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POVZETEK 

Vsebina magistrskega dela je osredinjena na uporabo filmov različnih zvrsti v slovenskih 

šolah pri poučevanju družboslovnih vsebin v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju (v nadaljevanju VIO).  

V teoretičnem delu je najprej opredeljena definicija filma in navedene vrste filma. Na kratko 

so predstavljeni razlogi za gledanost televizije/filmov in gledanost televizije/filmov med 

otroki. Opredeljena je filmska vzgoja, namen in razvoj le-te na Slovenskem. Predstavljeni so 

cilji, ki jih lahko s filmsko vzgojo dosegamo, vloga šole in vloga učiteljev pri vključevanju 

filmov v pouk. Opisani so koraki, ki so nam v pomoč v procesu ogleda filma in metode 

analize filma. Predstavljeni so primeri dobrih praks uporabe filma/filmske vzgoje v šolah. Na 

koncu so omenjene slabe strani oz. pasti, na katere lahko učitelji naletijo pri uporabi filmov v 

šoli.  

Z raziskavo v empiričnem delu smo ugotovili, da učitelji pri izbiri filmov kot najpogostejši 

kriterij upoštevajo primernost razvojni stopnji, pomembna pa sta jim tudi usklajenost z učnimi 

cilji in strokovnost filma. Ugotovili smo, da največ filmov učitelji uporabljajo pri tematskih 

sklopih Čas, Prostor in Okoljska vzgoja, filme pa v večini najdejo na spletu. V pretežni meri 

filme uporabljajo kot dodatek k razlagi, deloma tudi kot motivacijsko spodbudo. Učitelji v 

večini pri pouku uporabljajo krajše filme (do 10 min). Zapisali so tudi prednosti in slabosti 

uporabe filmov pri pouku, pri katerih so navedli več prednosti. Z raziskavo smo ugotovili 

tudi, da se skupine učiteljev z različnimi dolžinami delovne dobe med seboj ne razlikujejo 

glede mnenja o uporabi filmov pri pouku. V povprečju imajo učitelji o filmih dobro mnenje.  

V zadnjem delu magistrskega dela smo, na podlagi z raziskavo pridobljenih informacij in 

pregleda nekaterih spletnih strani, pripravili izbor relevantnih filmov, ki jih lahko povežemo s 

posameznimi tematskimi sklopi s področja družboslovja (Čas, Prostor, Človek, Jaz, 

Skupnosti, Odnosi, Promet, Okoljska vzgoja). Za vsak tematski sklop je na kratko 

predstavljena vsebina enega filma in analiza le-tega po izbranih kriterijih (skladnost vsebine 

filma s cilji učnega načrta Spoznavanje okolja/Družba, možna uporaba krajših odlomkov 

filma, jezik filma, možnost vživljanja učencev glede na starost nastopajočih). Poleg so 

zapisani predlogi za dejavnosti, ki jih ob filmu lahko razvijamo, navedeni pa so tudi drugi 

predlogi za filme, s katerimi lahko dosegamo več različnih ciljev posameznega tematskega 

sklopa.  

 



 

 

KLJUČNE BESEDE – filmski odlomki, razredni pouk, družboslovne vsebine, prvo in drugo 

vzgojno-izobraževalno obdobje.  



 

 

ABSTRACT 

The presented master thesis is focused on the use of different movie content in Slovenian 

schools while teaching Social Studies in first and second stage of educational phase.  

In the theoretical section we first defined the definition of video content and their 

corresponding types. Briefly are presented the reasons for the TV/movies audience size 

between adults and minors. We presented movie education, aim and its development in 

Slovenia. Presented are the aims, which can be achieved through movie lessons. Additionally 

is presented the role of teachers and schools and their incorporation of movies during lessons. 

Steps are described which aid us during the process of watching a movie and methods for its 

analysis. Presented are cases of good practice of using movies in schools. Lastly are 

mentioned sides or traps which teachers can spot during the use of movies in school 

With a research inside the empirical part we discovered, that teachers primarily use the 

suitability of the development stage as the main criteria for movie selection.  Important is also 

the movie correlation with the teaching aims and its professionalism. We discovered that the 

majority of movies are used by teachers during sections about Time, Space and 

Environmental studies, while movies are mostly found on the internet. Mostly are movies 

used as an addition to explanation and partially as motivational content. During lessons, 

teachers mostly use short movies (up to 10 minutes). They also specified the advantages and 

disadvantages of using movies during classes; however, advantages had the upper hand. With 

the research we also discovered, that the opinion of movie use during lessons is not affected 

by the teacher’s years of service. Overall teachers have a positive opinion on the use of 

movies during lessons. 

In the last section of the master thesis, based on the research and analysis of different internet 

pages, we prepared a selection of relevant movies which can be linked to specific Social 

Science theme sections (Time, Space, Human, Me, Groups, Relations, Traffic, Environmental 

Studies). 

For each theme section we briefly presented the content of suitable movie and its analysis by 

selected criteria (movie content suitability with regards to the aims of teaching plan for Social 

Studies). Additionally are added activity suggestions which can be developed while using the 

movie. We also clarified other suggestions with which we can achieve different aims of a 

specific theme section. 

 



 

 

Key words – movie sections, primary education, Social Studies, the first and second 

educational phase.  
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1 UVOD 
 

Filmi, ki vzbudijo radovednost otrok in mladih, 

 so dragocen pripomoček na poti zorenja in učenja.  

(Peštaj in Slatinšek, 2011).  

 

S filmi, ki jih lahko gledamo s pomočjo televizije in druge sodobne tehnologije, smo v 

današnjem svetu seznanjeni že zelo zgodaj. Sama se prav dobro spominjam, kako zelo rada 

sem kot otrok posedala pred televizorjem in gledala (animirane) filme ter vse ostalo, kar se je 

predvajalo na ekranu. Spominjam pa se tudi, kako so mi gledanje velikokrat prepovedovali, z 

razlogom, da me filmi »kvarijo«. Malokrat se je kdo vprašal, ali je v filmih tudi kaj dobrega, 

kaj šele, da bi sedel zraven mene in me ob gledanju filma usmerjal. Tudi v osnovni šoli smo si 

zelo redko ogledali film z namenom, da se o njem pogovarjamo, ali da bi se z njim učili. 

Običajno so se jih učitelji posluževali kot nagrado pred prazniki, ker smo bili »pridni«.  

 

Toda televizija in druge sodobne IKT naprave, s katerimi si lahko ogledamo filme, so danes 

za večino otrok med prvimi kulturnimi doživetji 21. stoletja. Otroci se že zgodaj naučijo 

razbirati pobliskovanje na ekranu, spreminjanje velikosti in kotov, sukanje ozadja in 

nastopajočih, zvoke in glasbo, ki naznanjajo različna dogajanja (Poglej si z novimi očmi, 

2006). Filmi predstavljajo enega najbolj razširjenih umetnostnih, kulturnih, družbenih, 

razvedrilnih ter industrijskih fenomenov našega časa (Predlog strategije razvoja, 2016). Imajo 

tudi moč, da lahko vplivajo na naše gledanje in razumevanje sveta (A framework for film 

education, 2015). Lahko so tudi pomemben pripomoček na poti zorenja in učenja (Peštaj in 

Slatinšek, 2011), zato je učiteljeva vloga pri delu z njimi zelo pomembna.  

 

Kot bodoči učiteljici se mi zdi zelo pomembno, kakšno (kulturno) popotnico bom v 

današnjem svetu dala svojim učencem. Ne želim si filmov pri pouku uporabljati zgolj kot 

mašilo ali kot nagrado za pridnost. Učitelji se moramo zavedati vloge filma in kakšen je lahko 

naš doprinos na tem področju. S tem namenom je nastalo to magistrsko delo, za katero si 

želim, da bo v pomoč pri poučevanju družboslovnih vsebin s filmi mnogim učiteljem.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 OPREDELITEV FILMA 

Ob besedi film se nam lahko porajajo različne asociacije – televizija, zabava, kino, komedija, 

počitek, učenje, zanimivosti … Vsak ima svojo predstavo o tem, kaj film je. Zato, preden 

začnemo razpravljati o filmu, opredelimo področje filma.  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) film opredeljuje kot »prozoren, prožen trak, 

prevlečen s snovjo, občutljivo za svetlobo« in kot »umetniško delo iz slik na takem traku«. 

Avtorji Predloga strategije razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje (2016) navajajo, da 

je film ena izmed oblik umetnosti, poimenovana tudi kot sedma umetnost, katere značilnost 

je, da v sebi združuje vse preostale umetnosti (likovno, glasbeno, gledališko, plesno), uspel pa 

je razviti lasten, avtentičen in neodvisen izraz.  

Film je tudi kulturna dobrina, sredstvo sporočanja in fenomen industrije zabave, ki bistveno 

določa današnji čas (prav tam). 

V priročniku Kulturno-umetnostna vzgoja (Peštaj in Slatinšek, 2011) dodajajo še, da ima film 

visoko estetsko ter doživljajsko vrednost. Film pri pouku lahko pomeni popestritev ali 

zabaven učni pripomoček, vendar je predvsem umetnost, ki ključno pripomore k otrokovemu 

in mladostnikovemu razvoju kritičnega mišljenja, estetskega čuta in ustvarjalnih sposobnosti.  

Tudi Mirjana Borčić (prav tam), začetnica filmske vzgoje v Sloveniji, je že pred mnogimi leti 

poudarjala, da je vpliv filma pomemben dejavnik pri oblikovanju človekove zavesti, 

njegovega svetovnega nazora in usmerjevalec njegove družbene dejavnosti. Film pa tudi 

danes omogoča razmislek o življenjskih temah, o željah in vrednotah, posameznikovih in 

družbenih. Otroke in mlade spodbuja, da si ustvarijo svoj pogled na svet ob tem, ko 

raziskujejo univerzalne teme in se učijo prepoznavati različne zorne kote.  

Da lahko govorimo o filmu, moramo opredeliti njegove različne vidike. Filmski publicist 

Andre Bazin (2010) pravi, da je razlaga filma lahko zelo pomanjkljiva, če skušamo odkritje 

filma pojasniti zgolj s tehnološkim napredkom.  

Film ni zgolj tehnološki napredek ali umetnost. Je nekaj več, je družbeno pogojen, vpliva na 

nas, na naše gledanje in razumevanje sveta. Je zelo pomemben del današnje družbe in se ves 

čas razvija. Pomaga nam razumeti sebe, našo kulturno identiteto, vključno z našo zgodovino. 
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Obenem nam lahko pomaga razumeti druge ljudi, druge kulture, druge čase in ideje (A 

framework for film education, 2015).  

Velikokrat se nam zdi samoumevno, da filmi obstajajo, ne sprašujemo pa se o ozadju oz. 

izvoru le-teh. O tem v slovenskem prostoru piše predvsem B. Zorman (2009), ki govori o 

razmerju med literaturo in filmom. Trdi, da se najverjetneje ne zavedamo vselej, kako velik 

del filmske produkcije zavzemajo ekranizacije že objavljenih literarnih del, predvsem proze. 

Ob tem se je predvsem treba zavedati, da film določenih stvari ne more prikazati tako, kot jih 

lahko opišemo v knjigi. Na primer določena mentalna stanja, kot so spomini, sanje, 

domišljija, je lažje opisati kot pokazati (Chatman, 1990, v Zorman, 2009). Film nam lahko 

pokaže osebe, ki razmišljajo, čutijo ali govorijo, ne more pa nam pokazati njihovih misli in 

občutkov (prav tam).  

S kombinacijo literature in filma lahko učencem omogočimo drugačne, bolj večplastne 

predstave in vživljanje v like/zgodbo. Tudi v priročniku Poglej si z novimi očmi (2006), v 

katerem so kot primer dobre prakse predstavljene »medijske škatle«, navajajo, da je knjiga 

priporočljivo gradivo pri delu s filmom. Omenjeni primer dobre prakse bo podrobneje opisan 

v enem od sledečih poglavij.  

Film ima, glede na to, da nam lahko pomaga razumeti sebe, svojo kulturno identiteto, našo 

zgodovino, druge ljudi, druge kulture, pomembno družbeno vlogo, tudi v šoli. Na našteto se 

nanašajo raznovrstni cilji pri vseh družboslovnih predmetih v prvem in drugem VIO. Obenem 

film učencem predstavlja osebno doživetje in jih prevzame. Ob junakih filma lahko obudijo 

svoje želje in strahove, z njimi predelujejo svoje zgodbe in sestavljajo nove izkušnje bivanja v 

tem svetu (A. Goetz idr., 2016), zato je delo s filmi nujno. Cilji, ki jih s filmi lahko dosegamo, 

bodo navedeni v enem od sledečih poglavij, v naslednjem poglavju bomo najprej opredelili 

različne vrste filma. 

 

2.2 VRSTE FILMA  

Področje filma je zelo obsežno, z neizmerno izraznimi možnosti, zato se neprestano razvija v 

različnih smereh. Filme lahko opredelimo glede na filmsko zvrst in glede na filmski žanr.  
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2.2.1 Filmi glede na filmsko zvrst 

V Priročniku za animirani film v vrtcih in šolah so A. Goetz idr. (2016) zapisali, da filmska 

zvrst opredeli tip filma glede na njegov odnos do realnosti. Opredelili so slednje glavne 

filmske zvrsti:  

̶ Dokumentarni film – za njega je značilno, da prikazuje realne osebe in dogajanja v 

realnem okolju (prav tam). Zajema predvsem filme, sestavljene iz posnetih 

dokumentov iz resničnosti in življenja, deli se na arhivski film, film-resnica, čisti film 

in montažni film (Petrić, 1971). Z oznako »dokumentarec« danes označujemo tako 

celovečerni film o živalih in biografske portrete kot tudi filme socioloških študij in 

političnih dogodkov (Pelko, 2005). Za dokumentarni film so značilna naslednja 

dejstva: dokumentarni filmi prikazujejo realnost, pripovedujejo nekaj, kar se je 

dejansko zgodilo; film mora biti prikaz tistega, kar se je v bližnji ali daljni zgodovini 

res pripetilo, vsebovati mora podobe iz realnega življenja; dokumentarni filmi 

govorijo o resničnih ljudeh – osebe morajo igrati same sebe, ne smejo se 

predstavljati v imenu drugih, posameznik predstavi svoj pogled ali izkušnjo; 

dokumentarni filmi pripovedujejo zgodbe o dogodkih v resničnem svetu – 

predstavljeni dogodki ne smejo biti zrežirani ali izmišljeni (Nichols, 2010).  

̶ Igrani film – igrani film s pomočjo igralcev upodablja izmišljene osebe in dogajanja 

(A. Goetz idr., 2016). Pripoveduje s pomočjo igranih likov, pri čemer vsa druga 

oblikovna sredstva – od postopkov snemanja do montaže – podreja temeljni zasnovi. 

Pripoved oz. zgodba je praviloma vnaprej obdelana kot scenarij ali pa vsaj zasnovama 

že pred snemanjem. Je najbolj priljubljena in z vidika filmske industrije 

najpomembnejša zvrst (Kavčič, B. in Vrdlovec, Z., 1999). 

̶ Animirani film – le-ta s pomočjo izmišljenih elementov uprizarja (izmišljeno) 

dogajanje (A. Goetz idr., 2016). Je naziv za vse vrste filmov (risane, lutkovne), ki so 

ustvarjeni z različnimi tehnikami animacije (Peterlić, 1986).  

̶ Eksperimentalni film – raziskuje izrazne (z)možnosti filmskega medija (A. Goetz idr., 

2016). Zavrača tako pripoved kot predstavljanje realnosti ter ponuja »čiste« filmske 

elemente (gibanje, igro svetlobe in sence, prelivanje odsevov, zrcaljenje podob, ritem 

ipd.), preseči skuša vsakršne, tudi tehnične omejitve (Kavčič, B. in Vrdlovec, Z., 

1999). 

Za filme je pogosto značilno, da se zgoraj naštete filmske zvrsti med seboj prepletajo. 

Običajno prehajajo druga v drugo s posameznimi detajli ali prizori in sekvencami (prav tam). 
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2.2.2 Filmi glede na žanr 

Žanr je model pripovednega filma, ki opredeljuje skupne značilnosti večjega števila 

konkretnih del. Žanre opredeljujejo določena vrsta pripovedovanja, ikonografija, 

karakterizacija ali dramaturgija (prav tam).  

Ker poznamo mnoge žanre in podžanre, bodo v nadaljevanju predstavljeni najbolj priljubljeni.   

̶ Komedija 

Le-to zelo pogosto srečamo pri animiranem filmu. Vsebuje norčave like in komično – 

zabavno in smešno vsebino, ki zabava občinstvo. Zapleti lahko presegajo meje realizma. 

Komedije so pogosto zelo svetle in barvite (Goetz idr., 2016).  

Pogosto zasledimo romantično komedijo, ki je nastala s križanjem ljubezenske romance in 

komedije (Kavčič, B. in Vrdlovec, Z., 1999). Je bolj smešna od melodrame in bolj romantična 

od običajne komedije (Pelko, 2005). 

̶ Burleska (slapstick) 

Prvotna, nema oblika filmske komedije, za katero je značilna bolj ali manj absurdna in na 

fizično dogajanje omejena komika. Njen osnovni element je gag, to je presenetljiv, duhovit 

domislek (prav tam).  

̶ Drama 

V dramah pogosto sledimo zgodbam, likom ali skupinam likov, vpetih v življenjske (in na 

videz težko rešljive) težave in okoliščine. Drame ne vsebujejo veliko posebnih učinkov ali 

komičnih situacij. Videz dram je pogojen s časom in okoljem, v katerih se dogajajo, in je zato 

od primera do primera različen (prav tam).  

̶ Vestern (kavbojka) 

Vestern je filmski žanr z dolgo in razpoznavno tradicijo, vsebino in obliko. V njih praviloma 

nastopajo kavboji, izjemoma tudi Indijanci. Zgodbe se odvijajo v okolju divje narave ali v 

zaprašenih/blatnih in neredko opustošenih krajih, predvsem Severne Amerike (ZDA). 

Moralne in pravne norme se pogosto podrejajo zakonom preživetja.  

̶ Kriminalka 

Zgodba temelji na nezakonitih dejanjih in vanje tako ali drugače vpletenih likov. V 

kriminalkah navadno nastopijo detektiv, žrtev in zločinec. Videz kriminalk je pogosto 
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temačen in mračen, saj se zgodbe odvijajo na robu zakona in družbe. Vsebina je pogosto 

skrivnostna, gledalca pritegne z vpeljavo suspenza (prav tam).   

̶ Grozljivka 

Grozljivke pri gledalcu vzbujajo nelagodna čustva. Namen je prestrašiti gledalca ali v njem 

zbuditi kakršnokoli nelagodje ali tesnobo. Pogosto vsebujejo tudi nenavadne, bizarne komične 

elemente. Dogodki so pogosto nepredvidljivi in zato strašljivi. Filmske osebe so lahko realne, 

pogosto pa jih spremljajo tudi čudni in nenavadni liki ter pošasti. Videz grozljivk je temačen, 

mračen in skrivnosten. Premiki kamere in montaža pri grozljivkah neredko prinesejo 

presenečenja ali pa poskrbijo za nejasnost, ki pri gledalcu povzroča tesnobo in napetost (prav 

tam). 

̶ Akcijski film 

Akcijski filmi imajo hiter tempo, so polni akrobacij in drugih vratolomnih podvigov ter 

različnih nesreč, eksplozij, požarov ... Gradnja zgodbe in akcije poteka okoli glavnega lika, ki 

se praviloma bori proti zlu. Značilni za akcijski film so dinamična montaža, hitri premiki 

kamere, kamera iz roke (prav tam).   

̶ Zgodovinski film  

Tematika je lahko zgodovinska ali mitična, likovna zasnova pa običajno (natančno ali 

ohlapno) sledi videzu časa, ki ga opisuje. Pogosto poleg glavnega lika nastopa veliko število 

stranskih likov. Zgodovinski filmi so velikokrat spektakli – opremljeni so s slikovitimi, 

množičnimi prizori in razkošno opremo (prav tam).   

̶ Vojni film  

Vsebina je napeta in opisuje bojevanje v sodobnosti ali preteklosti. V vojnih filmih pogosto 

najdemo elemente drame, zgodovinskih in romantičnih žanrov (prav tam). 

̶ Pustolovski film 

Nenavadne tematike se odvijajo na oddaljenih in eksotičnih prizoriščih. V pustolovskih filmih 

je precej akcije, vendar poudarek ni na nasilju, temveč na pustolovščini in raziskovanju 

neznanega. Največkrat se srečamo z dinamično kamero in montažo (prav tam).   

̶ Znanstvenofantastični film 
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Pri tem žanru se pustolovščine odvijajo s srečanjem z nadnaravnimi bitji, v izmišljenih 

svetovih in na oddaljenih planetih. Neredko vključujejo najnovejše dosežke tehnologije ali še 

neznano, domišljijsko tehnologijo. Zelo pomemben je videz (svetloba, scenografija, 

kostumografija) (prav tam). 

̶ Glasbeni film (muzikal) 

Je film, v katerem se pleše in poje tisto, česar se ne da izreči npr. ljubezen, tesnobo pred 

velikim mestom, odhod k vojakom, domotožje itd. Tematsko je zelo raznolik, poleg 

samostojnih plesno – pevskih točk so za film značilni tudi bleščeče izumetničeni dekorji 

(Pelko, 2005). 

̶ Potopisni film  

Potopis je popis potovanja z osebnimi vtisi in doživetji pisca (SSKJ, 2000).  Tako je potopisni 

film posneto doživetje potovanja osebe, predstavljen z njihovimi vtisi in spoznanji.  

̶ Otroški film 

Je film, ki je namenjen otrokom. V značilnostih je podoben mladinskemu filmu, od katerega 

ga je marsikdaj težko ločiti. V glavnih vlogah velikokrat nastopajo otroci. Pri otroških filmih 

gre bolj za starostno kot žanrsko oznako, saj so lahko igrani, dokumentarni, animirani, 

pustolovski, romantični ali zgodovinski. Ne smemo jih enačiti s filmi o problematiki otrok 

(Kavčič, B. in Vrdlovec, Z., 1999). Dobri otroški filmi ne podcenjujejo otroškega pogleda z 

lažnim pokroviteljstvom in ga hkrati tudi ne povzdigujejo kot razsodnika resnice (Pelko, 

2005). Poznamo tudi otroške amaterske filme, le-te posnamejo otroci v okviru kinoklubov, 

šolskih in drugih vzgojnih programov ali samostojno (Kavčič, B. in Vrdlovec, Z., 1999).  

Med pregledovanjem literature smo preverili zapis zvrsti in žanrov v dnevnem časopisju. Kot 

primer navajamo revijo Vklop (včasih imenovana Stop), v kateri smo zasledili podobna 

navajanja zvrsti in žanrov, in sicer drame, srhljivke, komedije, akcijske komedije, akcijske 

filme, komične kriminalke, mladinske filme ipd.  

2.2.3 Filmi glede na čas trajanja 

Glede na čas trajanja (dolžino) filmske predstave poznamo: 

̶ Dolgometražni film  



8 

 

Med dolgometražne filme uvrščamo filme vseh zvrsti, ki so dolgi najmanj eno uro oz. 1600 m 

filmskega traku. To dolžino so pogojevale omejene tehnične možnosti, težave produkcije v 

predindustrijski fazi kinematografije ter nepoznavanje izraznih možnosti filma. Z nastopom 

zvočnega filma se je dolžina ustalila pri 90 min (ok. 2500 m), da je povprečna dolžina okoli 

dve uri (Kavčič, B. in Vrdlovec, Z., 1999). 

̶ Kratkometražni film (tudi kratki film) 

Filmska dela, ki časovno ne presegajo 30 min. Lahko so dokumentarni, igrani ali animirani, 

eksperimentalni, znanstveni ipd. V zgodnjem obdobju kinematografije so bili vsi filmi 

kratkometražni, z nastopom dolgometražnega so se razmere spremenile. Danes je televizija 

največji producent kratkometražnih filmov (Kavčič, B. in Vrdlovec, Z., 1999). 

Pri pouku družboslovnih vsebin imajo lahko veliko vlogo izobraževalne oddaje, ki 

spodbujajo k intelektualnim aktivnostim učenca, ogled le-teh pa lahko spodbudi ustvarjalno in 

aktivno učenje. Učitelj lahko v primeru izobraževalne oddaje posamezne odlomke glede na 

cilj učne ure izvirno in premišljeno vključi v učni proces, s čimer bodo učenci krepili svoje 

kognitivne sposobnosti (Gostiša, 2004). Podobno velja tudi za učne filme, katerih glavni cilj 

je gledalce nekaj naučiti.  

Na voljo imamo veliko zvrsti filmov in različnih žanrov, ki jih lahko uporabimo/gledamo pri 

pouku družboslovnih vsebin. Izbira filma glede na zvrst je seveda odvisna od naših želja in 

ciljev, ki jih želimo s filmom doseči, predvsem pa mora pri izbiri biti v ospredju primernost 

filma starosti učencev. Le tako bodo filmi pritegnili njihovo pozornost in jih bodo ustrezno 

razumeli (Peštaj in Slatinšek, 2011). 

S kakšnim razlogom gledamo filme, bomo spoznali v naslednjem poglavju.  

 

2.3 GLEDANOST FILMOV IN TELEVIZIJE MED OTROKI 
 

Razlogov za gledanost filmov in televizije je več, le-ti pa se od posameznika do posameznika 

lahko zelo razlikujejo. V domačem okolju si posamezen film ogledamo, ker si želimo 

sprostitve, ker nas določena vsebina zanima, ker so ga priporočili znanci ipd.  

Schramm in sodelavci (v Gunter & McAller, 1990) so že pred mnogimi leti zapisali, da je 

eden glavnih razlogov gledanja televizije med otroki pozitivno zadovoljstvo, zabava. 

Televizija otrokom omogoča pobeg iz vsakdanjega dolgočasja in problemov. Tudi Giles in 
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Maltby (2004) navajata, da mladi med razlogi za gledanje televizije najpogosteje navajajo 

gledanje televizije iz navade in kot časovno mašilo, navajajo pa še, da se ob gledanju 

televizije tudi učijo.  

Vse do danes ti razlogi ostajajo enaki. Cooper (2015) navaja, da je gledanje televizije lahko 

naša zabava in privzeta dejavnost v prostem času. Obenem pravi, da je gledanje televizije 

mogoče preučiti s psihološkega, sociološkega ali antropološkega vidika, in da je televizija 

lahko več kot samo informiranje, izobraževanje in zabava. Lahko prispeva k naši samopodobi 

in socialnim povezavam. 

V publikaciji Spremembe v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji v 

obdobju 2002–2010 (Jeriček Klanšček, Koprivnikar, Zupanič, Pucelj in Bajt, 2012) je bila 

opravljena raziskava na temo Trendi v telesni dejavnosti in gledanju televizije. Mladostnike 

so spraševali po številu ur gledanja televizije vključno z videom in DVD-jem, in sicer ločeno 

za dneve med tednom in ob koncu tedna. Tako so spremljali doseganje priporočila o sedenju 

pred zasloni do največ dve uri na dan. Ugotovili so, da se je v obdobju 2002–2010 statistično 

značilno zvišal delež mladostnikov v starosti od 11 do 15 let, ki ob koncu tedna gledajo 

televizijo do dve uri na dan. Tudi po podatkih iz DELA (Kos, 2018) gledalci med 4. in 14. 

letom v zadnjem času gledajo več televizije kot pred slabimi desetimi leti, predvsem zaradi 

razvoja obstoječih in pojava novih otroških tematskih TV-kanalov z večinoma v slovenščino 

sinhroniziranimi oddajami – risankami. 

Seveda se ob tem ne smemo omejiti le na gledanje televizije kot take, saj ugotovitve kažejo, 

da je uporaba novih komunikacijskih tehnologij v zadnjih dveh desetletjih med mladimi v 

izrednem porastu (Jeriček Klanšček idr., 2012). Danes ni več nujno biti doma, da bi gledali 

televizijo prek televizijskega sprejemnika. Dnevna soba in televizijski sprejemnik nista edini 

možnosti za gledanje televizije. Televizijske vsebine so nam dostopne kjerkoli, kjer je 

omogočen dostop do spleta. Uporabimo lahko samo mobilni telefon ali tablico (Kos, 2018).  

Otroci tako velik del dneva preživijo pred različnimi zasloni; poleg gledanja televizije igrajo 

videoigrice, uporabljajo mobilne telefone, internet (Jeriček Klanšček idr., 2012). Glede na 

opažanja lahko rečemo, da otroke televizija, telefoni, tablice in ostala sodobna tehnologija 

zelo/vedno bolj privlačijo. Ob tem pomislimo, kako vso to tehnologijo ne le omejiti ali 

prepovedovati, ampak smiselno vključiti v pouk in s tem izkoristiti motiviranost učencev v 

vzgojno-izobraževalne namene. Že leta 1968 je M. Borčič (1997) zapisala, da klasična oblika 

poučevanja ne more več obstati v času, ko postavljamo film kot umetnino v položaj, da 

razgiba ves naš čustveni in miselni svet. Učitelj ne sme biti več tisti, ki deli recepte za 
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življenje, ampak naj skupaj z učenci odkriva film in svet, v katerem živimo. S tem namenom 

oz. na takšnih predpostavkah je  nastala tudi filmska vzgoja, ki bo opredeljena v naslednjem 

poglavju.  

 

2.4 FILMSKA VZGOJA  

Avtorji Predloga strategije razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje (2016) kot 

definicijo filmske vzgoje navajajo, da le-ta »predstavlja poučevanje in preučevanje filma ter 

filmsko ustvarjanje, ki lahko poteka kot organiziran, reden in sistematičen vzgojno-

izobraževalni proces na formalni ravni (v okviru šolskih dejavnosti) ali v neformalni obliki 

(izven šolske oziroma prostočasne aktivnosti) ali pa kot priložnostno učenje. Poteka lahko 

samostojno v vzgojno-izobraževalnih zavodih ali v povezavi z izvajalci kulturnih programov 

in projektov. V vseh navedenih primerih je rezultat filmske vzgoje višja raven filmske 

pismenosti« (prav tam, str. 8). O filmski vzgoji v šoli v zadnjih letih več poročajo tudi 

slovenski mediji (RTVSLO, 2014; RTVSLO, 2015), nekatere kulturne ustanove so prejele 

sredstva za izvajanje filmske vzgoje (RTVSLO, 2017).  

Tudi M. Peštaj in P. Slatinšek (2011) navajata, da v nekaterih šolah film že uspešno 

vključujejo v različne medpredmetne povezave v sklopu pouka ali dni dejavnosti, še vedno pa 

ponekod film v sklopu kulturnega dne vključujejo zgolj kot sredstvo sprostitve in zabave in ne 

izkoristijo širokih možnosti, ki jih ponuja filmska vzgoja. 

 

Za boljši razvoj filmske vzgoje v Sloveniji deluje več organizacij in združenj. Najbolj aktiven 

na tem področju je ljubljanski Kinodvor, ki v programu Kinobalon od leta 2008 ponuja 

izobraževalnim ustanovam in družinam kakovosten izbor filmov za otroke in mlade. Za 

filmsko vzgojo na področju animiranega filma skrbi Vzgojno-izobraževalni program 

animiranega filma Slon. Ta poleg delavnic animiranega filma ponuja aktivni ogled animiranih 

filmov za šole, razna pedagoška gradiva, ki predstavijo lastnosti animiranega filma in njegove 

izdelave ter analizo vsebin filmov, s predlogi za predhodno in nadaljnje delo v razredu. Vse to 

izvajajo po kinematografih, šolah in drugih kulturnih ustanovah po Sloveniji (prav tam). 

 

V Sloveniji je tudi več filmskih festivalov, ki ponujajo kakovosten umetniški filmski program 

vzgojno-izobraževalnim ustanovam: Filmski festival Kino Otok; Mednarodni festival 

sodobnih umetnosti Mesto žensk; Ljubljanski mednarodni filmski festival LIFFe, Mednarodni 

festival animiranega filma Animateka (prav tam) …  
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Kakovostne delavnice s tega področja pripravljajo različne organizacije: npr. Društvo za 

oživljanje zgodbe 2 koluta; delavnice animiranega filma Slon, Pionirski dom v Ljubljani, 

Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD), Društvo zaveznikov mehkega pristanka (DZMP 

Krško), Društvo za razvoj filmske kulture Maribor, Kulturno umetniško društvo Pozitiv (prav 

tam). 

 

Z vsemi omenjenimi organizacijami, združenji, delavnicami ipd. si  filmska vzgoja lažje in 

vedno bolj utira pot v šole, iz katerih prihajajo pozitivne povratne informacije in primeri 

dobrih praks.  

 

2.4.1 Namen filmske vzgoje 

Že v času začetkov filmske vzgoje je bilo o njej veliko dvomov o pozitivnih vplivih le-te: 

»Ker pozitivnega vpliva filma na mladega človeka niso bili zmožni dojeti, so ga zelo težko 

sprejemali kot vzgojno sredstvo (Borčič, 1997, str. 21).« Pogosto se tako mnenje pojavlja še 

danes, s strani staršev in tudi učiteljev, ki se ne zavedajo pravega namena filmske vzgoje. 

Namen filmske vzgoje je vzgojiti kritičnega in ustvarjalnega gledalca, ki film razume in je 

sposoben svoje razumevanje filma izraziti z besedami ali kako drugače ustvarjalno 

interpretirati. Vseh teh rezultatov pa učenci doma zgolj ob gledanju filmov ne dosežejo 

(Predlog strategije razvoja, 2016). Tudi Rutar (2016) navaja, da je že dlje časa jasno, da 

današnji mladi ljudje vidijo v enem letu več filmov, kot so jih videli njihovi starši v vsem 

življenju. Starši težko nadzorujejo njihove vizualne svetove, ki jih filmi pomembno 

oblikujejo. Avtorji menijo tudi, da uporaba filma pri pouku danes ni le nujnost, ampak je 

stalnica, ki se ji ni mogoče izogniti (prav tam). Avdiovizualna pismenost je tako postala enako 

bistvena in nepogrešljiva, kot je pismenost v smislu pisane besede (Predlog strategije razvoja, 

2016). Tudi T. Bosnič idr. (2012) menijo, da je zaradi hitrega tehnološkega razvoja in obilice 

informacij, ki jih spremembe prinašajo, treba učencem omogočiti tudi razvijanje medijske 

pismenosti. Vključevanje le-te v šolski sistem je priporočljivo zato, ker omogoča razumevanje 

dnevnega toka informacij.  

Tu velja izvzeti starše, ki doma posvetijo svoj čas skupnemu ogledu z otroki in se o gledanih 

filmih pogovarjajo. V te namene je napisanih več knjig in priročnikov, s katerimi si starši 

lahko pomagajo pri vzgoji za film, npr.: Vzgoja za družino in vrednote (Rutar, 2005); 

Kinotečno vzgajanje otrok (Rutar, 2008); Razumeti film (Giannetti, 2008); Kaj je film? 
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(Bazin, 2010); Animirani film v izobraževanju (Repše in Peštaj, 2012); Filmski izziv (Arko, 

2014); Poglej si z novimi očmi! (2016) in še mnoge druge. V veliko pomoč pa so jim lahko 

tudi v prejšnjem poglavju omenjene organizacije in združenja, ki organizirajo razne delavnice, 

pripravljajo gradiva ipd.  

Z vidika družboslovnih učnih ciljev v prvih dveh triletjih lahko učenci s filmsko vzgojo 

dosegajo raznovrstne cilje za vse tematske sklope s področja družboslovja. V prvem triletju 

lahko učenci s filmsko vzgojo razvijajo razumevanje okolja in spoznavnega področja, kar v 

ožjem smislu pomeni spoznavanje dejstev, oblikovanje pojmov in povezav, širše pa razvijanje 

procesov, sposobnosti in postopkov, ki omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo obdelavo in 

povezovanje za razvoj kompleksnega mišljenja. Cilj je tudi ustvarjanje pogojev in priložnosti, 

ki bo omogočal razvijanje sposobnosti (spretnosti, postopkov). Ob tem se razvija odnos do 

dejstev, strpnost do negotovosti, odprtost za sprejemanje tujih zamisli in občutljivost za 

dogajanja v naravnem in družbenem okolju. Zlasti ta občutljivost za dogajanja v okolju naj bi 

se razvila v zavedanje o pomembnosti človekovega premišljenega ravnanja tako v 

medosebnih kot družbenih odnosih, v razvijanju strpnosti do drugačnih in upoštevanje načela 

enakosti med spoloma (socialne in državljanske kompetence) (Učni načrt Spoznavanje okolja, 

2011).  

Učenci v drugem triletju lahko ob filmih razvijajo razumevanje o svojem družbenem, 

kulturnem in naravnem okolju v času in prostoru, zavedanje o interakciji, soodvisnosti 

kulturnih, družbenih, naravnih procesov in pojavov ter pomembnost trajnostnega razvoja, 

družbene, komunikacijske in raziskovalne spretnosti in sposobnosti, ki jim ob znanjih 

omogočajo uspešno ravnanje v okolju, stališča in vrednote v okviru okoljske, državljanske in 

domovinske vzgoje ter vzgoje za demokracijo in človekove pravice, spoznavne, emocionalne, 

socialne sposobnosti ter spretnosti (logično in kritično mišljenje, ustvarjalnost, učinkovite 

strategije za reševanje vprašanj itd.) in strategije vseživljenjskega učenja (socialne in 

državljanske kompetence, sporazumevanje v maternem jeziku, samoiniciativnost in 

podjetnost, digitalna pismenost, učenje učenja, kulturna zavest in izražanje ipd.) (Učni načrt 

Družba, 2011). Prav tako lahko s pomočjo filma dosegamo tudi cilje Učnega načrta za 

zgodovino (2011) in Učnega načrta za geografijo (2011). 

 

2.4.2 Razvoj filmske vzgoje na Slovenskem 

Razvoj filmske vzgoje na Slovenskem sega v  leto 1956, ko je komisija Film i dete 

organizirala novosadski posvet, ki je bil prva organizirana jugoslovanska akcija v 
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prizadevanjih za dvig filmske kulture mladih, zanimanje za odnos mladih do filma v javnosti 

pa se je v različnih oblikah pojavilo že prej. Kljub različnim pogledom (slovenskih) 

poročevalcev na vzgojni vidik nekaterih filmov, je na posvetu prevladalo mnenje, da je večina 

mladih že zmožna kritične presoje, in da je treba začeti sistematično razvijati razne oblike 

filmske vzgoje in filmsko kulturo mladih. Načelno so sklenili tudi, da naj bi začeli vpeljevati 

filmsko vzgojo v šolo in izobraževati učitelje (Borčič, 2007). 

Tako kot so se razlikovala mnenja, pa so bila razdrobljena tudi kasnejša prizadevanja za 

razvijanje filmske kulture. V različnih slovenskih organizacijah (Zveza mladine Slovenije, 

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Zveza Svoboda in prosvetnih društev ter Zveze ljudskih 

univerz) so v tem času delovali razni filmski krožki in klubi, filmska gledališča in potujoči 

kinematografi. Za napredek na tem področju je bilo treba razdeljena prizadevanja povezati, 

zato se je pri  Zvezi prijateljev mladine Slovenije porodila ideja za organizirano filmsko 

vzgojo na Slovenskem. Tako je bila leta 1958 ustanovljena komisija za filmsko vzgojo, katere 

skrb je kmalu prevzela Zveza Svobod in prosvetnih društev. Komisija, v kateri so bili 

filmskovzgojni delavci s terena, filmski delavci in publicist, je bila usmerjena v razne oblike 

strokovne pomoči: pripravi filmskih listov ter sporeda za filmska gledališča in potujoče 

kinematografe. Aktivni filmskovzgojni delavci so se začeli povezovati in strokovno 

izpopolnjevati. Tem so kasneje pomagale tudi občinske filmske komisije, ustanovljene pri 

svetih organizacije. Poleg drugih nalog so morali vzpodbujati tudi vključevanje mladih v 

filmsko vzgojo. V desetletju od 1960 do 1970 se je tako filmska vzgoja v Sloveniji močno 

razmahnila, zaživela je po občinah, uvrstili so jo v učne načrte osnovnih in srednjih šol (prav 

tam).  

Pomembno leto za film je bilo tudi 1963, ko so ustanovili oddelek za filmsko vzgojo, ki je 

sprva deloval kot republiško središče za organizacijo raznih oblik filmske vzgoje, preučevanje 

oblik dela in izobraževanje filmskovzgojnih delavcev. Leta 1968 so se filmskovzgojni delavci 

povezali še v Združenje filmskovzgojnih delavcev Slovenije in izdajali svoje informativne 

zapise, prirejali študijske sestanke ter zavzeto sodelovali v filmskovzgojnem življenju doma 

in po svetu. Dejavnost je tako v kratkem času prerasla v gibanje, kasneje skozi čas pa vse do 

danes doživljala različna obdobja (prav tam). Še vedno pa filmska vzgoja ni samostojen člen 

vzgoje in izobraževanja tako kot sta likovna in glasbena vzgoja, čeprav film zapolnjuje večji 

del prostega časa mladih (Borčič, 2015, v Weiss, 2015). 

Za filmsko vzgojo na Slovenskem je pomemben tudi prvi poskus filmske vzgoje pri pouku 

slovenščine v letu 1951/52, ki ga je izvedla Jovita Podgornik na gimnaziji v Šentvidu. S 
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svojim delom se je odzvala na zanimanje mladih in poživila delo s pogovori o filmu. Kasneje 

so se ji pridružili še drugi kolegi na srednjih in osnovnih šolah (Borčič, 2007). 

 

O filmski vzgoji v slovenskem prostoru pa ne moremo govoriti, ne da bi omenili Mirjano 

Borčić. Predvsem njej in še nekaterim drugim filmskih navdušencem gre pripisati zasluge za 

to, da se je filmska vzgoja uveljavila v vzgojno-izobraževalnem procesu. Le-ti so pred 

dobrimi petdesetimi leti zaslutili izreden pomen vzgoje kinematografske omike in okusa in 

zlasti vzgoje mladostnikovega pogleda pri umeščanju mladega človeka v širši družbeni 

prostor (Dolmark, 2007, v Borčič, 2007). 

Pri svojem delu je Mirjana Borčić izhajala iz stališča, da je izkušnjo treba pridobiti, ne pa 

prevzeti. Tako se je izogibala poučevanju o filmu, ki pogosto postane le kopičenje informacij, 

vezanih na filmsko proizvodnjo ali filmsko zgodovino (Weiss, 2015). Dala je prednost 

odkrivanju možnosti za filmsko izražanje pred poučevanjem filmskega jezika (Borčič, 2007). 

Upoštevala je dejstvo, da vsak gledalec gleda film s svojimi očmi in izkušnjami, njena naloga 

pa je bila razviti njihovo sposobnost kritičnega sprejemanja filma ter navado samostojnega 

vrednotenja. Ves čas je gradila most med gledanjem in razumevanjem filma (Weiss, 2015). 

V času svojega delovanja je kot vzgojiteljica v dijaškemu domu svoje znanje in navdušenje 

nad filmom prenašala naprej, izkušnje in nova znanja je pridobivala na različnih področjih 

filma, doma in v tujini se je ves čas udeleževala številnih festivalov, omizij in posvetov.  

Na temo filma sta izšli tudi njeni knjigi: Z glavo ob zid (1997) in Filmska vzgoja na 

Slovenskem (2007). Peter Zobec je v knjigi Od daleč in blizu (2009) zapisal njune pogovore. 

O Borčićevi je bil posnet tudi film z naslovom Odstiranje pogleda z Mirjano Borčić (Weiss, 

2017).  

 

2.4.3 Cilji, ki jih lahko dosegamo z uporabo filmov pri pouku družboslovnih vsebin 

 

Uporaba filma v šoli ne pomeni, da izberemo prvi film, ki je nam ali otrokom všeč in ga 

predvajamo. Preden filme vključimo v pouk, je potrebno skrbno načrtovanje ob upoštevanju 

učnega načrta. Zastaviti si je treba opredeljene in konkretne cilje. O tem pišejo tudi avtorji 

vodnika Poglej si z novimi očmi (2006), ki menijo, da bolj ko bodo učitelji natančni pri 

opredeljevanju in omejevanju ciljev in nameravanih nasledkov predvajanja, bolj bo verjetno, 

da bodo učenci imeli kaj od njega. Pri načrtovanju naj se učitelji osredotočijo na dva ali tri 

učne cilje, ki pa naj bodo učencem razvidni.  
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Primeri dobrih praks uporabe filmov nakazujejo, da lahko filme uporabimo pri mnogih 

predmetih in z njimi dosegamo željene cilje. V vodniku (prav tam) navajajo več konkretnih 

primerov za delo s filmi na različnih predmetnih področjih. Russel (2012) navaja, da film 

lahko spodbudi gledalčeve čute, poda zgodovinske in družbene teme na način, ki jih učbenik 

ne more.  

 

V nadaljevanju bomo navedli cilje Učnega načrta za spoznavanje okolja (2011) glede na 

posamezne tematske sklope, ki naj bi jih učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

dosegli, le-te pa lahko dosegajo tudi s filmi. Ciljev, kot so npr. da učenci izdelajo preprosto 

raziskavo, nismo navedli, saj le-teh s filmi ne morejo doseči.  

 

Tematski sklop: Čas  

 časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v različnih 

letnih časih; 

 znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo življenje 

ljudi v preteklosti drugačno; 

 poznajo pomen dediščine; 

 spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, prehrana, obleka, delo, 

prevoz); 

 spoznajo in vrednotijo spremembe v svojem kraju na podlagi različnih virov; 

 znajo opisati časovni potek pojavov; 

 spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere osnovne izraze za opredeljevanje 

dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, danes, jutri, teden, dnevi v tednu, dan, mesec, 

letni časi, leto; 

 spoznajo koledar; 

 znajo deliti dan na ure, ure na minute; 

 znajo meriti kratkotrajne dogodke; 

 znajo opisati razliko med dnevom in nočjo; 

 znajo povezati navidezno gibanje Sonca in dnevni čas; 

 poznajo gibanje Lune in lunine mene. 

 

Tematski sklop: Prostor 

 spoznajo okolico šole in poti v šolo; 
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 uporabijo temeljne pojme v zvezi s pokrajinskimi značilnostmi okolice šole (zadaj, 

spredaj, levo, desno, zgoraj, spodaj); 

 spoznajo možnosti za orientacijo v okolju (glede na znane objekte); 

 poznajo značilnosti domačega kraja ali soseske (ustanove);  

 spoznajo vrste naselij;  

 spoznajo življenje in delo na kmetiji po letnih časih; 

 spoznajo tržnico in ponudbo na njej;  

 vedo, da so pokrajine po svetu in pri nas različne;  

 spoznajo načine predstavljanja geografskega okolja (peskovnik, zemljevid, globus); 

 širijo spoznanja o drugačnih pokrajinah; 

 znajo uporabiti različne vrste skic in zemljevidov;  

 poznajo glavne smeri neba (vzhod, zahod, sever, jug). 

 

Tematski sklop: Človek 

 vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in počitek omogočajo rast in 

razvoj ter da jim pomagajo ohranjati zdravje; 

 se seznanijo s preprečevanjem bolezni, pogostimi boleznimi, zdravljenjem, nego in 

okrevanjem;  

 vedo, da nekatere bolezni povzročajo zelo majhna bitja (mikrobi) in da se te lahko 

razširjajo na ljudi in živali;  

 vedo, da poznamo nekatere bolezni, za katerimi lahko ljudje zbolijo le enkrat, in da 

mnoge bolezni lahko preprečujemo z zaščitnim cepljenjem; 

 ugotavljajo, da nekatere stvari, ki jih dobijo v telo iz okolja, lahko škodijo; 

 poznajo pomen raznovrstne prehrane in razvijajo družabnost, povezano s 

prehranjevanjem; 

 poznajo pomen redne nege telesa in razumejo vzroke dobrega počutja ob redni telesni 

vadbi; 

 poznajo svoje telo in znajo poimenovati zunanje dele telesa;  

 poznajo svoje telo in poimenujejo notranje dele telesa; 

 poznajo svoja čutila;  

 vedo, kako deluje človeško telo. 

 

Tematski sklop: Jaz 
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 prepoznajo podobnosti in razlike med ljudmi; 

 se znajo predstaviti z osnovnimi podatki; 

 poznajo obdobja človekovega življenja; 

 vedo, da so vsako leto starejši in zrelejši; 

 vedo, kdo je otrok in kdo odrasel; 

 doživljajo in spoznajo pomen znanja za kakovost življenja, za lasten in družbeni 

razvoj; 

 vedo, da se lahko največ naučijo v šoli (z lastno dejavnostjo, od drugih ljudi, iz knjig, 

medijev); 

 spoznajo, da je za uspešno učenje nujno pravilno razporediti čas;  

 poznajo različne čustvene izraze pri sebi in drugih (veselje, navdušenje, strah, jeza, 

žalost); 

 vedo, da čustva vplivajo na vedenje; 

 znajo prepoznati nevarne situacije doma in v prostem času ter se jim izogniti; 

 razumejo pomen navad, ki jim pomagajo pri učenju, sodelovanju idr.; 

 vedo, da se naučimo tudi (dobrih in slabih) navad ter razumejo njihove pomen in 

posledice; 

 znajo prositi za pomoč v nevarnih situacijah; 

 zaznavajo in pripovedujejo o lastnih spremembah navad, ravnanj in obnašanja;  

 spoznajo ustrezna ravnanja pri doživljanju raznih čustev. 

 

Tematski sklop: Skupnosti 

 prepoznajo oblike družinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih; 

 uporabljajo poimenovanja za družinske člane (brat, sestra, starši, stari starši, otrok, sin, 

hčerka itn.) in razumejo medsebojne sorodstvene povezave med njimi; 

 razumejo pomen sodelovanja in spoštovanja med družinskimi člani in poznajo pomen 

delitve dela med družinskimi člani; 

 poznajo ime šole, ki jo obiskujejo, poznajo imena in priimke učiteljev in vzgojiteljev, 

ki jih učijo; 

 poznajo prostore in delavce v šoli; 

 opišejo dejavnosti šole in vedo, da ima šola svoj časopis, radio, športno moštvo idr.;  

 vedo, da so za življenje ljudi v določenem kraju potrebne nekatere ustanove; 



18 

 

 spoznajo, da so nekateri dnevi v letu posebno pomembni, ker so jim ljudje (kot 

posamezniki ali v določenem okolju, državi) pripisali poseben pomen in te dneve tako 

tudi doživljajo;  

 znajo poimenovati nekaj praznikov, ki jih praznujemo v Sloveniji (lokalnih in 

državnih), in jih razlikovati glede na njihovo povezanost s kulturno, versko in 

državotvorno tradicijo; 

 spoznajo pestrost praznovanj doma in po svetu (osebna, lokalna, verska, državna, 

mednarodna praznovanja);  

 vedo, da so nekateri prazniki povezani z bojem za nekatere pravice;  

 vedo, da živimo v državi Sloveniji, in poznajo državne simbole;  

 vedo, da v Sloveniji živijo Slovenci in pripadniki drugih narodov; 

 vedo, da je Slovenija članica EU, in poznajo sosednje države; 

 vedo, da Slovenija sodeluje tudi z drugimi državami (gospodarstvo, trgovina idr.);  

 razumejo pomen denarja; 

 razumejo nekatere pasti potrošništva;  

 vedo, da denar dobimo v zamenjavo za opravljeno delo;  

 razlikujejo med osnovnimi vrednostmi denarja (bankovci, kovanci). 

 

Tematski sklop: Odnosi 

 spoznajo pomen pravil družbenega življenja (od pravil iz otroških iger, pravil v šoli do 

pravil družbenega življenja); 

 vedo, zakaj potrebujemo pravila; 

 spoznajo, da ima vsak človek pravice in dolžnosti, ter opišejo razlike med pravicami in 

dolžnostmi; 

 pojasnijo razliko med morati in imeti; 

 spoznajo pomen dane obljube; 

 vedo, kaj je laž in kaj resnica; 

 spoznajo pomen sporazumevanja in razvijajo sposobnosti za sporazumevanje; 

 spoznajo, da ljudje, ki živijo ali delajo skupaj, vstopajo v določene medsebojne odnose 

(ljubezen, spoštovanje, skrb, prijateljstvo, sodelovanje ipd.); 

 vedo, da moramo ljudje v življenju nekatere dejavnosti nujno početi, nekatere pa zato, 

ker se tako odločimo in ko se za to odločimo; 
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 vedo, kaj je poklic in kaj hobi, kaj delajo oziroma katere poklice opravljajo starši, 

sorodniki (sosedi ali družinski prijatelji); 

 vedo, da je treba upoštevati tudi lastne interese in potrebe ter interese in potrebe drugih; 

 ugotavljajo in pozitivno doživljajo, da si tako otroci kot odrasli ne glede na spol 

svobodno izbiramo različne igre in igrače, vrste športa, zabave, prijatelje in prijateljice, 

poklic oziroma delo; 

 ugotavljajo, da si lahko ljudje (moški in ženske, deklice in dečki) svobodno izbiramo 

različne vloge v svojem življenju; 

 spoznajo, da smo ljudje različni, in razumejo različnost; 

 ugotavljajo, da smo ljudje, države, celine med seboj povezani in soodvisni; 

 razumejo nujnost sodelovanja in medsebojne strpnosti med ljudmi; 

 vedo, da vsak človek živi v določeni skupnosti in da nihče ne more živeti sam; 

 vedo, da je prav, da si ljudje med seboj pomagajo v raznih stiskah (nesreča, bolezen); 

 vedo, da morajo biti vsem (ne glede na razlike) dani pogoji, da živimo človeka vredno 

življenje, revščina); 

 razložijo, kaj je solidarnost; 

 vedo, da so del razreda, razred pa je skupnost; 

 poznajo osnovna šolska pravila; 

 razumejo pomen pripadnosti svoji šoli; 

 spoznajo in urijo ustrezna ravnanja v različnih družbenih primerih; 

 prepoznajo različne vrste nasilja (besedno, psihično, fizično) in vedo, kam se obrniti po 

pomoč. 

 

Tematski sklop: Promet 

 opazujejo in spoznajo prometne poti v okolici šole in poznajo varno pot v šolo;  

 znajo opisati, kaj pomenijo prometni znaki, pomembni za pešce in kolesarje v okolici 

šole; 

 poznajo pomen prometnih znakov, ki jih srečujejo na svoji poti v šolo, in znakov, 

pomembnih za vedenje pešcev;  

 razložijo pomen prometnih znakov, pomembnih za vedenje kolesarjev; 

 poznajo pravila varne hoje (skupinske, ob odrasli osebi, po pločniku, kjer ni pločnika, 

prečkanje ceste ipd.); 

 poznajo pravila obnašanja v različnih prevoznih sredstvih; 
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 poznajo različna prometna sredstva in objekte ter njihovo vlogo v prometu (kolo, 

motor, avto, avtobus, tovorno vozilo, vlak, letalo, ladja itd.) in okolju;  

 razumejo pomen vidnosti v prometu, v povezavi z ustavljanjem vozila ter nošenjem 

rumene rutice in uporabo kresničke; 

 razumejo nevarnosti prometa v različnih vremenskih razmerah; 

 spoznajo vzroke za potovanja; 

 presojajo vedenje sopotnika v različnih prevoznih sredstvih; 

 vedo, da promet onesnažuje zrak, vodo in prst (če ni nujno, izberemo za pot sredstvo, 

ki manj onesnažuje, gremo peš, s kolesom, vlakom); 

 vedo, da udeležba v prometu pod vplivom alkohola, mamil in zdravil ogroža vse 

udeležence v prometu; 

 znajo zgraditi model okolice šole in na njem simulirajo promet in prometne situacije.  

 

Tematski sklop: Okoljska vzgoja  

 znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo;  

 znajo utemeljiti, kako ljudje vplivajo na naravo; 

 znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega 

okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo; 

 vedo, da so spremembe v okolju včasih za živali ali rastline ugodne, včasih pa 

škodljive, lahko pa so za nekatere ugodne in za druge škodljive; 

 vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki; 

 znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki, za varovanje in vzdrževanje okolja; 

 spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje; 

 poznajo glavne onesnaževalce in posledice onesnaženja vode, zraka in tal. 

 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju lahko učenci ob filmih dosegajo naslednje 

družboslovne cilje iz Učnega načrta za družbo (2011): 

 

Vsebinski sklop: Ljudje v družbi 

 prepoznajo in ocenijo svoje značilnosti (potrebe, želje, sposobnosti, cilje, osebni 

napredek idr.); 

 poznajo in uporabljajo različne veščine komuniciranja in sodelovanja; 

 oblikujejo lastna mnenja in stališča; pripravljeni so jih izraziti in smiselno zagovarjati;  
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 poznajo in uporabljajo različne učne strategije, analizirajo in presojajo njihovo 

učinkovitost; 

 prepoznavajo lastni proces učenja; 

 poznajo različne (svoje) družbene vloge in primerna ravnanja v teh vlogah; 

 razumejo smisel povezovanja v družine (ljubezen, varnost, pomoč, sodelovanje idr.);  

 razumejo nekatere spremembe v družinskem življenju (razveze, smrt, novi člani idr.); 

 razlikujejo sestavine načina življenja (prosti čas, bonton, vsakdanjik, praznik, šege, 

navade idr.); 

 spoznajo pomen kritičnega odnosa do potrošništva; 

 poznajo in razumejo temeljne otrokove pravice, dolžnosti in odgovornosti (do sebe in 

drugih); 

 ob primerih prepoznajo uveljavljanje človekovih in otrokovih pravic in dolžnosti (pri 

nas in drugje, danes in nekoč); 

 razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti;  

 prepoznajo vrste nasilja med otroki in nad otroki; 

 spoznajo in uporabljajo različne strategije obvladovanja čustev, odločanja in reševanja 

različnih vprašanj, na primer: medosebnih, intelektualnih idr.; 

 razumejo, da kot posamezniki soodgovorno vplivajo na razvoj skupnosti; 

 uporabljajo različne strategije obvladovanja čustev, odločanja in reševanja različnih 

vprašanj, npr. medosebnih, intelektualnih idr.; 

 razvijajo sposobnost za argumentirano izražanje svojih mnenj in stališč; 

 razložijo selitve prebivalcev, vzroke in posledice selitev; 

 spoznajo, da so ljudje v skupnosti različni (na primer: po starosti, veri, spolni 

usmerjenosti, etnični pripadnosti, družbenoekonomskem statusu; družbene, kulturne 

razlike idr.) in prepoznajo stereotipe v povezavi z njimi;  

 spoznajo različne oblike združevanja med ljudmi v skupnosti; 

 spoznajo vrste sodelovanja in medsebojne pomoči (npr. prostovoljno delo, društva 

ipd.);  

 uporabljajo različne veščine komuniciranja in sodelovanja; 

 poznajo formalne in neformalne načine usklajevanja interesov in reševanja sporov 

med ljudmi; 

 razumejo, kaj vpliva na družbeni razvoj, analizirajo in vrednotijo različne učinke 

družbenih sprememb (razvoj in napredek, družbene težave); 
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 raziskujejo (neposredno) družbeno okolje z vidika razvoja in reševanja nekaterih 

družbenih vprašanj. 

 

Vsebinski sklop: Ljudje v prostoru in ljudje v času 

 znajo določiti glavne smeri neba s soncem, senco, uro in kompasom; 

 poznajo sestavine zemljevida (znaki, tloris, mreža, legenda, naslov, datum, avtor, 

grafično merilo);  

 znajo skicirati preproste skice, zemljevide;  

 poznajo naravne osnove za nastanek in razvoj domačega kraja za življenje ljudi; 

 spoznajo gospodarske in druge dejavnosti, različne poklice; 

 prepoznajo in analizirajo varne in manj varne poti za pešce in kolesarje; 

 poznajo različne dejavnike, ki vplivajo na ravnanje udeležencev v prometu, na 

primerih analizirajo in presojajo strategije ravnanja pešcev in kolesarjev; 

 razumejo vlogo posameznika v skupnosti pri skrbi za urejenost domačega kraja; 

 vrednotijo urejenost domačega kraja z vidika različnih potreb ljudi, varovanja okolja 

ter naravne in kulturne dediščine; 

 spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine (relief, vode, prst, podnebje, kamnine, 

tla, rudnine); 

 opišejo nekatere značilnosti in razlike med naselji v domači pokrajini (občinsko 

središče, mesto, vas idr.); 

 spoznajo vlogo gospodarskih in drugih dejavnosti v domači pokrajini; 

 vrednotijo vplive človeka na spreminjanje narave; 

 spoznajo preteklost domačega kraja/domače pokrajine skozi življenje ljudi in jo 

primerjajo z današnjim življenjem; 

 spoznajo naravno in kulturno dediščino domačega kraja/domače pokrajine in 

razumejo, zakaj moramo skrbeti zanjo; 

 pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb skozi preteklost na 

enem od primerov (na primer promet, gospodarstvo, načini življenja, prenos 

informacij idr.); 

 presojajo o načinih varovanja in ohranjanja naravnega in kulturnega okolja;  

 poznajo sestavine zemljevida (višinska barvna lestvica, nadmorska višina, relativna 

višina); 
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 spoznajo naravne enote Slovenije, opišejo in primerjajo nekatere naravne in družbene 

značilnosti; 

 spoznajo in navedejo nekatere slovenske značilnosti (tipičnosti), posebnosti, in 

sestavine, ki oblikujejo narodno istovetnost, naravno in kulturno dediščino; 

 razvijajo pozitiven odnos do tradicije; razumejo pomen ohranjanja tradicije (šege in 

navade, kulturni spomeniki idr.); 

 spoznajo značilnosti trajnostnega razvoja; 

 spoznajo nekatere pokrajinske značilnosti naravnih enot Slovenije na terenu; 

 poznajo temeljna zgodovinska obdobja (prazgodovina, stari, srednji in novi vek);  

 poznajo nekatera temeljna obdobja in dogajanja iz slovenske preteklosti; 

 razlikujejo med zgodovinskimi dejstvi in interpretacijo zgodovine; 

 pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb skozi preteklost; 

 spoznajo dejavnosti pokrajinskega muzeja; 

 poznajo organiziranost slovenske države s poudarkom na demokraciji; 

 razlikujejo med domovino in državo; 

 poznajo vlogo in pomen glavnega mesta ter državnih simbolov in državnih praznikov;  

 poznajo različnost prebivalstva v Sloveniji (narodne manjšine, priseljenci); 

 poznajo osnovna dejstva o Slovencih v zamejstvu, o slovenskih izseljencih in 

zdomcih; 

 spoznajo organiziranost EU s poudarkom na demokraciji; 

 spoznajo pravice Slovencev kot državljanov EU; 

 poznajo pomen povezanosti državljanov EU: gospodarsko in politično; 

 navedejo primere povezanosti in soodvisnosti prebivalcev Zemlje (na primer skozi 

vlogo komunikacij, prometa, dobrin idr.). 

 

Delo s filmi lahko pomaga doseči tudi opismenjevalne cilje. Med pomembnimi cilji, ki jih je 

mogoče uresničiti z rabo filma, so v prvih šolskih letih, ko si učenci razvijajo komunikacijske 

in jezikovne spretnosti, naslednji:  

̶ širjenje besedišča,  

̶ raba povednega jezika,  

̶ povzemanje zgodbe,  

̶ uzaporedovanje (sekvenčno komponiranje),  

̶ opredeljevanje značajev (prav tam).  
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Poznamo tudi posamezne učne učinke, ki so s filmom specifično povezani:  

̶ raba ključnih izrazov znotraj razpravljanja o filmu – npr. »animacija«, »snemanje v 

živo«; 

̶ opredelitev tega, kako film vpelje kak lik;  

̶ razumevanje, da pri podajanju zgodbe sodelujeta podoba in zvok (prav tam).  

 

Večkrat se predvsem pri mlajših učencih poslužujemo animiranega filma. H. Repše in M. 

Peštaj (2012) navajata nekaj ciljev izobraževanja in vzgoje, ki jih učenci lahko izpolnjujejo 

tako pri gledanju animiranih filmov kot pri ustvarjanju le-teh in so medpredmetno povezani. 

 Izobraževalni cilji: 

̶ s praktičnim delom mladi usvojijo osnove izbranih animacijskih tehnik ter 

kombinirajo in eksperimentirajo z animacijsko tehnologijo;  

̶ spoznajo film oz. animirani film kot umetniško zvrst; 

̶ naučijo se ločevati med boljšim in slabšim izdelkom ter kritično argumentirati, 

zakaj tako menijo; 

̶ usvojijo osnovna znanja izdelave scene in scenarija, snemanja, računalniške 

montaže in uporabe zvoka; 

̶ spoznajo uporabo namenske tehnične in programske opreme; 

̶ končne izdelke predstavijo širši javnosti, s čimer se krepita njihova samozavest ter 

občutek za celovito izvedbo filmskega projekta; 

̶ z uporabo različnih tehnologij spodbujamo vseživljenjsko izobraževanje; 

̶ z vključevanjem animiranega filma v izobraževalni proces spodbujamo ustvarjalno 

rabo vsakdanjih tehnologij (internet, mobilni telefon, računalnik, iPod …) (prav 

tam, str. 48).  

 

 Vzgojni cilji: 

̶ spodbujamo ustvarjalnost, empatijo in kritično mišljenje; 

̶ mladi razvijajo odnos v skupini in medsebojno sodelovanje ne glede na spol, 

narodnost ter socialno in kulturno poreklo oz. druge razlike; 

̶ krepijo medsebojno strpnost, zavest o zdravih medčloveških odnosih ter pravice do 

enakih možnosti;  
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̶ razvijajo logično spajanje in povezovanje različnih umetniških elementov 

(literatura, likovnost, zvok) ter usvajajo in prepletajo v projekt znanja z drugih 

področij;  

̶ z izdelavo scenarija, zapisovanjem ideje ter medsebojno komunikacijo krepijo 

odnos do maternega jezika in razvijajo znanje o njegovi rabi – lahko tudi o drugih 

jezikih; 

̶ prek projektnega dela razvijajo občutek do resnega, t. j. profesionalnega dela, saj 

jim je eden od motivov tudi predstavitveni del (prav tam, str. 48). 

S filmom lahko pri učencih razvijamo tudi ustvarjalnost, ko jo urimo v odkrivanju, 

poglabljanju idej, predlaganju hipotez, uporabi domišljije, iskanje alternativnih izidov ipd. Ob 

gledanih filmih lahko učenci snemajo lastne filme (Poglej si z novimi očmi, 2006). Rutar 

(2016) je mnenja, da je ustvarjanje filmov boljši način kakor učenje o filmih. Če učitelj 

učencem prepusti, da sami ustvarijo film, bodo bolje razumeli svet okoli sebe in sebe v njem, 

razvijali svoje sposobnosti in veščine (prav tam). S tem bodo dosegli namen družboslovnih 

vsebin v šoli, saj je bistvo le-teh raziskovanje sveta, odkrivanje prepletenosti in soodvisnosti v 

pojavih in procesih v družbenem okolju (UN Spoznavanje okolja, 2011) in spoznavanje 

razmerja med posameznikom, družbo in naravnim okoljem, pri čemer gre za spoznavanje in 

vrednotenje okolja (družbenega, kulturnega, naravnega) v vseh njegovih sestavinah, 

interakcijah in soodvisnostih med temi sestavinami (UN Družba, 2011). 

Ogled filma lahko strokovni delavci uporabijo tudi za obravnavanje mnogih, velikokrat 

zamolčanih tem (Bucik in Lukan Matko, 2011), s tem pa pri učencih dosežejo večjo odprtost 

za pogovor.  

Različni filmi vzbujajo različne občutke, npr. lahko vzbudijo strah, jezo, navdušenje, smeh, 

solze itd., zato morajo učitelji dobro razmisliti, katere cilje želijo s filmom doseči. Ob napačni 

izbiri lahko dosežejo ravno nasprotne cilje, kot so si jih je zadali (Berk, 2009).  

Ker se navedeni cilji uresničujejo kot del pouka, bo v nadaljevanju predstavljena vloga šole 

pri vključevanju filma v pouk.  

 

2.5 VLOGA ŠOLE PRI VKLJUČEVANJU FILMOV V POUK 

Šola je ena glavnih, ki lahko pomembno vpliva na rabo filma pri pouku. Bergala (2017) 

navaja, da ima šola pri poučevanju s filmi štiri naloge: 
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̶ Organizirati možnost srečanja s kakovostnimi filmi, kar pomeni pripraviti vse 

možne smernice in strategije, ki bodo kar največjemu številu otrok in mladih približale 

filme, za katere bi sicer imeli le malo možnosti, da jih srečajo zunaj šole.  

̶ Določiti, seznaniti, postati posrednik, kar pomeni, da učence za film navdušimo s 

svojim navdušenjem. Postanemo »karizmatični« učitelji – nalezljiva želja učitelja 

postane želja učencev. Osebna plat učitelja učence drugače motivira.  

̶ Naučiti rednega obiskovanja kina, kar pomeni, da bi šola po prvem srečanju otrok s 

filmom morala omogočiti preprost dostop do filma – stalen, živ, individualen – in da 

spodbudi otroke k ustvarjalnemu branju. Šola mora razumeti, da ta proces potrebuje 

čas, včasih leta, in sprejeti, da njena vloga ni konkurirati zakonom in načinom 

delovanja zabavne industrije.  

̶ Ustvarjati povezave med filmi, kar pomeni iskanje tudi tematskih povezav med 

sodobnimi in preteklimi deli. Povezava slike s filmom, knjige, ki jo beremo, z drugimi 

knjigami … Skrbeti za kulturno razgledanost, za to, da umetnost nima le vloge, da 

nam takoj ugaja, ampak negovati užitek, ki se izgrajuje v odnosu do umetniškega dela 

in ni nujno takojšen, ga ne moremo doseči brez truda.  

Pri vpeljevanju filmov v šolo je pomembno, da si učitelji, ki se le-tega poslužujejo, delijo 

ideje, vire in prakso. Dobro je, da ena oseba prevzame odgovornost za koordiniranje 

načrtovanja med posameznimi učnimi področji (medpredmetno povezovanje), kajti to 

zagotavlja poenoten in celosten pristop k rabi filmov. Dobro je, da se dogovorijo tudi o učnih 

tehnikah, kdaj rabiti katero (Poglej si z novimi očmi, 2006).  

Zavedati se je treba, da je to razvojni proces, udeležba je odvisna od izkušenosti učnega 

osebja, dosegljivosti virov ter časovnih omejitev (prav tam).  

Smernice, ki so šolam lahko pri tem v pomoč, so: izobraževanje osebja in sposojevalni sistem 

za hardver – videosnemalniki, monitorji, predvajalniki, videoreprodukcijska oprema; v 

šolskih knjižnicah se lahko ustanovi video oddelek (možna sposoja); pomembno pa je tudi 

vključevanje okolice, predvsem staršev (prav tam).  
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2.6 VLOGA UČITELJEV PRI VKLJUČEVANJU FILMOV V POUK 

DRUŽBOSLOVNIH VSEBIN  

Učitelji imajo pri poučevanju družboslovnih vsebin s filmi zelo pomembno vlogo. Tudi A. 

Goetz in drugi (2016) v Priročniku za animirani film v vrtcih in šolah navajajo, da otrok prve 

korake na poti učenja gledanja filma, zaznavanja filmske oblike in sprejemanja, vrednotenja 

filmske vsebine praviloma naredi v spremstvu odraslih, ki spodbujajo in usmerjajo njegov 

odnos do filma.  

Pred ogledom filma je potrebna prava izbira filma. Pri tem naj bi učitelji poleg ciljev UN 

upoštevali svoje strokovno znanje ter občutke in se za film odločili na podlagi poznavanja 

učencev. Pri izbiri si lahko pomagajo z odgovori na vprašanja: Kaj je zgodba filma?; Katere 

cilje UN lahko s pomočjo filma realiziram?; Ali bo učencem zanimiv?; Ali se bodo učenci v 

filmu prepoznali/lahko vživeli vanj?; Ali bodo ob filmu izražali čustva (jok, smeh)?; Ali jih 

bo film izzval/motil? in Ali jim bo pomagal bolje razumeti svet? (Strategies, b. d.). 

Po izbiri filma sledi ogled filma (izbranega odlomka). V nadaljevanju besedila bodo 

predstavljeni koraki v procesu ogleda filma in metode analize filma, za katere bi bilo dobro, 

da jih učitelji upoštevajo pri vključevanju filma v pouk. 

 

 2.6.1 Koraki v procesu ogleda filma/celostna analiza filma 

Arko (2014) meni, da film ne sme postati nadomestek ali mašilo pri delu z učenci. Film k 

osebni rasti pripomore le, če je previdno izbran in kritično ovrednoten. 

Pri tem navaja šest korakov v procesu ogleda (umetniškega) filma (prav tam, str. 40): 

1. Priprava na ogled  

Učenci si lahko že pred ogledom filma o njem preberejo ali pridobijo nekaj informacij s 

pomočjo spleta, tiska ali ostalih medijev. Učitelj jih informira in jim predstavi cilje ogleda. V 

primeru, da je film snovan po literarnem delu, je dobro, da si pred ogledom le-tega preberejo, 

da bodo film lahko primerjali s knjigo.  

2. Obnova vsebine 

Obnova vsebine nam odkriva, kako je učenec dojel in razumel zgodbo in vsebino, hkrati pa 

pripomore k dolgotrajnejšemu pomnjenju filmske vsebine. S tem pri učencih razvijamo 
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sposobnost ubeseditve vidnih vsebin in čutnih vtisov ter vse večji občutek za pozornost za 

posamezne podrobnosti. Zgoščena obnova predstavlja kratek opis filma in podaja odgovor, o 

čem film govori. To je za mlajšega gledalca težje kot podajanje obširne obnove, saj mora 

zgostiti vsebino, preskočiti močne čutne prizore in podobe ter povedati le najpomembnejše. S 

tem se vadi v opazovanju in pripovedovanju bistvenega.  

3. Razčlenitev ideje (etične osnove, tendence filma, kraj in čas dejanja) 

Ideja predstavlja določeno stališče do stvarnosti, ljudi in življenjskih pojavov, etična osnova 

filma so določene moralne norme, po katerih se ravnajo filmski liki, tendenca filma pa se 

izraža v njegovem namenu in načinu, kako gledalca prepričati o idejah in življenjskih nazorih, 

ki jih prikazuje. Vsi trije vidiki – ideja, etična osnova in tendenca – izvirajo iz vsebine in iz 

načina prikazovanja.  

Pri razčlenitvi idej se gledalec postavi v položaj razsodnika, da sam (delno) sprejme ali zavrne 

stališča, ki jih prinaša film. Pri tem se je treba izogniti moraliziranju ali celo vsiljevanju 

mnenja.  

Ugotovitev in opredelitev glavne ideje (in stranskih), je zelo pomembna z vidika opredelitve 

temeljnega sporočila oz. nauka filma. Z vzgojnega vidika je primerno, da spoznamo ali si 

analizirani film glede na resničnost in prepričljivost idej zasluži dobro ali slabo oceno, nam 

odkriva nova življenjska spoznanja ali ne, ali nas plemeniti ali pušča ravnodušne ipd.  

4. Oznaka/analiza likov in odnosov 

Le-ta ima veliko vzgojno vrednost, saj se mladi gledalec ob tem uči prepoznavati različne tipe 

ljudi, reakcij, lastnosti, značajev in delovanj. Pogovor o določenem pozitivnem liku lahko 

prebudi še večjo simpatijo do lika in posledično privede tudi do posnemanja njegovega 

pozitivnega obnašanja. Obratno pa bo naslovitev negativnih lastnosti nekega lika služila kot 

opozorilo vesti, ko se bo gledalec v svojem življenju znašel pred izbiro dobrega ali zla.  

Arko (prav tam) navaja, da analiza likov zaobjema analizo videza, značaj junaka in junakovo 

okolje. O videzu trdi, da že fizična podoba nekega lika v filmu jasno odraža njegovo držo (lep 

igralec bo navadno tudi pošten, medtem ko bo zlikovec grd in iznakažen ter oblečen v temne 

barve). Pri značaju junaka gre za oznako ideoloških stališč in vrednot, psiholoških lastnosti, 

sposobnosti, nadarjenosti, zanimanja, temperamenta, občutljivosti, izobraženosti itn. Vse to se 

lahko odraža v odnosu do drugih ljudi, družbe ali določene družbene skupine, dela in seveda 

samega sebe. Osebnost se pri tem analizira predvsem z vidika ravnanja in delovanja lika. 
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Junakovo okolje pove, kje se je rodil oz. kje živi, je samski, ima družino ipd. Opis okolja je 

pomemben, saj okolje močno določa in pogojuje človekovo osebnost.  

Pri tem so učiteljem lahko v pomoč vprašanja npr.: Kdo ti je najbolj všeč v filmu? Zakaj? Kaj 

je naredil bolje od drugih? Kaj je pri tem mislil? Zakaj se je tako odločil? Kako se je počutil 

med odločanjem in med dejanjem samim? Kako pravimo ljudem, ki tako ravnajo? 

5. Ugotavljanje filmskih odlik dela 

Pogovor o umetniških odlikah filma je najtežji del razčlenitve, saj je zanj potrebno osnovno 

poznavanje filmske umetnosti in tehnike. Gre torej za analizo »življenja in duše« določenega 

filma, saj ima vsak film svoj način izražanja. Z vidika analize se je torej treba vprašati, kako 

je filmski ustvarjalec izpovedal določeno vsebino in prenesel določeno idejo: ali so igra, 

režija, glasba in slike takšne, da izzovejo spoznanje in doživljanje, ki ju ideja zahteva, ali ima 

film svoj načrt, ali je začetek filma dobro uvedel gledalca v razumevanje in doživljanje 

dogajanja … Temeljne odlike filma se torej kažejo v sliki, scenariju, scenografiji, režiji, igri, 

montaži, pripovednosti filma. 

6. Doživljanje filma 

Gre za analizo doživljanja med ogledom filma in po njem, ki vključuje odmeve, misli in 

občutke, kakršne je v gledalcu izzvalo filmsko delo. Mišljeno je odkrivanje gledalčevega 

odnosa do nastopajočih, posameznih dogodkov, rešitev, idej in značajev. Vsak gledalec 

doživlja film v okviru svoje individualnosti, domišljije, življenjskih izkušenj, želja, potreb in 

zahtev. Ob spodbujevalnih vprašanjih lahko gledalec odkriva način svojega intelektualnega in 

emocionalnega stika s filmskim delom, svoje vznemirjenje, stopnjo svoje identifikacije z 

določenim likom, morebitni konflikt med naklonjenostjo igralcu in lastnimi vrednotami ipd. 

Pri tej analizi so nam lahko v pomoč vprašanja: Kako si to občutil? Kako ti je bilo ob ogledu 

filma? Kaj so doživljal, ko …? Ali se te je film dotaknil? V čem in kako? Te pušča praznega 

ali te je napolnil? S čim? 

7.  Ocena filma 

Z oceno se filmu prizna umetniška vrednost ali ne. Film z umetniško vrednostjo je tisti, ki je 

povezal vsebino, idejo in način prikazovanja in je v gledalcu izzval resnično, pristno 

doživljanje. Za tovrstno ocenjevanje je potrebna dolgotrajna umetnostna vzgoja za pridobitev 

in oblikovanja meril, s katerimi je mogoče oceniti film v celoti.  
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8. Podatki o avtorjih 

Pogosto podatke o avtorjih preskočimo oz. nanje nismo tako pozorni, toda Arko (prav tam) 

meni, da je spoznavanje še ostalih filmskih ustvarjalcev, ne samo igralcev, pomembno, da se 

lahko človek v prihodnje odloča za ogled filma tudi na podlagi izbire režiserja, scenarista ali 

katerega drugega ustvarjalca. Pomembno je lahko tudi z vidika, da učenci uvidijo, koliko ljudi 

sodeluje pri nastanku filma.   

S smernicami in priporočili v procesu ogleda filma v razredu se je ukvarjal tudi Russell 

(2006), ki navaja, da so različni raziskovalci ugotovili, da izvajanje priporočenih smernic v 

procesu ogleda filma pripomore k boljšemu dosežku učencev. Tako je Allen (1955; v Russell 

2006) ugotovil, da si učenci o filmu zapomnijo več, če učitelji pred ogledom filma najavijo 

preizkus znanja po ogledu filma, prav tako pa si učenci, ki so deležni aktivnosti pred ogledom 

o vsebini zapomnijo več informacij. V nadaljevanju bodo predstavljene smernice, ki jih 

navaja (prav tam) le-te pa ne izpostavljajo izrazito umetniškega vidika filma in so uporabne za 

delo s filmi pri pouku družboslovnih vsebin. 

 

1. Aktivnosti pred ogledom  

Le-te lahko vključujejo naslednje dejavnosti: 

̶ predstavitev filma učencem; 

̶ pojasnitev namena gledanja filma; 

̶ uvedba novega besedišča; 

̶ povezava filma s predhodnim znanjem, vsakodnevnim življenjem in vsebinami z 

drugih področij; 

̶ pojasniti (kinematografsko) terminologijo; 

̶ pogovoriti se, kaj je potrebno med ogledom filma; 

̶ predstaviti naloge, ki bodo sledile ogledu filma; 

̶ ogovoriti na vprašanja Kaj vem, Kaj želim vedeti in Kaj sem se naučil. 

 

2. Dejavnost gledanja 

Ta predstavlja aktivnost, ki jo učenci opravijo, ko gledajo film in lahko vsebuje naslednje: 

̶ pisanje opomb (učencem moramo za to dati čas); 
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̶ izpolniti vodeno dejavnost; 

̶ odgovoriti na vprašanja, ki jih je zastavil učitelj. 

 

3. Aktivnost po ogledu 

Ta dejavnost se opravi, ko so si učenci ogledali film. Vključuje lahko: 

̶ razprava v razredu; 

̶ pisanje filmskega pregleda; 

̶ opravljanje preizkusa; 

̶ reševanje delovnega lista; 

̶ ocena filma s strani učencev. 

 

Pri pouku družboslovnih vsebin umetniški vidik filma ni v ospredju, zato se z določenimi 

zgoraj omenjenimi koraki v procesa ogleda filma, ki jih navaja Arko (2014) ne bomo 

ukvarjali. Glede na to, da se z dokumentarnimi, izobraževalnimi in učnimi filmi pri pouku 

družboslovnih vsebin pogosto srečujemo, so v procesu ogleda le-takega filma uporabni 

predvsem koraki, kot so priprava na ogled, obnova vsebine in doživljanje filma, vendar 

moramo biti pozorni, da v ospredje postavimo družboslovni vidik, ne umetniškega. Tako se 

bomo npr. pri pripravi na ogled filma namesto z literarnim delom bolj ukvarjali z iskanjem 

družboslovnih knjig, revij in informacij na spletu, v okolju, ki so povezani z obravnavano 

tematiko. Pri obnovi vsebine ne bomo dajali poudarka temu, kako je dogajanje v filmu 

potekalo, temveč bomo bolj pozorni na to, katere družboslovne teme nam je film želel 

predstaviti, kako nam jih je predstavil, kaj smo od videnega že vedeli in česa smo se iz filma 

lahko naučili. Filmu lahko dodelimo tudi oceno v smislu, ali nam je podal informacije glede 

na naše zastavljene cilje in, ali nam je prikazal tiste učne vsebine, ki jih je želel izpostaviti 

učitelj ipd., pri tem pa lahko dodamo naše doživljanje filma. 

Smernice, ki jih navaja Russell (2006), ne izpostavljajo izrazito umetniškega vidika filma, 

tako so uporabne za delo s filmi pri pouku družboslovnih vsebin. Naloga učitelja pri tem je, 

da presodi, kateri cilj želi doseči, katere smernice mu bodo pri tem v pomoč in s katerimi 

koraki procesa ogleda filma bo ta cilj dosegel.  

Pri analizi filma se poslužujemo različnih metod, ki so nam v pomoč. Le-te bodo opisane v 

naslednjem poglavju.  
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2.6.2 Metode analize filma  

Po procesu ogleda filma sledi analiza le-tega. Arko (2014) navaja in opredeljuje sedem metod, 

ki jih pri analizi (umetniškega) filma lahko uporabimo. 

1. Prikazovanje  

Prikazovanje predstavlja dejstvo, da se filma preprosto ne da analizirati, če si ga prej ne 

ogledamo. Pri tej metodi igrajo pomembno vlogo kakovostna tehnologija (npr. projektor, 

platno, ozvočenje) in sama tehnična kakovost medija (oziroma kopije), s katerega predvajamo 

film. 

2. Pogovor 

Pogovor nujno razširja in dopolnjuje prejšnjo metodo. Obstajajo različni načini oblikovanja 

pogovora po ogledu filma. Poučni pogovor zaobjema predvsem preverjanje filmološkega 

znanja in definicij. Prosti govor poteka brez posebnega načrta, na podlagi vtisov, čustvovanja 

in opažanj, ki so po ogledu filma ostali v gledalcu. Vzgojitelj govor zgolj spodbuja, tu in tam 

kaj pojasni in odpira nova obzorja z vprašanjem. Prav to bo lahko prispevalo k temu, da bodo 

mladi odkrili tudi razsežnost filma, do katerih bi sami v prostem govoru ne prišli. Debatni 

pogovor usmerjajo določene teze, ob katerih mladi razčlenijo vrednote filma do stopnje, ki jo 

zmore večina udeležencev in kolikor je v filmskem delu poudarjena. Debata je predvsem 

usmerjena na film v celoti, pri čemer se lahko prezre manj pomembne in za mlade nezanimive 

ali nedostopne komponente. Problemski govor se usmerja na probleme, ki naj bi jih rešili v 

skupni razpravi. Problem lahko zastavi vzgojitelj ali mladi. Problematizira se lahko vsebinske, 

tehnične, interpretativne in ostale vidike. Pogovori so lahko tudi polemični, vendar s 

primernimi utemeljitvami stališč in mnenj ter seveda izvedeni na spoštljiv način. Pri debatah 

moramo učence spodbujati k temu, da bodo pri izražanju mnenj ta tudi pojasnili in zagovarjali 

na podlagi utemeljitev ter da bodo tudi nasprotna mnenja skušali ovreči z utemeljitvami.  

3. Praktično delo 

Praktično delo se navezuje na prejšnji dve metodi, vsebuje pa lastno ustvarjalnost mladih; ti 

naj bi s sodobnimi tehničnimi sredstvi in filmskim znanjem posneli, zmontirali in predvajali 

lasten film. Ta korak zahteva vsaj nekaj filmskega in tehničnega predznanja.  

4. Ustno pojasnjevanje 
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Ustno pojasnjevanje obsega pripovedovanje, poročanje, pojasnjevanje in odpisovanje. Mladi 

se radi pogovarjajo o filmu, saj s tem podaljšajo doživetje filmske umetnine, pokažejo pa tudi, 

koliko so jo razumeli. Učitelj lahko med pogovorom poda določene razlage, podrobnejša 

pojasnila, opozorila in pripombe. Ob opisih zunanjosti posameznih likov, razpoloženja, 

okolja, podobe kraja itd. bodo mladi naredili interpretacijo filma konkretnejšo, zanimivejšo, 

obenem pa bodo izrazili tudi svoje stališče do filma. 

5. Branje 

Gre za delo z besedilom, usmerjeno na branje in preučevanje sinopisov, odlomkov iz 

scenarijev in snemalne knjige, literarnih predlog, filmskih kritik, presoj, prikazov, 

interpretacij, biografskih in filmografskih podatkov, problemskih člankov o filmu, poročil s 

festivalov in dogodkov iz filmskega sveta ter strokovne literature s področja filmske 

zgodovine in teorije. Metoda je uporabna zlasti s stališča integrativne uporabnosti v debatnih, 

problemskih in polemičnih razpravah. Konkreten primer uporabe metode bi bil, da smo si 

ogledali film in prebrali dve nasprotujoči kritiki (oceni), nato pa presodili, kateri kritik ima 

prav oz. s katerim se bolj strinjamo.  

6. Pisanje 

Pisanje se lahko uporablja že med gledanjem filma, da si gledalec zapiše določene citate, 

misli, ideje in motive, ki jih je opazil v filmu, ter svoje sprotne komentarje. Pisanje pride v 

poštev tudi takoj po ogledu filma, ko si gledalec zapiše vtise, mnenja in presojo filma. To 

lahko služi kot izhodišče za razpravo o njem. V širšem kontekstu metodo pisanja uporabimo 

tudi pri spodbujanju ustvarjalnosti, ko npr. mlade spodbudimo, naj sami napišejo svoj 

scenarij, oceno, kritiko ali presojo določenega filma, razčlembo in celovitejšo interpretacijo 

ali celo članek.  

7. Risanje 

Risanje je primerno predvsem pri delu z mlajšimi, predšolskimi in nižješolskimi otroki. Po 

ogledu filma, še posebej animiranega, jih lahko spodbudimo, da likovno izrazijo svoja 

doživetja. Učitelj lahko iz njihovih risb laže razbere in razume njihova doživetja.  

Zgoraj omenjene metode analize umetniškega filma so pri delu s filmi pri pouku 

družboslovnih vsebin prav tako uporabne in se jih da prilagoditi. Metoda prikazovanja 

predstavlja pomemben vidik izpeljave učne ure s filmom, na katerega se mora učitelj dobro 

pripraviti. Pri tej metodi ni dovolj zgolj oprema, ampak je pomembna tudi kakovost opreme in 
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predvajanega filma. Ker ima pri tej metodi film funkcijo ponazarjanja, se pravi, da učitelju 

omogoča boljše ponazarjanje in demonstriranje pojavov, procesov, ki so sicer učencem težko 

dosegljivi (omogočajo prikaz stvarnosti, ki je časovno ali krajevno oddaljena in ni neposredno 

dosegljiva, prikazuje predmete, ki niso opazni, redke dogodke, potek gibanj itd.), lahko v 

primeru slabe izbire izgubimo motivacijo učencev. Metoda pogovora z različnimi oblikami 

pogovora je običajno pri poučevanju družboslovnih vsebin s filmi vedno prisotna. Po filmu se 

lahko razvije zanimiva diskusija in debatni pogovori, na katere mora biti učitelj vedno dobro 

vsebinsko pripravljen. Metoda praktičnega dela se uporablja predvsem pri starejših učencih, 

ki so že zmožni snemati filme (krajše) s podobnimi temami. Ta metoda je izrazito učinkovita, 

saj z njo učenci svoje znanje uporabijo v praksi, pri tem morajo biti pozorni na mnoge 

dejavnike, ki lahko vplivajo na njihovo dejavnosti. Znanje učitelja mora biti na nivoju, da 

učencem lahko posreduje znanje o snemanju filma. Kot metodo za prenos videnega v prakso 

bi na tem mestu omenili tudi metodo eksperimentiranja, pri kateri učenci videni preizkus v 

filmu izvedejo v realnosti. Praktično delo lahko obsega tudi metoda dela z zemljevidi, 

kartami, fotografijami (npr. po filmu učenci uporabijo zemljevid/-e, s pomočjo zemljevida 

svojega kraja izvedejo določeno dejavnost). Pri metodi ustnega pojasnjevanja je pri pouku 

družboslovnih vsebin smiselno k pojasnjevanju spodbuditi učence že pred ogledom filma, da 

si v času ogleda filma že uredijo predstavo o videnem, in da razmislijo, kako bi videno 

pojasnili drugim. Pojasnjevanje od učencev zahteva več mišljenja in ni samo opisovanje 

videnega, zato je prav, da učence k temu spodbujamo. Metoda branja pri pouku 

družboslovnih vsebin ne bo vsebovala branja literarnega dela, lahko pa predstavlja branje 

atlasov, družboslovnih priročnikov in raznoraznih knjig ali revij o videni temi v filmu. 

Metoda branja se lahko izvaja tudi v povezavi s šolsko knjižnico, kjer učenci lahko omenjeno 

gradivo dobijo. Metoda pisanja je primerna predvsem za starejše učence, medtem ko metodo 

risanja pogosteje uporabljamo pri mlajših. K metodi pisanja učence spodbudimo že na 

začetku dela s filmom, da si o videnem učenci sproti ustvarijo različne opombe in beležke ter 

jim s tem omogočimo boljše pomnjenje. Pri mlajših učencih, ki še ne pišejo, dobro pa lahko 

pri pouku družboslovnih vsebin vlogo opomb igrajo risbe. Glede na to, da je risba v obliki 

simbola bolj zanimiva metoda kot pisanje opomb, je uporaba te metode priporočljiva tudi pri 

starejših učencih. Kot metodo pri delu s filmom pa lahko uporabimo tudi večkratno 

zaporedno prikazovanje filma, pri tem film predstavlja reprodukcijsko funkcijo. Film tako 

omogoča večkratno ponovitev učne vsebine in poglobitev podrobnosti. Posamezno vsebino 

predvajamo oz. ponovimo večkrat, saj si moramo določene podrobnosti zaradi boljše 

zapomnitve ponovno ogledati. Pri delu s filmi je uporabna tudi metoda igre vlog, pri kateri 
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lahko učenci po ogledu filma videno uprizorijo (npr. uprizorijo druge kulture, življenje nekoč, 

prometna pravila ipd.) ali uprizorijo nadaljevanje zgodbe po iztočnicah, ki jih nudi film. 

O pogovoru kot sestavnem delu analize govorijo tudi drugi avtorji. A. Goetz idr. (2016) 

menijo, da je pogovor z učenci pomemben pred ogledom filma in po njem. Pred ogledom 

lahko usmerimo njihovo pozornost tako na vsebino kot tudi na obliko filma, s pogovorom po 

ogledu pa pomagamo učencem razvijati lastno refleksijo: prepoznavanje vzorcev razmišljanja, 

sporazumevanja in vedenja, njihovo vrednotenje in povezovanje z lastnimi izkušnjami. 

Tudi Kroflič in B. Kelbl (v Goetz idr., 2016, str. 32) sta oblikovala nekaj temeljnih načel 

vodenja pogovora o filmu:  

̶ »otrokom ne razlagamo zgodbe in/ali sugeriramo njenega sporočila; 

̶ s podvprašanji otroke spodbujamo k natančnemu opazovanju in utemeljevanju trditev; 

̶ spodbujamo k strpnemu poslušanju drug drugega in upoštevanju možnih različnih 

pogledov in razlag; 

̶ morebitna skupna stališča naj oblikujejo otroci sami; 

̶ če se nam zdi, da so spregledali kak pomemben detajl zgodbe, jih spomnimo nanj in 

spodbudimo, da razmislijo o njem in pojasnijo njegov pomen; 

̶ ključno je otrokovo doživljanje, vživetje v like in zgodbo ter spodbuda, da ta doživetja 

izrazijo na različne načine: s pripovedovanjem, z risbo, s filmskim ustvarjanjem, z 

dramatizacijo in/ali simbolno igro, s plesom ...«. 

Avtorja poudarjata tudi, da imajo vživetje v zgodbo in like; opazovanje njihovih karakternih 

značilnosti; opisovanje psiholoških stanj; poslušanje različnih razlag zgodbe in izražanje 

lastnih doživetij večjo vzgojno vrednost kot eksplicitno moralno sporočilo (prav tam). 

Kot didaktični vidik, ki naj bi ga učitelji upoštevali pri načrtovanju dela s filmi, velja omeniti, 

da je učencem pri delu v skupinah treba zagotoviti dovolj časa za izmenjavo odzivov in 

različnih pogledov, saj filmi spodbujajo plodne in živahne razprave. Učencem je treba nuditi 

priložnost, da se bodo spraševali o namenih in vrednotah filmskih in TV producentov, skrbeti 

je treba za uravnovešenje dejavnosti – uporaba različnih učnih tehnik; pomemben vidik pa je 

tudi vključevanje okolice, staršev (Poglej si z novimi očmi, 2006). 

 

2.7 PRIMERI DOBRIH PRAKS UPORABE FILMOV V VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 
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Med prebiranjem literature smo zasledili kar nekaj primerov konkretne rabe filma in 

izpeljanih dejavnosti pred in po njem. Ti primeri dobrih praks kažejo na to, da je uporaba 

filma v vzgojno-izobraževalnem procesu obrodila že več sadov.  

 

V priročniku Animirajmo! (Goetz idr., 2016) je poleg navedenih konkretnih primerov za 

delo z animiranimi filmi predstavljenih več primerov dobrih praks z različnih slovenskih šol. 

Predstavljene so uporabne delavnice, ki jih z učenci lahko izvajamo – delavnica optičnih 

igrač, ustvarjalna delavnica animiranega filma v tehniki kolaža za osnovnošolce, ustvarjalna 

delavnica animiranega filma v tehniki plastelina za osnovnošolce ipd. Izvajalci so zapisali tudi 

svoje komentarje, refleksije. Ena izmed učiteljice je npr. zapisala: »S projektom Animirani 

filmi v razredu so učenci dosegali učne cilje različnih predmetov iz letnega delovnega načrta 

drugače, bolj prijazno in zanje bolj zanimivo. Razvijali so kritičen odnos in pokazali, kako 

brezmejni sta njihovi domišljija in ustvarjalnost. Sama pa sem odkrila številne zmožnosti 

animiranega filma, ki ga lahko vključim v program v skorajda vseh korakih učnega procesa 

(Mikuš, 2016, v Goetz idr., 2016, str. ).« 

 

V priročniku Kulturno-umetnostna vzgoja je v poglavju Filmska umetnost (Peštaj in 

Slatinšek, 2011) predstavljenih pet primerov dobrih praks/projektov, ki so jih izvajali v 

različnih starostnih skupinah (od vrtca do gimnazije) na različnih koncih Slovenije. Zapisanih 

je tudi več komentarjev učiteljev, ki so te projekte izvedli. Eden izmed zapisanih komentarjev 

se npr. glasi, da je »izvedba takšnega filmskega projektnega dne odličen primer vpeljave filma 

v pedagoški proces, hkrati pa spodbuja tudi medpredmetno povezovanje in timsko poučevanje 

učiteljev ter aktivno delo in visoko stopnjo izbirnosti in samoiniciativnosti učencev (prav tam, 

str. 83).« 

 

V priročniku Poglej si z novimi očmi (2006) lahko med branjem v razdelkih »študijski 

primeri« zasledimo več konkretnih primerov že izvedenih dejavnosti v vrtcih in šolah (v 

tujini), ki so doživeli pozitiven odziv. Konkreten in zelo uporaben primer so lahko npr. 

»medijske škatle«, ki so bile omenjene že v enem izmed prejšnjih poglavjih. To so škatle, ki 

jih učenci vzamejo iz šole domov in v njej najdejo vsebine na temo filma za domačo rabo (v 

sodelovanju s starši). V njej so npr. igralna deska, rekviziti za igranje vlog, lutke, knjiga, 

recepti, interaktivno pisanje, predlogi, gradivo za izdelavo modelov (npr. plastelin),  pesmi oz. 

vse, kar je lahko povezano s filmom. Ključni predmet pa je film (na CD, DVD ipd). – ta daje 
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spodbudo drugim dejavnostim. V priročniku so navedeni tudi konkretni primeri za delo z 

družboslovnimi vsebinami. 

 

V publikaciji Film pri pouku (Rutar, 2012) so predstavljeni primeri dobrih praks ob 

vključevanju filma v gimnazije. Izveden projekt je potekal v letih 2007–2010. Predstavljenih 

je sedem pilotnih projektov, ki so jih izvedle različne gimnazije po Sloveniji. Vsaka šola si je 

postavila svoje raziskovalno vprašanje in hipoteze. Po koncu so zapisali svoje ugotovitve. 

 

Primeri dobrih praks so bili predstavljeni tudi na drugi Mednarodni konferenci o filmu v 

Ljubljani, ki jo je organiziral Kinodvor v sodelovanju z drugimi organizacijami. 

Predstavljenih je bilo več praks iz tujine, iz slovenskih šol pa smo lahko natančneje izvedeli, 

kako so s filmsko vzgojo začeli v OŠ Dobravlje in kako jo še vedno vključujejo (Kinodvor, 

2018). Ob predstavitvi je ravnateljica poudarila, da ob vključevanju filmske vzgoje v šolo 

tako ona kot ostali strokovni delavci prepoznavajo prednosti filmske vzgoje, in da so učitelji 

začeli posegati po filmih, ko želijo obravnavati določeno temo. Prav tako pa ugotavljajo razne 

druge prednosti kot npr., da se med pogovorom oglašajo učenci, ki so drugače bolj zadržani, 

kulturna vzgoja pa bistveno pripomore tudi k pozitivnemu vzdušju na šoli (prav tam). 

 

2.8 PASTI UPORABE FILMOV 

Ob uporabi filma pri pouku lahko v razredu naletimo tudi na pasti in slabosti, ki lahko 

obravnavanje snovi naredijo vse prej kot poučno. M. Kelly (2017) navaja, da lahko učenci ob 

gledanju filmov izgubijo pozornost oz. jih le-ti lahko odvračajo; slabost je lahko tudi, da 

trajajo preveč časa oz., da je izobraževalni del filma le majhen del celotnega filma, problem 

pa lahko nastane tudi, če določeni vsebini filma starši ugovarjajo.  

Slabost je lahko tudi nasilje v filmih. O tem pišeta tudi K. Erjavec in Z. Volčič (1999), ki 

pravita, da nasilni televizijski prizori v določenih okoliščinah lahko vplivajo na to, da smo 

sami bolj nasilni. Predvsem je problem v primeru, ko se taki prizori ponavljajo in nam 

predstavljajo normalni obrazec reševanja konfliktov.   

 

Slabost pri predvajanju filma je tudi omejenost z opremo, ki mora biti vedno na razpolago. Če 

le-ta učitelju ni na voljo za vsakodnevno uporabo, filmov v pouk zagotovo ne bo veliko 

vključeval. Glede na to, da mora biti učitelj, ki uporablja film v šoli in vodi pogovor o njem, 

strokovno usposobljen (Goetz idr., 2016), se pri nekaterih učiteljih lahko pojavi dvom v svojo 
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kompetentnost. Sušec (2013) v svoji diplomski nalogi kot slabost navaja, da so brez vmesne 

interaktivnosti uporabni le kratki videoposnetki, in da lahko ob napačni izbiri videoposnetka 

dosežemo odpor do učenja obravnavane tematike. Pomanjkljivosti filma navaja tudi Rogan 

(2012) v svoji diplomski nalogi, in sicer, da film omogoča samo enosmerno komunikacijo, da 

podaja zelo veliko (preveč) informacij hkrati, pri filmu so gledalci pasivni, film lahko zavaja, 

slabost je tudi nepreverjena vsebina, tehnična oprema, samostojno ustvarjanje filmov učencev 

pa lahko vodi v ustvarjanje nepreverjenih, nekvalitetnih in vsebinsko neustreznih vsebin. 

  

2.9 SKLEP TEORETIČNEGA DELA  

Glede na to, da je film umetnost, ki ključno pripomore k otrokovemu in mladostnikovemu 

razvoju kritičnega mišljenja, estetskega čuta in ustvarjalnih sposobnosti (Peštaj in Slatinšek, 

2011), obenem pa vpliva na nas in nam pomaga razumeti našo kulturno identiteto in druge 

ljudi, druge kulture, druge čase in ideje (A framework for film education, 2015), predstavlja 

delo s filmi zelo pomembno vlogo, katere se morajo tako šole kot učitelji zavedati.  

V primeru, ko učitelj zna filme v pouk dobro in zmerno vključiti, pred tem pa smiselno in 

ciljno načrtovati, v samem procesu pa učence motivirati, spodbujati k ustvarjalnosti, jih 

spremljati in omogočiti take aktivnosti, ki bodo tudi po ogledu filma od njih zahtevale 

pozornost, aktivnost in ustvarjalnost, lahko filmi postanejo zelo uporaben pripomoček na poti 

do znanja. S poučevanjem ob filmih lahko dosegajo raznovrstne cilje tako na področju 

družboslovnih vsebin kot tudi drugje.  

 

Ob vključevanju filma v pouk je zelo pomembno sodelovanje šole, učiteljev in okolice, 

predvsem staršev in kulturnih ustanov. Predvsem za učitelje pa je pomembno, da dobro 

poznajo korake v procesu ogleda filma in metode analize filma, in da le-te pri delu s filmi 

redno uporabljajo. Dobro je, da učitelji vnaprej predvidevajo tudi pasti, ki jih filmi pri pouku 

lahko prinašajo. Le tako bodo omogočili uresničevanje učnih ciljev z uporabo filmov/filmskih 

odlomkov ne le pri družboslovnih vsebinah, temveč medpredmetno. V veliko spodbudo so 

jim lahko primeri dobrih praks, ki kažejo na pozitivne učinke poučevanja različnih vsebin ob 

filmih.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V sodobnem času učenci veliko časa preživijo ob mobilnih telefonih, računalnikih, televiziji 

in drugih sodobnih tehničnih napravah. Vprašanje je, v kolikšni meri je glede na to smiselno 

vključevati filme kot medije vizualnega in avdiovizualnega komuniciranja tudi v šoli. 

Problem magistrskega dela bo izhajal iz vprašanja o smiselnosti uporabe filmov pri 

poučevanju družboslovnih vsebin v 1. in 2. VIZ oziroma bo skušal razrešiti, kateri vidiki 

gledanja filmov v šoli so tisti, ki pouk izboljšajo, in na drugi strani, katere so slabe strani, na 

katere lahko ob uporabi filmov naletimo. Mnogi avtorji navajajo, da brez uporabe filmov v 

šoli ne gre, npr. nekateri menijo, da je avdiovizualna pismenost postala enako bistvena in 

nepogrešljiva kot je pismenost v smislu pisane besede (Predlog strategije razvoja, 2016). 

Rutar (2012) meni, da uporaba filma pri pouku danes ni le nujnost, ampak stalnica, ki se ji ni 

mogoče izogniti. Tudi T. Bosnič idr. (2012) menijo, da je zaradi hitrega tehnološkega razvoja 

in obilice informacij, ki jih spremembe prinašajo, treba učencem nujno omogočiti razvijanje 

medijske pismenosti. Na drugi strani pa npr. M. Kelly (2017) navaja slabe strani uporabe 

filmov, kot so izguba pozornosti pri učencih, predolgo trajanje filmov, nestrinjanje staršev z 

določenimi vsebinami ipd. Problemi nastanejo lahko tudi z razpolago opreme za predvajanje 

in zaradi mnenja učiteljev, da za uporabo filmov niso dovolj kompetentni.    

 

Ugotovitve raziskave v empiričnem delu bodo pomagale k boljšemu razumevanju, kako  

pomembna je uporaba filmov pri pouku družboslovnih vsebin. Upamo, da bodo rezultati 

raziskave učiteljem razrednega pouka v pomoč pri iskanju ustreznih filmov/filmskih 

odlomkov za različne družboslovne vsebine. 

 
 

3.2 CILJ RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Z raziskavo želimo dobiti vpogled v uporabo filmov v prvem in drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju pri pouku družboslovnih vsebin za tematske sklope Čas, Prostor, 

Človek, Jaz, Skupnosti, Odnosi, Promet, Okoljska vzgoja. Ugotoviti nameravamo, kakšno 

mnenje imajo učitelji o uporabi filmov različnih zvrsti pri pouku družboslovnih vsebin, v 

kolikšni meri se učitelji poslužujejo uporabe filmov pri poučevanju družboslovnih vsebin, 

katere filme izbirajo za poučevanje in kje jih najdejo, na kaj so pri izbiri filmov pozorni, kako 



40 

 

jih vključijo v pouk in kaj so po njihovem mnenju prednosti in slabe strani uporabe filmov pri 

pouku. Na podlagi z raziskavo pridobljenih informacij in pregleda spletnih strani (kot so 

Kinodvor, Animateka, Art kino mreža idr.) in katalogov, ki šolam že ponujajo sezname 

filmov, želimo sestaviti seznam relevantnih filmov, ki jih lahko povežemo s posameznimi 

tematskimi sklopi s področja družboslovja (Čas, Prostor, Človek, Jaz, Skupnosti, Odnosi, 

Promet, Okoljska vzgoja) za prvi dve VIZ obdobji.  

Raziskovalna vprašanja:  

1. Katere kriterije uporabijo učitelji pri izbiri filmov za poučevanje družboslovnih vsebin? 

2. Pri katerih tematskih sklopih učitelji pri pouku družboslovnih vsebin uporabljajo največ 

filmov? 

3. Kje učitelji najdejo filme, primerne za obravnavo družboslovnih vsebin? 

4. V kolikšni meri učitelji gledane filme umestijo v pouk kot osrednji vir učne vsebine in v 

kolikšni meri zgolj kot motivacijsko spodbudo? 

5. Koliko časa trajajo filmi, ki jih učitelji najpogosteje uporabijo pri pouku družboslovnih 

vsebin? 

6. Katere prednosti in slabe strani pripisujejo učitelji uporabi filmov pri pouku družboslovnih 

vsebin? 

7. Katere razlike se pojavljajo med učitelji z različno delovno dobo glede mnenja o uporabi 

filmov pri pouku družboslovnih vsebin? 

 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Prvi del raziskave je temeljil na kvantitativnem raziskovalnem pristopu. Uporabljeni sta  bili 

deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja.  

V zadnjem delu raziskave, pri izbiri ustreznih filmov za pouk družboslovnih vsebin v prvem 

in drugem VIZ, je bil uporabljen kvalitatitvni raziskovalni pristop.  

 

3.3.1 Vzorec 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu. V raziskavi je sodelovalo 

106 učiteljev/učiteljic razrednega pouka iz različnih šol po Sloveniji. Vsi so za poučevanje 

družboslovnih vsebin v šolskem letu vsaj enkrat uporabili film kot sredstvo za poučevanje.  
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Preglednica 1: Podatki o vzorcu glede na leta poučevanja 

Število let poučevanja Število učiteljev 

do 10 let 16 

od 11 do 20 let 29 

21 let in več 57 

Skupaj 106 

Preglednica 1 prikazuje število učiteljev glede na število let poučevanja. 57 anketiranih 

učiteljev poučuje več kot dvajset let, 29 učiteljev poučuje od 11 do 20 let, 16 učiteljev pa v 

šoli poučuje do 10 let. 4 učitelji se glede let poučevanja niso opredelili. 

Preglednica 2: Število učiteljev glede na razred poučevanja 

Razred Število 

učiteljev 

1. 26 

2. 18 

3. 19 

4. 15 

5. 28 

Skupaj 106 

Preglednica 2 prikazuje število učiteljev glede na razred poučevanja. Razvidno je, da je od 

vprašanih učiteljev 26 učiteljev poučevalo prvi razred, 18 učiteljev drugi razred, 19 učiteljev 

tretji razred, 15 učiteljev četrti razred in 28 učiteljev peti razred.  

V poglavju Rezultati in interpretacija je razvidno, da je število odgovorov pri posameznih 

vprašanjih različno, saj vsi učitelji niso odgovorili na vsa vprašanja oz. so pri nekaterih 

vprašanjih lahko izbrali več odgovorov. 

3.3.2 Opis inštrumenta in postopka zbiranja podatkov 

Instrument je bil anketni vprašalnik, ki smo ga sestavili ob pomoči uporabe učnega načrta in 

informacijsko-komunikacijske tehnologije. Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja zaprtega in 

odprtega tipa. Le-ta po uvodnem delu, v katerem je predstavljen namen raziskave, učitelje 

sprašuje po podatkih o razredu poučevanja ter o učbeniku in/ali delovnem zvezku, ki ga 

uporabljajo pri poučevanju. Sledijo vprašanja izbirnega zaprtega tipa o pogostosti uporabe 

filmov v preteklem šolskem letu pri poučevanju družboslovnih vsebin, o tem, kako so učitelji 
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gledane filme umestili pouk in kako so po ogledu filmov nadaljevali s poukom. Sledi 

vprašanje odprtega tipa, kjer učitelji navedejo prednosti in slabosti uporabe filmov pri pouku 

družboslovnih vsebin. Naslednje vprašanje od učiteljev pričakuje, da v pripravljeno 

preglednico zapišejo, za katere tematske sklope so uporabili določene filme, kje so te filme 

našli, koliko časa so trajali in kako so se učenci nanje odzvali. Sledeče vprašanje sprašuje po 

zvrsteh gledanih filmov. Pri desetem vprašanju naj bi učitelji vrednotili podane izjave z 

lestvico od 1 (se ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam). Enajsto vprašanje od učiteljev 

zahteva opredelitev, kaj jim je pri izbiri filma najbolj pomembno. Ob koncu vprašalnika se 

učitelji preko zaprtega tipa vprašanja opredelijo, katerim učencem (glede na učni stil) 

poučevanje s filmi po njihovem mnenju bolj ustreza. Zadnje vprašanje sprašuje še po 

neodvisni spremenljivki, in sicer po letih poučevanja.  

 

Raziskava je potekala ob koncu šolskega leta 2015/16. Podatki so bili zbrani s pomočjo 

spletnega anketnega vprašalnika, namenjenega učiteljem, ki poučujejo v 1. in 2. vzgojno-

izobraževalnem obdobju.   

 

3.3.3 Postopki obdelave podatkov 

Za obdelavo zbranih številčnih podatkov sem uporabila programa Microsoft Office Excel in 

SPSS. Kjer je potrebno, so izračunani aritmetična sredina (M), standardni odklon (SD), 

frekvence (f) in odstotki (f (%)). Za izračun statistično pomembnih razlik med aritmetičnimi 

sredinami sem uporabila t-preizkus. Odgovore učiteljev na odprta vprašanja sem analizirala 

vsebinsko, interpretirani so kvalitativno.  

 

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so predstavljeni in interpretirani rezultati vprašalnika za učitelje, po vrsti glede 

na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

3.4.1 Kriteriji, ki jih učitelji upoštevajo pri izbiri filmov za poučevanje družboslovnih 

vsebin 

Učitelje smo vprašali, kaj od naštetega je zanje pri izbiri filma najbolj pomembno. Opredelili 

so se lahko za največ dva odgovora od ponujenih šestih odgovorov. Od 106 učiteljev je 6 

učiteljev izbralo en odgovor, vsi ostali (100 učiteljev) so izbrali dva odgovora.  
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Preglednica 3: Odgovori učiteljev, kaj jim je pri izbiri filma najbolj pomembno 

 Kaj vam je pri izbiri filma najbolj pomembno?  

   f f (%) 

  Dolžina filma. 15 7.3 % 

  Primernost filma razvojni stopnji učencev. 90 43.9 % 

  Strokovnost filma. 47 22.9 % 

  Usklajenost z učnimi cilji. 53 25.9 % 

  Da je film zabaven.  0 0 % 

  Drugo: 0 0 % 

Skupno število izbir 205 100 % 

 

Iz preglednice 3 lahko razberemo, da je največ anketiranim učiteljem pri izbiri filmov 

najpomembnejši kriterij upoštevanje primernosti filma razvojni stopnji učencev (43.9 % vseh 

izbir). Pomembna sta jim tudi usklajenost z učnimi cilji (25.9 % vseh izbir) in strokovnost 

filma (22.9 % vseh izbir). Dolžina filma jim ni tako pomembna (7.3 % vseh izbir). Nikomur 

od vprašanih učiteljev ni pomembno, da je film zabaven.   

 

3.4.2 Tematski sklopi, pri katerih učitelji razrednega pouka pri pouku družboslovnih 

vsebin uporabljajo največ filmov 

Učitelje smo vprašali o vsebinah predvajanih filmih. V preglednico z navedenimi osmimi 

tematskimi sklopi so vpisali vsebine uporabljenih filmov, ki so jih obravnavali pri pouku 

družboslovnih vsebin.  

Preglednica 4: Vsebine filmov, ki so jih učitelji uporabili pri pouku družboslovnih vsebin za 

posamezne tematske sklope 

Tematski sklop Vsebine uporabljenih filmov Število 

navedb 

učiteljev 

ČAS (preteklost …) ̶ Kekec 5 

̶ Rimljani  3 

̶ Gladiator 3 

̶ Življenje nekoč 2 

̶ Ne joči, Peter  2 

̶ Turki prihajajo 1 

̶ Slovenci v vojni 1 

̶ Film o osončju 1 

̶ Kroženje zemlje okrog sonca 1 

̶ Lunine mene 1 

̶ Zakaj Luna spreminja obliko 1 
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̶ Bilo je nekoč v Kapelah 1 

̶ Tomažev svet 1 

̶ Kremenčkovi 1 

̶ Nekoč je bilo življenje 1 

̶ Prazgodovina na slovenskih tleh 1 

̶ Nekoč doma 1 

̶ Prazgodovina 1 

̶ Druga svetovna vojna 1 

̶ Novi vek 1 

̶ Tam je Vrhnika 1 

̶ Emona 1 

̶ Srednji vek 1 

̶ Prikaz domačih obrti  1 

̶ Potovanje skozi letne čase 1 

̶ Bilo je nekoč 1 

̶ Film o 1. svetovni vojni 1 

Skupno število navedb učiteljev 37 

 

PROSTOR          

(pokrajine, geografski 

pojmi …) 

̶ Slovenija 2 

̶ Turistični film o Sloveniji – Na krilih ptic 1 

̶ Julijske Alpe 1 

̶ Prostor – smeri neba 1 

̶ Zemlja iz vesolja 1 

̶ Kartografija v učni snovi 1 

̶ Slovenski kras 1 

̶ Orientacija v prostoru 1 

̶ Razgibanost zemeljskega površja 1 

̶ Raznolikost Slovenije 1 

̶ Gozd, travnik, vrt, polje 1 

̶ Ljubljanica 1 

̶ Filmi o pokrajinskih enotah – Zelena 

Slovenija  

1 

̶ Odkrijte Slovenijo 1 

̶ Slovenija v sliki 1 

̶ Naravne enote Slovenije  1 

̶ Obrti na Slovenskem 1 

̶ Raznolikost Slovenije 1 

̶ Gozd, travnik, vrt, polje 1 

̶ Pokrajine (jamski svet, gorski svet, 

Arktika, Antarktika, puščava) 

1 

̶ Življenjska okolja 1 

̶ Pokrajine (Alpski svet, Primorski svet …) 1 
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Skupno število navedb učiteljev 23 

 

ČLOVEK   (zdravo   

življenje …)         
̶ Zdrava prehrana  5 

̶ Zdrav način življenja 2 

̶ Nemo v deželi strupenih snovi 1 

̶ Kaj živi na naši koži 1 

̶ O človeškem telesu 1 

̶ Okoljska problematika 1 

̶ Naše telo 1 

̶ Notranji organi 1 

̶ Hrana in zdravje 1 

Skupno število navedb učiteljev 14 

 

JAZ   (razlike   med 

ljudmi …)         
̶ Čustva 1 

̶ Življenje v Afriki 1 

̶ Kung Fu Panda  1 

̶ V nesreči nismo sami 1 

̶ Romska skupnost  1 

̶ Moje telo 1 

̶ Ljudje smo različni 1 

Skupno število navedb učiteljev 7 

 

SKUPNOSTI          

(družine, država …) 
̶ Prazniki 2 

̶ Samostojna Slovenija 2 

̶ Okupacija Ljubljane 1 

̶ Pomen evropske unije za  Slovence 1 

̶ Osamosvojitev Slovenije 1 

̶ Predstavitev Slovenije  1 

̶ Vrhnika v vojni  1 

̶ Pomoč ljudem v stiski 1 

̶ Družina 1 

Skupno število navedb učiteljev 11 

 

ODNOSI          (pravila, 

delo …) 
̶ Bratovščina Sinjega galeba 2 

̶ Klic na pomoč 1 

̶ Poklic in hobi 1 

̶ Bonton 1 

Skupno število navedb učiteljev 5 

 

PROMET   (pešci,   

kolesarji …)         
̶ Prometna pravila  3 

̶ S kolesom v promet  2 

̶ Promet  2 

̶ S kolesom v svet  2 
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̶ S kolesom v šolo  2 

̶ Pešec v prometu 2 

̶ Varno v prometu  2 

̶ Kolo v prometu 1 

̶ Kolesar v prometu 1 

̶ Pravilno prečkanje ceste 1 

̶ Kolesarjenje 1 

̶ Jaz v prometu 1 

̶ Napo (znaki) 1 

̶ Švigove dogodivščine 1 

Skupno število navedb učiteljev 22 

 

OKOLJSKA VZGOJA          

(vpliv ljudi na naravo 

…) 

̶ Napo v kraljestvu nevarnih snovi  5 

̶ Radovedni Jaka 2 

̶ Ločevanje odpadkov 2 

̶ Potrošniška družba 1 

̶ Narava 1 

̶ Naravni viri energije 1 

̶ Recikliranje 1 

̶ Onesnaževanje 1 

̶ Onesnaževanje vode 1 

̶ Ločevanje odpadkov 1 

̶ Tekoča problematika 1 

̶ Onesnaževanje okolja 1 

̶ Ekologija  1 

Skupno število navedb učiteljev 19 

 

Drugo: / 

 

Iz preglednice 4 lahko razberemo, da so učitelji največ filmov uporabili pri tematskih sklopih 

Čas (37 vsebin filmov), Prostor (23 vsebin filmov), Promet (22 vsebin filmov) in Okoljska 

vzgoja (19 vsebin filmov). Nekaj manj jih je film uporabilo pri tematskih sklopih Človek (14 

vsebin filmov) in Skupnosti (11 vsebin filmov), najmanj pa se jih je poslužilo pri tematskih 

sklopih Jaz (7 vsebin filmov) in Odnosi (5 vsebin filmov). 

To, da največ filmov uporabljajo za tematski sklop Čas, lahko povežemo s prednostmi, ki jih 

pripisujejo učitelji uporabi filmov v šoli za časovno oddaljena obdobja, in sicer, da filmi 

omogočajo boljšo predstavljivost, nazornost, vizualizacijo. Učenci si zgolj ob opisovanju 

stvari in dogodkov preteklost težko predstavljajo. Npr. učenci si težko predstavljajo, kako so 

živeli Rimljani, kakšno je bilo življenje v času Emone in v času 1. svetovne vojne. S filmi jim 

to lahko omogočimo.  
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3.4.3 Kje učitelji najdejo filme, primerne za obravnavo družboslovnih vsebin 

Učitelje smo vprašali, kje najdejo filme, primerne za obravnavo družboslovnih vsebin. Za 

vseh osem tematskih sklopov družboslovnih vsebin so lahko odgovore zapisali s svojimi 

besedami. 

Preglednica 5: Odgovori učiteljev, kje najdejo filme za poučevanje glede na tematske sklope 

družboslovnih vsebin 

Tematski sklop Odgovori učiteljev Število 

odgovorov 

ČAS (preteklost …) ̶ Internet/splet 26 

̶ Učni (spletni) komplet 12 

̶ DVD 4 

̶ Lastni vir 3 

̶ YouTube 3 

̶ Dežela Lilibi 3 

̶ Radovednih 5 2 

̶ Šolski arhiv 1 

̶ Knjižnica 1 

 

PROSTOR          (pokrajine, 

geografski pojmi …) 
̶ Internet/splet 18 

̶ Učni (spletni) komplet 10 

̶ Dežela Lilibi 4 

̶ DVD 3 

̶ YouTube 2 

̶ Radovednih pet 2 

̶ Lastni vir 1 

̶ Vedež 1 

̶ Knjižnica  1 

 

ČLOVEK   (zdravo   

življenje …)         
̶ Internet/splet 20 

̶ Učni (spletni) komplet 10 

̶ Radovednih pet 3 

̶ Dežela Lilibi 3 

̶ DVD 2 

̶ YouTube 1 

̶ Lastni vir 1 

̶ Vedež 1 

 

JAZ   (razlike   med ljudmi 

…)         
̶ Učni (spletni) komplet 8 

̶ Internet/splet 7 

̶ Radovednih pet 1 

̶ Dežela Lilibi 3 

̶ Arhiv RTV 1 
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̶ Vedež 1 

̶ DVD 1 

̶ YouTube 1 

 

SKUPNOSTI          

(družine, država …) 

 

̶ Učni (spletni) komplet 9 

̶ Internet/splet 3 

̶ YouTube 1 

̶ Radovednih pet 1 

̶ Šolski arhiv 1 

 

ODNOSI          (pravila, 

delo …) 
̶ Internet/splet 6 

̶ Učni (spletni) komplet 5 

̶ Dežela Lilibi 4 

̶ YouTube 3 

̶ Radovednih pet 1 

 

PROMET   (pešci,   

kolesarji …)         
̶ Internet/splet 14 

̶ Učni (spletni) komplet 12 

̶ Dežela Lilibi 4 

̶ YouTube 2 

̶ Radovednih pet  2 

̶ DVD 2 

̶ Knjižnica 2 

̶ Izobraževalni portal 1 

̶ Spletna stran založbe 1 

 

OKOLJSKA VZGOJA          

(vpliv ljudi na naravo …) 
̶ Internet/splet 20 

̶ Učni (spletni) komplet 10 

̶ YouTube 5 

̶ Lastni vir 2 

̶ Dežela Lilibi 2 

̶ Knjižnica 2 

̶ Radovednih pet 1 

̶ Spletna stran založbe 1 

̶ Vedež 1 

̶ DVD 1 

 

  Drugo: /  

 

Preglednica 6: Skupno število odgovorov učiteljev, kje najdejo filme za poučevanje 

družboslovnih vsebin 

Odgovori učiteljev  Število izbir 

Internet/splet 114 

̶ YouTube  18 
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̶ Vedež/izobraževalni portal  5 

̶ Spletna stran založbe 2 

̶ Arhiv RTV 1 

Skupno število odgovorov 140 

Učni (spletni) komplet  76 

̶ Radovednih pet 13 

̶ Dežela Lilibi 19 

Skupno število odgovorov 107 

DVD 13 

Lastni vir  7 

Knjižnica 4 

Šolski arhiv 2 

Skupno število odgovorov 26 

 

Preglednica 5 prikazuje odgovore učiteljev, kje pridobijo uporabljene filme za posamezne 

tematske sklope. Odgovore iz preglednice smo združili in v preglednici 6 prikazali skupno 

število odgovorov učiteljev, kje najdejo filme za poučevanje družboslovnih vsebin. 

Razberemo lahko, da so učitelji uporabljene filme v največji meri pridobili na spletu (140 

odgovorov). Od tega je 25 učiteljev zapisalo splošno, da filme pridobijo na spletu/internetu, 

ostali učitelji pa konkretno, in sicer YouTube (18 odgovorov), spletna stran založbe (2 

odgovora), Vedež/izobraževalni portal (5 odgovorov) in arhiv RTV (1 odgovor). Nekaj manj 

jih filme pridobi v učnih kompletih (107 odgovorov), od tega je 76 učiteljev navedlo učni 

(spletni) komplet, 13 učiteljev učni komplet Radovednih pet in 19 učiteljev učni komplet 

Dežela Lilibi. Kot drugo so učitelji navedli 26 odgovorov, in sicer, da so filme pridobili na 

DVD-ju (13 izbir), iz lastnega vira (7 odgovorov), v knjižnici (4 odgovori) in šolskem arhivu 

(2 odgovora). Kljub temu, da si v knjižnicah lahko sposodimo veliko filmskega gradiva, si 

malo učiteljev sposoja filme, nihče od vprašanih filmov ni kupil. 

 

3.4.4 V kolikšni meri učitelji gledane filme umestijo v pouk kot osrednji vir učne 

vsebine in v kolikšni meri zgolj kot motivacijsko spodbudo? 

 

Učitelje smo vprašali, kako so gledane filme umestili v pouk. Izbirali so lahko med tremi 

ponujenimi odgovori, in sicer kot motivacijsko spodbudo, kot osrednji del učne vsebine, kot 
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dodatek k razlagi (poglabljanje snovi) ali zapisali svoj odgovor (drugo). Obkrožili so lahko 

več odgovorov.  

Preglednica 7: Odgovori učiteljev, kako gledane filme umestijo v pouk 

   f f (%) 

  Kot motivacijsko spodbudo. 62 30.6 % 

  Kot osrednji del učne vsebine. 41 20.2 % 

  Kot dodatek k razlagi (poglabljanje 

snovi). 

89 43.8 % 

  Drugo: 11 5.4 % 

Skupno število izbir  203 100 % 

 

V preglednici 7 lahko razberemo, da so učitelji v pretežni meri filme uporabili kot dodatek k 

razlagi (43.8 % vseh izbir), deloma tudi kot motivacijsko spodbudo (30.6 % vseh izbir). V 

najmanjši meri so učitelji uporabili filme kot osrednji del učne vsebine (20.2 % vseh izbir), 

nekaj (5.4 % vseh izbir) pa jih je film uporabilo tudi drugače: za ponavljanje (2 odgovora), za 

utrjevanje (1 odgovor), za ponavljanje in utrjevanje (1 odgovor), za samostojno delo (1 

odgovor), za urjenje (1 odgovor), kot dodatno zanimivost/popestritev teme v zaključnem delu 

ure (2 odgovora), za preverjanje usvojene snovi na koncu ure (1 odgovor), za večjo nazornost 

(1 odgovor) in različno (1 odgovor).  

 

Učitelje smo vprašali, kako so po ogledu filmov nadaljevali pouk. Izbirali so lahko odgovor, 

da so pouk nadaljevali s pogovorom ali drugo, pri tem pa so morali svoj odgovor opredeliti. 

 

Preglednica 8: Odgovori učiteljev, kako so po ogledu filma nadaljevali pouk 

Odgovori učiteljev Število odgovorov učiteljev 

Nadaljevali smo s pogovorom.  88 

Drugo 12 

Skupaj 100 

 

V preglednici 8 lahko vidimo, da so učitelji v največji meri po ogledu filma pouk 

družboslovnih vsebin nadaljevali s pogovorom (88 odgovorov). 12 učiteljev je pouk 

nadaljevalo drugače, in sicer so: ustvarjali (1 odgovor), reševali učni list/nalogo (4 odgovori), 

naredili zapis v zvezek (2 odgovora), naredili plakat (1 odgovor), delali po skupinah (1 

odgovor), izvedli poskus (1 odgovor), delali praktično (1 odgovor) in izdelali miselni vzorec 

(1 odgovor).   
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3.4.5 Dolžina filmov, ki jih učitelji najpogosteje uporabijo pri pouku družboslovnih 

vsebin za posamezne tematske sklope 

Učitelje smo vprašali, koliko časa so glede na posamezne tematske sklope trajali predvajani 

filmi pri pouku družboslovnih vsebin. Izbirali so med odgovori do 3 min, 4–10 min, 20–45 

min in več kot 45 min.  

 

Preglednica 9: Dolžina predvajanih filmov pri pouku družboslovnih vsebin glede na tematske 

sklope 

Tematski sklopi Število predvajanih filmov glede na dolžino trajanja 

Do 3 min 4–10 min 20–45 min Več kot 45 min 

ČAS 29 31 5 11 

PROSTOR 23 30 8 2 

ČLOVEK 29 30 5 2 

JAZ 20 15 2 2 

SKUPNOSTI 28 20 7 / 

ODNOSI 19 11 2 / 

PROMET 23 32 10 1 

OKOLJSKA VZGOJA 24 33 6 4 

Skupaj 195 202 45 22 

 

Iz preglednice 9 je razvidno, da so učitelji v največji meri pri pouku družboslovnih vsebin 

uporabljali krajše filme, in sicer jih je bilo največ dolgih 4 do 10 min (202 predvajana filma) 

in do 3 min (195 predvajanih filmov). Manj so pri pouku uporabljali filme dolge 20 do 25 min 

(45 predvajanih filmov) in najmanj filme dolge več kot 45 min (22 predvajanih filmov).  

 

3.4.6 Prednosti in slabe strani, ki jih učitelji pripisujejo uporabi filmov pri pouku 

družboslovnih vsebin 

Učitelje smo vprašali, katere so po njihovem mnenju prednosti in slabosti uporabe filmov pri 

pouku družboslovnih vsebin. Pri tem smo ponudili odprti tip vprašanja. Učitelji so svoja 

mnenja lahko zapisali s prostimi besedami. Njihove zapise smo združili in jih predstavili v 

preglednici.  
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Preglednica 10: Prednosti uporabe filmov pri pouku družboslovnih vsebin 

Prednosti Število 

odgovorov 

Pritegnejo učence/motivacija. 11 

Nazornost (prikazovanje procesov, ki trajajo dlje časa; preteklih dogodkov) 9 

Omogočajo večjo predstavnost. 8 

Popestrijo pouk/so zanimivejši. 4 

Možnost slišanja informacij, opazovanja procesov, dogodkov, ki jih sicer 

učenci ne bi mogli videti/slišati (se dogajajo drugje ...).  

4 

Vizualizacija (temo, o kateri se učimo, vidijo). 3 

Boljše pomnjenje.  3 

Realni prikaz stvari. 2 

Učitelju olajša delo.   1 

Podpora k boljši razlagi. 1 

Prihranek pri času.  1 

Drugače predstavljena razlaga vsebine. 1 

Zgoščena vsebina. 1 

Vzbuditev vedoželjnosti – spodbuda k lastnemu iskanju znanja. 1 

Interaktivnost. 1 

Natančno, dosledno ponavljanje vsebin (večkratno predvajanje). 1 

 

V preglednici 10 vidimo prednosti, ki jih učitelji pripisujejo uporabi filmov. V največji meri 

so izpostavili, da filmi pritegnejo učence/motivirajo (11 odgovorov), da poskrbijo za 

nazornost (9 odgovorov) in da filmi omogočajo večjo predstavnost (8 odgovorov). 4 učitelji 

so odgovorili, da filmi popestrijo pouk/so zanimivejši, prav tako so bili 4 učitelji mnenja, da 

filmi omogočajo možnost slišanja informacij, opazovanja procesov, dogodkov, ki jih sicer 

učenci ne bi mogli videti/slišati. Po 3 učitelji so bili mnenja, da filmi poskrbijo za boljše 

pomnjenje in boljšo vizualizacijo, 2 učitelja sta kot prednost filmov navedla realni prikaz 

stvari, po 1 odgovor pa so učitelji navedli za prednosti – učitelju olajša delo, zgoščena 

vsebina, prihranek pri času, drugače predstavljena razlaga vsebine, podpora k boljši razlagi, 

vzbuditev vedoželjnosti – spodbuda k lastnemu iskanju znanja, interaktivnost in natančno, 

dosledno ponavljanje vsebin (v primeru večkratnega predvajanja).  

 

Preglednica 11: Slabosti uporabe filmov pri pouku družboslovnih vsebin 

Slabosti Število 

odgovorov 
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Če bi jih uporabljali prepogosto. 3 

Učenci so neaktivni oz. je aktivnost šibka. 2 

Slaba razlaga oz. povezava z učno vsebino. 2 

Monotonost. 1 

Dolžina trajanja (nekateri so predolgi). 1 

Traja, da se naloži (s spleta) oz. zapleti pri predvajanju vsebin. 1 

Slaba opremljenost učilnic.  1 

Poraba časa za iskanje. 1 

Nerazumljivost filma. 1 

Učenci postajajo manj domiselni. 1 

Učenci lahko delo s filmi jemljejo manj resno kot drugo delo. 1 

Pomanjkanje gradiva, primernega za 1. triado. 1 

Nepreglednost, kako učenci glede na njihovo motivacijo in predznanje 

spremljajo film. 

1 

Film ne prinaša večje koristi pri pouku – učenci preveč nasičeni s slikami in 

informacijsko tehnologijo. 

1 

Če so pravilno izbrani in ne prepogosti, jih ni. 1 

V preglednici 11 so navedene slabosti, ki jih učitelji pripisujejo uporabi filmov pri pouku 

družboslovnih vsebin. Več učiteljev (3) je izpostavilo, da je slabost lahko prepogosta uporaba 

filmov pri pouku. Dva učitelja sta navedla, da je negativna stran filmov v tem, da so učenci ob 

gledanju neaktivni oz. je aktivnost šibka. Prav tako sta dva učitelja navedla, da je slabost 

lahko slaba razlaga oz. povezava z učno snovjo. Po en odgovor so učitelji navedli za naslednje 

slabosti: – zapleti pri predvajanju vsebin, monotonost, dolžina trajanja, slaba opremljenost 

učilnic, poraba časa za iskanje, nerazumljivost filma, učenci so ob filmu manj domiselni, delo 

s filmi lahko učenci jemljejo kot manj resno delo, pomanjkanje gradiva za 1. vzgojno 

izobraževalno obdobje, nepreglednost nad učenci, kako glede na njihovo motivacijo in 

predznanje spremljajo film in slaba razlaga oz. povezava z učno vsebino. Eden izmed 

učiteljev je zapisal, da film nasploh ne prinaša večje koristi pri pouku, saj so učenci preveč 

nasičeni s slikami in informacijsko tehnologijo, obenem pa je eden izmed učiteljev mnenja, da 

slabosti uporabe filmov pri pouku družboslovnih vsebin ni, če so film pravilno izbrani in ne 

prepogosti.  
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3.4.7 Razlike, ki se pojavljajo med učitelji z različno delovno dobo glede mnenja o 

uporabi filmov pri pouku družboslovnih vsebin 

Učitelje smo vprašali po letih poučevanja. V prazen prostor so navedli število let poučevanja. 

Pri obdelavi podatkov smo zapisana leta razdelili v tri skupine (1. skupina: do 10 let 

poučevanja; 2. skupina: 11–20 let poučevanja; 3. skupina: 21 let ali več poučevanja). Podatki 

so bili že predstavljeni v podpoglavju Vzorec v Preglednici 1.  

Učitelje smo vprašali, kaj menijo o uporabi filmov pri pouku družboslovnih vsebin. Na voljo 

so imeli pet trditev, ki so jih morali vrednotiti z lestvico od 1 (se ne strinjam) do 5 (se 

popolnoma strinjam). Te trditve so bile:  

1. Filmi popestrijo dogajanje pri pouku.  

2. Filmi snov prikažejo bolje, kot bi jo razložil učitelj.  

3. Filmi niso potrebni pri pouku.  

4. S filmi dosežem, da so učenci tiho. 

5. Čas, ki ga učitelji namenijo gledanju filma, bi lahko veliko bolje izkoristili. 

 

 Pridobljene rezultate smo primerjali s številom let poučevanja učiteljev (preglednica 13). 

 

Preglednica 12: Porazdelitev rezultatov po testu Kolmogorov-Smirnov glede mnenja uporabe 

filmov pri pouku družboslovnih vsebin 

Trditev Kolmogorov-Smirnov df p 

1 0,431 95 0,000 

2 0,200 95 0,000 

3 0,369 95 0,000 

4 0,301 95 0,000 

5 0,402 95 0,000 

 

V preglednici 12 lahko vidimo, da porazdelitev rezultatov po testu Kolmogorov-Smirnov pri 

vseh petih trditvah ni normalna (p<0,05), zato smo se odločili za neparametrične teste. 

Uporabili smo Kruskal-Wallis test za neodvisne vzorce (saj imamo udeležence razdeljene na 

tri skupine glede na število let poučevanja).  

 

Preglednica 13: Mnenja učiteljev o uporabi filmov pri pouku družboslovnih vsebin glede na 

število let poučevanja 

Trditev 

Število let 

poučevanja N M SD 
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1 – Filmi popestrijo dogajanje pri 

pouku. 
  

  

1. skupina 14 4,43 0,76 

2. skupina 28 4,82 0,48 

3. skupina 57 4,61 0,73 

 Skupaj 99 4,65 0,67 

2 – Filmi snov prikažejo bolje, kot 

bi jo razložil učitelj. 
  

1. skupina 14 3,79 1,31 

2. skupina 28 3,82 0,82 

3. skupina 57 3,86 0,91 

  Skupaj 99 3,84 0,94 

3 – Filmi niso potrebni pri pouku. 
  

  

1. skupina 14 1,57 0,65 

2. skupina 28 1,46 0,64 

3. skupina 56 1,68 1,13 

  Skupaj 98 1,60 0,95 

4 – S filmi dosežem, da so učenci 

tiho. 
  

1. skupina 14 1,79 0,97 

2. skupina 28 1,82 1,06 

3. skupina 53 1,89 1,14 

  Skupaj 95 1,85 1,08 

5 – Čas, ki ga učitelji namenijo 

gledanju filma, bi lahko veliko 

bolje izkoristili. 
 

1. skupina 14 2,07 1,21 

2. skupina 28 1,75 1,17 

3. skupina 57 1,49 1,05 

  Skupaj 99 1,65 1,12 

 

Preglednica 13 prikazuje odgovore učiteljev o uporabi filmov pri pouku družboslovnih vsebin 

glede na število let poučevanja. Iz povprečnih vrednosti lahko v grobem razberemo, da se 

njihovi odgovori ne razlikujejo v bistveni meri. Bolj natančen odgovor o pomembnosti razlik 

med njihovimi odgovori podaja neparametrični test Kruskall-Wallis. Rezultati testa so podani 

v spodnji tabeli. 

 

Preglednica 14: Rezultati Kruskall-Wallis testa pri primerjavi treh skupin učiteljev glede na 

število let poučevanja 

Trditev  df p 

1 – Filmi popestrijo dogajanje pri 

pouku.  

3,36 2,00 0,19 

2 – Filmi snov prikažejo bolje, kot bi 

jo razložil učitelj. 

0,51 2,00 0,77 

3 – Filmi niso potrebni pri pouku.  0,30 2,00 0,86 

4 – S filmi dosežem, da so učenci tiho.  0,01 2,00 1,00 

5 – Čas, ki ga učitelji namenimo 

gledanju filma, bi lahko veliko bolje 

izkoristili. 

5,61 2,00 0,06 
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Med spremenljivko število let poučevanja in različnimi postavkami o mnenju glede uporabe 

filma pri pouku ni bilo statistično pomembnih razlik (2 = 0,51, 3 = 0,30, 

 df = 2, p>0,05). Zato sprejmemo ničelno hipotezo o  testu, da sta 

spremenljivki število let poučevanja in mnenje o uporabi filma pri pouku neodvisni, torej 

nepovezani. Skupine z različnimi dolžinami delovne dobe učiteljev se med seboj ne 

razlikujejo glede mnenja o uporabi filmov pri pouku. Rečemo lahko, da se s trditvijo Filmi 

popestrijo dogajanje pri pouku najbolj strinja 1. skupina (do 10 let poučevanja) (SD=0,76), 

najmanj se s to trditvijo strinja 2. skupina (11 do 20 let poučevanja) (SD=0,48). Tudi s 

trditvijo Filmi snov prikažejo bolje, kot bi jo razložil učitelj se najbolj strinja 1. skupina 

(SD=1,31) in najmanj 2. skupina (SD=0,82). Pri trditvi Filmi niso potrebni pri pouku je 

največje nestrinjanje pokazala 1. skupina (SD=0,65) in največje strinjanje 3. skupina 

(SD=1,13). Prav tako se s trditvijo S filmi dosežem, da so učenci tiho najmanj strinja 1. 

skupina (SD=0,97) in najbolj 3. skupina (SD=1,14). Drugače pa je s trditvijo Čas, ki ga 

učitelji namenijo gledanju filma, bi lahko veliko bolje izkoristili, pri kateri se najmanj 

strinjajo učitelji 3. skupine (SD=1,05) in najbolj 1. skupina (SD=1,21). 

 

3.4.8 Predstavitev preostalih vsebin vprašalnika 

V anketnem vprašalniku smo učiteljem zastavili nekaj vprašanj, katerih vsebina ni bila del 

raziskovalnih vprašanj. Predstavili jih bomo v nadaljevanju. 

̶ Učitelje smo vprašali, ali in katere učbenike in delovne zvezke uporabljajo pri pouku 

družboslovnih vsebin. Učitelji so morali v prazen prostor navesti naslov učbenika 

in/ali delovnega zvezka. Če učbenika/delovnega zvezka niso uporabljali, so morali 

navesti razlog za neuporabo. V tem sklopu vprašanj nas je zanimalo tudi, ali jim 

U/DZ, ki jih uporabljajo, že ponujajo pripravljene filme. Odgovorili so lahko z 

odgovorom DA ali NE.  

 

Preglednica 15: Učbeniki, ki jih učitelji uporabljajo pri pouku družboslovnih vsebin in ali ti 

učbeniki ponujajo že pripravljene filme 

Učbenik Število 

učiteljev, ki 

uporabljajo U 

Ali U ponuja že 

pripravljene filme? 

Lili in Bine 23 DA 

Družba in jaz 28 DA 
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Okolje in jaz 10 DA 

Radovednih pet 8 DA 

Opazujem, raziskujem, razmišljam 3 DA 

Dotik okolja  10 NE 

Od mravlje do Sonca 1 NE 

Spoznavanje okolja 4 NE 

Družba 3 NE 

Družba smo mi 1 NE 

Skupaj 91  

 

V preglednici 15 lahko vidimo, da je med vprašanimi učitelji pri pouku družboslovnih vsebin 

90 učiteljev uporabljalo učbenike. Največ učiteljev je uporabljalo učbenik Družba in jaz (28 

učiteljev), nekaj manj učbenik Lili in Bine (23 učiteljev). 10 učiteljev je uporabljalo učbenik 

Okolje in jaz in prav tako 10 učiteljev učbenik Dotik okolja. 8 učiteljev je uporabljalo 

učbenike Radovednih pet, 4 učitelji učbenike Spoznavanje okolja, 3 učitelji učbenike 

Opazujem, raziskujem, razmišljam, prav tako 3 učitelji učbenik Družba, po 1 učitelj pa je 

uporabljal učbenik Od mravlje do sonca in učbenik Družba smo mi. Od 10 navedenih 

naslovov učbenikov jih je 5 ponujalo že pripravljene filme in sicer učbeniki Družba in jaz, 

Radovednih pet, Opazujem, raziskujem, razmišljam, Lili in Bine in Okolje in jaz. Ostali 

(Dotik okolja, Od mravlje do sonca, Spoznavanje okolja, Družba, Družba smo mi) filmov niso 

ponujali.  

S tem anketnim vprašanjem smo ugotovili, da večina učiteljev v raziskavi uporablja učbenike, 

ki že ponujajo pripravljene filme (72 učiteljev), precej manj pa učbenike, ki filmov ne 

ponujajo (19 učiteljev). Možno je, da učitelji zaradi že v naprej pripravljenih filmov, filme 

uporabljajo v večji meri, saj dodatna priprava ni potrebna.  

 

̶ Učitelje smo vprašali, kako pogosto so v preteklem letu uporabili filme. Izbirali so 

med odgovori nikoli, 1–2 x, 3–5 x in 6x ali več. Obkrožili so lahko en odgovor.  

 

Preglednica 16: Pogostost uporabe filmov pri pouku družboslovnih vsebin v enem šolskem 

letu 

Pogostost uporabe filmov Število odgovorov 

Nikoli 0 
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1–2 x  14 

3–5 x 39 

6x ali več 53 

Drugo: / 

Skupaj 106 

 

Iz preglednice 16 lahko razberemo, da se učitelji filmov pri pouku družboslovnih vsebin 

večkrat poslužujejo. Od 106 vprašanih učiteljev je v enem letu poučevanja filme pri pouku 

družboslovnih vsebin 53 učiteljev uporabilo 6x ali večkrat, 39 učiteljev je filme uporabilo 3–5 

x, 14 učiteljev je film predvajalo 1–2 x. 

̶ Učitelje smo vprašali, katere zvrsti so bili filmi, ki so jih uporabili pri pouku 

družboslovnih vsebin in koliko je bilo posameznih filmov. V prazen prostor so morali 

zapisati število uporabljenih filmov za posamezno zvrst. Od 106 vprašanih učiteljev 

13 učiteljev zvrsti filmov ni navedlo, vsi ostali so na vprašanje odgovorili. 

 

Preglednica 17: Zvrsti in število gledanih filmov pri pouku družboslovnih vsebin 

Zvrsti filma Število gledanih filmov 

Dokumentarni  436 

Animirani 129 

Igrani 140 

Drugo  5 

 

Preglednica 17 prikazuje število predvajanih filmov glede na posamezne zvrsti. Razberemo 

lahko, da so učitelji v največji meri pri pouku družboslovnih vsebin uporabili dokumentarni 

film (436 predvajanih filmov), precej manj igranih filmov (140 predvajanih filmov) in 

najmanj animiranih filmov (129 predvajanih filmov). Pod možnost drugo so učitelji navedli 5 

filmov, niso pa opredelili, katere zvrsti so bili ti filmi.  

 

̶ Učitelje smo vprašali, kako so se po njihovem mnenju na filme posameznih tematskih 

sklopov odzvali učenci. Izbirali so med štirimi odgovori, in sicer odlično, zelo dobro, 

dobro in slabo. V opisni obliki bomo predstavili rezultate, ki predstavljajo odzive 

učencev na najbolj pogosto gledane filme.  
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V tematskem sklopu Čas, so za film Kekec učitelji navedli, da so se učenci na ogled filma 

odzvali odlično (3 odgovori), zelo dobro (1 odgovor), 1 učitelj pa se glede odziva učencev ni 

opredelil. Za film Gladiator je 1 učitelj navedel, da so se učenci odzvali odlično, 1 zelo dobro 

in 1 dobro. Pri filmu Rimljani je 1 učitelj izbral odličen odziv in 2 učitelja zelo dober. V 

tematskem sklopu Prostor so se na filme o Sloveniji učenci po mnenju učiteljev odzvali 

odlično (4 odgovori) in zelo dobro (3 odgovori). V tematskem sklopu Človek so za film o 

zdravi prehrani 3 učitelji navedli odličen odziv učencev in 2 učitelja zelo dober odziv. 1 

učitelje je menil, da so se na film Zdrav način življenja učenci odzvali odlično in 1 učitelj 

dobro.  

V tematskem sklopu Skupnosti so se na film o praznikih po mnenju učiteljev učenci odzvali 

odlično (1 odgovor) in dobro (1 odgovor). Na film o samostojni Sloveniji je bil po mnenju 

učiteljev odziv učencev odličen (1 odgovor) in dober (1 odgovor). V tematskem sklopu 

Odnosi je na film Bratovščina Sinjega galeba po mnenju učiteljev bil odziv učencev odličen 

(2 odgovora). V tematskem sklopu Promet  so se na filme o prometu učenci odzvali odlično (2 

odgovora), zelo dobro (2 odgovora) in dobro (1 odgovor). Na filme o temi Kolo v prometu so 

se po mnenju 3 učiteljev učenci odzvali odlično in 2 učitelja zelo dobro.  

V tematskem sklopu Okoljska vzgoja je za film Napo po mnenju učiteljev bil odziv učencev 

povsod odličen (5 odgovorov), prav tako pa so se po mnenju učiteljev na film Radovedni Jaka 

učenci odzvali odlično (2 odgovora). Učenci so se torej po mnenju učiteljev pri največkrat 

predvajanih filmih v večini odzvali odlično ali zelo dobro, včasih tudi dobro. Nikoli pa se 

učenci na filme niso odzvali slabo.  

 

 

3.5 IZBOR SPLETNIH STRANI IN FILMOV ZA POUK 

DRUŽBOSLOVNIH VSEBIN 

V nadaljevanju so v osmih tematskih sklopih navedeni filmi, ki jih učitelji razrednega pouka 

lahko uporabijo za poučevanje družboslovnih vsebin. Za vsak tematski sklop je podrobneje 

opisan en film, poleg pa je navedenih še več predlogov za druge filme.  

Filme smo izbrali glede na pridobljene podatke iz raziskave in zastavljene kriterije. V 

ospredju je bil kriterij skladnosti vsebine filma z učnimi cilji iz učnih načrtov za Spoznavanje 

okolja (2011) in Družbo (2011). Poleg povezanosti s cilji smo upoštevali tudi kriterije dolžine 

filma oz. možnost uporabe krajših odlomkov v primeru daljšega filma. V večini smo izbrali 

krajše filme, saj smo z raziskavo ugotovili, da so le-ti v razredu uporabljeni v večji meri. 
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Upoštevali smo tudi dostopnost filmov z različnih jezikoslovnih območij. Nekaj predlaganih 

filmov je slovenskih, glede na to, da so otroci že zelo zgodaj zmožni brati podnapise oz. 

slediti filmu (Strategies, b. d.), je nekaj filmov tudi v tujem jeziku (angleški, nizozemski). 

Zapisali smo starost nastopajočih in okolje, v katerem se film odvija. Za vsak film so 

predstavljene tudi ideje za dejavnosti, ki jih ob filmu lahko izvedemo.  

Večina predlaganih filmov je pridobljenih po lastnem pregledu spletnih strani, ideje za filme 

pa smo črpali tudi iz raziskave in obiska 2. Mednarodne filmske konference, ki se je odvijala 

v ljubljanskem Kinodvoru aprila 2018.  

Pregled spletnih strani je obsegal strani Kinodvor, Animateka in Art kino mreža (posredno 

tudi stran Šola filma), otroški kanal Op! (RTVSLO) ter spletno aplikacijo YouTube. 

Dostopnost določenih gradiv smo preverili tudi v knjižnicah po Sloveniji.  

S pregledom smo ugotovili, da splet ponuja veliko gradiva, tako filmov kot pedagoškega 

gradiva za delo s filmi. Spletne strani Kindvor, Animateka in Art kinomreža ponujajo različna 

pedagoška gradiva, ki so na voljo pedagoškim delavcem. Na spletni strani Kinodvora 

zasledimo tudi spletni šolski katalog, ki opisuje ponujene filme in opredeljuje, kateri starostni 

skupini je določen film namenjen. Na omenjenih treh straneh lahko opazimo, da organizacije 

izvajajo tudi programe in projekte, s katerimi želijo spodbuditi filmsko vzgojo v šolah (npr. 

Kinobalon, FOŠ, Slon – Slonov maraton). Določeno gradivo se na različnih straneh ponavlja, 

kar pomeni, da organizacije/združenja med seboj tudi sodelujejo. Tudi otroški kanal RTV 

Slovenija Op! ponuja več filmskih gradiv za delo pri pouku. Predvsem je zanimiv z vidika, 

ker je tu na voljo več krajših filmov, v katerih nastopajo otroci. Tako se učenci lažje 

poistovetijo z nastopajočimi osebami. Tu bi izpostavili predvsem zbirko kratkih filmov oddaje 

Infodrom. Problem pa je, da vsa gradiva niso dostopna. Za nekatera je potrebno imeti 

dostop/geslo.  

V nadaljevanju bodo po tematskih sklopih opisani izbrani filmi za delo pri pouku 

družboslovnih vsebin.  

 

3.5.1 Tematski sklop: ČAS  

Naslov filma: Pastirci (Štiglic, 1996); dolžina filma – 1h 28 minut 

Opis filma 
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Daljši igrani film prikazuje življenje na podeželju nekoč (pred slabim stoletjem). V filmu nam 

je, poleg zanimive zgodbe o prijateljstvu in pestrih doživetjih glavnih vlog (otrok), 

predstavljeno predvsem življenje otrok tistih časov – njihova oblačila, hrana, igra, delo ipd.  

 

 

Slika 1: Odlomek iz filma Pastirci 

 Preglednica 18: Opredelitev filma Pastirci glede na kriterije 

Kriteriji Opredelitev filma 

Skladnost vsebine 

filma s cilji UN za 

Spoznavanje 

okolja/Družba 

Film lahko uporabimo predvsem za cilje: 

̶ učenci znajo razlikovati preteklost in sedanjost v 

svojem življenju in vedo, da je bilo življenje ljudi v 

preteklosti drugačno (SPO – 1., 2. r); 

̶ učenci poznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in 

danes (bivališča, prehrana, obleka, delo) (SPO – 1., 2. 

r); 

̶  učenci spoznajo preteklost domačega kraja/domače 

pokrajine skozi življenje ljudi in jo primerjajo z 

današnjim življenjem (DRU – 4. r). 

Možna uporaba 

krajših odlomkov 

filma 

Film je daljši. Učencem lahko predvajamo določene odseke glede na 

cilj, ki ga želimo izpostaviti (oblačila, hrana, igra otrok nekoč …). 

Jezik filma  Jezik je slovenski, za otroke najbolj razumljiv. Potrebna je razlaga 

nekaterih starinskih/pogovornih besed (npr. gmajna, skobec ipd.) 

Možnost 

vživljanja učencev 

glede na starost 

nastopajočih 

Film je primeren za vse razrede prvega in drugega VIO, saj vsebinsko 

ni zahteven.   

Nastopajoče osebe so otroci in odrasli. Okolje je vaško. Učenci se 

lahko vživijo v delo in igro otrok v preteklosti.  
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Ideje za dejavnosti, ki jih lahko ob filmu razvijamo: učenci lahko po ogledu filma 

primerjajo svoje življenje z življenji otrok v filmu. Pri starih starših se lahko pozanimajo o 

starih oblačilih, pripomočkih in če imajo možnost, kaj od tega prinesejo v šolo. Skupaj z 

učiteljem se lahko naučijo različne igre, ki so se jih nekoč igrali njihovi stari starši. Igre lahko 

posnamejo ali zaigrajo ob kakšni posebni priložnosti (obletnici šole, prireditvi …). Skupaj z 

učiteljem si lahko v svojem kraju ogledajo kakšno staro hišo, hlev in npr. preizkusijo ležišče 

na slami/senu, kakšno jed, ki so jo jedli včasih itd.   

Drugi predlogi za filme po pregledu spletnih strani:  

̶ Ne joči, Peter (Kinodvor, b. d.e), slovenski film, 1964, 92 minut; 

̶ Bilo je nekoč! (TVInfodrom, 2017), 1 min 47 s; 

̶ Izgubljena olovka (Kinodvor, b. d.c), hrvaški film, 1960, 48 minut; 

Film je primeren tudi za tematski sklop Odnosi (o nasilju, o tem, kaj je laž, kaj resnica, 

kaj se lahko zgodi, če nekoga po pomoti obtožimo). 

3.5.2 Tematski sklop: PROSTOR  

Naslov filma: Osrednja ljubljanska tržnica (Visit Ljubljana, 2013), dolžina filma – 25 sekund 

Opis filma 

Zelo kratek film v nekaj sekundah predstavi ljubljansko tržnico. V filmu lahko vidimo, kaj 

vse se na tržnici prodaja, kaj ljudje tam počnejo, kako nakupujejo ipd. Vidimo lahko tudi, 

koliko ljudi obišče tržnico in na kakšne načine (npr. nekateri se med stojnicami vozijo kar s 

kolesom).  

 

Slika 2: Odlomek iz filma Osrednja ljubljanska tržnica 

 

Preglednica 19: Opredelitev filma Osrednja ljubljanska tržnica glede na kriterije 

Kriteriji Opredelitev filma 
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Dejavnosti, ki jih ob filmu lahko razvijamo: z učenci lahko obiščemo tržnico ali pa 

naredimo pravo mini tržnico kar v šoli. Ob tem se lahko urijo v prodaji, ponujanju 

izdelkov/dobrot, nakupovanju … O tržnici lahko naredimo svoj krajši film. Tržnico lahko 

učenci tudi sami posnamejo, ko jo npr. obiščejo z družino.  

Drugi predlogi za filme po pregledu spletnih strani:  

̶ Ljubljana in 4K. (Cities in 4K, 2017), 4 min 13 s; 

̶ Slovenia – Top 5 places to visit (Average Backpacker, 2017), 8 min 19 s; 

̶ Slovenija (TVInfodrom, 2014), 3 min 6 s. 

Za delo s filmi o Ljubljani je uporabno tudi pisno gradivo o mestu, in sicer Bobrov dnevnik 

2016 (Štucin, Bajec, Kelbl, 2016). 

Cilje tematskega sklopa Prostor lahko dosegamo tudi z različnimi filmi o krajih po Sloveniji, 

Evropi in svetu. Uporabni so npr. filmi na temo Slovenska narečja, pri katerih učenci lahko 

poleg slovenske pokrajine spoznajo tudi narečni jezik in posamezne tipične značilnosti 

določenih krajev.  

̶ Slovenska narečja – Primorska narečna skupina (RTVSLO, 2017), 25 min 25 s; 

̶ Slovenska narečja – Štajerska narečna skupina (RTVSLO, 2017), 25 min, 2 s; 

̶ Slovenska narečja – Dolenjska narečna skupina (RTVSLO, 2017), 24 min, 57 s. 

 

Skladnost vsebine 

filma s cilji UN za 

Spoznavanje 

okolja/Družba 

Film lahko uporabimo za cilj: 

̶ učenci spoznajo tržnico in ponudbo na njej (SPO – 

3. r).  

Možna uporaba 

krajših odlomkov 

filma 

Film je dolg 25 sekund, zato kriterij možne uporabe krajših 

odlomkov filma ni pomemben. 

Zaradi dolžine filma je film smiselno predvajati večkrat, da učenci 

lažje usmerijo svojo pozornost v videno.  

Jezik filma  V filmu ni govorjenega besedila.  

Možnost vživljanja 

učencev glede na 

starost nastopajočih 

Film se mi zdi primeren za vse razrede prvega in drugega VIO.  

Nastopajoči v filmu so obiskovalci tržnice. 

https://www.youtube.com/channel/UC_JecErCKfUMizwLVUPdo0w
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3.5.3 Tematski sklop: ČLOVEK  

Naslov filma: Zdrava izbira (TVInfodrom, 2013), dolžina filma – 2 min 

Opis filma 

V filmu je najprej povedano, da se Slovenija po deležu čezmerno hranjenih mladostnikov 

uvršča zelo visoko med državami Evropske unije. V nadaljevanju se novinarka s 

strokovnjakinjo sprehodi med trgovinskimi policami in skupaj ugotavljata, katera živila je 

dobro izbirati, na kaj je treba biti pozoren. Na koncu filma je povedano, da nobena čokolada 

ni presladka, če se dovolj gibamo.  

 

Slika 3: Odlomek iz filma Zdrava izbira 

Preglednica 20: Opredelitev filma Zdrava izbira glede na kriterije 

Kriteriji Opredelitev filma 

Skladnost vsebine 

filma s cilji UN za 

Spoznavanje 

okolja/Družba 

Film lahko uporabimo predvsem za cilje:  

̶ učenci vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje 

omogočajo rast in razvoj ter da jim pomagajo ohranjati 

zdravje (SPO – 1., 2. r); 

̶ vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj: vzgoja za 

zdravje (DRU – 4., 5. r). 

Možna uporaba 

krajših odlomkov 

filma 

Film je dolg dve minuti, zato kriterij možne uporabe krajših 

odlomkov filma ni pomemben. 

 

Jezik filma  Jezik je slovenski, kar je za učence najlažje razumljivo.  

Možnost vživljanja 

učencev glede na 

starost nastopajočih 

Film se mi zdi primeren za vse razrede prvega in drugega VIO.  

Ker sta nastopajoči osebi odrasli, bo film verjetno bližje starejšim 

učencem.  
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Dejavnosti, ki jih ob filmu lahko razvijamo: pogovor o sladkarijah, sladkih pijačah in na 

splošno o zdravi prehrani. Otroci lahko v šolo prinesejo zavitke sladkarij in si jih skupaj z 

učiteljem ogledajo ter razvrščajo po deležih sladkorja. Lahko naredijo scenarij in snemajo 

reklamo o zdravi hrani in pijači ter nato drug drugemu predstavijo, zakaj je določena 

hrana/pijača zdrava.  

Drugi predlogi za filme po pregledu spletnih strani:  

̶ Hrana v šoli (TVInfodrom, 2017), 2 min; 

̶ Hrana v smeteh (TVInfodrom, 2013), 2 min 25 s ; 

̶ Zajtrk za dobro jutro (TVInfodrom, 2013), 2 min 13 s; 

̶ Čiste roke za zdrave otroke (oskarpro100, 2014), 50 min; 

̶ Kako si umiti roke (oskarpro100, 2013), 4 min 25 s;  

̶ ROKE – kratki eksperimentalni film (Dulmin, 2013), 4 min 15 s. 

 

3.5.4 Tematski sklop: JAZ  

Naslov filma: Sien van Sellingen – Pričeska (Het Kapsel) (Kindertijd KRO-NCRV, 2017), 

dolžina filma – 9 min 33 s 

Opis filma 

Deklica Sien je s sestro in dvema bratoma po odhodu staršev pri babici. Poleg mnogih 

zanimivih dogajanj v filmu je v ospredju predvsem, ko deklica opazi babico, ki se gleda v 

ogledalo in je žalostna, saj si pričeske ni uredila, odkar je ostala brez moža. Deklica se odloči, 

da ji bo med spanjem uredila pričesko. Ko je babica na ležalniku in dremlje, ji deklica 

odstriže lase v želji, da bo za babico storila nekaj dobrega. Pričesko pokaže tudi starejšemu 

bratu in sestri, onadva pa sta nad pričesko zgrožena. Tudi babica, ko se zbudi, s pričesko ni 

zadovoljna. Deklica steče stran, ne želi govoriti z drugimi. Babica razume njeno stisko in na 

prijeten način (preko brata – »poštarja«) doseže, da se jim deklica pridruži in se pogovorijo.  
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Slika 4: Odlomek iz filma Pričeska 

Preglednica 21: Opredelitev filma Sien van Sellingen – Pričeska glede na kriterije 

Kriteriji Opredelitev filma 

Skladnost vsebine 

filma s cilji UN za 

Spoznavanje 

okolja/Družba 

Film lahko uporabimo predvsem za cilje: 

̶ poznajo različne čustvene izraze pri sebi in drugih 

(veselje, navdušenje, strah, jeza, žalost) (SPO – 1. 

r); 

̶ vedo, da čustva vplivajo na vedenje (SPO – 1. r); 

̶ otroci vedo, kdo je otrok in kdo odrasli, (SPO – 2. 

r); 

̶ spoznajo ustrezna ravnanja pri doživljanju raznih 

čustev in jih uporabljajo v konkretnih situacijah 

(igra vlog) (SPO – 1., 2. r); 

̶ spoznajo in uporabljajo različne strategije 

obvladovanja čustev, odločanja in reševanja 

različnih vprašanj, na primer: medosebnih, 

intelektualnih idr. (DRU – 4., 5. r). 

Možna uporaba 

krajših odlomkov 

filma 

Film je dolg devet minut in pol.  

Ob krajši obnovi zgodbe lahko uporabimo tudi krajše odlomke. 

npr. ko deklica babici odstriže lase.  

Jezik filma  Jezik filma je nizozemski. Za učence je to lahko moteče. Ker pa 

jasno prikazuje bistvo, je razumevanje filma enostavno tudi brez 

prevoda. Slovenskih podnapisov nismo zasledili.  

Včasih je tuj jezik lahko tudi preizkus za učence, preizkus njihove 

domišljije. Učitelj je učencem lahko v pomoč, če česa ne 
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razumejo.  

Možnost vživljanja 

učencev glede na 

starost nastopajočih 

Film je primeren za prvo in drugo VIO.  

Učenci se lahko v dekličino vlogo hitro vživijo, saj je deklica 

podobnih let. Starejši učenci  se lahko vživijo tudi v druge vloge v 

filmu.  

Dejavnosti, ki jih ob filmu lahko razvijamo: učenci lahko sami zapišejo scenarije določenih 

situacij, ki so se zgodile doma, kako so čustveno reagirali, lahko to doma/v šoli posnamejo in 

prikažejo (igra vlog). Prikažejo lahko tudi, kako bi se v situacijah lahko drugače čustveno 

odzvali.  

Drugi predlogi za filme po pregledu spletnih strani:  

̶ Košarkar naj bo (Kinodvor, b. d.č), slovenski film, 2017, 79 min; 

̶ Navihani Bram (Kinodvor, b. d.d), nizozemski film, 2012, 83 min; 

̶ Bučko (Kinodvor, b. d.a), 2016, 66 min; 

̶ Ernest in Celestina (Kinodvor, b. d.b), 2012, 79 min; na voljo je tudi pedagoško 

gradivo (Hanuš, 2013); 

̶ na spletu na vimeo.com/JWBcreation in youtube.com/KROyouth je dosegljivih še več 

filmov zgoraj omenjenega avtorja J. W. Buleta, primernih tudi za druge tematske 

sklope. 

 

3.5.5 Tematski sklop: SKUPNOSTI  

Naslov filma: Najmanjša šola v Sloveniji  (TVInfodrom, 2012), dolžina filma – 1 min 32 s 

Opis filma 

Film nam predstavi najmanjšo šolo v Sloveniji, in sicer Podružnično šolo Osilnica, katero so 

leta 2012 obiskovali samo trije učenci. V filmu je prikazano, kako poteka delo v šoli, katere 

prostore ima šola, eden izmed učencev pove, kako igrajo nogomet, prikazano je tudi, kje 

potekajo ure športa, učiteljica pove razloge za tako majhno število otrok. Na koncu pa izvemo 

tudi, da bodo učenci po končanem tretjem razredu odšli na matično šolo, ki je od Osilnice 

oddaljena petindvajset kilometrov.    
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Slika 5: Odlomek iz filma Najmanjša šola v Sloveniji 

Preglednica 22: Opredelitev filma Najmanjša šola v Sloveniji glede na kriterije 

 

Dejavnosti, ki jih ob filmu lahko razvijamo: učenci lahko zapišejo ali narišejo podobnosti 

in razlike med videno in lastno šole. Preštejejo lahko učence na svoji šoli. Z učenci se po 

gledanem filmu lahko sprehodimo po šoli, snemamo prostore, spoznamo zaposlene na šoli in 

njihovo delo. Izdelajo lahko maketo oz. tloris šole. Ogled šole lahko združimo z opazovanjem 

evakuacijskega načrta in seznanjanjem ravnanja v primeru požara.  

Drugi predlogi za filme po pregledu spletnih strani:  

̶ Bacek Jon – Pomočnik (RTVSLO, 2018), 9 min.  

Kriteriji Opredelitev filma 

Skladnost vsebine 

filma s cilji UN za 

Spoznavanje 

okolja/Družba 

Film lahko uporabimo predvsem za cilje: 

̶ učenci poznajo ime šole, ki jo obiskujejo, poznajo imena in 

priimke učiteljev in vzgojiteljev, ki jih učijo;  

̶ učenci poznajo prostore in delavce v šoli, (SPO – 1. r); 

̶ učenci opišejo dejavnosti šole in vedo, da ima šola svoj 

časopis, radio, športno moštvo idr. (SPO – 2. r). 

Možna uporaba 

krajših odlomkov 

filma 

Film je dolg eno minuto in pol, zato kriterij možne uporabe krajših 

odlomkov filma ni pomemben. 

Jezik filma  Jezik je slovenski. 

Možnost vživljanja 

učencev glede na 

starost nastopajočih 

Film se mi zdi primeren za vse razrede prvega in drugega VIO.  

Nastopajoče osebe so učiteljica in učenci podružnične šole. Učenci 

se ob gledanem filmu v nastopajoče lahko vživijo.  



69 

 

3.5.6 Tematski sklop: ODNOSI  

Naslov filma: Reika naredi suši (Reika makes sushi) (JWB Creation, 2014), dolžina filma – 2 

min 31 s 

Opis filma 

Film prikazuje, kako si deklica Reika sama pripravi suši. Pri tem samostojno uporablja nož in 

raznorazne sestavine, ki jih zlaga skupaj. Na koncu pripravljen suši tudi poje. Tudi če ni vse 

pripravljeno popolno, ji verjetno tekne veliko bolj, kot če bi ji ga pripravil kdo drug.  

 

Slika 6: Odlomek iz filma Reika naredi suši 

Preglednica 23: Opredelitev filma Reika naredi suši glede na kriterije 

Kriteriji Opredelitev filma 

Skladnost vsebine 

filma s cilji UN za 

Spoznavanje 

okolja/Družba 

Film lahko uporabimo predvsem za cilje: 

̶ učenci spoznajo, da smo ljudje različni, in razumejo 

različnost (SPO – 2. r). 

Možna uporaba 

krajših odlomkov 

filma 

Film je dolg 2 minuti in 31 s, zato kriterij možne uporabe krajših 

odlomkov filma ni pomemben. 

Jezik filma  V filmu ni prisotnega skoraj nič govora, zato z razumevanjem 

učenci ne bodo imeli težav.  

Možnost vživljanja 

učencev glede na 

starost nastopajočih 

Film je primeren za vse razrede prvega in drugega VIO.  

Predvsem zna navdušiti mlajše učence, z deklico se lahko 

poistovetijo. 

Dejavnosti, ki jih ob filmu lahko razvijamo: po gledanem filmu lahko z učenci naredimo 

pravi suši in ga okušamo, ali pa z učenci pripravimo svojo (slovensko) jed in se ob tem učimo 

različnosti. Poiščemo lahko recepte jedi z različnih koncev sveta. Dejavnosti lahko povežemo 
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s tipičnimi slovenskimi jedmi, lahko jih pripravimo v šoli ali doma s starši, posnamejo 

postopek in zapišejo recepte. Dejavnosti lahko povežemo s tradicionalnim slovenskim 

zajtrkom, učenci lahko razmišljajo, pripravijo predstavitev, kaj bi za tradicionalni zajtrk jedli 

v drugih državah po svetu.  

Drugi predlogi za filme po pregledu spletnih strani:  

̶ Srečo kuha cmok: Tista o ajdovih štrukljih (RTVSLO, 2018), 13 min 39 s; 

̶ Serinde on a dolphin trip (preschool documentary) (JWBCreation, 2014), 7 min; 

̶ 2Brothers/2Broers (youthdocumentary) (JWBCreation, b. d), 15 min 13 s; 

̶ Tudi slepi berejo (TVInfodrom, 2013), 1 min 35 s; 

̶ Disleksija ni ovira (TVInfodrom, 2013), 1 min 35 s; 

̶ Kaj boš, ko boš velik/-a? (Minicity Ljubljana, 2014), 3 min 6 s; 

̶ Gasilci (Firbcologi, 2015), 7 min 57 s; 

̶ Ernest in Celestina (Kinodvor, b. d), 2012, 79 min; na voljo je tudi pedagoško gradivo 

(Hanuš, 2013); 

̶ več predlogov za filme na temo nasilja lahko najdete tudi v zborniku Skozi umetnost v 

medosebnih odnosih (Bucik in Lukan Matko, 2011).  

 

3.5.7 Tematski sklop: PROMET 

Naslov filma: Varno s kolesom v prometu  (Javna agencija RS za varnost prometa, 2016), 

dolžina filma – 7 min 22 s  

Opis filma 

Film najprej predstavi, da kolesarjenje postaja način življena in da so kolesarji zelo ranljiva 

skupina udeležencev v prometu. Zgodi se ogromno nesreč, v katerih so udeleženi predvsem 

starejši kolesarji, v več primerih pa tudi otroci. Razlogi so predvsem neupoštevanje pravil, 

visoka hitrost, neprimerna oprema itd. Film nam predstavi, kaj vse je pomembno za kolesarja 

in na kaj vse moramo kot kolesarji biti pozorni. Predstavi nam tudi pomen zaščitne čelade in 

ga prikaže s poskusom padca jajca v čeladi. 
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Slika 7: Odlomek iz filma Varno s kolesom v prometu 

  

Preglednica 24: Opredelitev filma Varno s kolesom v prometu glede na kriterije 

Kriteriji Opredelitev filma 

Skladnost vsebine 

filma s cilji UN za 

Spoznavanje 

okolja/Družba 

Film lahko uporabimo predvsem za cilje: 

̶ učenci poznajo pravila obnašanja v različnih prevoznih 

sredstvih (kolo) (SPO – 2. r); 

̶ učenci poznajo različna prometna sredstva (kolo) ter 

njihovo vlogo v prometu in okolju (SPO – 3. r); 

̶ prepoznajo in analizirajo varne in manj varne poti za pešce 

in kolesarje (DRU – 4. r). 

Možna uporaba 

krajših odlomkov 

filma 

Film traja sedem minut in dvajset sekund, zato predvajanje 

odlomkov ni tako smiselno. Lahko pa seveda pokažemo določene 

odlomke, npr. pripoved, kako pomembna je čelada in razliko med 

padcem jajca v čeladi in brez nje (jajce v čeladi ne poči).  

Jezik filma  Jezik je slovenski. 

Možnost vživljanja 

učencev glede na 

starost nastopajočih 

Film je primeren predvsem za razrede drugega VIO, predvsem za 

tiste, ki opravljajo kolesarski izpit. Določene odlomke lahko 

uporabimo tudi v nižjih razredih. 

Nastopajoče osebe so različnih starosti, z nekaterimi (učenci, ki 

vozijo kolo) se učenci lahko poistovetijo, večina nastopajočih oseb 

pa je odraslih.  

Dejavnosti, ki jih ob filmu lahko razvijamo: ob filmu lahko z učenci tudi sami naredimo 

podoben poskus z jajcem v čeladi. Z otroki se lahko odpravimo opazovat promet, predvsem 

kolesarje. Opazujemo lahko, ali imajo čelade, kako so pripete, kako hitro vozijo, ali imajo 
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varnostno razdaljo, ali telefonirajo itd. Opazujemo in analiziramo lahko varne/nevarne poti za 

kolesarje.  

Drugi predlogi za filme po pregledu spletnih strani:  

̶ Lepši svet – promet (Borzen Portal Trajnostna energija, 2017), 3 min 9 s; 

̶ Napo in... On the road to safety (Varnosti cestnega prometa) (Napo, 2017), 9 min 42 s; 

̶ Prvi koraki v svetu prometa (Javna agencija republike za varnost prometa, 2015), 3 min 

11 s . 

 

3.5.8 Tematski sklop: OKOLJSKA VZGOJA 

Naslov filma: Radovedni Jaka – Kaj narediti iz Miminih smeti? (Pop TV, 2015), dolžina 

filma – 10 min 

Opis filma 

Mucek Jaka gre k prijateljici Mimi, da bosta skupaj ustvarjala. Ko pride k njej, Mimi pove, da 

mora pred ustvarjanjem pospraviti razmetano hišo. Jaka predlaga, da jo skupaj pospravita.  Ko 

hišo uredita, ostanejo smeti, ki jih Jaka želi vreči stran, Mimi pa tega ne želi. Tako skupaj 

razmišljata, kaj lahko iz smeti naredita. Jaka o tem sprašuje tudi druge prijatelje. Z njihovo 

pomočjo ugotovi, da smeti lahko popravimo, znova uporabimo ali recikliramo. V risanki so 

smeti razbit lonček za rože, zaboj in elastike ter suhe rože. Lonček zlepita in uporabita kot 

stojalo za čopiče, iz zaboja in elastik prijatelj žabon naredi kitaro, rože pa odložita na 

kompost, da bo nastalo dobro gnojilo.  

 

 

Slika 8: Odlomek iz filma Radovedni Jaka – Kaj narediti iz Miminih smeti? 
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Preglednica 25: Opredelitev filma Radovedni Jaka – Kaj narediti iz Miminih smeti? glede na 

kriterije 

Kriteriji Opredelitev filma 

Skladnost vsebine 

filma s cilji UN za 

Spoznavanje 

okolja/Družba 

Film lahko uporabimo predvsem za cilje: 

̶ vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju 

nastajajo odpadki (SPO – 3. r); 

̶ znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki, za 

varovanje in vzdrževanje okolja (SPO – 3. r); 

̶ vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj: 

okoljska vzgoja (razvoj, varstvo okolja, promet, 

učinki družbenih sprememb idr.). 

Možna uporaba 

krajših odlomkov 

filma 

Film traja deset minut, zato predvajanje odlomkov nima 

bistvenega pomena.  Prav tako je bistvo zgodbe razumljivo le, če 

vidimo celoto.  

Jezik filma  Jezik je slovenski. 

Možnost vživljanja 

učencev glede na 

starost nastopajočih 

Film je primeren predvsem za prve razrede vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Starejših učencev ta animirani film 

verjetno ne bi več tako privlačil. Mlajši se v vloge lahko hitro 

vživijo, film pa je oblikovan na način, da učence spodbudi k 

razmišljanju.  

Dejavnosti, ki jih ob filmu lahko razvijamo: učenci lahko v šolo prinesejo nekaj stvari, ki 

so jih mislili zavreči in bi jih še lahko uporabili. Skupaj lahko kaj novega ustvarimo, kaj 

popravimo in okrasimo našo učilnico. Pripravimo lahko menjalnico odvečnih stvari. Z učenci 

lahko obiščemo zbirni center odpadkov in si ogledamo, kako tam potekla delo, kaj vse lahko 

tam odložimo in kako. V šoli lahko s konkretnimi primeri ponazorimo, kam določeni odpadki 

sodijo.  

Drugi predlogi za filme po pregledu spletnih strani:  

̶ Lepši svet – odpadki (Borzen Portal Trajnostna energija, 2017), 3 min 3 s; 

̶ Napo in … Danger: chemicals (Napo, 2013), 12 min 6 s; 

̶ Deček in svet (Alê Abreu, 2013), 80 min; na voljo je tudi pedagoško gradivo 

(Jurančič, Slatinšek, 2015). 
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4. SKLEP 

V magistrskem delu smo preučevali področje poučevanja družboslovnih vsebin ob filmih. 

Teoretični del vsebuje opredelitev filma, vrste filma ter gledanost filmov in TV med otroki. 

Dotakne se filmske vzgoje, predstavi cilje, ki jih lahko dosegamo z uporabo filmov pri pouku 

družboslovnih vsebin, vlogo šole in učiteljev pri tem, predstavi primere dobrih praks in pasti 

uporabe filmov. V empiričnem delu nas je zanimalo, katere kriterije učitelji upoštevajo pri 

izbiri filmov, za katere tematske sklope učitelji uporabljajo največ filmov, kje filme najdejo, 

na kakšen način jih umestijo v pouk, koliko časa trajajo filmi, katere prednosti in slabosti jim 

pripisujejo in ali se glede na delovno dobo učiteljev pojavljajo razlike glede mnenja o uporabi 

filmov pri pouku družboslovnih vsebin.  

Glavne ugotovitve so: 

̶ Učitelji pri izbiri filmov kot najpogostejši kriterij upoštevajo primernost razvojni 

stopnji, pomembna pa sta jim tudi usklajenost z učnimi cilji in strokovnost filma. 

Dolžina filma jim ni tako pomembna. Ni jim pomembno tudi, da je film zabaven.  

̶ Učitelji največ filmov pri pouku družboslovnih vsebin uporabljajo za tematske sklope 

Čas, Prostor in Okoljska vzgoja. Malo manj jih uporabljajo pri tematskih sklopih 

Promet, Odnosi in Skupnosti. Najmanj pa se jih poslužujejo pri tematskih sklopih 

Človek in Jaz.  

To, da največ filmov uporabljajo za tematski sklop Čas, lahko povežemo s prednostmi, 

ki jih pripisujejo učitelji uporabi filmov v šoli, in sicer, da filmi omogočajo boljšo 

predstavljivost, nazornost, vizualizacijo. Učenci si zgolj ob opisovanju stvari in 

dogodkov iz preteklosti preteklost težko predstavljajo. S filmi pa jim to lahko 

omogočimo.  

̶ Učitelji uporabljene filme v največji meri pridobijo na spletu/internetu. Predvsem 

uporabljajo spletno aplikacijo Youtube, slovenske spletne učne komplete, 

izobraževalne portale, arhiv RTV Slovenije in spletne strani slovenskih založb. 

Nekateri uporabijo tudi filme lastnega vira ali pa lastne posnetke oddaj s televizije. 

Nihče od vprašanih učiteljev si filmov ne izposoja v knjižnici šole ali drugih 

knjižnicah, filmov si tudi ne kupujejo.  

Po pregledu spletnih strani smo tudi mi ugotovili, da nam splet ponuja ogromno 

možnosti in idej za filme. Na voljo je tudi več pedagoškega gradiva, a treba si je vzeti 

čas, stvari pregledati in si tako zagotoviti relevantno izbiro filma.  
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̶ Učitelji v pretežni meri filme uporabijo kot dodatek k razlagi, deloma tudi kot 

motivacijsko spodbudo. V najmanjši meri učitelji uporabijo filme kot osrednji del 

učne vsebine, nekaj jih film uporabi tudi za ponavljanje, utrjevanje, samostojno delo, 

zanimivost/popestritev teme ipd.  

̶ Največ predvajanih filmov je trajalo od 4 do 10 min (202 predvajana filma) in do 3 

min (195 predvajanih filmov). Manj so učitelji pri pouku uporabljali filme, dolge 20 

do 25 min (45 predvajanih filmov) in najmanj filme, dolge več kot 45 min (22 

predvajanih filmov). 

To vprašanje nam razkrije, da se učitelji v največji meri poslužujejo krajših filmov, 

čeprav so med kriteriji izbire filma odgovorili, da jim dolžina filma ni tako 

pomembna.  

̶ Učitelji so navedli različne prednosti in slabosti, ki jih pripisujejo uporabi filmov. Med 

prednostmi so v največji meri izpostavili, da filmi poskrbijo za motivacijo, nazornost, 

vizualizacijo, popestritev pouka, prihranek časa, učenci si ob njih več zapomnijo. 

Filmi lahko prikažejo dogodke, ki jih sicer ne bi mogli videti itd. Med slabostmi so 

navedli, da so učenci ob gledanju filmov neaktivni, ne tipajo, ne vonjajo, postajajo 

manj domiselni, učiteljem vzame veliko časa za iskanje, problem je še vedno 

tehnologija, učenci jih ne jemljejo resno ipd. Nekaj jih je tudi navedlo, da če so filmi 

kvalitetni, poučni in ne prepogosti, slabosti ni.  

Če primerjamo prednosti in slabosti, so učitelji navedli več prednosti filmov.  

̶ Skupine učiteljev z različnim številom let poučevanja se med seboj ne razlikujejo 

glede mnenja o uporabi filmov pri pouku družboslovnih vsebin z vidika statistične 

pomembnosti. V povprečju imajo učitelji o filmih pri pouku dobro mnenje, in sicer, da 

popestrijo dogajanje in da obenem prikažejo snov bolje, kot bi jo učitelj. Menijo, da so 

filmi potrebni pri pouku. Ne strinjajo se s tem, da filme uporabljajo z namenom, da 

učence utišajo ali da bi lahko čas, ki je namenjen gledanju filma, veliko bolje 

izkoristili.  

 

Med pisanjem magistrskega dela se nam je porajala ideja, da bi bilo zelo dobro filme, ki smo 

jih predstavili za posamezne tematske sklope s področja družboslovja, v razredu tudi 

praktično preizkusiti. Tako bi dobili boljši vpogled, kako so predlagane filme sprejeli učenci, 

kaj so se ob njih naučili, kje so se pokazale pomanjkljivosti, kaj bi še lahko izboljšali ipd.  
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Tako kot je široko področje družboslovnih vsebin, smo med pregledovanjem spletnih strani 

ugotovili, da je široka tudi ponudba filmov, s katerimi lahko dosegamo družboslovne cilje. 

Med ponudbo lahko najdemo veliko uporabnih filmov, le-te pa je treba skrbno izbrati in jasno 

načrtovati delo z njimi. Pri tem se moramo učitelji, kot je zapisala M. Borčić (1997), zavedati, 

da na poti do znanja nismo zgolj delivci receptov, ampak moramo skupaj z učenci odkrivati 

filme in svet, v katerem živimo. Družboslovne vsebine nam to omogočajo v polni meri.  
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Priloga 1: Anketni vprašalnik za učitelje
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                                            ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani učitelji/-ice!  

Sem Kristina Arnolj in končujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V svoji magistrski nalogi z 

naslovom Filmi pri pouku družboslovnih vsebin raziskujem, v kolikšni meri in pri katerih temah 

uporabljate filme za poučevanje družboslovnih vsebin. Prosim vas, da iskreno odgovorite na spodnja 

vprašanja. Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno. Pridobljeni podatki bodo namenjeni zgolj 

za raziskavo. Že v naprej se vam zahvaljujem za vaše odgovore. 

Kristina Arnolj 

 

1. Kateri razred poučujete? (Obkrožite.)      1.  2.  3.  4.  5.  

2. Kateri učbenik in/ali delovni zvezek uporabljate pri pouku predmeta spoznavanje 

okolja/družba? (Napišite na črto.)  

Učbenik: ________________________________________________________________ 

Delovni zvezek:___________________________________________________________ 

Ne uporabljam U/DZ, ker ___________________________________________________ 

3. Ali vam ta U/DZ ponuja že pripravljene filme? (Obkrožite.) 

DA           NE 

4. Kako pogosto ste letos uporabili filme pri pouku družboslovnih vsebin? Upoštevajte tako 

kratke (npr. 1-minutne) kot daljše filme. (Obkrožite.)  

A) Nikoli   

B) 1–2 x   

C) 3–5 x   

Č) 6 x ali več      

5. Kako ste gledane filme umestili v pouk? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 

A) Kot motivacijsko spodbudo. 

B) Kot osrednji del učne vsebine. 

C) Kot dodatek k razlagi (poglabljanje snovi). 

Č) Drugo:___________________________ 

 

6. Kako ste po ogledu filmov nadaljevali pouk? (Obkrožite.) 

A) Nadaljevali smo s pogovorom. 

B) Drugo:___________________ 

 

7. Katere so po vašem mnenju prednosti in slabosti uporabe filmov pri pouku družboslovnih 

vsebin? (Napišite v okvirček.) 

Prednosti Slabosti 
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8. Za katere družboslovne teme ste uporabljali filme, katere filme ste uporabljali, kje ste jih našli in koliko časa so trajali? Napišite tudi, kako so se 

nanje odzvali učenci.  

Tematski sklop Film Kje ste našli ta film? 

(V uč. kompletu, na internetu, 

posnamem sam …)   

Dolžina filma (min) 

(Obkrožite.) 
Kako so se na film 

odzvali učenci? 

(Obkrožite.) 

ČAS 

(preteklost …) 

 

  A) do 3 min        B) 4–10 min         

C) 20–45  min    Č) več kot 45 min 

A) odlično   B) zelo dobro 

C) dobro      Č) slabo 

PROSTOR 

(pokrajine, geografski pojmi …) 

  A) do 3 min        B) 4–10 min         

C) 20–45  min    Č) več kot 45 min 

A) odlično   B) zelo dobro 

C) dobro      Č) slabo 

ČLOVEK 

(zdravo življenje …) 

 

  A) do 3 min        B) 4–10 min         

C) 20–45  min    Č) več kot 45 min 

A) odlično   B) zelo dobro 

C) dobro      Č) slabo 

JAZ 

(razlike med ljudmi …) 

 

  A) do 3 min        B) 4–10 min         

C) 20–45  min    Č) več kot 45 min 

A) odlično   B) zelo dobro 

C) dobro      Č) slabo 

SKUPNOSTI 

(družine, država …) 

  A) do 3 min        B) 4–10 min         

C) 20–45  min    Č) več kot 45 min 

A) odlično   B) zelo dobro 

C) dobro      Č) slabo 

ODNOSI 

(pravila, delo …) 

  A) do 3 min        B) 4–10 min         

C) 20–45  min    Č) več kot 45 min 

A) odlično   B) zelo dobro 

C) dobro      Č) slabo 

PROMET 

(pešci, kolesarji …) 

 

  A) do 3 min        B) 4–10 min         

C) 20–45  min    Č) več kot 45 min 

A) odlično   B) zelo dobro 

C) dobro      Č) slabo 

OKOLJSKA VZGOJA 

(vpliv ljudi na naravo …) 

  A) do 3 min        B) 4–10 min         

C) 20–45  min    Č) več kot 45 min 

A) odlično   B) zelo dobro 

C) dobro      Č) slabo 

   A) do 3 min        B) 4–10 min         

C) 20–45  min    Č) več kot 45 min 

A) odlično   B) zelo dobro 

C) dobro      Č) slabo 
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9. Katere zvrsti so bili gledani filmi? Za vsako zvrst napišite število predvajanih filmov pri 

pouku družboslovnih vsebin. 

ZVRST Število filmov 

dokumentarni filmi  

animirani (risani filmi, lutkovni filmi)  

igrani filmi  

  

 

10. Kaj menite o uporabi filmov pri pouku družboslovnih vsebin? Vrednotite od 1 do 5 (1 – se 

ne strinjam; 5 – se popolnoma strinjam). 

Filmi popestrijo dogajanje pri pouku.  1          2           3           4         5 

Filmi snov prikažejo bolje, kot bi jo razložil 

učitelj. 

 

 

1          2           3           4         5 

Filmi niso potrebni pri pouku.  1          2           3           4         5 

S filmi dosežem, da so učenci tiho.  1          2           3           4         5 

Čas, ki ga učitelji namenimo gledanju filma, bi 

lahko veliko bolje izkoristili. 

 

1          2           3           4         5 

 

11. Kaj vam je pri izbiri filma najbolj pomembno? (Obkrožite največ dva odgovora.)  

A) Dolžina filma. 

B) Primernost filma razvojni stopnji učencev. 

C) Strokovnost filma. 

Č) Usklajenost z učnimi cilji. 

D) Da je film zabaven.  

E) Drugo:______________ 

 

12. Se vam zdi, da se pri učencih z različnim učnim stilom pojavljajo razlike glede učenja s 

pomočjo filmov? (Obkrožite). 

DA    NE 

* Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili DA, obkrožite, katerim učencem po vašem mnenju 

poučevanje s filmi bolj ustreza.  

A) Učencem s slušnim stilom učenja.  

B) Učencem z vidnim stilom učenja.  

C) Učencem s kinestetičnim stilom učenja.  

 

13. Koliko let že poučujete? _______let.  (Dopolnite.) 

 

Hvala za vaše odgovore! 

 


