti (občine) pomembni 
sofinancerji kulturnih dejavnosti in hkrati ustanovitelji vzgojno-izobraževalnih in 
kulturnih ustanov na lokalni ravni. Pomembna je tudi povezava regionalne mreže 
vrtcev in šol ter mreže kulturnih ustanov s predstavniki lokalnih skupnosti (npr. s 
predstavniki oddelkov za kulturo na občinah, svetov za kulturo ...). Zaradi številčnosti 
vzgojno-izobraževalnih ustanov je smiselno najprej vzpostaviti regijsko mrežo, šele 
za tem nacionalno, ki združuje predstavnike regijskih mrež (Predlog modela kulturno-
umetnostne vzgoje, 2009). 
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4.9 PONUDBA KULTURNO-UMETNOSTNIH PROGRAMOV IN 

PROJEKTOV 

 
B. Rotar Pance (Bucik idr., 2006) se je v svoji ekspertizi usmerila v »obravnavo 
institucij, programov in projektov, ki temeljijo na strokovno, umetniško in glasbeno-
pedagoško osnovanih kriterijih ter so se v preteklih letih izkazali kot preizkušeni 
modeli dobrih praks ali pa že v svojem uvajalnem obdobju kažejo pozitivne vplive in 
spodbude za okolje« (str. 5). Zanje je značilno, da je njihova temeljna dejavnost 
usmerjena v organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, pri čemer ima glasba v 
obsegu njihove dejavnosti osrednjo vlogo oz. pokriva velik delež. Druga značilnost je 
ta, da pri pripravi in izvedbi glasbenih programov in projektov sodelujejo z drugimi 
institucijami na materialni, moralni in tehnični način, hkrati pa v svojih prostorih 
omogočajo predstavitve mladim obetavnim glasbenikom, ki so še vedno v procesu 
izobraževanja (npr. gostovanje Abonmaja Akademije za glasbo v prostorih Slovenske 
filharmonije, Cankarjevega doma, Narodnega doma Maribor…) (Bucik idr., 2006). 
 
Cankarjev dom v Ljubljani 
Pripravlja, promovira in realizira širok spekter lastnih glasbenih prireditev, ki so 
namenjene predšolskim otrokom, osnovnošolcem, pa tudi dijakom in študentom 
(Bucik idr., 2006). Ponuja vsebinsko raznovrstne glasbene kulturno-vzgojne ure za 
vrtce in učence do 4. razreda. To so predvsem glasbene pravljice, tematski koncerti, 
operne in baletne predstave. Učencem od 5. do 9. razreda želijo približati ljudsko 
glasbo, posamezne skupine glasbil ali zvrsti glasbe, zanje pripravljajo koncerte in 
druge glasbene prireditve (npr. D best abonma) (Bucik idr., 2011). 

Slovenska filharmonija 
Orkester in komorni zbor, ki delujeta v filharmoniji, se širši javnosti predstavljata s 
štirimi abonmaji, sodelujeta pa tudi na koncertih za otroke in mladino, ki potekajo v 
organizaciji »glasbenih mladin« in drugih ustanov v matični hiši. Izdajajo zgoščenke, 
ki so pri delu in vzgoji v pomoč vzgojiteljem, učiteljem ter staršem (Bucik idr., 2006). 
 
Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana 
Eden izmed šestih abonmajev, ki jih ponujajo, je eden namenjen mlajši publiki, to je 
Mladi abonma. Ustanova ima posebnega referenta za prodajo mladinskih predstav, 
kar nakazuje na to, da je obseg organiziranih obiskov osnovnošolcev in dijakov zelo 
širok (Bucik idr., 2006). Institucija želi mlademu občinstvu na primeren način, skladen 
z njihovo starostno stopnjo in izkušnjami, približati operna, baletna in koncertna dela. 
Omogočajo jim tudi vpogled v zakulisje in nastanek opernih predstav. Za vrtce, 
osnovne in srednje šole imajo posebej prirejen program ponuja tudi Slovensko 
narodno gledališče Maribor. Njihovi programi so primerni za otroke že od 2. leta 
naprej (Bucik idr., 2011). 
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Glasbena mladina Slovenije 

S svojim programom Koncert, ki pride k vam predstavlja poseben pomena za 
vzpostavljanje partnerskih povezav z umetniki. Celotna ponudba zajema tri sklope: 
za vrtce in prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, za tretjo vzgojno-izobraževalno 
obdobje in srednješolce. Za glasbene delavnice, ki jih izvajajo, priskrbijo glasbila in 
druge pripomočke, izvedejo jih v šolskih ali drugih primernih prostorih. Programi so 
usklajeni z veljavnimi učnimi načrti za glasbeno vzgojo (Bucik idr., 2011). 
 
Glasbena matica Ljubljana 
Je najstarejše glasbeno društvo na Slovenskem, poseben poudarek namenja 
slovenski glasbi in petju ter pozornost usmerja k vzgoji najmlajših zborovskih pevcev. 
V ljubljanskih vrtcih organizira Cicibanske pevske zbore, v katere se lahko vključijo 
vsi otroci v starosti 5 in 6 let. Ponudba Glasbene matice je neprofitna, v vrtcih se 
izvaja brezplačno v sklopu obogatitvenih dejavnosti. Za osnovnošolce je na voljo 
Otroški pevski zbor, v katerega se lahko vključijo otroci od 1. do 5. razreda. Za 
učitelje in druge populacijske skupine organizira vzgojne, izobraževalne in 
izpopolnjevalne programe (Bucik idr., 2006). 
 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  – JSKD 
Sklad organizira raznovrstne glasbene dejavnosti in prireditve (revije, tekmovanja, 
festivali) z namenom spodbujanja ljubiteljskih dejavnosti in ustvarjalnosti na 
kulturnem področju. Precej pozornosti posvečajo izobraževanju glasbenih mentorjev 
in izvajanju glasbenih delavnic (Bucik idr., 2011). 
 
Kulturni bazar 
Dogodek je velika pridobitev na področju promocije glasbeno-izobraževalnih in 
drugih kulturno-umetniških programov. Ponuja soočenja s skoraj tristo kulturnimi 
ustanovami ter številnimi samostojnimi kulturnimi ustvarjalci iz vse Slovenije. Z 
dogodkom želijo širši javnosti vzbuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo ter 
prispevati k večji obveščenosti o kulturni ponudbi v Sloveniji. Cilji kulturnega bazarja 
so predstaviti kakovostne projekte in programe za otroke in mladino, spodbuditi 
možnosti za partnerstvo med kulturnimi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, 
predstaviti najnovejša strokovna spoznanja v kulturno-umetnostni vzgoji na 
nacionalni, evropski in svetovni ravni, okrepiti zavest o pomenu kulturno-umetnostne 
vzgoje, seznaniti s pozitivnimi vplivi kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje na 
otroke in mladino ter spodbuditi kreativna partnerstva na kulturnem in 
izobraževalnem področju. Dogodek je zasnovan kot oblika strokovnega 
usposabljanja za vse, ki delajo z otroki in mladino, za kulturne delavce in tudi vse 
ostale, ki jih kultura zanima (Kulturni bazar, 2017). 
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EMPIRIČNI DEL 
 
5 RAZISKAVA 

 

5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN NAMEN 

RAZISKAVE 

 

Zaradi vse večje komercializacije in zvočne onesnaženosti je do glasbe vzpostavljen 
vedno bolj potrošniški odnos, kar vodi v izgubo kritičnosti do prepoznavanja kakovosti 
v umetnosti (Sicherl Kafol, 2015). V sodobnosti se zato pojavljajo mnoge pobude, 
kako učenje umetnosti izvajati kakovostnejše, prijetnejše in učinkovitejše.  

Za kakovostno in sistematično uresničevanje glasbenih projektov ne zadostuje le 
enostransko delovanje učiteljev, ampak bi se učitelji morali povezovati med seboj na 
lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Vključevanje kulturnih vsebin v šole je še vedno 
v večji meri odvisno od iniciativnosti in iznajdljivosti učiteljev. Kot kažejo izsledki 
mednarodne raziskave The Wow Factor: Global research compedium on the impact 
of the arts in education (Bamford, 2006), še vedno primanjkuje kakovostnih 
partnerstev, saj je najpogostejša oblika sodelovanja med izobraževalnimi in 
kulturnimi ustanovami še vedno obiskovanje muzejev, galerij, gledališč, koncertov … 
Primanjkljaj se kaže v vključevanju umetnikov v šolske programe in v usposobljenosti 
učiteljev za poučevanje umetnostnih predmetov. Primanjkuje jim samozavesti in 
strokovne usposobljenosti za poučevanje umetnostnih predmetov. V primerjavi z 
drugimi šolskimi področji (naravoslovje, matematika, družboslovje, jezik) je 
umetnostnim predmetom namenjeno premajhno število ur (prav tam). 

Projektno delo je oblika dela, ki ponuja mnogo pozitivnih učinkov: izvajalce spodbuja 
k aktivnemu učenju, pri pouku povezuje učne predmete v tematske sklope, omogoča 
uspešno usklajevanje osebnih interesov z družbenimi ... (Nova idr., 2009). Ker poleg 
omenjenih prednosti izkazuje še ogromno neizkoriščenih možnosti za povezovanje 
izobraževanja in kulture, hkrati pa s partnerskim sodelovanjem dodaja osebni pečat 
glasbeni umetnosti, želim v svojem magistrskem delu podrobneje raziskati 
uresničevanje glasbenih projektov v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju osnovne šole. 

 

5.2 RAZISKOVALNI CILJI 
 
V raziskavi smo ugotavljali: 
C1: pogostost uresničevanja glasbenih projektov v prvem in drugem vzgojno-
izobraževalnem obdobju; 
C2: vpliv različnih dejavnikov na pogostost izvajanja glasbenih projektov; 
C3: kakovost uresničevanja glasbenih projektov z vidika partnerstev; 
C4: prisotnost in vlogo koordinatorjev za kulturno-umetnostno vzgojo pri 
uresničevanju glasbenih projektov na osnovnih šolah; 
C5: možnosti za dvig kakovosti glasbenih projektov v okviru kulturno-umetnostne 
vzgoje.  
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5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

– Kako pogosto učitelji izvajajo glasbene projekte? (C1) 
– Kakšen je vpliv dejavnikov vrste, stopnje in dodatne glasbene izobrazbe na 

pogostost izvajanja glasbenih projektov? (C2) 
– Katere prednosti in slabosti vidijo učitelji pri izvajanju glasbenih projektov v 

partnerstvih med izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami? (C3) 
– Katere prednosti in slabosti vidijo učitelji pri izvajanju glasbenih projektov 

izven partnerstev? (C3) 
– Ali imajo šole zaposlene koordinatorje za kulturno-umetnostno vzgojo in 

kakšna je njihova vloga? (C4) 
– Kateri ukrepi bi po mnenju učiteljev prispevali k dvigu kakovosti glasbenih 

projektov v okviru kulturno-umetnostne vzgoje? (C5) 
 
 

5.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

5.4.1 RAZISKOVALNE METODE 

 
V raziskavi smo uporabili neeksperimentalno kvantitativno metodo raziskovanja.  

 

5.4.2 NAČIN ZBIRANJA PODATKOV  

 
Zbiranje podatkov je potekalo v šolskem letu 2016/17 s pomočjo anketnega 
vprašalnika, poslanega po elektronski pošti ravnateljem osnovnih šol v Sloveniji ter 
objavljenega v spletnem programu EnKlik anketa. Vprašalnik je vseboval devetnajst 
vprašanj, od tega pet vprašanj zaprtega tipa, pet vprašanj odprtega tipa in pet 
vprašanj kombiniranega tipa. Vključili smo štiri začetna vprašanja, ki so se nanašala 
na spol, starost, delovno dobo in vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem učitelji 
poučujejo. Sledila so vprašanja, ki so se navezovala na stopnjo in vrsto izobrazbe, 
dodatno glasbeno izobraževanje učiteljev ter pogostost izvajanja glasbenih projektov. 
V nadaljevanju smo ugotavljali pogostost in kakovost sodelovanja izobraževalnih in 
kulturnih ustanov, prednosti in slabosti ter možnosti za dvig kakovosti kulturno-
umetnostne vzgoje v osnovnih šolah. Dodali smo vprašanji o prisotnosti in vlogi 
koordinatorjev za kulturno-umetnostno vzgojo na osnovnih šolah. 
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5.4.3 OPIS VZORCA 

 
Vzorec, izbran iz statistične množice, je bil neslučajen in priložnosten. Vanj so bili 
vključeni učitelji, ki so v šolskem letu 2016/2017 poučevali glasbeno umetnost v 
prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, in prihajajo iz 
različnih regij v Sloveniji. Ustrezno izpolnjenih je bilo 136 vprašalnikov. 
 
V grafih (Graf 1, Graf 2, Graf 3 in Graf 4) so prikazani osnovni podatki o sodelujočih 
učiteljih (spol, starost, delovna doba na področju poučevanja in vzgojno-
izobraževalno obdobje, v katerem poučujejo glasbeno umetnost). 
 

 
 

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol 

 
Graf 1 prikazuje spol sodelujočih anketirancev. Izstopa ženski spol, ki predstavlja 
95,6 %, preostali delež predstavljajo učitelji moškega spola 4,4 %. 
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Graf 2: Struktura vzorca glede na starost (v letih) 

 
Iz Grafa 2 lahko razberemo, da je struktura anketirancev glede na starost zelo 
enakomerno porazdeljena in ni večjih odstopanj. 
 
 
 

 
 

Graf 3: Struktura vzorca glede na delovno dobo poučevanja (v letih) 

 

Graf 3 prikazuje delovno dobo sodelujočih učiteljev v letih. Delovno dobo učiteljev 
smo razdelili v štiri kategorije z intervalom deset let. 
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V vzorcu največji delež (36,8 %) predstavljajo mladi učitelji, ki imajo delovno dobo 10 
let ali manj, sledijo učitelji z delovno dobo med 11 in 20 leti (27,2 %), zadnji dve 
skupini učiteljev pa sta porazdeljeni precej enakomerno; 21,3 % sodi v kategorijo z 
delovno dobo med 21 in 30 leti, 14,7 % pa poučuje več kot 30 let. 

 

 
 

Graf 4: Struktura vzorca glede na vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem učitelji 

poučujejo glasbeno umetnost 

 

Iz podatkov v Grafu 4 je razvidno, da večina anketiranih učiteljev (64,7 %) poučuje v 
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, preostalih 35,3 % pa v drugem. 

 

5.4.4 OBDELAVA PODATKOV 
 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo programa IBM Statistical Product and 
Service Solutions (SPSS, verzija 22.0.0). Za obdelavo smo uporabili osnovne 
statistične metode: frekvence pojavljanja posameznih odgovorov in odstotke 
pogostosti odgovorov. Za prikaz statistično pomembnih razlik v uresničevanju 
glasbenih projektov glede na stopnjo, vrsto izobrazbe ter dodatno glasbeno 
izobraževanje učiteljev smo uporabili χ2-preizkus in Kullbackov-2Ȋ-preizkus. 
Rezultate smo nato interpretirali in jih prikazali opisno, grafično ali v obliki tabel. 
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6 REZULTATI RAZISKAVE Z INTERPRETACIJO 

 
Zaradi boljše preglednosti so prikazani rezultati razdeljeni v pet sklopov. Prvi sklop se 
nanaša na pogostost uresničevanja glasbenih projektov v prvem in drugem vzgojno-
izobraževalnem obdobju, drugi sklop zajema vpliv različnih dejavnikov na pogostost 
izvajanja glasbenih projektov, tretji sklop opredeljuje kakovost uresničevanja 
glasbenih projektov z vidika partnerstev. V četrtem sklopu sta prikazana prisotnost in 
vloga koordinatorjev za kulturno-umetnostno vzgojo pri uresničevanju glasbenih 
projektov na osnovnih šolah, v petem pa podane nekatere možnosti za dvig 
kakovosti glasbenih projektov v okviru kulturno-umetnostne vzgoje po mnenju 
učiteljev. 
 

6.1 POGOSTOST IZVAJANJA GLASBENIH PROJEKTOV 

 

V prvem sklopu smo želeli ugotoviti, kako pogosto učitelji izvajajo glasbene projekte. 
Pri podajanju odgovorov so učitelji lahko izbrali en odgovor, kjer je najnižjo stopnjo 
pogostosti predstavljal odgovor »nikoli«, najvišjo pa »več kot enkrat letno«. Rezultati 
so predstavljeni v Tabeli 1. 

 

Tabela 1: Odgovori učiteljev o pogostosti izvajanja glasbenih projektov 
 

 f f % 

Več kot enkrat letno 26 19,1 

Enkrat letno 51 37,5 

Ne vsako leto 45 33,1 

Nikoli 14 10,3 

Skupaj 136 100,0 

 
Dobra polovica učiteljev (55,7 %) glasbene projekte izvaja vsaj enkrat letno, slaba 
polovica (42,7 %) polovica pa je tistih, ki jih ne izvajajo vsako leto ali jih niso izvajali 
še nikoli. 
 
 

Z vključevanjem glasbenih projektov v šolsko delo se vzpostavlja nova kakovost 
poučevanja glasbe in drugih umetnostnih predmetov, ki presega prevladujočo raven 
pasivnega sprejemanja kulturnih vsebin in dogodkov, kjer so učitelji pogosto 
prepuščeni lastni iznajdljivosti in iniciativnosti (Bucik idr., 2011, str. 90).  
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Med 122 učitelji, ki se  glasbenih projektov poslužujejo, smo želeli ugotoviti, v kakšni 
obliki jih najpogosteje uresničujejo. Rezultati so prikazani v Tabeli 2. 

Tabela 2: Odgovori učiteljev o najpogostejših oblikah izvajanja glasbenih projektov 

 F f % 

Avtorsko oblikovanje 

glasbene predstave 

 

19 

 

15,6 

Izvajanje že obstoječe 

glasbene predstave 

 

26 

 

21,3 

Raziskovanje glasbenega 

področja 

 

42 

 

34,4 

Ozvočenje določene 

vsebine s sodobnimi 

mediji 

 

5 

 

4,1 

Glasbeno ustvarjanje in 

izvajanje ob uporabi IKT-ja 

 

12 

 

9,8 

Drugo 18 14,8 

Skupaj 122 100,0 

 
 
Med izbranimi odgovori izstopa možnost »raziskovanje določenega glasbenega 
področja (dediščina ljudske glasbe, delo in življenje umetnikov, delovanje glasbene 
ustanove, glasbeni motivi v likovnih, literarnih delih ...)«, katero je izbralo 34,4 % vseh 
učiteljev. K raziskovanju glasbenega področja učence spodbuja tudi Učni načrt za 
izbirni predmet ansambelska igra, glasbena dela in glasbeni projekt (2011) s ciljem, 
da učenci »raziščejo določeno glasbeno dejavnost posameznikov ali ustanov v 
svojem okolju (obisk znanega skladatelja ali izvajalca)« (str. 9). Izbirni predmet se 
izvaja v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole in kot vodilo pri 
raziskovanju navaja tudi nekatere smiselne vsebine: 

– »znani glasbeni ustvarjalec in njegova dela, 

– pogled v skladateljevo delavnico, 

– znani glasbeni poustvarjalec in njegovi dosežki, 

– delo in dosežki znanega pevskega zbora, 

– delo in dosežki znanega orkestra, 

– dejavnost glasbene šole, 

– drugo: Glasbena mladina, Opera« (prav tam). 

Spodbujanje raziskovanja na glasbeno-pedagoškem področju in glasbene 
ustvarjalnosti je tudi eden izmed  specifičnih ukrepov na področju kulturno-
umetnostne vzgoje (Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje, 2009, str. 6).  

 
Anketiranci se velikokrat odločajo tudi za izvajanje že obstoječe glasbene predstave 
(21,3 %), najmanjši delež (4,1 %) pa predstavlja ozvočenje določene glasbene 
vsebine s sodobnimi glasbenimi mediji. Učitelji so imeli na izbiro tudi možnost 
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»drugo«, kjer so navajali, da glasbene projekte izvajajo v obliki novoletnih glasbenih 
prireditev, plesno-zborovske prireditve, nastopov z OPZ-jem, avtorskih in že 
obstoječih pravljic s svojimi priredbami, nekateri učitelji že obstoječe besedilo 
pravljice spremenijo v opero ali muzikal ... 
 
 
 
Prvo raziskovalno vprašanje lahko povzamemo z odgovorom, da učitelji 
najpogosteje izvajajo glasbene projekte enkrat letno in sicer v obliki raziskovanja 
glasbenega področja. 
 
 
 

6.2 VPLIV RAZLIČNIH DEJAVNIKOV NA POGOSTOST IZVAJANJA 

GLASBENIH PROJEKTOV 

 
Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5 in Tabela 6 ter Graf 5, Graf 6 se navezujejo na vpliv 
različnih dejavnikov (vrsta in stopnja izobrazbe, dodatno glasbeno izobraževanje 
učiteljev), ki vplivajo na izvajanje glasbenih projektov. 

 

Najprej smo ugotavljali vpliv vrste izobrazbe na pogostost izvajanja glasbenih 
projektov. 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na vrsto izobrazbe 

 
 
Z vidika vrste izobrazbe več kot polovico (66,9 %) vzorca predstavljajo profesorji 
razrednega pouka, sledijo jim anketiranci, ki so izbrali možnost »drugo«  (vzgojitelji, 
muzikologi, predmetni učitelji, učitelj madžarskega jezika in magister profesor 
kompozicije), najmanjši delež pa zasedajo profesorji glasbe (12,5 %). 
Zanimalo nas je, kako vrsta izobrazbe vpliva na pogostost izvajanja glasbenih 
projektov. Rezultati so prikazani v Grafu 5. 
Za ugotavljanje povezanosti smo upoštevali 5-odstotno verjetnostno raven statistične 
pomembnosti. 
 

 F f % 

Profesor razrednega 

pouka 

 

91 

 

66,9 

Profesor glasbe 
 

17 
 

12,5 

Drugo 
 
 

 

28 

 

 

20,6 

Skupaj 136 100,0 
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Graf 5: Vpliv vrste izobrazbe na pogostost izvajanja glasbenih projektov 

 
Izračun χ²-kvadrata hipoteze neodvisnosti kaže statistično pomembne povezave (χ ²= 
14,714; g = 6; α = 0,023) med vrsto izobrazbe in pogostostjo uresničevanja glasbenih 
projektov. S tveganjem 2,3 % lahko trdimo, da se v osnovni množici med profesorji 
razrednega pouka, profesorji glasbe in drugimi profesorji pojavljajo razlike v 
pogostosti izvajanja glasbenih projektov. 
 
Iz tabele je razvidno, da so profesorji glasbe tisti, ki glasbene projekte izvajajo 
najpogosteje in so se največkrat odločali za možnost izvajanja »več kot enkrat letno«, 
nobeden izmed njih ni izbral možnosti, da še nikoli ni izvajal glasbenih projektov. Pri 
učiteljih razrednega pouka je najvišji odstotek (42,9 %) tistih, ki glasbene projekte 
izvajajo enkrat letno. Med ostalimi učitelji (vzgojitelji, muzikologi, predmetni učitelji, 
učitelj madžarskega jezika in magister profesor kompozicije) bila najvišja izbrana 
možnost »ne vsako leto«, ki predstavlja 46,4 %. 
 
Tudi P. Artnak (2001) ugotavlja, da je – za razliko od glasbenih pedagogov –  pri 
razrednih učiteljih splošna glasbena vzgoja še vedno pereč problem. Glasbeni 
pedagogi že med samim študijem pridobijo ogromno strokovne, pedagoške in 
didaktične ter tudi splošne izobrazbe, ki jim je v pomoč pri poučevanju pouka 
glasbene vzgoje. Tega žal ne moremo trditi za razredne učitelje, ki so splošne 
glasbene izobrazbe v večini deležni le v osnovni šoli, v srednji šoli pa le v prvem 
letniku. Neenakost v količini in kakovosti zgodnjega glasbenega pouka je izpostavila 
tudi Oblakova (2008), ki meni, da ravno omenjeni problem povzroča velike 
individualne razlike v razvoju razrednih učiteljev (Artnak, 2001). 
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V nadaljevanju smo ugotavljali vpliv stopnje izobrazbe na pogostost izvajanja 

glasbenih projektov. 

Tabela 4: Struktura vzorca glede na stopnjo izobrazbe 
 

 f f % 

Srednješolska 
 

0 

 

0 

Visokošolska 
 

15 

 

11,0 

Višješolska 
 

22 
 

16,2 

Univerzitetna 
 

99 
 

72,8 

Skupaj 
 

136 

 

100,0 

 
Večinski delež vzorca glede na stopnjo izobrazbe predstavljajo učitelji z univerzitetno 
izobrazbo (72,8 %). Med anketiranci ni nobenega učitelja z zaključeno le 
srednješolsko izobrazbo, so pa nekateri zaključili visokošolsko in višješolsko stopnjo 
šolanja. 
 
 

 
 

Graf 6: Vpliv stopnje izobrazbe na pogostost izvajanja glasbenih projektov 
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Izračun χ²-kvadrata hipoteze neodvisnosti ne kaže statistično pomembnih povezav 
(χ² = 3,9647; g = 6; α = 0,724) med stopnjo izobrazbe in pogostostjo uresničevanja 
glasbenih projektov. Tveganje 72,4 % je preveliko, da bi podatke iz osnovnega 
vzorca lahko posplošili na statistično množico. Učitelji z univerzitetno izobrazbo 
glasbene projekte najpogosteje izvajajo enkrat letno, prav tako tisti z visokošolsko 
izobrazbo. Pri učiteljih z zaključeno višješolsko izobrazbo je bila najpogosteje izbrana 
možnost »ne vsako leto«. 
 
Slosar (1997) stopnje izobrazbe ne omenja kot ključnega dejavnika, saj trdi, da 
»/.../visoka strokovna izobrazba učiteljev ne vpliva na razvoj ravni temeljnih glasbenih 
sposobnosti, ampak da samo poglablja njihovo kvaliteto/.../« (str. 235). 
 

 

Nazadnje smo ugotavljali še vpliv dodatne glasbene izobrazbe na pogostost izvajanja 

glasbenih projektov. 

Tabela 5: Struktura vzorca glede na dodatno glasbeno izobrazbo učiteljev 
 

 f f % 

Petje v zboru/glasbeni skupini 
 

71 

 

32,6 % 

Obiskovanje glasbene šole (v 

preteklosti) 

 

71 

 

32,6 % 

Vključenost v plesno skupino 
 

26 
 

11,9 % 

Nič 
 

27 
 

12,4 % 

Drugo 
 

23 
 

10,5 % 

Skupaj 
 

218 
 

100,0 % 

 
Iz Tabele 5 je razvidno, da je z vidika dodatne glasbene izobrazbe v strukturi učiteljev 
največ tistih, ki so vključeni v pevski zbor/glasbeno skupino ali so v preteklosti 
obiskovali glasbeno šolo. Manjši delež je tistih, ki so vključeni v plesno skupino, 
nimajo dodatne izobrazbe ali so izbrali možnost »drugo«, kjer so  navajali, da igrajo v 
orkestru oz. pr godbi na pihala, se samoizobražujejo, se ukvarjajo s kompozicijo, 
eden izmed anketirancev vodi tamburaški orkester, eden obiskuje tečaj kitare, eden 
pa solopetje. 
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Tabela 6: Rezultati χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti 
 

 

 

 Več kot 
enkrat 
letno 

Enkrat 
letno 

Ne 
vsako 
leto 

Nikoli 
Skupaj 

χ² 

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

Petje v zboru/glasbeni 
skupini 

 

21     29,6 

 

25     35,2 

 

21     29,6 

 

4        5,6 

 

71       32,6 

 

0,004 

Obiskovanje glasbene 
šole (v preteklosti) 

 

20     28,2 

 

25     35,2 

 

22     31,0 

 

4       5,6 

 

71       32,6 

 

0,16 

Vključenost v plesno 
skupino 

 

13     50,0 

 

3      11,5 

 

7      26,9 

 

3      11,5 

 

26       11,9 

 

0,429 

 

Nič 
 

 

1        3,7 
 

11     40,7 
 

10     37,0 
 

5      18,5 
 

27       12,4 
 

0,047 

 

Drugo 
 

8       34,8 
 

9       39,1 
 

5       21,7 
 

1       4,3 
 

23       10,5 
 

0,145 
 

 

Skupaj 
 

63     28,9 73     33,5 65     29,8 17     7,8 
 

218    100,0 
 

 

Izračun χ²-kvadrata hipoteze neodvisnosti kaže statistično pomembne povezave med 
učitelji, ki pojejo v pevskem zboru/glasbeni skupini in pogostostjo uresničevanja 
glasbenih projektov ter med učitelji, ki nimajo nobene dodatne glasbene izobrazbe in 
pogostostjo uresničevanja glasbenih projektov. V obeh omenjenih skupinah učitelji 
najpogosteje izvajajo glasbene projekte enkrat letno, se pa bistvena razlika pokaže 
pri izbori možnosti »več kot enkrat letno«; učitelji iz skupine petja v zboru/glasbeni 
skupini to možnost uresničujejo v veliko večji meri (29,6 %) kot tisti, ki glasbene 
izobrazbe nimajo (3,7 %). 

Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje (2009) poziva učitelje k ustvarjalnem 
preživljanju prostega časa na vsaj enem kulturno-umetnostnem področju. Da je prav 
petje v pevskem zboru ali komorni skupini eden izmed pomembnih dejavnikov za 
glasbeni razvoj in napredek učiteljev je poudaril tudi Slosar (1997).  
 
 
 
Drugo raziskovalno vprašanje lahko povzamemo z odgovorom, da ima na 
uresničevanje glasbenih projektov statistično pomemben vpliv vrsta izobrazbe, 
stopnja zaključenega šolanja pa ne. Dodatna glasbena izobrazba ima delno 
pomemben vpliv, saj so rezultati pokazali statistično pomembnost le pri učiteljih, ki 
pojejo v pevskem zboru ali glasbeni skupni ter pri tistih učiteljih, ki dodatne glasbene 
izobrazbe nimajo. Obiskovanje glasbene šole v preteklosti in vključenost v plesno 
skupino nimata statistično pomembnega vpliva. 
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6.3 KAKOVOST URESNIČEVANJA GLASBENIH PROJEKTOV Z 

VIDIKA PARTNERSTEV 

 
V spodnji Tabeli 7 so prikazane prednosti, ki jih učitelji opazijo pri učencih ob 
uresničevanju glasbenih projektov na šoli. 

Tabela 7: Odgovori učiteljev o prednostih, ki jih vidijo pri uresničevanju glasbenih 

projektov na osnovnih šolah 
 

 Da Ne Nimam mnenja Skupaj 

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

Večja motivacija 
za delo 

 

127      93,4 

 

3      2,2 

 

6      4,4 

 

136    100,0 

Spodbujanje 
ustvarjalnosti in 
samostojnosti 

 

134     98,5 

 

1      0,7 

 

1      0,7 

 

136    100,0 

Aktivnejša 
vključenost v 
učni proces 

 

128      94,1 

 

5      3,7 

 

3      2,2 

 

136    100,0 

Pozitiven vpliv 
na celostni 
razvoj 

 

132      97,1 

 

1      0,7 

 

3      2,2 

 

136    100,0 

Krepitev 
medsebojnega 
sodelovanja 

 

133      97,8 

 

2      1,5 

 

1      0,7 

 

136    100,0 

Povezovanje 
učnih vsebin 

 

128      94,1 

 

4      2,9 

 

4      2,9 

 

136    100,0 

 

Iz podatkov lahko razberemo, da ni večjih odstopanj, podatki so razporejeni zelo 
enakomerno. Vse navedene prednosti se učiteljem zdijo pomembne, najvišje so 
uvrstili možnost spodbujanje ustvarjalnosti in samostojnosti.  

Po mnenju avtorice B. Marentič-Požarnik (2000) je prav ustvarjalnost izjemno 
pomembna vrednota, saj vključuje ogromno odprtih vprašanj, spodbuja vprašanja 
učencev, pozitivno vrednosti ustvarjalne odgovore učencev, spodbuja različne poti 
rešitve, se ne boji neuspeha, spodbuja deževanje idej in s tem kaže na mnoge 
prednosti projektnega načina dela.  Krepitev samostojnosti in ustvarjalnosti pri 
projektnem delu izpostavlja tudi M. Podvršič (2016). 

Aktivna vključenost v učni proces je le ena izmed značilnosti projektnega dela. 
Učenci so  aktivni izvajalci vseh dejavnosti, vodja projekta jih le spodbuja in usmerja. 
Ob spodbudi se navajajo na samostojno načrtovanje, dajanje pobud in predlogov, 
kritično presojanje in samostojno odločanje za izvajanje posameznih nalog (Novak 
idr., 2009). Avtorice  Novak, Žužej in Glogovec (2009) poudarjajo tudi pomen 
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solidarnosti, medsebojne pomoči in prijateljstva. Po njihovem mnenju so to tiste 
vrline, ki se visoko razvijajo pri projektnem načinu dela, prispevajo k dobremu počutju 
v skupini in krepijo občutek pripadnosti.  

 

Tabela 8: Odgovori učiteljev o težavah, s katerimi se soočajo pri uresničevanju 

glasbenih projektov na osnovnih šolah 
 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Skupaj 

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

Premalo 
teoretičnega 
znanja, občutek 
nekompetentnosti 

 
 

32      23,5 

 
 

50      36,8 

 
 

38     27,9 

 
 

16      11,8 

 

 

136    100,0 

Premalo izkušenj 
in idej 

 

28      20,6 

 

48      35,3 

 

39      28,7 

 

21      15,4 

 

136    100,0 

Nepripravljenost 
sodelavcev za 
timsko delo 

 

54      39,7 

 

38      27,9 

 

32      23,5 

 

12      15,4 

 

136    100,0 

Premalo časa 10      7,4 33      24,3 49      36,0 44      32,4 136    100,0 

Prenatrpan šolski 
urnik 

 

5       3,7 

 

24      17,6 

 

45      33,1 

 

62      45,6 

 

136    100,0 

 

Pri vprašanju o težavah, s katerimi se učitelji soočajo s pri izvajanju glasbenih 
projektov, so anketiranci izbirali stopnjo pogostosti pojavljanja določene težave na 4-
stopenjski lestvici (nikoli, redko, včasih, pogosto). 

Izstopata odgovora »prenatrpan šolski urnik« in »premalo časa«, ki so jima učitelji 
namenili najvišji odstotek. Kar 45,6 % jih meni, da je pogosto težava v prenatrpanem 
šolskem urniku, 32,4 % pa je tistih, ki pravijo, da za izvajanje pogosto ni dovolj časa. 
Spodbudno je, da se 39,7 % učiteljev še nikoli ni srečalo s težavo »nepripravljenost 
sodelavcev za timsko delo«, 27,9 % učiteljev pa se je z isto težavo srečalo redko, kar 
kaže na to, da so učitelji še vedno med seboj povezani in pripravljeni sodelovati. 

Podatek, da je le 11, 8 % tistih učiteljev, ki se pogosto soočajo s težavo občutka 
nekompetentnosti, je spodbuden, saj »učitelji, ki jim primanjkuje kompetentnosti, 
težko predstavljajo dober učni model« (Bucik idr., 2011, str. 90). Čeprav podatki 
raziskave Eurydice Kulturno-umetnostna šola po Evropi (2011) kažejo, da razrednim 
učiteljem pogosto primanjkuje samozavesti in strokovne usposobljenosti za 
poučevanje umetnostnih predmetov, se to dejstvo v vzorcu zajetih učiteljev v naši 
raziskavi ni potrdilo.  
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Druge težave, ki jih učitelji vidijo pri izvajanju glasbenih projektov, so: 

– organizacija dela izven šole (prevoz, karte, soglasja, spremstvo); 
– organizacijsko zelo zahtevno, veliko učencev ob taki obliki dela odpove; 
– pomanjkanje didaktičnega materiala; 
– zelo težko izvedljivo, če so v razredu vzgojne težave. 
 
Nekateri izsledki raziskav (Novak, 1990), v katerih so projektno učenje primerjali s 
frontalnim, so potrdili, da je projektni način dela časovno veliko bolj zamuden od 
tradicionalnega. Mnogi učitelji se mu izogibajo, saj jim prenatrpan učni načrt in 
zapolnjen šolski urnik predstavljata veliko časovno stisko, ki bi se s pogostim 
uresničevanjem projektnega dela le še povečala.  
 
Težave v prenatrpanem šolskem urniku in pomanjkanju časa pridejo do izraza tudi 
zaradi zgoščenih učnih načrtov, ki učiteljem ne puščajo manevrskega prostora za 
vpeljavo novih vsebin in pristopov v sodelovanju z zunanjimi sodelavci (Kulturno-
umetnostna vzgoja in nevladni sektor v kulturi, 2017). Učni načrt za glasbeno vzgojo 
(2011) zato učitelje spodbuja k fleksibilnosti pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju 
vzgojno-izobraževalnega procesa. Na omenjeno problematiko s časovno stisko je 
opozorila že raziskava, ki so jo izvedli Robinson (1999), Sharp in Le Metais (2000); 
Taggart in drugi (2004). Ugotovili so, da je že v učnih načrtih umetnostni vzgoji 
odmerjenega premalo časa, še manj časa pa je umetnostnim temam odmerjenega v 
praksi. Po mnenju A. Bamford (2008) je prav pomanjkanje časa je eden izmed 
glavnih dejavnikov, ki ovirajo uspešno poučevanje umetnosti.  
 
A.  Bamford (2009) opozarja tudi na druge težave pri uresničevanju projektov: 
pomanjkljive prostorske zmogljivosti za poučevanje umetnosti (na primer premalo 
primernih učilnic), pomanjkanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev 
ter težavno spremljanje in preverjanje znanja učencev. 
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V Grafu 7 je prikazano, kolikšen je delež osnovnih šol, ki pri izvajanju glasbenih 

projektov sodelujejo z drugimi kulturnimi ustanovami in umetniki. 

 
 

Graf 7: Odgovori učiteljev o tem, ali pri uresničevanju glasbenih projektov sodelujejo 

z drugimi kulturnimi ustanovami in umetniki 
 

Med osnovnimi šolami, na katerih poučujejo anketirani učitelji, je 36,8 % takih, ki pri 
izvajanju glasbenih projektov sodelujejo z drugimi kulturnimi ustanovami in umetniki, 
več kot polovica (63,2 %) pa sodelovanja ne izvaja. 

 

Učiteljem smo v nadaljevanju zastavili štiri vprašanja odprtega tipa, ki so se nanašala 
na prednosti in težave, s katerimi se učitelji srečujejo pri uresničevanju glasbenih 
projektov. Primerjali smo prednosti in težave pri uresničevanju glasbenih projektov 
izven sodelovanja s partnerji in v sodelovanju s partnerji. 

Najprej smo želeli izvedeti, kje učitelji vidijo prednosti in kje težave uresničevanja 
glasbenih projektov izven sodelovanja  s partnerji, torej v primerih, ko učitelji 
uresničujejo glasbene projekte samo znotraj šole, brez zunanjih partnerjev. V 
nadaljevanju smo strnili najpogostejše odgovore. 

Prednosti, ki jih vidijo učitelji v uresničevanju glasbenih projektov izven sodelovanja s 
partnerji: 

– VEČJA EKONOMIČNOST (lažja organizacija znotraj razreda, brez usklajevanja z 
zunanjimi sodelavci, enostavnejša in hitrejša priprava, hitrejša komunikacija, hitrejše 
dogovarjanje, lažje iskanje termina za vaje, manj dela, lažja logistika pri pripravi in 
tudi izvedbi,hitra  dostopnost pripomočkov v šoli); 

– AVTONOMNOST UČITELJA (časovna in vsebinska neodvisnost od drugih, »sam 
svoj šef«, večja fleksibilnost, bolj pride do izraza lastna kreativnost in ustvarjalnost, 
samostojnost pri delu). 

36,8 % 

63,2 % 

Sodelovanje z drugimi kulturnimi ustanovami 
in umetniki 

Da

Ne
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Težave, ki jih vidijo učitelji v uresničevanju glasbenih projektov izven sodelovanja s 
partnerji: 
 
– MANJŠA KAKOVOST (vkalupljenost, ni nobenega napredka, ostajanje na isti 
stopnji, pomanjkanje strokovnega kadra, pri petju težave z intonacijo in ritmiko, 
manjša finančna podpora, omejenost z glasbenimi pripomočki, ni širjenja obzorij, 
manjše zavedanje in spoštovanje kulture na podeželju); 

– MANJŠA MOTIVIRANOST OTROK (omejenost na šolski vsakdan, nič 
»drugačnega«, pomanjkanje svežih idej, manjša pestrost projekta, otroci ne doživijo 
nove izkušnje, pomanjkanje raznolikosti); 

– NEPOVEZANOST Z ZUNANJIM SVETOM (ni novih kontaktov, pomanjkanje novih 
poznanstev, zaprtost v šolske okvirje, šola ostaja nepovezana z domačim krajem, 
izguba niti in povezave z lokalno skupnostjo in širšim območjem, manjša obiskanost 
prireditev, omejenost na pretežno šolsko področje publike). 
Nato smo učitelje vprašali, kje vidijo prednosti in kje težave uresničevanja glasbenih 
projektov v sodelovanju  s partnerji, torej v primerih, ko učitelji pri uresničevanju 
glasbenih projektov ne delujejo sami, ampak sodelujejo z zunanjimi partnerji 
(institucijami, umetniki ….). V nadaljevanju smo strnili najpogostejše odgovore. 
 

Prednosti, ki jih vidijo učitelji v uresničevanju glasbenih projektov v sodelovanju s 
partnerji: 

– NAPREDEK NA UČNEM PODROČJU (spoznavanje drugih oblik dela, 
predstavljanje vsebin na drugačen način, medpredmetno povezovanje, boljša 
zapomnitev snovi, trajnejše znanje, splošna razgledanost, širjenje obzorij, bogatenje 
glasbene kulture); 
 
– VEČJA MOTIVIRANOST UČENCEV (popestritev šolskega vsakdana, nastopanje 
na »pravem« odru, svežina, spodbujanje pozitivne samopodobe, razvijanje 
samozavesti, urjenje v javnem nastopanju, aktivnejša vključenost otrok v učni proces, 
večja zainteresiranost otrok za delo, vključevanje instrumentov); 
 
– VEČJA KAKOVOST (bolj kakovostno načrtovanje in izvajanje, delo na višjem 
nivoju, možnost sodelovanja z akademskimi  glasbeniki, večja strokovnost, podajanje 
novega znanja in praktičnih izkušenj, strokovno usposobljen kader, doživljanje glasbe 
bolj celostno);  
 
– SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA IN MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA 
(sodelovanje z nekom, ki ni iz šole, dogovarjanje med učenci in skupno preživljanje 
časa ob vajah, spoznavanje novih ljudi in njihovega dela, učenje prilagajanja, vsakdo 
mora prispevati svoj delež, da nastane celota); 
 
– MOŽNOST PREDSTAVITVE ŠOLE ŠIRŠEMU JAVNEMU PROSTORU 
(prepoznavnost šole širšemu območju, večja obiskanost prireditve, povezovanje z 
lokalno skupnostjo in z domačim krajem, predstavljanje šole). 
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Težave, ki jih vidijo učitelji v uresničevanju glasbenih projektov v sodelovanju s 
partnerji: 

– ČASOVNA STISKA (prenatrpan šolski urnik, preobsežen učni načrt, pomanjkanje 
časa za vaje in za evalvacijo, dodatno delo za učitelja, z zunanjimi ljudmi je težje najti 
čas za sodelovanje v dopoldanskem času, učenci imajo preveliko interesnih 
dejavnosti); 
 
– TEŽAVE S KOMUNIKACIJO (neodzivnost umetnikov, oslabljena komunikacija med 
ustanovami, oddaljenost kraja od kulturnih ustanov, umetniki velikokrat želijo delati 
»po svoje«, težko navezati stike); 
 
– FINANCE  (preveliki stroški, finančne težave šol, šola ne namenja sredstev ta take 
dejavnosti, zunanji sodelavci želijo imeti povrnjene potne stroške, nekatere ustanove 
računajo najem prostorov, previsoki honorarji). 
 
 
Šole brez sodelovanja nikoli ne bodo tako uspešne kot šole s sodelovanjem. 
Partnerstvo med šolami in kulturnimi institucijami je tisto, ki predstavlja dragocene 
izobraževalne možnosti za učitelje in učence v vseh učnih okoljih (Road Map for Arts 
Education, 2006). »/ …/pri čemer je seveda nujno, da se obe strani zavedata 
pomembnosti in potrebnosti sodelovanja« (Predlog modela kulturno-umetnostne 
vzgoje, 2009, str. 33).  
 
Poleg sodelovanja s kulturnimi ustanovami različne študije (Bamford 2006; Robinson; 
1999; Sharp in Le Metais 2000) priporočajo tudi vključitev poklicnih umetnikov v 
šolsko delo. Povezavo med kakovostjo uresničevanja kulturno-umetnostne vzgoje in 
vključevanjem umetnikov prepoznava tudi A. Bamford (2006) – po njenem mnenju bi 
morala kakovostna kulturno-umetnostna vzgoja nujno stremeti k tesnemu partnerstvu 
med šolami in zunanjimi umetniškimi in drugimi organizacijami v skupnosti.  
 
 
 
V  tretjem sklopu smo predstavili  prednosti in težave, ki jih vidijo učitelji pri izvajanju 
glasbenih projektov v partnerstvi med izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami ter 
izven partnerstev. S tem smo prikazali odgovore na tretje raziskovalno vprašanje.  
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6.4 PRISOTNOST IN VLOGA KOORDINATORJEV ZA KULTURNO-

UMETNOSTNO VZGOJO PRI URESNIČEVANJU GLASBENIH 

PROJEKTOV NA OSNOVNIH ŠOLAH 
 

 
 

Graf 8: Odgovori učiteljev o tem, ali imajo na šoli prisotnega koordinatorja za 

kulturno-umetnostno vzgojo  

 
Zaskrbljujoč je podatek, da ima le 11,8 % osnovnih šol zaposlenega koordinatorja za 
kulturno-umetnostno vzgojo, med tem ko je izjemno visok odstotek (88,2 %) takih šol, 
ki koordinatorja za kulturno-umetnostno vzgojo nimajo. 
 
Pri anketirancih, ki so na odgovor o prisotnosti koordinatorja odgovorili z »da«, smo 
želeli izvedeti, kakšna je koordinatorjeva vloga na šoli. Anketiranci so odgovarjali na 
odprti tip vprašanja, spodaj so strnjeni odgovori, ki so jih najpogosteje navajali. 

– Organizacija šolskih prireditev in drugih dejavnosti z glasbenega področja, 
izbira nastopnih točk, priprava nabora idej, koordinacija programa, 
sodelovanje z občino na področju kulture; 

– oblikovanje timov za posamezne dejavnosti; 
– priporočanje glasbenih vsebin za organizacijo kulturnih dejavnosti na šoli in 

usklajevanje dni dejavnosti z ostalimi področji; 
– pobuda projektov in obveščanje o šolskih projektih; 
– pošiljanje programov ostalim sodelavcem; 
– spremljanje kulturnega udejstvovanja na šoli; 
– spremljanje dogajanja v glasbenih ustanovah, prijava na glasbene 

prireditve, koncerte; 
– vodenje kulturne šole; 
– posredovanje informacij o kulturnih dogodkih v bližnji okolici učiteljem, 

načrtovanje kulturnih dni; 

11,8 % 

88,2 % 

Prisotnost koordinatorja za kulturno-
umetnostno vzgojo v osnovnih šolah 

Da

Ne
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– obveščanje sodelavcev o možnostih sodelovanja z zunanjimi ustanovami, 
vzpostavljanje sodelovalnega in načrtovalnega/organizacijskega kontakta 
med sodelavci šole in zunanjimi sodelavci (če so vključeni), sicer pa med 
delavci na šoli; 

– vodenje pevskega zbora, izvajanje instrumentalne spremljave. 
 

Podatek, da večina šol koordinatorja še vedno nima, bi lahko pripisali dejstvu, da 
številne nevladne organizacije še vedno niso seznanjene s tem mehanizmom in jim 
je področje dokaj neznano. Sistem deluje na papirju, v praksi pa nekoliko manj. Za 
izboljšanje stanja bi bilo potrebno sestaviti seznam vseh koordinatorjev kulturno-
umetnostne vzgoje s kontakti, pozvati šole, da ga objavijo na svojih spletnih straneh 
ter dostop do baze zagotoviti tudi nevladnim organizacijam. V nadaljevanju bi morali 
koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje podrobneje informirati o njihovi vlogi ter jih 
ustrezno spodbuditi k usposabljanju in udeleževanju na kulturnih dogodkih (npr. da 
se jim določi, koliko in katero vrsto dogodkov morajo obiskati v šolskem letu ter se to 
vključi tudi v redni obseg njihovega dela) (Kulturno-umetnostna vzgoja in nevladni 
sektor v kulturi, 2017). 
 
 
 
Četrto raziskovalno vprašanje lahko povzamemo z odgovorom, da ima le peščica 
šol zaposlenega koordinatorja za kulturno-umetnostno vzgojo, večina pa še vedno 
ne. Naloga koordinatorjev za kulturno-umetnostno vzgojo je v večini primerov 
vzpostavljanje medsebojnega sodelovanja znotraj in izven šole, koordinacija, 
načrtovanje, organiziranje in izvajanje glasbenih dogodkov ter obveščanje 
sodelavcev o dogajanju na kulturno-umetnostnem področju. 
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6.5 MOŽNOSTI ZA DVIG KAKOVOSTI GLASBENIH PROJEKTOV V 

OKVIRU KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE 

 

Učitelji so pri vprašanju o možnostih za dvig kakovosti glasbenih projektov v okviru 
kulturno-umetnostne vzgoje lahko izbirali med petimi različnimi možnostmi, pri čemer 
so lahko izbrali več odgovorov. 
 

Tabela 9: Odgovori učiteljev o tem, katere so po njihovem mnenju ustrezne možnosti 

za dvig kakovosti glasbenih projektov v okviru kulturno-umetnostne vzgoje 

 

 f f % 

Večje število ur glasbene 

umetnosti 

 

72 21,8 % 

Dodatno glasbeno 

izobraževanje učiteljev 

 

76 23,0% 

Večje vključevanje 

umetnikov v šolsko delo 

 

78 23,6 % 

Več sodelovanja s 

partnerskimi institucijami 

 

52 15,8 % 

Sodelovanje in povezovanje 

koordinatorjev za kulturno-

umetnostno vzgojo 

 
 

 

 

 

52 15,8 % 

Skupaj 
330 100,0 % 

 
Odgovori z najvišjim odstotkom pogostosti pojavljanja so prvi trije, kar kaže na to, da 

učitelji pripisujejo najpomembnejšo vlogo vključevanju umetnikov v šolsko delo 

(23,6%), dodatnemu izobraževanju učiteljev (23,0%) in večjemu številu ur glasbene 

umetnosti (21,8%). Manjše možnosti za dvig kakovosti kulturne vzgoje vidijo v 

povezovanju šol s partnerskimi institucijami (15,8 %) in vključevanju koordinatorjev 

za kulturno-umetnostno vzgojo (15,8 %). 
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Učitelji so imeli tudi možnost navedbe drugih ukrepov, pod možnost »drugo« so 
navajali naslednje odgovore: 

– večja dostopnost obiska kakovostnih glasbenih predstav, koncertov, 
prireditev, umetnikov in drugih priznanih glasbenih ustvarjalcev; 

– brezplačne glasbene dejavnosti; 
– izboljšava šolskega sistema; 
– večja glasbena podkovanost učiteljev že v času študija; 
– projektno zastavljen program celotne šole in točno določene naloge za 

vsakogar. 
 
 
Dvig kakovosti kulturno-umetnostne vzgoje bi po mnenju učiteljev vsekakor prineslo 
vključevanje umetnikov v šolsko delo, saj so slednji tisti, ki »z lastnim zgledom 
predstavljajo avtentični model estetske izkušnje« (Bucik idr., 2011, str. 90). Žal jim je 
brez ustrezne izobrazbe poučevanje redko omogočeno. V nekaterih državah 
(francoski skupnosti v Belgiji, Estoniji, na Irskem, v Latviji, na Madžarskem, 
Nizozemskem, Finskem in Islandiji) poklicnim umetnikom dovoljujejo začasno 
poučevanje brez ustreznih učiteljskih kvalifikacij ali usposabljanja, če ni na voljo 
ustreznega učitelja (Eurydice, 2010). 
 
Za vnašanje novosti in sprememb v vzgojno-izobraževalni  proces potrebujejo učitelji 
teoretično in praktično izpopolnjevanje (B. Sicherl Kafol). Izkušeni učitelji imajo lahko 
večji vpliv na spreminjanje poučevalnih praks in kakovost umetnostne vzgoje v šolah, 
zato bi bil potreben premišljen sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, 
ki bi jim omogočil dopolnjevanje znanja in razvoj spretnosti  (Eurydice, 2010). 
Ustrezen sistem, ki bi učitelje motiviral k dodatnemu usposabljanju in različnim 
oblikam sodelovanja, bi bil uvedba točkovanja za napredovanje. Tako bi vsako 
kulturno udejstvovanje učitelja predstavljalo redno delovno obveznost, ne pa 
izvajanje omenjenih dejavnosti v učiteljevem prostem času (Kulturno-umetnostna 
vzgoja in nevladni sektor v kulturi, 2017). 
 
Število ur glasbene vzgoje v učnem načrtu še vedno predstavlja pereč problem, saj je 
v primerjavi z drugimi predmetnimi področji še vedno zelo nizko, kar se odraža v 
kasnejših primanjkljajih (Sicherl Kafol, 2015). Po analizi slovenskih učnih načrtov smo 
ugotovili, da glasbeni vzgoji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju namenjenih 
210 ur, v drugem še manj, 140. V srednji šoli je glasba prisotna le v prvem letniku, v 
splošnem izobraževanju to znaša 70 ur letno. V primerjavi z matematiko, kateri je v 
prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole namenjenih 875 ur, 
število ur glasbene vzgoje znaša le 350. 
 
 
 
Peto raziskovalno vprašanje lahko povzamemo z odgovorom, da učitelji največje 
možnosti za dvig kakovosti kulturno- umetnostne vzgoje vidijo v vključevanju 
umetnikov v šolsko delo, dodatnemu izobraževanju učiteljev in povečanem številu ur 
glasbene umetnosti. Manjšo vlogo pri možnostih za dvig kakovosti kulturne vzgoje 
vidijo v povezovanju šol s partnerskimi institucijami in vključevanju koordinatorjev za 
kulturno-umetnostno vzgojo. 
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7 SKLEP 
 
V družbi, ki se nenehno spreminja, je potrebno v vzgoji in izobraževanju nenehno 
iskati nove poti, ki bi otrokom omogočale kakovostno znanje. Ena izmed težav 
sodobnega osnovnošolskega izobraževanja je nepovezano znanje, ki ga učenci 
pridobijo na podlagi tradicionalno ločenih šolskih predmetov. S primernim 
načrtovanjem in z izvedbo didaktičnega pristopa projektnega dela lahko učencem 
pomagamo do smiselnih povezav znanja. Te lahko razvijamo skozi uresničevanje 
glasbenih projektov v okviru kulturno-umetnostne vzgoje, katere bistvo se odraža 
prav v njeni interdisciplinarnosti. 
 
V izvedeni raziskavi nas je zanimalo, kako pogosto se učitelji poslužujejo izvajanja 
glasbenih projektov, kaj vse vpliva na pogostost uresničevanja (stopnja izobrazbe, 
vrsta izobrazbe, dodatna glasbena izobrazba), katere prednosti in slabosti vidijo 
učitelji pri tem načinu dela. Raziskali smo, kakšni sta kakovost in stopnja 
povezovanja kulturnih in izobraževalnih ustanov. Na koncu smo iskali predloge 
učiteljev za dvig kakovosti kulturno-umetnostne vzgoje pri nas ter učitelje vprašali, ali 
imajo na šoli zaposlenega koordinatorja za kulturno-umetnostno vzgojo.  
 

Pri ugotavljanju pogostosti uresničevanja glasbenih projektov so rezultati pokazali, da 
več kot polovica učiteljev glasbene projekte izvaja enkrat letno in sicer v obliki 
raziskovanja glasbenega področja (dediščina ljudske glasbe, delo in življenje 
umetnikov, delovanje glasbene ustanove, glasbeni motivi v likovnih delih, literarnih 
delih …). Smiselno bi bilo, da bi se učitelji uresničevanja glasbenih projektov 
posluževali pogosteje, saj se z vključevanjem glasbenih projektov v šolsko delo 
»vzpostavlja nova kakovost poučevanja glasbe in drugih umetnostnih predmetov, ki 
presega prevladujočo raven pasivnega sprejemanja kulturnih vsebin in dogodkov, 
kjer so učitelji pogosto prepuščeni lastni iznajdljivosti in iniciativnosti« (Bucik idr., 
2011, str. 90).  
 
Pri preučevanju vpliva različnih dejavnikov na pogostost izvajanja glasbenih projektov 
so se pokazale statistično pomembne povezave med vrsto izobrazbe in pogostostjo 
uresničevanja glasbenih projektov. Po mnenju P. Artnak (2001) je splošna glasbena 
izobrazba pri razrednih učiteljih še vedno velik problem, saj so splošne glasbene 
izobrazbe v večini deležni le v osnovni šoli ter prvem letniku srednje šole. Dodatno 
glasbeno znanje kasneje pridobivajo v času študija na pedagoški fakulteti, vendar se 
še vedno kažejo velike razlike v primerjavi z glasbenimi pedagogi, ki imajo v času 
formalnega izobraževanja veliko večji delež strokovne, pedagoške in didaktične 
glasbene izobrazbe. 
 
Med stopnjo izobrazbe in pogostostjo uresničevanja glasbenih projektov se 
statistično pomembne povezave niso pokazale. Kot pravi Slosar (1997), »/.../visoka 
strokovna izobrazba učiteljev ne vpliva na razvoj ravni temeljnih glasbenih 
sposobnosti, ampak da samo poglablja njihovo kvaliteto/.../« (str. 235).  
 
Z vidika dodatne glasbene izobrazbe je izračun χ²-kvadrata hipoteze neodvisnosti 
pokazal statistično pomembne povezave med učitelji, ki pojejo v pevskem 
zboru/glasbeni skupini in pogostostjo uresničevanja glasbenih projektov ter med 
učitelji, ki nimajo nobene dodatne glasbene izobrazbe in pogostostjo uresničevanja 
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glasbenih projektov. Da je prav petje v pevskem zboru ali komorni skupini eden 
izmed pomembnih dejavnikov za glasbeni razvoj in napredek učiteljev je poudaril tudi 
Slosar (1997). Zanimivo je, da obiskovanje glasbene šole v preteklosti nima 
statistično pomembnega vpliva, prav tako ne vključenost v plesno skupino.  

Zaskrbljujoč je podatek, da več kot polovica anketiranih učiteljev pri uresničevanju 
glasbenih projektov ne sodeluje z drugimi kulturnimi ustanovami in umetniki. Šole, ki 
se poslužujejo omenjenega povezovanja, so najpogosteje navajale sodelovanje z 
glasbeno šolo. Po mnenju A. Bamford (2006) bi morala kakovostna kulturno-
umetnostna vzgoja nujno stremeti k tesnemu partnerstvu med šolami in zunanjimi 
umetniškimi in drugimi organizacijami v skupnosti. Partnerstvo med šolami in 
kulturnimi institucijami je tisto, ki predstavlja dragocene izobraževalne možnosti za 
učitelje in učence v vseh učnih okoljih (Road Map for Arts Education, 2006).  

Spodbujanje ustvarjalnosti in samostojnosti, krepitev medsebojnega sodelovanja, 
pozitiven vpliv na celostni razvoj, povezovanje učnih vsebin, aktivnejša vključenost v 
učni proces, večja motivacija za delo so prednosti, ki spremljajo uresničevanje 
glasbenih projektov in se učiteljem zdijo pomembne. Najpogostejši težavi, s katerima 
se srečujejo učitelji pri izvajanju glasbenih projektov v šoli, sta prenatrpan šolski urnik 
in pomanjkanje časa. Mnogi učitelji se projektnemu načinu dela izogibajo ravno 
zaradi časovne stiske, ki bi se s pogostim uresničevanjem projektnega dela še 
povečala. Na omenjeno problematiko so opozorili tudi Robinson (1999), Sharp in Le 
Metais (2000); Taggart in drugi (2004) v svoji raziskavi. Ugotovili so, da je tako v 
učnih načrtih kot v praksi umetnostni vzgoji odmerjenega premalo časa.  

 
Z vidika partnerstev smo želeli primerjati prednosti in slabosti v sodelovanju z drugimi 
kulturnimi ustanovami in umetniki ter izven sodelovanja.  
 
Prednosti v sodelovanju z drugimi kulturnimi ustanovami učitelji opažajo predvsem v 
napredku na učnem področju, večji motivaciji pri učencih, večji kakovosti dela, 
spodbujanju timskega dela in medsebojnega sodelovanja ter možnostih predstavitve 
šole širšemu okolišu. Pričakovali smo, da bo učiteljem težave povzročala otežena 
komunikacija z zunanjimi sodelujočimi in časovno usklajevanje in to se je pri 
odgovorih anketirancev potrdilo.  Navajali so tudi finančne težave. 
 
Prednosti izven sodelovanja z drugimi kulturnimi ustanovami vidijo učitelji v večji 
avtonomnosti pri svojem delu, kjer niso odvisni od nikogar drugega, ter v večji 
ekonomičnosti. K težavam naštevajo manjšo kakovost dela in končnega izdelka, 
šibko točko zanje predstavlja tudi nepovezanost z zunanjim svetom. 

Vsekakor je čutiti skrb ob dejstvu, da je med slovenskimi osnovnimi šolami le peščica 
tistih, ki ima zaposlenega koordinatorja za kulturno-umetnostno vzgojo. Večina šol 
koordinatorja še vedno nima, saj številne nevladne organizacije s tem mehanizmom 
še vedno niso seznanjene. Za izboljšanje stanja bi bilo v prihodnje potrebno sestaviti 
seznam vseh koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje s kontakti ter zagotoviti 
dostop do baze podatkov tudi nevladnim organizacijam.  Koordinatorje kulturno-
umetnostne vzgoje bi bilo smiselno natančneje informirati o njihovi vlogi ter 
spodbuditi k izobraževanju in usposabljanju (Kulturno-umetnostna vzgoja in nevladni 
sektor v kulturi, 2017). Na šolah, kjer je koordinator prisoten, so anketiranci navajali, 
da njegova vloga v večini primerov vzpostavljanje medsebojnega sodelovanja znotraj 
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in izven šole, koordinacija, načrtovanje, organiziranje in izvajanje glasbenih 
dogodkov ter obveščanje sodelavcev o dogajanju na področju kulture in umetnosti. 
 
Za dvig kakovosti kulturno-umetnostne vzgoje bi bili potrebni mnogi dodatni ukrepi. 
Učitelji največje možnosti za dvig kulturno-umetnostne vzgoje vidijo v vključevanju 
umetnikov v šolsko delo. Vključevanje umetnikov je pomembno, saj se na ta način 
vzpostavlja nova kakovost poučevanja glasbe in drugih umetnostnih predmetov, ki 
presega prevladujočo raven pasivnega sprejemanja kulturnih vsebin in dogodkov, 
kjer so učitelji pogosto prepuščeni lastni iznajdljivosti in iniciativnosti (Bucik idr., 
2011). Veliko vlogo za dvig kakovosti kulturno-umetnostne vzgoje učitelji pripisujejo 
dodatnemu izobraževanju pedagoškega kadra in večjem številu ur glasbene 
umetnosti. Manjšo vlogo žal pripisujejo povezovanju šol s partnerskimi institucijami in 
vključevanju koordinatorjev za kulturno-umetnostno vzgojo. 

 
Raziskava je podala poglobljen vpogled v stanje uresničevanja glasbenih projektov v 
okviru kulturno-umetnostne vzgoje v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju osnovnih šol. Rezultati raziskave bodo v pomoč učiteljem glasbene 
umetnosti in razrednega pouka ter širši strokovni javnosti (kulturnim in drugim 
ustanovam, umetnikom in drugim posameznikom) pri načrtovanju in uresničevanju 
glasbenih projektov ter povezovanju kulture in izobraževanja. S prikazom 
obstoječega stanja uresničevanja glasbenih projektov smo odprli možnosti za 
nadaljnji razvoj in napredek na tem področju ter tako podali prispevek k didaktiki 
glasbene vzgoje. 
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9 PRILOGE 
 
9.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Spoštovani/-a učitelj/-ica, 

sem Polona Peternelj, študentka drugostopenjskega magistrskega študija na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni stopnji. Ob zaključku 
študija v okviru magistrskega dela opravljam raziskavo na področju glasbene 
didaktike z naslovom »Uresničevanje glasbenih projektov v prvem in drugem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole«. 

Vprašalnik, ki je pred vami, je namenjen razrednim učiteljem in glasbenim 
pedagogom. Vsak vprašalnik, ki ga izpolnite in vrnete, je dragocen. Z večjim številom 
odgovorjenih vprašalnikov se bosta pomembno povečala zanesljivost rezultatov 
raziskave in njen pomen. Vprašalnik je anonimen, rezultati bodo uporabljeni izključno 
v raziskovalne namene. 
Obkrožite en odgovor, razen, če je navedeno drugače. 
Pri izbiri »drugo« vas prosim, da pojasnite svoj odgovor. 
 
Za sodelovanje in vaš čas se vam najlepše zahvaljujem. 
 
Polona Peternelj 
Ljubljana, 10. 5. 2017 

 

1. spol          M          Ž 
 

2. starost (v letih)  ________ 
 

3. delovna doba na področju poučevanja (v letih) ____________ 
 

4. Vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem poučujete glasbeno umetnost: 
1. v.-i. obdobje           2. v.-i. obdobje 
 

5. Stopnja izobrazbe: 
a) srednješolska 
b) visokošolska 
c) višješolska 
d) univerzitetna 
e) drugo: _____________ 

 
6. Vrsta izobrazbe: 

a) profesor razrednega pouka 
b) profesor glasbe 
c) drugo: _______________ 
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7. Vaše dodatno glasbeno izobraževanje (možnih je več odgovorov): 
a) petje v pevskem zboru/glasbeni skupini 
b) obiskovanje glasbene šole  (v preteklosti) 
c) vključenost v plesno skupino 
d) nič 
e) drugo: __________________ 

 

8. Prosim, da s svojimi besedami opredelite pojem »glasbeni projekt«. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Kako pogosto izvajate glasbene projekte? 
a) enkrat letno 
b) več kot enkrat letno 
c) ne vsako leto 
d) nikoli 
 

10. V kakšni obliki najpogosteje izvajate glasbene projekte? 
a) avtorsko oblikovanje glasbene predstave 
b) izvajanje že obstoječe glasbene predstave 
c) raziskovanje glasbenega področja (dediščina ljudske glasbe, delo in 

življenje umetnikov, delovanje glasbene ustanove, glasbeni motivi v 
likovnih delih, literarnih delih …) 

d) ozvočenje določene vsebine s sodobnimi glasbenimi mediji 
e) glasbeno ustvarjanje in izvajanje ob uporabi IKT-ja 
f) drugo: 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
11. Ali pri uresničevanju glasbenih projektov sodelujete z drugimi kulturnimi 

ustanovami in umetniki? 
a) da 
b) ne 

Če ste na vprašanje odgovorili pritrdilno, vas prosim, da odgovorite na sledeče 
vprašanje: 

12. S katerimi kulturnimi ustanovami in umetniki ste že sodelovali pri nastajanju 
glasbenega projekta? Odgovor zapišite na črto. 
______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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13. Katere so po vašem mnenju prednosti uresničevanja glasbenih projektov na 

šoli? 
Ustrezno označite. 
 

 DA NE NIMAM 

MNENJA 

Pri učencih se poveča 

motivacija za delo. 

   

Pri učencih spodbuja 

ustvarjalnost in 

samostojnost. 

   

Učenci so na ta način 

bolj aktivno vključeni v 

učni proces. 

   

Pozitivno vpliva na 

učenčev celostni 

razvoj (socialno, 

telesno-gibalno, 

spoznavno področje). 

   

Učenci krepijo 

področje 

medsebojnega 

sodelovanja. 

   

Omogoča 

povezovanje 

umetnostnih učnih 

vsebin z drugimi 

predmetnimi področji. 

   

Drugo: 
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14. Katere so v vašem primeru težave, s katerimi se kot učitelji srečujete pri 

uresničevanju glasbenih projektov na šoli? 
Ustrezno označite odgovor (1 pomeni najmanj drži, 4 pa najbolj). 

 1 2 3 4 

Pomanjkanje 

teoretičnega 

znanja, 

nekompetentnost 

glasbenega 

področja. 

    

Pomanjkanje 

praktičnega 

znanja/izkušenj 

in idej. 

    

Nepripravljenost 

sodelavcev za 

timsko delo. 

    

Pomanjkanje 

časa. 

    

Prenatrpanost 

šolskega 

urnika/učnega 

načrta. 

    

Drugo: 
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15. Katere so po vašem mnenju prednosti in katere slabosti uresničevanja 
glasbenih projektov 
v sodelovanju s kulturno-umetnostnimi ustanovami? Odgovore zapišite na 
črto. 

Prednosti: 
___________________________________________________________________ 

 

Slabosti: 
___________________________________________________________________ 

 

 
16. Katere so po vašem mnenju prednosti in katere slabosti uresničevanje 

glasbenih projektov brez sodelovanja s kulturno-umetnostnimi ustanovami? 
Odgovore zapišite na črto. 

Prednosti: 

_________________________________________________________________ 

 

Slabosti: 

_________________________________________________________________ 

 

17. Ali imate na šoli zaposlenega koordinatorja za kulturno-umetnostno vzgojo? 
a) da 
b) ne 

 
18. Kakšna je njegova vloga? Odgovor zapišite na črto. 

______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

 

19. Kateri ukrepi bi po vašem mnenju najbolj prispevali k dvigu kakovosti kulturno-
umetnostne vzgoje v osnovnih šolah? Obkrožite lahko več odgovorov. 
a) večje število ur glasbene umetnosti 
b) dodatno glasbeno izobraževanje učiteljev 
c) večje vključevanje umetnikov v šolsko delo 
d) več sodelovanja s partnerskimi institucijami 
e) sodelovanje in povezovanje koordinatorjev za kulturno-umetnostno vzgojo 
f) drugo: ________________________________ 


