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POVZETEK 

Skozi zgodovino sta se vloga in funkcija muzejev veliko spreminjali. V današnjem času se 

muzeji srečujejo z raznovrstnimi nalogami, med katerimi je v ospredju izobraževanje čim 

širšega kroga družbe. To je poslanstvo tudi Slovenskega šolskega muzeja. V magistrskem 

delu smo raziskali njegovo vlogo pri spoznavanju zgodovine šolstva v četrtem in petem 

razredu osnovne šole.  

V teoretičnem delu smo se osredotočili na funkcijo muzejev skozi različna zgodovinska 

obdobja in predstavili sodobne muzejske trende. Ena izmed najpomembnejših nalog muzejev 

je izobraževanje, zato je sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami veliko. 

Predstavili smo muzejsko pedagogiko ter učenje in motivacijo v muzeju. Tudi Slovenski 

šolski muzej si prizadeva za kakovostno sodelovanje s šolami. Opisali smo vsebino razstave 

Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja in muzejske učne ure. Proučili smo njihove Pedagoške 

programe v šolskem letu 2018/2019 in poiskali povezave z učnim načrtom Družba za 4. in 5. 

razred osnovne šole.  

V raziskavo, ki je predstavljena v empiričnem delu, smo vključili 61 učiteljev četrtega in 

petega razreda osnovne šole, ki so v aprilu, maju ali juniju obiskali Slovenski šolski muzej s 

skupino učencev. Naredili smo tudi intervju z direktorjem Slovenskega šolskega muzeja. 

Ugotovili smo, da se velika večina učiteljev zaveda pomembnosti priprave učencev na obisk. 

Način, kako pripravijo učence, pa je različen. Veliko število učiteljev je ocenilo, da obisk 

muzeja v celoti pokriva več splošnih učnih ciljev iz učnega načrta za predmet družba (2011). 

Največ učiteljev je ocenilo, da je za motiviranje učencev zelo pomembno nazorno slikovno 

gradivo. Raziskava je pokazala, da polovica učiteljev meni, da je za vodenje po razstavi 

najprimernejša frontalna učna oblika. Evalvacijo učitelji večinoma naredijo tako, da jim 

učenci pripovedujejo o svojih vtisih. 

S pridobljenimi rezultati smo odgovorili na raziskovalna vprašanja, podali pa smo tudi nekaj 

konkretnih predlogov, kako bi bilo lahko sodelovanje med šolami in Slovenskim šolskim 

muzejem še učinkovitejše in kakovostnejše. 

 

 

Ključne besede: Slovenski šolski muzej, zgodovina šolstva, obiskovalci, pedagoško vodenje, 

muzej in šola. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Through history the role and the function of museums have changed greatly. Nowadays 

museums have been taking on different roles and one of their main objectives is to educate as 

many people as possible. This is also the mission of the Slovenian School Museum. In the 

Master's thesis we researched its role in teaching pupils of the 4th and 5th grade of elementary 

school about the history of education.  

The theoretical part focuses on the role of museums in different historical periods and on 

modern museum trends. One of the most important roles of museums is educating people, 

therefore they often cooperate with educational institutions. We analysed the pedagogical 

approach of museums, how teaching is carried out in museums and how they motivate 

students. The Slovenian School Museum also strives towards an effective cooperation with 

schools. We described the contents of the exhibition Education in Slovenia Through the 

Centuries and the museum's classes. We analysed the museum's Pedagogical programmes for 

the school year 2018/2019 and tried to find parallels with the curriculum of the subject 

Society which is taught in the 4th and 5th grade of elementary school.  

The research which is presented in the empirical part included 61 teachers of the 4th and 5th 

grade of elementary school who visited the Slovenian School Museum with their pupils in 

April, May or June. We also conducted an interview with the Director of the Slovenian 

School Museum. We concluded that most teachers are aware of the importance of preparing 

the pupils for the visit of the museum. The method they use to prepare the pupils is, however, 

different. A high number of teachers assessed that the visit of the museum entirely covers 

many of the general learning objectives of the curriculum for the subject Society (2011). The 

provision of images and illustrative material was assessed as very important for the 

motivation of pupils by the highest number of teachers. The research shows that half of the 

teachers believe that the frontal teaching method is the most suitable method for the visit of 

the exhibition. In most cases teachers evaluate the outcome of the visits by listening to the 

pupils' impressions. 

With the acquired results we answered to the research questions and also provided a few 

specific proposals on how to improve the cooperation between schools and the Slovenian 

School Museum and make it more effective. 

 

 

Keywords: Slovenian School Museum, history of education, visitors, pedagogical guidance, 

museum and school. 
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I UVOD 
Skozi zgodovino sta se vloga in funkcija muzeja veliko spreminjali. Danes je ena izmed 

najpomembnejših nalog muzeja izobraževanje širšega občinstva, poleg te pa tudi spodbujanje 

k novemu načinu razmišljanja in iskanje stika z dediščino (Rataj, 2002). V Slovenskem 

šolskem muzeju (v nadaljevanju SŠM) sem vodička po stalni razstavi Šolstvo na Slovenskem 

skozi stoletja. Z delom v muzeju tudi sama izpolnjujem naloge muzeja. Svoje znanje 

prenašam predvsem na osnovnošolske učence, saj predstavljajo največjo skupino 

obiskovalcev. Opazila sem, da je na področju povezovanja muzejev in šol še veliko prostora 

za raziskovanje, zato sem se odločila, da bo to tudi tema mojega magistrskega dela. 

Zbirateljstvo različnih zanimivih predmetov se je začelo že v prazgodovini in tako so se 

začele pojavljati prve zasebne zbirke. Želja po zbiranju oziroma ohranjanju preteklosti je bila 

prisotna tudi v prvih civilizacijah, na primer sumerski in kitajski (Hudales, 2008). Kljub temu 

pa muzeji v takšni vlogi, kot jo imajo danes, še niso obstajali, tudi ne v času antike, čeprav iz 

tistega časa izhaja izraz museion, ki je takrat ponazarjal poimenovanje za šole nasploh. 

Museion ni bil odprt za širšo javnost, temveč je bil dosegljiv samo učiteljem in izbranim 

učencem. V srednjem veku ni bila toliko v ospredju sama umetnost kot prikaz nečesa lepega, 

temveč je bil poudarek na koristnosti, izobraževanju. S pomočjo poslikav v cerkvah so širili 

vero in izobraževali ljudstvo. V dobi renesanse se je okrepilo zasebno zbirateljstvo, nastalo je 

veliko zbirk, studiev, kabinetov. Iz teh so se kasneje razvili različni muzeji. Spreminjala se je 

tudi vrednost predmetov – če so bili prej vredni toliko, kolikor je bil vreden material, se je v 

renesansi naredil premik k vrednosti predmeta glede na mojstrovo izurjenost (Tavčar, 2003). 

O zbirkah pri nas je pisal Janez Vajkard Valvasor in opisoval najrazličnejše predmete, ki so 

jih hranili po različnih krajih (Hudales, 2008). Tudi v času baroka so imeli plemiči 

najrazličnejše zbirke, vse večje so bile težnje h klasifikaciji zbirk, muzejske zbirke so vse bolj 

odpirale vrata javnosti, povečala se je tudi izobraževalna funkcija muzeja. Še več poudarka na 

izobraževalni funkciji in javnosti muzejev je bilo v obdobju razsvetljenstva. Glavni namen 

obojega je bil, da se prek muzejev širi znanje. Tudi v devetnajstem stoletju so se nekatere 

zasebne zbirke združevale, se specializirale in odpirale za javnost ter postajale državne. To so 

nekatere države izkoristile za širjenje lastnih političnih idej (Hudales, 2008). Vse te 

spremembe so močno vplivale na razvoj muzejev do takšnih, kot jih poznamo danes. V 

sodobnih muzejih je poudarek tako na vzgojni kot izobraževalni funkciji. Cilj muzejev je, da s 

posameznikom vzpostavijo stik – da se ta identificira z dediščino. Pristop do obiskovalca 

mora biti celovit, izkušnja v muzeju pa avtentična. Muzeji naj bi se približali šolam tudi s 

sestavljenimi pedagoškimi programi. Tako šola kot muzej se morata truditi za sodelovanje 

(Rataj, 2002). 

SŠM je eden izmed prvih muzejev pri nas, ki se je specializiral za določeno področje. 

Ustanovila ga je Zveza slovenskih učiteljskih društev leta 1898. Začelo se je tako, da so 

učitelji na rednih srečanjih priredili razstave svojih učil in izdelkov. Od leta 1938 dalje muzej 

deluje brez prekinitev. Stalna razstava se je skozi desetletja dopolnjevala, velik korak k 
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prepoznavnosti so naredile muzejske učne ure iz različnih zgodovinskih obdobij (Šuštar, 

2002). Zaradi učnih ur, ki prikazujejo preteklost, je zanimanje za muzej veliko. Zato je 

potreba po sodobnem pedagoškem vodstvu, ki bo prilagojeno predvsem šolam, vse večja. 

Šole namreč predstavljajo velik del vseh obiskovalcev v muzeju. V magistrskem delu so 

predstavljeni Pedagoški programi v šolskem letu 2018/2019 in zapisani splošni učni cilji iz 

učnega načrta za predmet Družba za 4. in 5. razred osnovne šole (2019). 

V empiričnem delu smo predstavili rezultate anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili 

učiteljem četrtega in petega razreda osnovne šole. Preverjali smo, kako učitelji pripravijo 

učence na obisk SŠM, koliko spremljajo pedagoške programe, katere elemente motiviranja 

ocenjujejo kot pomembne, v kolikšni meri obisk muzeja pokriva nekatere splošne učne cilje iz 

učnega načrta za predmet družba (2011) in na kakšen način naredijo učitelji evalvacijo z 

učenci po koncu obiska SŠM. Pridobljene informacije smo povezali z intervjujem direktorja 

muzeja. Podali smo tudi nekaj konkretnih predlogov za kakovostnejše sodelovanje v 

prihodnje. 
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II TEORETIČNI DEL 

1 RAZVOJ MUZEJEV SKOZI RAZLIČNA ZGODOVINSKA OBDOBJA 

1.1 Od zbirateljstva do prvih muzejev 

Želja po zbiranju, razvrščanju in primerjanju se je pojavljala že v prazgodovini. Ljudje so z 

zbiranjem predmetov dokazovali svojo moč in čast, predmete so uporabljali za okras ali pa za 

označevanje pomembnih ljudi. Tako so nastale prve zbirke rastlin, kamnin, kosti, lobanj, 

školjk, orožja itd. Predmeti, ki so takrat veljali za nekaj posebnega, so bili edinstveni ali zelo 

redki, večji kot so bili, večjo vrednost so imeli (Hudales, 2008).  

Beseda museion se pojavi v času antične Grčije. Pomeni mesto, ki ga ščitijo muze, boginje in 

varuhinje lepih umetnosti. Antični museion sta predstavljala Platonova Akademija in 

Aristotelov Licej. Šlo je za tako imenovana raziskovalna središča, neke vrste akademije, 

katerih glavni namen ni bil zbiranje predmetov, temveč spoznavanje sveta ter pridobivanje in 

prenašanje novih znanj iz učiteljev na učence (Hudales, 2008). 

Grške in aleksandrijske akademije v srednjem veku zamenjajo samostani in cerkve (Horvat, 

1994). Tam so zbirali z vero povezane predmete, ki so jih potrebovali za širjenje vere. 

Kategorija umetniško lepega je bila pogojena s kategorijo koristnega. Predmet je bil torej 

vreden toliko, kolikor je koristil (Tavčar, 2003). Pomembno funkcijo v srednjem veku 

prevzamejo relikvije, shranjene v različnih bogato okrašenih posodah in skrinjicah. Cerkvene 

zakladnice so se namreč ponašale z dragocenimi kamni, materiali in drugimi predmeti 

predvsem zato, ker so dobile veliko darov premožnih družin (Hudales, 2008). Z darovi so 

okraševali posode za relikvije in s temi okrepili navdušenje romarjev in obiskovalcev, 

predmetom pa dodajali umetniško vrednost (Horvat, 1994).  

L. Tavčar (2003) piše o vlogi predmetov, skulptur in predvsem poslikav na stenah cerkva ter 

omenja tako imenovano »pedagogiko strahovanja«, ki naj bi vernike izobraževala oziroma 

opominjala, naj živijo po nauku Cerkve. Poleg tega velik del prebivalstva ni bil pismen, zato 

so vero najbolje razumeli prek slik. Slika pove več kot beseda, zato je bilo za cerkveno oblast 

pomembno predvsem to, kaj bodo upodobili, ne pa sama umetniška funkcija slike. Avtorica 

zato zavrača tezo, da je srednjeveška cerkev že oblika javnega muzeja. Glavni namen poslikav 

je bil namreč v spoznavanju vere, ne pa v izobraževanju, v smislu spoznavanja umetnin. 

V renesansi in humanizmu se je pogled iz Boga preusmeril v človeka. Plemiči so v zasebnih 

zakladnicah začeli zbirati različne predmete iz antike. Nekatere so se sčasoma razvile v prave 

zbirke. Moda zbirateljstva se je začela v Italiji (družina Medičejcev je bila zgled mnogim), 

kasneje pa se je razširila tudi drugod po Evropi (Horvat, 1994). Iz tega obdobja zato lahko 

zasledimo več različnih izrazov za zbirke: Wunderkammer, Kunstkammer, theatrum, the 

cabinet of curiosites, the closet of rarities, tudi studiola, camerina, cabinet in guardaroba 

(Hudales, 2008; Tavčar, 2003). V teh zbirkah so predstavljali svet, kakršnega so poznali. 

Veljalo je namreč, da so nekaj zares poznali samo, če so to lahko dokazali. Svoje vedenje so 

tako izkazovali z zbiranjem najrazličnejših predmetov (Tavčar, 2003). Hudales (2008, str. 40) 
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zapiše: »Izobraževalna funkcija muzejskih zbirk je postajala ena njihovih osnovnih 

značilnosti.« Ker pa so imele vse te zbirke tudi vzgojno funkcijo, so jih odprli nekoliko 

širšemu krogu (izbranim mladim umetnikom za namen študija). Tako sta se na primer iz 

zbrane medičejske zbirke učila Leonardo da Vinci in Michelangelo Buonarroti (Hudales, 

2008). Za najširšo javnost pa so bile odprte le cerkvene zbirke, katerih namen je bil še vedno 

oznanjevanje vere. V Rim so začeli zahajati verniki, da bi si ogledali relikvije svetnikov. 

Zaradi tega so začeli nastajati prvi katalogi postaj in svetišč, ki jih je vredno obiskati. Kasneje 

so v Rimu romarje začeli voditi po umetnostnih znamenitostih mesta. Obujali so antiko in 

tako se je znanje o antiki poneslo po celi Evropi (Tavčar, 2003). 

V 16. in 17. stoletju pridejo do razcveta kabineti čudes. Zbiranje predmetov (predvsem v 

zasebnih zbirkah) je postalo skorajda brezmejno in na prvi pogled je prišlo do pravega kaosa. 

Vendar je bil oblikovan poseben red, zbirke so delili glede na izvor, obliko, barvo, material in 

druge posebnosti. V 16. stoletju se je z muzeološko klasifikacijo ukvarjal Samuel 

Quiccheberg iz Antwerpna, zato velja za prvega muzejskega teoretika. Iskal je smiselne 

povezave med različnimi predmeti, urejal mnoge zbirke po Evropi in imel zato močan vpliv, 

ki pa se je v praksi začel kazati mnogo kasneje. Predlagal je Theatrum, izobraževalno 

ustanovo, v kateri ne bi imeli le zbirk, temveč tudi lastno knjižnico, delavnico s tiskarno, 

knjigoveznico ter kemični in alkimistični laboratorij (Hudales, 2008; Tavčar, 2003). Trudil se 

je, da bi zbirko približal obiskovalcu, ne pa, da bi bila namenjena in prilagojena zgolj 

lastniku. Obiskovalec bi z ogledom zbirke širil svoje znanje od preprostega k zahtevnejšemu 

(Tavčar, 2003). Nekatere zbirke iz 14., 15. in 16. stoletja so se kasneje razvile v muzeje 

(Horvat, 1994).  

V 17. in 18. stoletju je bilo zbirk po Evropi vse več. Zbirateljstvo se je s plemstva preselilo na 

meščanstvo, poleg tega se je nekoliko zožil tudi interes zbiranja. Posamezniki niso več zbirali 

nasploh vseh starin in posebnosti, temveč so se usmerili le v eno vrsto. Sledila je 

specializacija zbirk in boljša klasifikacija predmetov. S tem so si zbirke okrepile ugled v 

znanosti in kulturi ter pridobile večjo pedagoško funkcijo. Leta 1683 je bil v Oxfordu za 

javnost odprt prvi muzej na svetu – Ashmolean Museum. Znanih zbiralcev iz tega časa je 

veliko, nemški pedagog Avgust Hermann Francke pa je leta 1698 v Halleju ustanovil prvi 

muzej, ki je bil v celoti namenjen izobraževanju (Hudales, 2008).  

V razsvetljenstvu so se še intenzivneje zavzemali za izobraževalno vlogo ter javnost muzejev 

in zbirk. Leta 1765 je Denis Diderot zapisal, naj bodo muzeji dostopni javnosti brez omejitev. 

Na njegov poziv se je odzvalo veliko muzejev po Evropi in v ZDA. Kljub temu so številne 

zasebne zbirke ostale zaprte javnosti, ker jih lastniki niso želeli odpirati za vse, saj so menili, 

da prevelika množica ljudi v muzeju lahko moti tiho opazovanje umetniških del. Drugi 

poudarek v 18. stoletju pa je bil na klasifikaciji zbranih predmetov. Čeprav je ideja velikokrat 

ostala samo na papirju, v obliki katalogov in popisov, so nekateri večji muzeji predmete 

natančno klasificirali in uredili zbirke. Leta 1724 je Caspar F. Neickelius prvič omenjal 

termin muzeografija (Hudales, 2008). Ta daje praktične napotke o zbiranju, hranjenju, 

proučevanju in razstavljanju predmetov v najširšem smislu. Iz tega termina se kasneje razvije 
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muzeologija (Mahnič, 2008, str. 2). Zatem so začeli nastajati še drugi zapisi o varovanju 

predmetov, priročniki o delu v muzejih, predstavljanju in zaščiti muzealij (Hudales, 2008).  

19. stoletje so zaznamovale radikalne spremembe francoske revolucije. Muzej je postal javen 

in dostopen prostor za vse. Prej zasebne zbirke so se združevale v večje muzeje. Zaradi vse 

hitrejšega razvoja znanosti so muzeji, tudi na zunaj, postali nekakšne enciklopedije znanja. 

Pridobivati so začeli avtonomijo in veljalo je prepričanje, da morajo imeti lastno 

administracijo in zaposliti več osebja za delo za publiko (na primer pripravljanje razstav) in s 

publiko (na primer vodenje po razstavi). Veliko zbirk in muzejev se je specializiralo. Na drugi 

strani pa so države velikokrat izkoristile muzeje za širjenje lastnih političnih idej in 

nacionalizma. Velikokrat so prav muzejski predmet postavili za simbol nacionalne države, na 

primer Sveto pismo stare zaveze je postalo simbol Izraela (Hudales, 2008). 

Uvedba splošne šolske obveznosti je pospešila razvoj šolstva in posledično so se začeli 

odpirati tudi šolski ali pedagoški muzeji. Francoz Marc Antoine Jullien je leta 1817 prvi podal 

pobudo za ustanovitev vzgojnega muzeja. Zavedal se je, da je za napredek šolstva pomembno, 

da so učitelji seznanjeni z novostmi pedagoške stroke, da poznajo nove učne metode, učila, 

učbenike in šolsko organizacijo. Do uresničitve ideje je prišlo leta 1851 v Londonu, ko so 

odprli razstavo šolskih učil. Iz podobnih razstav učil so začeli nastajati šolski muzeji. Prvi 

šolski muzej je bil istega leta ustanovljen v Stuttgartu, kmalu sta mu sledila še šolski muzej 

v Torontu (1854) in Londonu (1857). Zatem so začeli odpirati šolske muzeje tudi drugod po 

svetu in nekateri izmed njih delujejo še danes (Pavlič, 1998). 

V 20. stoletju se močno izrazi izobraževalna funkcija muzejev, nekoliko v ozadje pa stopi 

vzgojna, ki je prej imela večjo veljavo. V muzejih so ugotovili, da imajo različni muzeji 

podobne težave in si zato pri reševanju le-teh lahko pomagajo. Kot nova znanstvena 

disciplina, ki se ukvarja z muzeji, se je uveljavila tudi muzeologija (Hudales, 2008). Je 

»veda, ki se v najširšem smislu ukvarja z dejavnostmi in procesi, ki se odvijajo znotraj 

muzejev« (Mahnič, str. 4, 2008). Tudi v 20. stoletju so bili mnogi novi muzejski projekti pod 

močnim vplivom družbenih sprememb in političnih propagand. To je se najbolj kazalo v 

interpretaciji znanja, informacij in muzejskih predmetov. Proti koncu stoletja so se muzeji 

poleg zbiranja, predstavljanja in varovanja kulturne dediščine usmerili tudi v razvoj družbe, 

vse bolj so se uveljavili tudi vizualni mediji. Sledil je hiter razvoj muzeološke misli, teorije in 

prakse in leta 1976 je bil ustanovljen Mednarodni muzejski svet ICOM (Hudales, 2008). To 

je še danes vodilna svetovna organizacija, ki povezuje muzeje vseh vrst in disciplin. ICOM se 

zavzema za varovanje dediščine, za večjo finančno in intelektualno avtonomijo muzejev, za 

privlačne muzeje in širši dostop do dediščine (ICOM, b. d.).  

1.2 Zbirke in muzeji na Slovenskem 

Prve popise o zbirkah pri nas je naredil popotnik Paolo Santonino, ki je čez naše kraje potoval 

s škofom Petrom Carlijem (Hudales, 2008). V svojem dnevniku je pisal o mnogih 

zanimivostih iz potovanj v letih 1485–1487. V zapisih omenja tudi slovenske kraje, cerkve, 

nekatere gradove in reke. Piše o obisku Kobarida, Tolmina, Škofje Loke, Kranja, Tržiča, 

Rogatca, Žič, Kamnika in drugih slovenskih krajev na poti. Na Ptuju je posebno opazil kipe in 
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velike marmornate kamne. Iz tega sklepa, da so bili na tem mestu nekoč naseljeni pogani. 

Obiskal je tudi Celje, za katerega Santonino navaja, da je obdano z obzidjem, polnim 

popisanih in fino klesanih kamnov, ter mnogimi reliefi. Ker je bilo mesto nekoč rimski 

municipij, so ga Celjani poimenovali kar »mala Troja« (Santonino, 1991).  

Prve zapise o zbirateljstvu pri nas pa je naredil Janez Vajkard Valvasor. Ker je ugotovil, da 

v tujini ne poznajo njegove domovine, se je odločil predstaviti Kranjsko. Zato si je ustvaril 

knjižnico in grafično zbirko, zbiral pa je tudi druge redkosti. S tem je ustvaril zbirko, kakršne 

so bile značilne v tistem času tudi drugod po Evropi (Reisp, 2013). Valvasor je pisal o 

srednjeveških cerkvenih zbirkah (npr. v Kamniku in Ljubljani) in o zasebnih zbirkah 

plemiških družin, ki jih omenja v Slavi vojvodine Kranjske. Nekatere družine so mu zbirke 

velikodušno pokazale, o ostalih pa je pisal le po pripovedovanjih drugih. Bil je mnenja, da bi 

morale biti zbirke zaradi svoje dragocenosti odprte vsem. Zapisal je tudi, da bi morali biti 

muzeji odprti za javnost zaradi zabave obiskovalcev, kar so sicer muzeji zavračali vse od 

konca dvajsetega stoletja (Hudales, 2008). 

Cerkvene in zasebne zbirke pa so skorajda v celoti izginile zaradi turških vpadov, ko so jih 

uporabili za namen obrambe. Želja po zbiranju dragocenih, edinstvenih predmetov se je tudi 

pri nas zopet okrepila v času humanizma in renesanse, še bolj pa v času razsvetljenstva. 

Valvasorjevo delo je delno nadaljeval Franc Anton Breckerfeld, ki se je uveljavil kot 

muzejski klasifikator tistega časa (Hudales, 2008).  

V 18. stoletju je magister kirurgije Filip Jakob Brecelj v Ljubljani ustanovil anatomsko 

gledališče. Šlo je za neke vrste muzej, kjer so izvajali sekcijo človeškega trupla z namenom 

posredovanja anatomskega znanja študentom anatomije. Njegovo delo je nadaljeval zdravnik 

ter učitelj anatomije in kirurgije Balthasar Hacquet (Zupanič Slavec, 2015). Pomembna 

osebnost je tudi profesor in jezuit Gabriel Gruber, ki je nekaj let deloval v Ljubljani. Za 

potrebe brodarske (navtične) šole je zbral različne ladijske modele. Danes jih nekaj hrani 

Narodni muzej, nekaj pa Pomorski muzej Serdeja Marše v Piranu. Pri Gruberju je študiral tudi 

Žiga Zois (Serše, Juričić Čargo, Južnič in Košir, 2005).  

Med zbiralci sta se v obdobju razsvetljenstva uveljavila še Žiga Zois in njegov brat Karel 

Zois. Najpomembnejša zbirka prvega je bila zbirka mineralov, imel pa je tudi bogato 

knjižnico, medtem ko se je Karel Zois ukvarjal predvsem z botaniko (Hudales, 2008). Za Žigo 

Zoisa je kamnine zbiral tudi Valentin Vodnik, sam pa je imel svojo mineralno in 

numizmatično zbirko. Numizmatično je Vodnik uredil in opremil z razlago (Kos in Toporišič, 

2013). Z numizmatiko se je ukvarjal tudi kulturni zgodovinar, zbiralec starin in umetniških 

del Jožef Kalasanc Erberg. Ker je zbiratelju na gradu Dol pri Ljubljani zmanjkovalo prostora, 

je v dolskem parku zgradil dva paviljona – biblioteko in umetnostni kabinet. Zasebna zbirka 

se je približala pravemu muzeju, saj je bila odprta tudi za javnost (Hudales, 2008). 

Odločitev o ustanovitvi prvega muzeja pri nas je bila sprejeta leta 1821. Pet let kasneje, leta 

1826, je cesar Franc I. ustanovitev odobril in ga poimenoval Deželni muzej za Kranjsko. 

Kasneje se je preimenoval v Narodni muzej Slovenije (Narodni muzej Slovenije, b. d.). Po 



 
 

7 
 

ustanovitvi tega so začeli ustanavljati muzeje tudi po drugih slovenskih mestih (Ptuj, Kamnik, 

Celje, Maribor). Prvi specialni muzej je bil šolski muzej, ustanovljen leta 1889. Med obema 

vojnama se je vloga muzejev utrdila, po drugi svetovni vojni pa je število muzejev močno 

naraslo in se umirilo v šestdesetih letih (Skupnost muzejev Slovenije, b. d.) 

2 SODOBNI MUZEJSKI TRENDI 

Muzeji se že vsaj 600 let ukvarjajo s posredovanjem znanja. Svet so ljudje že v preteklosti 

spoznavali tako, da so nabirali in hranili razne predmete. Te so začeli med sabo povezovati, 

iskati odnose med njimi, izpeljevati pravila in strukture ter tako gradili svoje znanje. Različna 

obdobja zgodovine so prinesla tudi različne poglede na zbiranje in razstavljanje predmetov. 

Spremenile so se tudi vrednote muzejev (Hooper - Greenhill, 1992).  

Jasna Horvat je že leta 1990 zapisala, da sta za muzeje in muzeologijo pomembni besedi 

ohranitev in dostopnost. Vsak predmet ima notranjo informacijo, duhovno vrednost in je 

postavljen v nek kontekst, ki določa njegovo vrednost v preteklosti in sedanjosti, zato ga je 

treba ohranjati. Da se lahko muzej v polnosti razvije, pa mora biti dostopen, se posvetiti 

ljudem, njihovim potrebam in možnostim, da razvijejo svoje talente. 

Iz statičnih zakladnic se muzeji vse bolj spreminjajo v okolje za aktivno udeležbo. Novemu 

načinu delovanja se morajo prilagoditi struktura osebja, stališče muzeja in vzorci dela. Muzeji 

se danes ozirajo na nove obiskovalce in iščejo nove načine sodelovanja z njimi. Samo 

zbiranje predmetov ni dovolj, pomembno je tudi povezovanje z ljudmi in ustvarjanje povezav 

z njihovimi izkušnjami. Nova naloga muzejev je, da tradicionalne koncepte muzeja združijo z 

izobraževalnimi vrednotami in s tem prispevajo h kakovosti življenja. Muzej je torej postal na 

eni strani ustanova za (vseživljenjsko) učenje, na drugi strani pa prostočasna dejavnost, 

namenjena užitku in potrošništvu. Javnost na muzeje gleda kot na obliko prostega časa, ki je 

tesno povezana z dragocenimi izkušnjami, in prav to muzeje loči od drugih prostočasnih 

dejavnosti (Hooper - Greenhill, 2005). Sedaj je za muzej uveljavljena spodnja definicija: 

»Muzej je po Statutu mednarodnega muzejskega sveta (Icom) opredeljen kot: za javnost 

odprta, nepridobitna, stalna ustanova v službi družbe in njenega razvoja, ki zaradi 

preučevanja, vzgoje in razvedrila pridobiva materialne dokaze o ljudeh in njihovem okolju, 

jih hrani, raziskuje, o njih posreduje informacije in jih razstavlja.« (Batič, Čeplak Mencin, 

Mikuž in Moder, 2005, str. 9) 

Glavne vloge muzejev danes so torej varovanje muzejskih predmetov, študije o njih in 

komunikacija s širšo družbeno okolico (Hooper - Greenhill, 2005). Muzeji s pomočjo 

interpretacije in predstavitve zbirk vedno znova spodbujajo premislek o preteklosti. Na ta 

način si muzeji krepijo identiteto in vplivajo tudi na prihodnost. Pridobljeno znanje želijo 

muzeji prenesti na širše občinstvo in sooblikovati sodobno družbo. Le tako lahko vzgajajo za 

spremembe in predstavljajo prostor demokratične družbene komunikacije in interakcije. 

Zaradi vezi s preteklostjo pa se muzejev držijo oznake dolgočasnosti in pozabljenega. Z 

delovanjem v korist družbe se lahko teh oznak znebijo. Muzeji morajo predstavljati prostor, s 

pomočjo katerega bodo ljudje na podlagi zbirk spoznavali sebe in družbo, premagovali tabuje 
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in predsodke do drugih. Postati bi morali družbene arene, kjer bi si ljudje ustvarjali vezi z 

neznanimi obiskovalci, izmenjevali informacije, na podlagi zbirk predmetov in njihovega 

pomena pa bi vzpostavljali družbene odnose. Muzeji bi s tem predstavljali varen, strpen in 

nevtralen prostor, v katerem bi potekal kulturni dialog (Širok idr., 2016). 

Tudi na Slovenskem se mnogi muzeji trudijo slediti novim trendom. Nekateri muzejski 

delavci in Skupščina Skupnosti muzejev Slovenije pa opozarjajo na vse večje težave. V 

odprtem pismu O katastrofalnem stanju v slovenskih muzejih in galerijah iz leta 2016 

opozarjajo na premajhna finančna sredstva ustanoviteljev (države in občin) ter na 

preobremenjenost muzejskih delavcev. To jim onemogoča kakovostno delovanje in kaže 

odnos države do istovrstnih institucij. Rešitev vidijo v skupnem dialogu in konkretnih 

dejanjih, saj se odkriva še veliko potenciala, vendar ga brez pomoči države ne morejo 

pokazati (Skupnost muzejev Slovenije, b. d.). Kljub temu se mnogi slovenski muzeji borijo za 

svoje mesto v družbi, delujejo aktivno in se vključujejo v različne projekte. Najbolj poznana 

sta zagotovo Mednarodni muzejski dan (vsako leto 18. maja) in Poletna muzejska noč (letos 

15. junija). Mnogi muzeji so za oba dogodka odprti brezplačno. Oba dogodka privabita precej 

obiskovalcev v slovenske muzeje (N. Š., 2019).  

3 ŠOLA IN MUZEJ 

3.1 Izobraževalna vloga muzejev 

Med sodobne pedagoške izzive zagotovo spada tudi institucionalno partnerstvo, katerega 

namen sta kakovostnejša vzgoja in izobraževanje. Povezovanje muzeja in šole je primer 

takšnega sodelovanja. Učenje samo v šolski učilnici je omejeno in na primer z obiskom 

muzeja učenci z aktivno udeležbo širijo svoje znanje. Na začetku povezovanja šol in muzejev 

(prehod iz petdesetih in šestdesetih let 20. stoletja) je šlo predvsem za zadovoljevanje potreb 

šole. Danes vemo, da so nekateri cilji komplementarni, vendar hkrati različni, in prav zato se 

lahko delo obeh institucij dopolnjuje. Muzej je torej »pomemben partner v šolskem sistemu«, 

ker predstavlja vir znanja in sredstvo vzgoje (Kemperl in Bračun Sova, 2014). V priročniku 

Kulturno-umetnostna vzgoja poudarjajo, da je kulturna vzgoja zelo pomembna že v otroštvu. 

Zajema namreč vsa področja človekovega delovanja in se povezuje z različnimi področji v 

vzgoji in izobraževanju. Muzeji v okviru kulturnih dni, projektnih tednov in šolskih tematskih 

razstav postanejo vez med vsemi učnimi predmeti in dejavnostmi (Bucik, Požar Matijašič in 

Pirc, 2011). Kateri cilji so bolj pokriti, je odvisno od vrste muzeja (Bračun Sova in Štrajn, 

2015). 

V muzejih imajo učenci možnost razvijanja različnih spretnosti, ki so bistvene za delovanje v 

resničnem svetu. Učenci razvijajo mnogotere inteligence, izrazijo svoje ideje in občutijo, da 

so pomembni člani skupine. Pomembno je, da ob obisku muzeja odkrivajo svoje sposobnosti. 

Pride lahko tudi do premika v hierarhiji odnosov v razredu, saj učenec, ki se v šoli težje uči, 

svoje znanje morda lažje pokaže ravno v muzeju, saj ta predstavlja drugačno okolje (Hopper -  

Grenhill, 2005). Z neposrednim stikom s kulturno dediščino učenci razvijajo do nje celosten 

odnos in pridobivajo trajno znanje. Z namenom povezovanja šol in muzejev Zavod za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije vsako leto organizira Dneve evropske kulturne dediščine in 
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projekt Spoznaj, varuj, ohrani. Skupnost muzejev Slovenije izdaja dve publikaciji: Pedagoški 

programi v slovenskih muzejih in galerijah ter Dostopen muzej – smernice za dobro prakso 

(Bucik, Požar Matijašič in Pirc, 2011). Z izdajo pedagoških programov so šolam predstavljeni 

programi, ki jih izvajajo posamezni muzeji. Namenjeni so vzgojiteljem, učiteljem in 

profesorjem, da jim pomagajo pri izbiri najprimernejšega muzeja ali galerije za učence 

(Skupnost muzejev Slovenije, b. d.). Tudi arhivi se povezujejo s šolami v obliki delavnic, 

vodstev, predstavitvenih izobraževalnih ur, tematskih učnih ur in s sodelovanjem pri 

raziskovalnih nalogah in projektih (Bucik, Požar Matijašič in Pirc, 2011).  

3.2 Muzejska pedagogika 

Z vzgojo in izobraževanjem v muzejih se ukvarja muzejska pedagogika, ki je 

interdisciplinarna. Povezuje namreč različna področja in različne šolske predmete. Poleg tega 

razstavni eksponati pri učencih spodbujajo kognitivne procese, kot so pomnjenje, primerjanje, 

klasificiranje, generaliziranje ipd. Ker se vseh predmetov v muzejih ne smejo dotikati, se 

lahko čutno spoznavanje dopolni na primer s pomočjo replik (Tavčar, 2009a). Obisk muzeja 

ali galerije sam po sebi namreč ni dovolj. Glavni namen muzejev je, da učenca prek njegovih 

interesov in izkušenj uvajajo v spoznavanje umetnosti in kulturne dediščine (Tavčar, 2009b). 

Razstavni eksponati predstavljajo orodje za predstavitev vsebine muzeja. Prek njih je 

obiskovalcu ponujena izkušnja in ta bo postala prioriteta v prihodnosti razvoja muzeja. 

Pomembno je, da so pri učenju prisotni različni slogi učenja – od tega, da se učenci lahko 

predmetov dotikajo, rešujejo probleme z realnimi predmeti umetnosti, zgodovine, tehnike, 

znanosti, do tega, da je ob učenju prisoten mentor ali tutor. Takšni načini učenja so primerni 

za vse muzeje in niso potrebni posebni finančni vložki (Rovšnik, 2012). 

3.3 Konferenca Šola in muzeji 

Pomembnosti povezovanja muzejev in šol se zavedajo tako šole kot muzeji. Letos je bila 15. 

in 16. marca organizirana že tretja konferenca Šola in muzeji, tokrat v Pokrajinskem muzeju 

Ptuj Ormož. Dobrodošli so bili učitelji, kustosi muzejev in tudi drugi, ki se zavzemajo za 

ohranjanje kulturne dediščine, da so bodisi le poslušalci ali da prispevajo predstavitev svojega 

strokovnega dela. Glavni namen konference je iskati različne možnosti za sodelovanje in 

predstavitev primerov dobre prakse. Letos je bila zastavljena mednarodno (Šola in muzeji,          

b. d).  

Prvega posveta leta 2017 se je udeležilo dve tretjini muzejskih in galerijskih delavcev, tretjina 

pa jih je prihajala iz vzgojno-izobraževalnih zavodov (Krapše, 2017). Že ob hitrem pregledu 

kazala e-zbornika konference iz leta 2019 najdemo precej več kot tretjino predstavnikov 

vzgojno-izobraževalnih zavodov. Iz tega lahko sklepamo, da je konferenca na dobri poti, saj 

tudi učitelji očitno želijo vse več prispevati k medsebojnemu sodelovanju muzejev in šol. 

3.4 Otroci v muzejih 

Otroci v muzejih (Kids in Museums) je manifest, ki podaja predloge, kako narediti muzej 

primernejši za otroke, mlade in družine. Predlaga naslednje: 

1. Bodite prijazni. 
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2. Poskrbite, da bo preprosto in udobno.  

3. Ne pozabite, da družine prihajajo v vseh oblikah in velikostih. 

4. Bodite dostopni vsem. 

5. Dobro komunicirajte. 

6. Delajte skupaj. 

Manifest med drugim poudarja tudi, da naj bo obisk muzeja zabaven, naj obiskovalci delijo 

svoje zgodbe, pomembne pa so tudi dostopnost muzeja, prilagodljivost programa za otroke s 

posebnimi potrebami ter dostopnost in prijaznost zaposlenih v muzeju (Kids in museums, 

2019). Organizacija Otroci v muzejih pripravlja različne dejavnosti v muzejih, med njimi tudi 

Takeover day, dan, ko učenci prevzamejo delovanje in upravljanje muzeja. Otroci na ta dan 

nadomestijo vse muzejske delavce, tudi direktorja in kustose, prevzamejo pa tudi organizacijo 

in vodenje po razstavi (Kids in museums, 2019).  

K. Širok idr. (2016) izražajo podporo takšnim dogodkom in predlagajo še druge projekte, v 

okviru katerih se šola in muzej lahko povezujeta. Projekt Muzej prevzame šolo pripravi 

muzejsko in šolsko osebje. S postavljeno sceno se učencem omogoči, da spoznavajo določeno 

zgodovinsko obdobje kar v šoli. Šolam se lahko muzeji približajo tudi s projektom Muzej v 

škatlici, pri katerem muzejski delavci pripravijo kovček z zanimivimi predmeti in z njimi 

potujejo po šolah, vrtcih. Tudi Tome (2017) piše o pomembnosti in nujnosti takšnih 

projektov, a hkrati opozarja, da programi, s katerimi muzeji lahko obiščejo šole, ne 

nadomestijo kulturne ustanove, temveč jo le kakovostno dopolnijo. Stik z originalnimi 

predmeti v muzejskem okolju je namreč nenadomestljiv. 

3.5 Učenje v muzeju 

Razvojna psihologija ima močan vpliv na sestavljanje muzejskih programov za šolske 

skupine. Učenec, ki pride v muzej, ima že določene izkušnje in predstave o svetu in te 

določajo, kako bo sprejemal predstavljeno in kaj se bo iz tega naučil. Znanje se namreč 

pridobiva z leti in nanj ves čas vplivajo predhodne izkušnje in predstave posameznika. Pri tem 

je zelo pomembna interakcija, saj učenje vključuje stalni konflikt med posameznikovimi 

predstavami in novim spoznavanjem resničnega. Učenec stalno dograjuje svoje znanje z 

novimi informacijami. Enak proces se dogaja tudi med spoznavanjem novega v muzeju. Ker 

pa učenci znajo hitro ponoviti slišano, čeprav tega ne razumejo, je pomembno učenje od 

konkretnega k abstraktnemu v počasnem tempu. Zelo je pomembno, da lahko učenci 

delno tudi sami izbirajo, kaj bi si ogledali. Tako pridobijo občutek, da so sposobni razumeti 

predstavljeno snov, in se znebijo občutka nemoči. Ogled manjšega števila predmetov 

učencem omogoča, da predstavljeno zares razumejo (Jensen, 2007). 

Za pozitivno in kakovostno izkušnjo morajo učenci dobiti osnovna pojasnila o predmetu, 

hkrati pa jih ne smemo obremenjevati s preveliko strokovnostjo, saj ne bi razumeli smisla. 

Metode in načela muzejskega dela z učenci so zelo podobne klasični pedagogiki. Nova 

spoznanja naj učenci gradijo prek igre, saj ta vpliva na samozavest in uživanje. Iz muzeja naj 

gredo otroci veseli, polni doživljajskih vtisov in znanja. Pridobivanje znanja je močno 

povezano s čustvi, zato učence bolj zanimajo stvari, ki jih lahko povežejo s svojim 



 
 

11 
 

predznanjem in izkušnjami. Učenje v muzejih naj poteka multisenzorno. Tudi teme, ki so 

predstavljene, naj bodo življenjske in razumljive starostni skupini (Kiurski, 2019).  

Prav tako je pomemben odnos zaposlenih, saj igra ključno vlogo pri tem, ali se bo šolska 

skupina še vrnila ali ne. Za bogatejši in drugačen način spoznavanja muzejev so ključnega 

pomena vodiči. Ti morajo biti dobro usposobljeni, imeti občutek za delo z ljudmi in smisel za 

humor. Učenci v muzeju dopolnijo svoje znanje, pridobljeno v šoli, in hkrati razvijajo pogled 

na stvari z različnih zornih kotov. Navdušenost lahko pozitivno vpliva na njihovo kasnejše 

obiskovanje muzejev v odrasli dobi (Širok idr., 2016). Kiurski (2019) opozarja predvsem na 

pristnost. Vodiči namreč predstavljajo celotno delo muzeja.  

Sodobni pouk zgodovine mora temeljiti na vključevanju učencev, saj se s tem spodbudi 

učinkovito in uspešno vseživljenjsko učenje. Učenci prek vključevanja pridobivajo znanje, 

raziskujejo, hkrati pa razvijajo tudi učne spretnosti. Pridobljeno znanje je trajnejše in jih 

pripravi na kasnejše samostojno izobraževalno delo (Trškan, 2016). Pri spoznavanju 

zgodovine lahko učitelj uporablja zgodovinske vire. Uporabni so pri ponazoritvi in popestritvi 

pouka, lahko služijo kot vir informacij ali pa kot študijsko gradivo. Temelj zgodovinskih 

znanstvenih metod je v proučevanju zgodovinskih virov in zato so tudi pri pouku zgodovine 

osrednja učna metoda (Brodnik, 2013). 

Aktivno učenje je kakovostno učenje, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira. 

Učenje je namreč učinkovitejše, če učenec samostojno raziskuje in razmišlja, se aktivno 

vključuje v skupino ter postavlja in preizkuša hipoteze. Če je učenec osebno vpleten v učenje 

in se pri učenju srečuje z resničnimi življenjskimi okoliščinami, bo gradil trajnejše znanje. 

Naučeno bo lažje prenesel v druge, podobne situacije, lažje pa bo tudi razumel sebe in svet 

(Marentič Požarnik, 2019). Za aktivno učenje je potrebna aktivnost tako učitelja kot učenca. 

Učitelj je posredovalec in usmerjevalec učenja ter učencem pomaga razviti njihove 

sposobnosti za samostojno delo. Aktivno učenje je treba počasi in vztrajno uvajati v šolo, 

učence pa pripraviti na sodelovanje (Trškan, 2016). Muzeji ne smejo predstavljati avtoritete, 

temveč morajo spodbujati obiskovalce k aktivni vlogi. Pomembno je, da udeleženi v muzeju 

sodelujejo, so prisotni v dialogu in spoznavajo druge (Širok, 2016). 

Izkustveno učenje temelji na lastnih neposrednih izkušnjah in navadno poteka zunaj šole. 

Pomemben je dialog z drugimi, ki hkrati odkrivajo novo. Pri takem učenju se v celoto 

povežejo neposredna izkušnja, opazovanje, spoznavanje in ravnanje (Marentič Požarnik, 

2019). Igra vlog (učenci prevzamejo tujo identiteto) in simulacija (učenci obdržijo svojo 

identiteto) sta primera izkustvenega učenja. Na tak način se učenci rešujejo problemske 

situacije. Vživljajo se v zgodovinsko dogajanje, in ker so neposredno vključeni, so tudi 

čustveno vpleteni in zato bolj motivirani (Brodnik, 2013). 

Edutainment oziroma zabavno izobraževanje je izobraževanje, ki učenje v muzejih bogati 

oziroma predstavi na zabaven način. Navadno vodstvo po razstavi za učence ni dovolj. V 

muzeju se morajo učenci naučiti tisto, česar se pri pouku ne morejo (Širok idr., 2016). 
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3.6 Učne oblike dela 

S pomočjo učnih oblik urejamo odnose in določamo vloge učencev pri pouku. Pri frontalnem 

pouku gre za neposredno učno delo in ima učitelj vlogo prenašalca znanja. Navadno ima pred 

sabo večjo skupino učencev. Pri posrednih učnih oblikah ima učitelj vlogo usmerjevalca, 

hkrati pa je pomembno, da daje jasna navodila in motivira učence za delo. Med te oblike 

uvrščamo skupinsko delo, tandem in individualno delo. Pri skupinskem delu se učenci skupaj 

učijo in delajo, bolj razumejo snov, razvijajo kritično mišljenje, medsebojne vrednote, učijo se 

sodelovanja in bolj poglabljajo razumevanje drugih. Tudi delo v dvojicah (tandem) spada med 

skupinsko delo. Pri tem je pomembna komunikacija obeh udeležencev, med njima se razvija 

dober odnos, manj je možnosti za individualizem. Velikokrat se uporablja v povezavi z 

individualnim delom. Pri individualnem delu gre za samostojno učenje, ki temelji na 

aktivnosti vsakega posameznika. Učenec ima neposreden odnos do učne vsebine, za to pa je 

treba upoštevati usposobljenost in starost učenca. Učitelj ima vlogo svetovalca (povzeto po 

Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

Klasične učne oblike dela lahko v muzeju nadgradimo z različnimi sodobnimi pristopi. N. 

Gonza in V. Hus (2013) predstavljata nekaj načinov poučevanja kulturne dediščine na 

primarni stopnji izobraževanja: 

̶ kulturna dediščina skozi virtualne igre – pri 3D-igrah učenci prevzamejo določeno 

vlogo in ta jih vodi k lažjemu razumevanju zgodovinskih dogodkov in različnih kultur; 

̶ kulturna dediščina skozi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo omogoča 

spoznavanje kulturne dediščine na svetovni ravni (premagovanje kulturnih ovir), 

spodbuja izmenjavo znanja in idej, v oporo je lahko tudi učencem s posebnimi 

potrebami; 

̶ kulturna dediščina skozi igre vlog – prek odigrane življenjske situacije učenci 

spoznavajo različne zgodovinske situacije, kar učence izzove k razmišljanju o 

vprašanjih dediščine; 

̶ kulturna dediščina skozi umetniško izražanje – izkustveno učenje vodi učence k 

spoštovanju vrednosti in ohranjanju kulturne dediščine. Učenci se najprej naučijo 

nekaj o kulturni dediščini, nato se tudi sami umetniško izražajo, na koncu pa sledita 

refleksija in vrednotenje učenčevih izdelkov; 

̶ kulturna dediščina skozi aplikacijo Google Maps – z digitalnimi zemljevidi učenci 

razvijajo prostorsko razmišljanje, ohranjajo kulturo in spoznavajo nove pedagoške 

prakse. 

Da pa je učenje v muzejih zares uspešno, je v prvi vrsti nujna strokovna usposobljenost 

zaposlenih v muzeju. Muzejski delavci morajo dobro razmisliti, s kom bodo delali, kakšne 

interese in znanje ima skupina obiskovalcev ter kako bodo do njih pristopali. Pomembno je, 

da se vzpostavi interakcija med vsebino zbirke in publiko. Za to je potrebno zelo dobro 

poznavanje ciljev skupine. V šolah je vse večji premik od frontalnega vodenja k drugačnim 

načinom dela z učenci. Spodbuja se, da učenci v muzejih raziskujejo samostojno, da se stvari 

lahko dotikajo, da sami gradijo svoje znanje. Verjeti morajo, da lahko razumejo svet okrog 

sebe. Namesto da bi v muzejih samo prenašali znanje, je bolje, da ga obiskovalci gradijo sami 
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in z drugimi obiskovalci. Muzeji naj delujejo interaktivno, saj to prinaša velike uspehe 

(Hooper - Greenhill, 2009). 

3.7 Motivacija 

»Učna motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji; obsega vse, kar daje 

(od zunaj in od znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in 

kakovost.« (Marentič Požarnik, 2019, str. 196) Pri učni motivaciji »gre za rezultat sovplivanja 

ali interakcije trajnejših osebnostnih potez (interesi, stopnja storilnostne motivacije, raven 

aspiracije pri učencu) in značilnosti učne situacije (privlačnost, težavnost, smiselnost učnih 

nalog, medosebni odnosi).« (Prav tam, str. 197) Kakovostno učenje in znanje v šoli se lahko 

dosežeta le, če učitelj zna prepoznavati in upošteva motivacijske značilnosti učencev. Le 

motivirani učenci se namreč lahko učijo in pri tem vztrajajo, dokler ne dosežejo zastavljenih 

ciljev (Juriševič, 2012). 

Pomembno je, da učitelji že pred prvim stikom z učenci naredijo celosten model 

kakovostnega motiviranja učencev. Model PPZZ zajema naslednje sestavine:  

̶ pozornost,  

̶ pomembnost,  

̶ zaupanje in  

̶ zadovoljstvo.  

Pri učencih učitelj doseže pozornost z uporabo novosti, zanimivih problemov in s 

spremembo v pouku. Pomembnost poveča z uporabnim znanjem, povezovanjem učenčevih 

predhodnih izkušenj, osebnih ciljev, zadovoljitvijo potreb in priložnostjo za sodelovanje. 

Zaupanje pri učencih je večje, kadar poznajo jasne cilje, imajo priložnost za reševanje 

izzivov, imajo možnost kontrole nad lastnim učenjem, dobijo pravo mero pomoči in vodenja 

ter podrobne povratne informacije. Zadovoljstvo učenci čutijo ob uporabi naučenega, 

pohvali, priznanju, oceni in povezovanju dosežkov s pričakovanji (povzeto po Marentič 

Požarnik, 2019). 

3.8 Motivacija v muzeju 

Otroci se že rodijo z željo po učenju. Najprej se učijo hoje in govora in pri tem gre za 

spontane procese. Z odraščanjem ta želja začne izginjati, vendar jo v spodbudnem okolju 

lahko ohranjajo. Otroci se morajo osvoboditi negativnih občutij in strahu, morajo se usmeriti 

v smiselne aktivnosti in reševati naloge, ki so jim v izziv in so jih sposobni rešiti. Ko so 

zahtevnejše in kompleksnejše informacije predstavljene na zanimiv način, je oseba 

pripravljena na nadaljnje nadgrajevanje svojega znanja. Muzeji imajo veliko vlogo pri 

spoznavanju novega, predstavljajo prostor, kjer se abstraktno prelevi v konkretno. Prav to 

motivira ljudi za obisk muzeja (Csikszentmihalyi in Hermanson, 2009). 

Poznamo notranjo in zunanjo motivacijo. Zunanja motivacija izhaja iz želje, da bi nekaj 

pridobili ali da se izognemo neželenemu, notranja pa izhaja iz človeka samega, iz njegovih 

želja po spoprijemanju z izzivi (Juriševič, 2012). Šole večinoma lahko delujejo s pomočjo 

zunanje motivacije, saj imajo močne zunanje spodbujevalce (ocene). V muzejih pa zunanjih 
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sredstev, ki bi prisilili obiskovalca k obisku, praktično ni in zato se morajo zanašati predvsem 

na notranjo motivacijo. Obiskovalci v prvi vrsti obiščejo razstavo zaradi radovednosti in 

zanimanja. Če jim razstava ne ponudi nekaj resnično koristnega, v muzeju ne bo prišlo do 

pozitivnih intelektualnih ali čustvenih sprememb. Zato je potreben razmislek, kaj obiskovalce 

resnično motivira. Pozornost pri obiskovalcih pritegne nekaj starodavnega in skrivnostnega, 

prav tako pa tudi svetle barve, velikost eksponatov in interaktivne razstave. Pomembno je, da 

muzej zagotovi obiskovalcu izkušnjo, ki mu bo osebno nekaj pomenila. Muzeji morajo 

obiskovalcem zagotoviti eksperimentalni pristop (Csikszentmihalyi in Hermanson, 2009). 

3.9 Obisk muzeja 

Muzeji se trudijo, da privabijo šolske skupine, hkrati pa od njih pričakujejo tudi primerno 

obnašanje. L. Tavčar (2015) piše o svojih negativnih izkušnjah s pedagoškimi delavci, ki so 

pripeljali razrede v Narodni muzej. Učitelji in učiteljice so se večkrat umaknili in niso bili 

prisotni med vodenjem po muzeju, včasih so pred učenci komentirali vodenje in razlago 

kustosa, zavračali so možnost, da bi sami aktivno sodelovali pri dejavnosti, spet drugič pa so 

se vključevali preveč. Avtorica rešitev vidi v publikacijah s kratkimi napotki, ki bi jih lahko 

objavili na spletni strani muzeja.  

Učiteljica M. Nardin je na konferenci Šola in muzeji (2019) predstavila svoje poglede na 

sodelovanje med muzeji in šolo. Za pripravo in analizo obiska muzeja predlaga izkustveno 

učenje in individualno delo ali delo v manjših skupinah. Vlogo učitelja vidi predvsem v 

spodbujanju učencev h kritičnemu mišljenju ter v spremljanju in usmerjanju dela. S 

samostojnim raziskovanjem učenci sami pridejo do spoznanja, da je lahko tudi obisk muzeja 

del učnega procesa. Učenci morajo že pred obiskom muzeja raziskovati temo, o kateri bodo 

govorili v muzeju. Ob izkustvenem učenju v muzeju svoje znanje nadgradijo, hkrati pa že 

kritično presojajo slišano. Vse to učencem omogoča tako intelektualni kot socialni razvoj. 

Na plakatu R. Čeh (2017) je kratko, jedrnato in nazorno prikazano, kakšna je vloga učitelja in 

muzejskega delavca, kako naj učitelj pripravi učence, kaj lahko pričakujejo, ko obiščejo 

muzej, in kakšna je njegova vloga med vodstvom. 
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Slika 1: Plakat Vloga učitelja in muzejskega pedagoga pri vzpostavljanju in ohranjanju 

discipline v muzeju (Čeh, 2017, str. 257) 
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4 SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ 

4.1 Kratka zgodovina Slovenskega šolskega muzeja 

1870 Prva samostojna razstava učil v Ljubljani (Okoliš, 2013). 

 

1898 Zveza slovenskih učiteljskih društev v Ljubljani ustanovi šolski muzej, ki se 

je imenoval Muzej slovenskega in istrsko-hrvaškega učiteljstva. Je prvi 

specialni muzej na slovenskem ozemlju (Okoliš, 2013). 

 

1912 Prenehanje delovanja zaradi številnih težav (število šoloobveznih otrok in 

potreb po šolskih prostorih je hitro naraščalo in zato se je moral muzej 

velikokrat seliti po šolah in drugih ustanovah) (Okoliš, 2013). 

 

1938 Muzej začne ponovno delovati pod imenom Muzej slovenskega šolstva 

(Okoliš, 2013). 

 

1949 Muzej se preimenuje v Slovenski šolski muzej (Ostanek, 1956). 

 

1960 Pridobitev naziva »dokumentacijski center za zgodovino šolstva« 

(Slovenski šolski muzej, b. d.). 

 

1984 Selitev v prostore med uršulinskim samostanom in Gimnazijo Jožeta 

Plečnika (Plečnikov trg 1), kjer muzej deluje še danes (Okoliš, 2013). 

 

1988 Odprta stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja, ki je 

predstavljala razvoj šolstva vse do leta 1848 (Šuštar, 2002). 

  

1999  Ponudba v muzeju se je razširila s prvo muzejsko učno uro iz časa Avstro-

Ogrske z naslovom Cesarska pesem (Balkovec Debevec in Ribarič, 2017). 

 

1999–2001 Postavitev nadaljevanja stalne razstave: Šolstvo na Slovenskem II in III 

(Šuštar, 2002). 

 

2018 – Pripravljanje nove razstave »Šola je zakon!« (Arko, Balkovec Debevec, 

Guzej in Mali, 2018). 

 

4.2 Stalna razstava: Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja 

Ker smo se v empiričnem delu magistrskega dela osredotočili posebej na stalno razstavo 

Šolstvo na Slovenskem, bomo njeno vsebino podrobneje predstavili. Osredotočili se bomo na 

razvoj in nastanek osnovne šole, saj je ta tema podrobneje predstavljena učencem četrtega in 

petega razreda osnovne šole, ko obiščejo SŠM. Vsebina je zapisana po pregledu različnih 
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muzejskih katalogov, ki so izšli ob razstavi. Vsebina se ob obisku šolske skupine prilagodi in 

vsak izmed vodičev jo popestri z različnimi zgodbami učencev nekoč ter s prikazom in 

razlago uporabe raznih učil, šolskih potrebščin ter maket učilnic in šol, ki se nahajajo v 

muzeju.  

Vzgoja in izobraževanje nas spremljata že od prazgodovine. Takrat šol, kot jih poznamo 

danes, še niso imeli, mlajši so se učili s posnemanjem starejših. Vzgoje in izobraževanja so 

bili v smislu predajanja znanja deležni vsi (Ciperle in Vovko, 1988). Iz poznoantičnega 

obdobja ni nobenih zapisov, da je načrtno izobraževanje že potekalo, vendar se sklepa, da so 

latinske šole obstajale tudi pri nas (Okoliš, 2009).  

 

Slika 2: Stilus in voščena tablica, kakršne so uporabljali v latinskih šolah (osebni arhiv) 

Ker se je družba vse bolj spreminjala v razredno, se je tudi vzgoja vplivnejših otrok začela 

razlikovati od vzgoje drugih družbenih slojev. Plemstvo se je začelo krepiti, hkrati pa je 

potekalo tudi pokristjanjevanje, kar je pomenilo prvo zavestno vzgajanje otrok in odraslih. V 

srednjem veku so se torej s poučevanjem ukvarjali predvsem misijonarji. Ker je bilo ljudstvo 

nepismeno, so ga učili tako, da so posamezniki verske obrazce ponavljali toliko časa, dokler 

jih niso znali na pamet. Učni jezik je bila latinščina. Šole so bile sprva organizirane samo z 

namenom izobraževanja duhovščine, kasneje pa so šole lahko obiskovali tudi otroci višjih 

slojev. Na Slovenskem so delovale stolne, župnijske in samostanske šole (Ciperle in Vovko, 

1988). 

Stolne šole so smeli obiskovati tako revni otroci kot otroci plemičev, vendar se je njihova 

učna snov razlikovala. Samostanske šole so bile v prvi vrsti namenjene tistim, ki so pozneje 

ostali v samostanih. Ženski samostani so bili edini prostor, kjer so tudi dekleta bogatejših 

staršev lahko pridobila nekaj izobrazbe. V župnijskih šolah so večinoma poučevali župniki. 

Obiskovali so jih podložniki, ker pa niso imeli možnosti, da bi si sami izbrali poklic, je bila 

izobrazba, ki so jo dosegli, v rokah zemljiškega gospoda. Tako se slovenski otroci prek 

župnijskih šol niso velikokrat povzpeli po družbeni lestvici (Ciperle in Vovko, 1987). V 

vzgoji in izobraževanju je prevladoval krščanski vzgojni ideal (Okoliš, 2009). Na prelomu 12. 

in 13. stoletja so se na Slovenskem razvila prva mesta z meščani, s tem pa tudi mestne šole. 

To so bile prve posvetne šole pri nas, pouk pa je potekal v materinščini učencev. Pri nas sta 
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bili to nemščina in italijanščina, saj slovenščina takrat še ni bila razvita kot knjižni jezik 

(Ciperle in Vovko, 1988). 

V obdobju protestantizma je bil poudarek na izobraževanju zelo velik, saj so protestanti 

zagovarjali, da naj bo Biblija v maternem jeziku dostopna vsakomur. Posledično so se 

pojavile potrebe po novih šolah in po iskanju novih učnih metod. Slovenski protestanti so se 

zavedali, da slovenski jezik še ni knjižen. Primož Trubar je z namenom, da bi ljudstvo 

naučil branja in poučevanja, leta 1550 izdal Abecednik in Katekizem, prvi dve slovenski 

tiskani knjigi (Okoliš, 2009). Trubar je v Cerkovno ordningo zapisal, da bi morala imeti vsaka 

župnija svojega učitelja in šolo. Zaradi njegovih prizadevanj velja za »očeta slovenske 

osnovne šole«. Šola je lahko osnovna le, če izpolnjuje pogoje, da je: 

̶ elementarna: za sprejem ni potrebe po predhodni izobrazbi; 

̶ splošna: namenjena vsem, ne glede na premoženje, spol, razredno pripadnost in 

bodoči poklic; 

̶ ljudska: učni jezik je materinščina učencev. 

Te tri temeljne pogoje so protestantske šole, vsaj v teoriji, izpolnjevale. V času protestantizma 

je bil zapisan tudi prvi šolski red – šolska pravila. Med njimi na primer, da učenci ne smejo 

zamujati v šolo, ne smejo klepetati in brez dovoljenja zapuščati učilnice, dovoljeno pa je bilo 

igranje z žogo. Kljub dobrim zasnovam protestantske šole niso tako dobro potekale in niso 

dosegle podložnikov (Ciperle in Vovko, 1987). 

 

Slika 3: Pridni učenci so bili zapisani v zlate bukve, poredni pa v črne (osebni arhiv) 

V okviru protireformacije so bile mnoge protestantske šole ukinjene. Šole so prevzeli jezuiti 

in katoliška cerkev. Osredotočili so se predvsem na kakovostno izobrazbo duhovnikov. 

Poudarek je bil na znanju latinščine, ki je bila uradni jezik cerkve, znanosti in diplomacije. S 

tem so si postavili ločnico od navadnega ljudstva. Jezika niso razumeli in jim ni bil dostopen. 

Pri javnih nastopih pa so jezuiti uporabljali tako nemški kot slovenski jezik. Da bi nadarjeni 

otroci lahko obiskovali jezuitske šole, so uvedli elementarne šole, tako imenovane 

pripravljalnice, katerih glavni namen je bil pripraviti učence na nadaljnje šolanje (Okoliš, 

2009). Zaradi razvoja trgovine so nastale poklicne šole, ki so bile v interesu staršev. Tako so 
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njihovi otroci pridobili potrebno osnovno izobrazbo. Kar nekaj jih je delovalo tudi ilegalno. 

Ker jezuitske šole niso sledile napredku, jih je pozneje prevzela avstrijska država (Ciperle in 

Vovko, 1987). 

Obdobje razsvetljenega absolutizma je prineslo veliko sprememb tudi na področju šolstva. 

Marija Terezija in Jožef II sta zaradi želje po povečanju moči monarhije uvedla obvezno 

osnovno šolo za vse, ne glede na spol, stan in prihodnji poklic. Na Slovenskem je Blaž 

Kumerdej naredil velik korak s predlogom, naslovljenim na cesarski dvor. Predlagal je 

organizacijo osnovnih šol na Kranjskem in poučevanje v slovenskem jeziku, vendar predlog 

ni bil sprejet. Leta 1774 je bil zapisan prvi uradni šolski zakon Splošna šolska naredba, ki so 

ga leta 1777 prevedli tudi v slovenski jezik. V zakonu je bilo zapisano, naj šolo obiskujejo vsi 

otroci od šestega do dvanajstega leta starosti. Ker pa ni narekoval nobenih kazni, veliko otrok 

ni prihajalo k pouku. Po zakonu so bile ustanovljene tri vrste šole, katerih vsebina je bila 

prilagojena sloju prebivalstva. Obstajale so trivialke (za podeželske otroke) ter normalke in 

glavne šole (za meščanske otroke), po katerih so lahko učenci šolanje nadaljevali. Šole na 

Slovenskem so na začetku izobraževanja otrok uporabljale tudi slovenski jezik, da so učenci 

razumeli snov, sicer pa je bil učni jezik v šolah nemščina (Okoliš, 2009). 

Čeprav le za kratko obdobje, je čas Ilirskih provinc pomenil velik napredek. Dobili smo 

enotno osnovno šolo in s tem so slovenski kmečki otroci dobili večje možnosti za 

nadaljevanje šolanja (Ciperle in Vovko, 1987). Zaradi prizadevanj Valentina Vodnika je 

slovenščina postala učni jezik in učni predmet, prav tako pa je napisal večino potrebnih 

slovenskih učbenikov. Zaradi materinščine v osnovni šoli se je začela pospešeno razvijati tudi 

narodna zavest (Okoliš, 2009). 

Po koncu Ilirskih provinc je naše ozemlje zopet pripadalo Avstriji in tako se je tudi šolstvo 

vrnilo v obliko, kakršna je bila pred prihodom Francozov. To je bilo zapisano v Politični 

šolski ustanovi nemških šol – drugem avstrijskem osnovnošolskem zakonu. V veljavi je bil od 

leta 1805 do leta 1869 in je med drugim predvideval gradnjo novih šol. Zopet so bile uvedene 

trivialke, glavne šole in normalke. Veliko šol je tako kljub različnim težavam dobilo svojo 

stavbo. Šolska obveznost je bila v tem času podaljšana do petnajstega leta starosti. Uvedene 

so bile nedeljske oziroma ponavljalne šole, namenjene utrjevanju znanja. Imele so velik 

pomen, ker so potekale v materinščini. Zaradi velikega obiska teh šol so kmalu postale tudi 

nadaljevalne in začetne. Tako se je nadarjenim učencem povečala možnost, da so prišli na 

gimnazije (Okoliš, 2009). 

Po letu 1848 je spet prišlo do reorganizacije šolstva. Po reformah je nadzor nad šolami 

prevzela država (prej je imela nadzor cerkev), šole so odprle vrata pripadnikom drugih 

verskih skupnosti, učitelje pa je začela plačevati država. Leta 1869 je prišel v veljavo nov 

osnovnošolski zakon, ki je pri nas veljal vse do stare Jugoslavije. Čeprav je minilo kar nekaj 

let, so se z zakonom določene uvedbe začele uresničevati. Učiteljice so po zakonu postale 

enakopravne učiteljem, uvajale so se osemletne obvezne osnovne šole, začela se je gradnja 

novih šol. Vse to je prispevalo k zmanjšanju nepismenosti (Okoliš, 2009). Leta 1919 je bila 

ustanovljena Univerza v Ljubljani, kar je za slovenski narod pomenilo velik uspeh. 
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Slika 4: Spričevalo iz šolskega leta 1919/1920, ko je bil v veljavi še star način 

ocenjevanja (osebni arhiv) 

Po razpadu Avstro-Ogrske so v Državi SHS, Kraljevini SHS in na koncu Kraljevini 

Jugoslaviji v šolskih klopeh umikali nemški učni jezik. Med vsemi narodi v Kraljevini SHS je 

bil med Slovenci največji delež pismenih prav zaradi dobro razvitega šolskega sistema 

(Okoliš, 2002). Nov zakon iz tega obdobja je prepovedal telesne kazni ter uvedel razrede in 

ocene, kakršne uporabljamo še danes (Ciperle in Vovko, 1987).  

Med drugo svetovno vojno je prišlo v šolah do načrtnega raznarodovanja slovenskih otrok. V 

šolah so ukinjali slovenščino in bolj ali manj agresivno uvajali nemščino, italijanščino ali 

madžarščino. Za uporabo slovenskega jezika so lahko bili učenci telesno kaznovani. Iz šol so 

umaknili ali v njih uničili vse, kar je bilo slovenskega, spreminjali pa so tudi vsebino pouka 

(Ciperle in Vovko, 1987). Okoliš (2002, str. 100) o okupatorjevem šolstvu zapiše: »Vsak 

sistem in vsaka ideologija je hotela otroka zase.« In pa: »Učenci so postali največje žrtve 

ideološkega boja v šolah, kajti šola je postala aparat ideološke prisile vsakokratne oblasti.«  

Narodnoosvobodilno gibanje je oviralo delovanje okupatorjevih šol in začelo ustanavljati 

»partizanske« šole, v katerih je pouk potekal v slovenskem jeziku. Leta 1946 nov zakon 

zaradi pomanjkanja kadra ni več predvideval osemletne šolske obveznosti, temveč le 

sedemletno. V naslednjih letih je bilo glede nove zasnove šolstva veliko različnih mnenj. 

Šolstvo je bilo v veliki meri prilagojeno političnim potrebam, tako sam pouk za učence kot 

tudi izobraževanje učiteljev. Okoliš (2002, str. 101) piše: »Idejni boj za ali proti komunizmu 

je bolj ali manj posredno potekal tudi v vseh šolskih ustanovah, tako v tistih pod nemško 

zasedbo, kakor tudi v drugih na območjih pod nadzorom nove »ljudske« oblasti.« Do večjih 

reform in sprejetja novih zakonov je prišlo med letoma 1958 in 1962. V šolah so se začele 

izvajati različne interesne dejavnosti, uvedena sta bila dopolnilni pouk in podaljšano bivanje, 

poudarek je bil na uporabi raznih učil (učitelji so jih večinoma izdelovali sami), odpirale so se 

šolske kuhinje, za učence pa so bile organizirane tudi počitniške kolonije (Ribarič, 2002). 

Učenci so se v naslednjih desetletjih združevali ter delovali kot pionirčki in mladinci. Leta 

1975 so začeli z uvajanjem celodnevne osnovne šole, v tem času se je zidalo veliko šol, šolski 
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predmetnik pa se je razširil z različnimi tečaji plavanja, smučanja, prve pomoči itd. (Balkovec 

Debevec, 2002). 

Ob osamosvojitvi Slovenije je prišlo do sprememb na treh ravneh. Na prvi je šlo za odcepitev 

Slovenije od Jugoslavije in priključevanje v članstvo Evropske zveze. Drugo raven so 

predstavljale velike spremembe v politiki in gospodarstvu, povezane z globalizacijo sveta. Na 

tretji ravni pa je šlo za razvoj tehnologije in računalništva, kar posledično prinese potrebe po 

novem znanju. Poleg tega se je razvil koncept vseživljenjskega učenja in izobraževanja. Tudi 

v osnovnih šolah je prišlo do sprememb, ena izmed najvidnejših je prehod iz osemletne v 

devetletno šolo (Okoliš, 2009). 

4.3 Muzejske učne ure: Radosti v starih šolskih klopeh 

Muzejske učne ure z naslovom Radosti v starih šolskih klopeh se izvajajo že od leta 1999. 

Obiskovalci lahko izbirajo med učnimi urami iz različnih zgodovinskih obdobij in različnih 

šolskih predmetov. Scenariji so napisani na podlagi starih učnih načrtov, učnih programov in 

starih pedagoških časopisov. Da se obiskovalci lažje vživijo v svojo vlogo učencev nekoč, se 

preoblečejo: učenci dobijo telovnike, učenke pa predpasnike. V učilnici sedijo dečki na eni 

strani učilnice in deklice na drugi, tako kot je bilo to nekoč. V skladu z modo določenega 

zgodovinskega obdobja je oblečen in urejen tudi gospod učenik oziroma gospodična 

učiteljica. Med učno uro poteka aktivno učenje, saj so učenci soudeleženci in jo zato 

sooblikujejo (Balkovec Debevec in Ribarič, 2017). 

Ko obiskovalci pridejo v učilnico in se usedejo v stare šolske klopi, začnejo veljati šolske 

postave (šolska pravila). Ob neupoštevanju lahko učenca doleti kazen – klečanje na koruzi, 

nošenje lesenega osla ali sedenje na oslovski klopi. Učenci morajo s prihodom gospodične 

učiteljice ali gospoda učenika v razred vstati in v en glas pozdraviti. Gospodična učiteljica ali 

gospod učenik svojo odločnost in strogost nakažeta že s prvimi koraki po učilnici in s šibo v 

roki. Učenci morajo med učno uro mirno in vzravnano sedeti za mizo, roke pa morajo biti na 

hrbtu. Kadar učenec govori, mora vstati. Najbolj pridni učenci dobijo po pouku spominek 

pridnosti. Marljivi učenci so lahko zapisani v zlate bukve, v črne pa tisti, ki se ne držijo reda 

in discipline. Vse to ustvari posebno vzdušje in učenci izkusijo, kako je pouk potekal nekoč. 

Pridobivajo tudi novo znanje iz zgodovine šolstva in vzgoje. Odkrivajo dobre in slabe strani 

vzgoje nekoč in danes (Balkovec Debevec in Ribarič, 2017).  

Podobne muzejske učne ure imajo tudi v drugih šolskih muzejih, na primer na Hrvaškem 

(Zagreb), v Združenem kraljestvu (London in Dudley), v ZDA (Kalifornija) in v Avstraliji 

(Sydney). Raziskava, ki je bila narejena v obdobju od 2014 do 2018 in v katero je bilo 

vključenih 160 univerzitetnih študentov, je pokazala, da so učne ure tudi za študente zanimive 

in ponujajo enkratno izkušnjo, saj so zelo realistične. So učinkovite, ker ponujajo učenje 

novega (Govekar - Okoliš, 2018). 
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Slika 5: Učenec nosi lesenega osla na hrbtu (arhiv SŠM) 

Podobne muzejske učne ure imajo tudi v drugih šolskih muzejih, na primer na Hrvaškem 

(Zagreb), v Združenem kraljestvu (London in Dudley), v ZDA (Kalifornija) in v Avstraliji 

(Sydney). Raziskava, ki je bila narejena v obdobju od 2014 do 2018 in v katero je bilo 

vključenih 160 univerzitetnih študentov, je pokazala, da so učne ure tudi za študente zanimive 

in ponujajo enkratno izkušnjo, saj so zelo realistične. So učinkovite, ker ponujajo učenje 

novega (Govekar - Okoliš, 2018). 

V izogib neprijetnim dogodkom so tudi na spletni strani SŠM (b. d.) zapisali navodila za 

učitelje ob prijavi za obisk muzeja. Poleg tega, kako poteka rezervacija in koliko časa traja 

obisk, sta zapisana tudi predvidena priprava učencev na učno uro in kratko povabilo k 

evalvaciji. Pomembno je, da učitelji učence pripravijo na dogajanje v muzeju, saj je tudi to 

sestavni del uspešnega obiska. To je še posebej nujno pri mlajših učencih. Priporočeno je, da 

se učenci že prej seznanijo z muzejskimi pravili obnašanja in doživetjem muzejske učne ure. 

Dobro je, da so učenci motivirani in da vsaj približno vedo, kaj lahko pričakujejo (npr. 

klečanje na koruzi, nošenje lesenega osla, sedenje na oslovski klopi). Nujno pa je, da so 

učenci seznanjeni s tem, da gre le za demonstracijo učne ure. 

Evalvacija ali ovrednotenje je način ugotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. 

Evalvacija nam pove, ali svoje delo dobro opravimo, ali so metode poučevanja uspešne ter ali 

pri poučevanju ni bilo škode za psihični in kognitivni razvoj učencev (Štrajn, 2000). Na 

spletni strani SŠM (b. d.) ni posebej natančnih navodil, kako naj poteka evalvacija, so pa 

učitelji povabljeni, da po pošti pošljejo odzive učencev na obisk.  

V šolskem letu 2000/2001 se je začelo intenzivnejše zbiranje izdelkov, ki so nastali po obisku 

muzeja. Do leta 2006 je muzej prejel 629 izdelkov, nekaj izbranih pa je bilo predstavljenih z 

razstavo Muzej v otroških očeh, ki je bila odprta od maja do oktobra 2006 (Ribarič, 2006). 
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Slika 6: Pri muzejski učni uri lepopisa – na sredini gospodična učiteljica v starinskih 

oblačilih (arhiv SŠM) 

4.4 Pedagoški program SŠM1 in učni načrt2 

Čeprav veliko muzejev nima zaposlenega muzejskega pedagoga, se muzeji povezujejo s 

šolami in vse bolj upoštevajo učne načrte že v samem snovanju pedagoških programov. Obisk 

muzeja učencem nudi veliko več kot le izpolnitev ciljev iz učnih načrtov in s tem tudi muzeji 

izpolnjujejo svoje poslanstvo. Zavedajo se tudi pomembnosti stalnega izpopolnjevanja in 

dopolnjevanja programov (Tome, 2017). Tudi SŠM že več let izdaja pedagoške programe. 

Ker smo raziskavo delali v šolskem letu 2018/2019, smo naredili pregled publikacije 

Pedagoški programi v šolskem letu 2018/2019.  

V uvodu publikacije je predstavljena prenovljena stalna razstava, ki bo nosila naslov Šola je 

zakon! Razstava bo sledila sodobnim muzejskim trendom in bo primerna tudi za učence. 

Predvidoma naj bi bila postavljena pozimi 2019. V nadaljevanju programa so izpostavljeni 

dnevi, ko je obisk muzeja brezplačen, to je 8. 2. (kulturni dan), 18. 5. (Mednarodni muzejski 

dan), tretja sobota v juniju (Poletna muzejska noč) in 3. 12. (Ta veseli dan kulture).   

SŠM nudi možnost izvedbe roditeljskega sestanka, praznovanje obletnice valete, mature ali 

rojstnega dne in organizirano vožnjo z ladjo po Ljubljanici. V priročniku so na kratko 

predstavljene tudi muzejska knjižnica, Šolska kronika in muzejska trgovina. Muzej nudi 

možnost obiska šole ali vrtca. Delavnice, ki jih šole lahko izberejo ob obisku, pa so: 

̶ Izdelovanje šolskih zvončkov, 

̶ Izdelovanje ptičjih hišic, 

̶ Vezenje, 

̶ Sumerska delavnica, 

̶ Rimska delavnica, 

                                                           
1 Učni načrt. Program osnovna šola. Družba. 
2 Pedagoški programi v šolskem letu 2018/2019. 
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̶ Strip – »deveta umetnost ni deveta briga«, 

̶ Lepopisanje, 

̶ Svet antike, 

̶ »Zeliščni spomin«. 

Šolske skupine večinoma pridejo na muzejsko učno uro in vodstvo po stalni razstavi 

(Balkovec Debevec in Ribarič, 2017). To je priporočeno tudi v priročniku Pedagoški 

programi v šolskem letu 2018/2019. V nadaljevanju smo podrobneje predstavili samo tiste 

učne ure, ki so primerne za četrti in peti razred osnovne šole. Za tak izbor smo se odločili 

zaradi ciljne skupine učiteljev, vključenih v to raziskavo. 

Tabela 1: Predstavitev muzejskih učnih ur 

Učna ura Kraj in čas Učni cilji za učence 

Antična 

Emona 

Trg v antični Emoni v 1. stoletju n. št.  Usvojijo latinsko štetje do deset, 

spoznajo latinska imena za mesece, 

pišejo s stilusom na voščeno 

tablico in poslušajo zgodbo o 

Veneri in Marsu ter se pogovarjajo 

o rimskih bogovih. 

Nedeljska 

šola 

Nedeljska šola v Avstrijskem cesarstvu 

leta 1865 

Štejejo do deset, rešujejo preproste 

besedilne naloge, naučijo se pesem 

A. M. Slomška »Ljuba vigred«. 

Računstvo Ljudska šola v Avstro-Ogrski, leta 1905 »Številijo« s »števnim strojem« do 

100 ter spoznajo stara imena 

mesecev in z njimi povezana 

kmečka opravila. 

Lepo 

vedenje 

Ljudska šola v Avstro-Ogrski leta 1907 Spoznajo osnovna pravila bontona 

in se seznanijo s šolskimi 

postavami. 

Prirodopis: 

domača 

mačka 

Ljudska šola v Avstro-Ogrski leta 1907 Spoznajo mačkine telesne in 

značajske lastnosti ter odkrivajo 

njeno povezanost z navadami ljudi 

v slovenskih pregovorih o mački. 

Ročna dela Šola v Kraljevini SHS leta 1926 Navajanje na snažnost, urejenost in 

natančnost, seznanijo se s šivalnim 

priborom, prišijejo si gumb in 

izdelek odnesejo domov. 

Lepopis  Narodna šola v Kraljevini Jugoslaviji leta 

1930 

Pišejo s peresnikom in črnilom, 

spoznavajo posamezne lepopisne 

črke in njihove elemente, vežejo 

črke v besede in poved. 

Telovadba Narodna šola v Kraljevini Jugoslaviji leta Razvijajo spretnost in gotovost v 
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1932 gibih, odločnost, samozavest ter 

vzdrževanje duševnega in 

telesnega zdravja, navajajo se na 

dostojno in lepo vedenje. 

Higiena Nižja gimnazija v Kraljevini Jugoslaviji 

leta 1932 

Spoznajo osnove osebne higiene in 

higieno bivalnih prostorov, 

spoznajo nalezljive bolezni in kako 

se teh ubraniti, seznanijo se z 

zgodovino higiene. 

 

Za potrebe magistrskega dela smo podrobno pregledali učni načrt za predmet družba v 

četrtem in petem razredu osnovne šole (2011). Pri opredelitvi predmeta piše, da naj učenci 

spoznavajo in vrednotijo družbeno, kulturno in naravno okolje ter da naj bodo v okviru 

predmeta v pouk vključeni tudi cilji s področja zgodovine in etnologije. Med splošnimi cilji je 

navedeno, da naj učenci razvijajo razumevanje o svojem družbenem in kulturnem okolju v 

času in prostoru, da naj razvijejo stališča in vrednote do domovinske vzgoje in človekove 

pravice, hkrati pa naj se učijo logičnega in kritičnega mišljenja, razvijajo kulturno zavest in 

izražanje, socialne in državne kompetence ter sporazumevanje v maternem jeziku. Med 

didaktičnimi priporočili so predvideni projektno učno delo, raziskovalno učenje in obisk 

muzeja. Učenci v četrtem in petem razredu osnovne šole namreč težko razumejo čas v 

zgodovini, zato sta jim vizualno gradivo in izkustveno učenje v pomoč. V vsebinskem sklopu 

Ljudje v času pa najdemo največ ciljev, ki jih lahko učenci poglobljeno dosežejo in dopolnijo 

v muzejih: 

̶ spoznavajo življenje ljudi v preteklosti (zlasti v domači pokrajini) in ga primerjajo z 

današnjim življenjem, 

̶ spoznavajo slovensko kulturno dediščino in razvijajo zavest o narodni identiteti in 

državni pripadnosti, 

̶ spoznavajo razdeljenost preteklosti na zgodovinska obdobja in se orientirajo v času z 

uporabo časovnega traku, 

̶ raziskujejo preteklost z uporabo različnih virov in dejavnosti (terensko delo), 

̶ spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti, 

̶ ugotavljajo razmerja med posameznikom in različnimi skupnostmi, družbo ter 

njihovim naravnim in kulturnim okoljem, primerjajo dediščino preteklosti in 

sodobnost, 

̶ razvijajo pozitiven odnos do kulturne dediščine. 

Nekateri cilji šole in muzejev so komplementarni, zato je sodelovanje zelo pomembno. 

Muzeji lahko dopolnjujejo šolo le, če se cilji delno tudi razlikujejo, saj bi sicer šlo le za 

ponavljanje (Tavčar, 2009a). To je tudi razlog, da smo zapisali splošne učne cilje, ne 

operativnih. Splošni namreč dopuščajo več »svobode«, zato so možnosti za dopolnjevanje 

toliko večje. Da bi preverili, ali tudi učitelji menijo, da z obiskom SŠM učenci lahko 
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dopolnijo svoje znanje v povezavi z učnim načrtom, smo nekatere cilje vključili v anketni 

vprašalnik, ki so ga reševali učitelji četrtega in petega razreda osnovne šole. 

III EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Veliko osnovnih šol iz cele Slovenije se za dan dejavnosti v četrtem ali petem razredu odloči 

za obisk SŠM. V muzeju priporočajo, da se učenci udeležijo vodenega ogleda razstave in ene 

učne ure ali muzejske delavnice. Obisk muzeja tako traja polni dve uri, od tega je 

petinštirideset minut namenjenih vodstvu po razstavi (Slovenski šolski muzej, b. d.). 

Stalno razstavo z naslovom Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja prenavljajo. Dela bodo 

predvidoma končana pozimi 2019, zato se nam je ponudila odlična priložnost, da s 

pridobljenimi rezultati magistrskega dela zbližamo pedagoško vodenje po razstavi z učnimi 

načrti ter pogledi učiteljev in muzeja na medsebojno povezovanje. Da bo lahko pedagoško 

vodenje po razstavi kakovostno in učencem prilagojeno, smo se v empiričnem delu 

magistrskega dela osredotočili na to, kakšen je pogled učiteljev na obisk muzeja. 

Namen raziskave magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšne poglede imajo učitelji na 

pedagoški program SŠM, na učne oblike dela in motivacijo v muzeju ter na kakšen način 

naredijo pripravo in evalvacijo, ko obiščejo muzej. Pridobljeni rezultati lahko vplivajo na 

kakovostnejše sodelovanje med šolami in SŠM.  

Med raziskavo smo ugotovili, da bi bilo smiselno vključiti tudi katerega izmed muzejskih 

delavcev, zato smo se naknadno odločili, da bomo naredili intervju z direktorjem SŠM 

Stanetom Okolišem. 

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V magistrskem delu smo pridobili podatke, ki so nam omogočili odgovoriti na naslednja 

raziskovalna vprašanja:  

RV 1: Kako učitelji četrtega in petega razreda osnovne šole ocenjujejo pomembnost 

predhodne priprave na obisk SŠM? 

RV 2: V kolikšni meri učitelji četrtega in petega razreda osnovne šole menijo, da obisk SŠM 

pokriva posamezne splošne učne cilje iz učnega načrta pri predmetu družba za četrti in peti 

razred osnovne šole? 

RV 3: Kako učitelji četrtega in petega razreda osnovne šole ocenjujejo pomembnost uporabe 

določenih elementov (slikovnega gradiva, delovnih listov, lutk itd.) za motiviranje učencev 

med vodstvom po stalni razstavi Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja? 

RV 4: Katere izmed učnih oblik dela se učiteljem četrtega in petega razreda osnovne šole 

zdijo najprimernejše za vodenje učencev po razstavi? 
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RV 5: Na kakšen način učitelji četrtega in petega razreda osnovne šole navadno naredijo 

evalvacijo z učenci po končanem obisku muzeja? 

3 RAZISKOVALNI PRISTOP IN RAZISKOVALNE METODE 

V raziskavi smo uporabili kvantitativni in kvalitativni pristop. V dispoziciji magistrskega dela 

smo predvideli samo kvantitativni pristop, da pa smo lahko raziskavo bolj poglobili, smo se 

naknadno odločili še za kvalitativni pristop. Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 

3.1 Opis vzorca 

Način vzorčenja je bil priložnostni. Vprašalnik so reševali tisti, ki so v aprilu, maju in juniju 

2019 s četrtim in/ali petim razredom osnovne šole obiskali SŠM in si ogledali stalno razstavo. 

Zbranih je bilo 77 vprašalnikov.  

Za odgovarjanje v anketnem vprašalniku sta ključnega pomena poznavanje učnega načrta za 

predmet družba in poučevanje v četrtem ali petem razredu osnovne šole, zato smo iz nadaljnje 

raziskave najprej izključili tiste, ki niso navedli naziva ali razreda, v katerem poučujejo. 

Takšnih anketirancev je bilo 6.  

Anketiranci so za naziv navajali različne odgovore, zato smo združili tiste, ki so za naziv 

navedli nazive profesor/-ica, profesor/-ica razrednega pouka, svetnik/-ica, mentor/-ica in 

svetovalec/-ka, v skupno poimenovanje učitelj/-ica razrednega pouka. Vse preostale nazive3 

smo združili v skupino drugo (10 anketirancev). Glede na navedene nazive v skupini drugo 

predpostavljamo, da so bili ti anketiranci spremljevalci skupin, zato jih v raziskavo nismo 

vključili. 

V raziskavo smo torej vključili samo tiste, ki smo jih lahko uvrstili v skupino učitelj/-ica 

razrednega pouka in so podali odgovor, v katerem razredu poučujejo. Tako naš končni vzorec 

predstavlja 61 učiteljev. 

Tabela 2: Število in delež učiteljev, ki predstavljajo vzorec, glede na stopnjo izobrazbe, 

spol in razred 

 

Število (f) Delež (f %) 

SPOL M 4 6,6 

Ž 57 93,4 

skupaj 61 100,0 

STOPNJA IZOBRAZBE 6 7 11,5 

7 53 86,9 

8 1 1,6 

skupaj 61 100,0 

RAZRED 4. 51 83,6 

                                                           
3 Dipl. prof. bio. in gosp., kemijski tehnik, mag. prof. inkl. ped., prof. nem. in soc., prof. šp. vzg., univ. dipl. soc. 
del., univ. dipl. soc. kult. ter prof. zgod. in univ. dipl. soc. ped. 
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5. 3 4,9 

4. in 5. 7 11,5 

skupaj 61 100,0 

 

Vzorec predstavlja 57 (93,4 %) žensk in 4 (6,6 %) moške. Velika večina (86,9 %) jih ima 

doseženo sedmo stopnjo izobrazbe, 11,5 % šesto stopnjo izobrazbe in 1,6 % osmo stopnjo 

izobrazbe. Največ (83,6 %) učiteljev uči v četrtem razredu, 4,9 % jih uči v petem razredu in 

11,5 % jih uči v četrtem in petem razredu. 

Graf 1: Vzorec učiteljev četrtega in petega razreda osnovne šole glede na število let 

delovne dobe 

 
 

Odgovore anketirancev glede število let delovne dobe smo kategorizirali v skupine. Med 

vsemi učitelji, ki predstavljajo vzorec, je največ (18 %) tistih, ki imajo od 36 do 40 let 

delovne dobe. Po 10 (16,4 %) učiteljev ima od 6 do 10 let in od 21 do 25 let delovne dobe. 9 

(14,8 %) učiteljev je navedlo, da imajo od 0 do 5 let delovne dobe, 6 (9,8 %) učiteljev ima od 

26 do 30 let delovne dobe, 5 (8,2 %) učiteljev od 31 do 35 let in prav tako po 5 (8,2 %) 

učiteljev od 11 do 15 let in od 16 do 20 let delovne dobe. 
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Graf 2: Vzorec učiteljev četrtega in petega razreda osnovne šole glede na starost 

 
Tudi odgovore učiteljev glede starosti smo kategorizirali v skupine. Skoraj ¼ (23 %) učiteljev 

je navedla, da imajo od 56 do 60 let. Nekaj manj, po 11 (18,0 %) učiteljev, je navedlo, da 

imajo od 41 do 45 in od 46 do 50 let. 9 (14,8 %) učiteljev spada v starostno skupino od 25 in 

30 let. Po 5 (8,2 %) učiteljev je navedlo, da so stari od 31 do 35 let in od 36 do 40 let. 4               

(6,6 %) učitelji so navedli starost od 51 do 55 let in 2 (3,3 %) učitelja od 61 in 65 let. 

 

Graf 3: Število učiteljev četrtega in petega razreda osnovne šole glede na regijo 
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Vzorec predstavlja največ (37,7 %) učiteljev iz osrednjeslovenske regije. Iz gorenjske regije 

jih prihaja 14,8 %, iz savinjske 11,5 %, iz goriške in podravske pa po 9,8 %. 4 (6,6 %) učitelji 

prihajajo iz primorsko-notranjske regije, po 2 (3,3 %) učitelja pa iz posavske, koroške in 

obalno-kraške regije. 

3.2 Postopek zbiranja podatkov 

Uporabili smo kvalitativno in kvantitativno tehniko zbiranja podatkov. Za kvalitativno 

raziskavo smo najprej vzpostavili stik z direktorjem SŠM in pridobili dovoljenje za izvedbo 

raziskave. Nato smo sestavili anonimni anketni vprašalnik, sestavljen iz zaprtih vprašanj 

(vprašanj z večstransko izbiro), kombiniranega tipa vprašanj in 5-stopenjskih numeričnih 

ocenjevalnih lestvic. V aprilu, maju in juniju 2019 smo vprašalnike razdelili učiteljem 

četrtega in petega razreda osnovne šole, ki so v tem času obiskali SŠM s skupino učencev. Za 

reševanje so potrebovali približno deset minut časa.  

S postavljenimi vprašanji smo želeli ugotoviti, kako pomembna se učiteljem četrtega in 

petega razreda osnovne šole zdi priprava učencev na obisk SŠM, v kolikšni meri obisk SŠM 

pokrivajo posamezni splošni učni cilji iz učnega načrta pri predmetu družba za četrti in peti 

razred osnovne šole, kaj učitelji vidijo kot pomembno sredstvo za motivacijo učencev ob 

obisku muzeja in na kakšen način učitelji po obisku naredijo evalvacijo z učenci.  

Zbrali smo 77 rešenih anketnih vprašalnikov. V raziskavi smo jih uporabili 61, saj ostalih 16 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov ne ustreza ciljem naše raziskave. Rezultati so predstavljeni 

v nadaljevanju. 

Podatke za kvantitativno raziskavo smo zbrali s pomočjo nestandardiziranega intervjuja, ki 

smo ga po elektronski pošti v juliju 2019 poslali direktorju SŠM.  

3.3 Opis pripomočkov za zbiranje podatkov 

Anketni vprašalnik 

Zbiranje podatkov za kvalitativni del raziskave je potekalo s pomočjo nestandardiziranega 

anketnega vprašalnika, ki smo ga sestavili sami na podlagi raziskovalnih vprašanj. Z njim 

smo zbrali podatke o učiteljih, ki smo jih potrebovali za natančen opis vzorca (demografska 

vprašanja), in podatke, s katerimi smo lahko odgovorili na postavljena raziskovalna vprašanja.  

Za opis vzorca smo učitelje spraševali po spolu, delovni dobi, starosti, stopnji izobrazbe, 

nazivu, regiji in razredu, v katerem poučujejo. Prvo vprašanje je bilo zaprtega tipa (z enim 

možnim odgovorom) in je učitelje spraševalo, kolikokrat so že obiskali SŠM s skupino 

učencev. Drugo vprašanje se je nanašalo na pripravo učencev na obisk SŠM (s pomočjo 

ocenjevalne lestvice in kombiniranega tipa vprašanja). Tretje in četrto vprašanje sta 

spraševala po pomembnosti in vplivu vsakoletno ponujenih pedagoških programov, ki jih 

pripravi SŠM. Pri petem vprašanju so učitelji s pomočjo ocenjevalnih lestvic ocenjevali 

pomembnost določenih splošnih učnih ciljev iz učnega načrta družba za četrti in peti razred 

osnovne šole. Šesto vprašanje je bilo zaprtega tipa in je učitelje spraševalo po mnenju o 

najpomembnejši učni obliki za vodstvo po razstavi. Sedmo vprašanje je vsebovalo 



 
 

31 
 

ocenjevalne lestvice. Učitelji so ocenjevali, kako pomembna se jim med vodstvom zdi 

uporaba določenih elementov za motiviranje učencev četrtega in petega razreda osnovne šole. 

Zadnje vprašanje je bilo kombiniranega tipa in se je nanašalo na evalvacijo po obisku muzeja. 

Intervju 

Za kvantitativni del raziskave smo sestavili nestandardiziran intervju. Obsegal je 6 vprašanj o 

pogledu direktorja SŠM na muzeje nasploh in na povezovanje SŠM s šolami. Intervju je 

vseboval tudi vprašanji o novi stalni razstavi, ki jo pripravljajo v SŠM. 

3.4 Opis postopka obdelave podatkov 

Pridobljene podatke za kvalitativno raziskavo smo obdelali z računalniškim programom SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Rezultate anketnih vprašalnikov smo predstavili 

pisno, nekatere tudi tabelarično in grafično. Tabele in grafe smo oblikovali s pomočjo 

programov Microsoft Excel in SPSS. Nekatera demografska vprašanja in vprašanja 

kombiniranega tipa, ki so vsebovala možnost drugo, smo kategorizirali in jih predstavili v 

kategorijah. 

4 REZULTATI 

4.1 Rezultati anketnega vprašalnika za učitelje 

Z anketnim vprašalnikom smo dobili odgovore na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja. V 

nadaljevanju so predstavljeni odgovori učiteljev četrtega in petega razreda osnovne šole za 

posamezna vprašanja v anketnem vprašalniku. 

1. Kolikokrat ste že obiskali Slovenski šolski muzej s skupino učencev? 

Graf 4: Število obiskov učiteljev četrtega in petega razreda osnovne šole 

 
Nekaj več kot polovico (54,1 %) učiteljev je odgovorila, da so SŠM obiskali 1–5-krat, 37,7 % 

učiteljev 6–10-krat in 8,2 % učiteljev več kot 10-krat. 
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2. Kako pomembno se vam zdi, da učence pripravite na obisk Slovenskega šolskega 

muzeja? 

 

Tabela 3: Ocena učiteljev četrtega in petega razreda osnovne šole o pomembnosti 

priprave učencev na obisk SŠM 

Ocena pomembnosti priprave na obisk Število (f) Delež (f %) 

Nepomembno 1 1,6 

Manj pomembno 0 0,0 

Niti pomembno niti nepomembno 8 13,1 

Pomembno 16 26,2 

Zelo pomembno 36 59,0 

Skupaj 61 100,0 

 

Večini (59,0 %) učiteljev se zdi zelo pomembno, da učence pripravijo na obisk SŠM, 26,2 % 

učiteljev je ocenilo, da je priprava pomembna, 13,1 % učiteljev, da priprava ni niti pomembna 

niti nepomembna, in 1,6 % učiteljev, da priprava ni pomembna. Nihče izmed učiteljev ni 

ocenil, da je priprava manj pomembna.  

 

2.1. Na kakšen način učence pripravite na obisk? 

Na to vprašanje so odgovarjali samo učitelji, ki so pri prejšnjem vprašanju obkrožili 3, 4 ali 5. 

Eden izmed anketirancev zato ni odgovoril na vprašanje. Anketiranci so lahko izbrali več 

odgovorov. 

Tabela 4: Priprava na obisk muzeja 

Način priprave na obisk muzeja. 

Število 

(f) 

Delež (f 

%) 

S pomočjo pripravljenega gradiva na spletni strani muzeja.  25 41,7 

S pravili obnašanja, ki veljajo v muzeju. 51 85,0 

Z razlago, kako bo potekal obisk muzeja (ogled razstave in učna 

ura). 
42 70,0 

S spodbudami za aktivno sodelovanje med obiskom. 13 21,7 

V šoli se pogovorimo o šoli nekoč. 40 66,7 

Drugo. 4 6,7 

 

Velika večina (85 %) učiteljev pripravi učence na obisk muzeja tako, da jih seznani s pravili 

obnašanja, ki veljajo v muzeju. Veliko (70 %) učiteljev učencem razloži, kako bo potekal 

obisk muzeja (ogled razstave in učna ura). ⅔ (66,7 %) učiteljev se z učenci v šoli pogovori o 

šoli nekoč, 41,7 % učiteljev pa učence pripravi s pomočjo gradiva na spletni strani muzeja. 

21,7 % učiteljev pripravi učence tako, da jih spodbujajo k aktivnemu sodelovanju. 6,7 % 

učiteljev je odgovorilo, da učence pripravijo na obisk muzeja na drugačne načine. Navedli so, 

da naredijo PowerPoint na temo Šola nekoč, da izvedejo intervju s starejšimi, pišejo s 



 
 

33 
 

peresniki in črnilom ali pišejo na tablice in da v šoli priredijo razstavo s predmeti, ki jih 

prinesejo učenci. 

 

3. Kako pomembno se vam zdi sprotno spremljanje in prebiranje pedagoškega 

programa, ki ga pripravi Slovenski šolski muzej? 

 

Tabela 5: Spremljanje pedagoškega programa SŠM 

Ocena pomembnosti spremljanja pedagoškega programa Število (f) Delež (f %) 

Nepomembno 2 3,3 

Manj pomembno 2 3,3 

Niti pomembno niti nepomembno 27 44,3 

Pomembno 22 36,1 

Zelo pomembno 8 13,1 

Skupaj 61 100,0 

 

44,3 % učiteljev je ocenilo, da spremljanje pedagoškega programa SŠM ni niti pomembno niti 

nepomembno. 36,1 % učiteljev je ocenilo, da je priprava pomembna, 13,1 % pa, da je zelo 

pomembna. Priprava se zdi manj pomembna 3,3 % učiteljem in nepomembna 3,3 % 

učiteljem. 

4. V kolikšni meri vpliva vsakoletno ponujen pedagoški program Slovenskega 

šolskega muzeja na vašo izbiro programa? 

Tabela 6: Vpliv ponujenega pedagoškega programa SŠM na učiteljevo izbiro programa 

Ocena vpliva pedagoškega programa Število (f) Delež (f %) 

Ne vpliva 5 8,2 

Manj vpliva 6 9,8 

Niti vpliva niti ne vpliva 15 24,6 

Vpliva 19 31,1 

Zelo vpliva 15 24,6 

Ni podatka 1 1,6 

Skupaj 61 100,0 

 

Največ (31,1 %) učiteljev meni, da ponujen pedagoški program vpliva na njihovo izbiro 

programa. Da ponujen program zelo vpliva na to, je ocenilo 24,6 % učiteljev, enako število 

učiteljev je ocenilo tudi, da ponujen program niti vpliva niti ne vpliva na njihovo izbiro 

programa. 9,8 % učiteljev je ocenilo, da manj vpliva, 8,2 % pa, da ponujen program ne vpliva 

na njihovo odločitev. Eden izmed anketirancev ni podal odgovora. 
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5. V kolikšni meri menite, da obisk Slovenskega šolskega muzeja pokriva 

posamezne splošne učne cilje pri predmetu družba za četrti in peti razred 

osnovne šole? 

Graf 5: Pokrivanje cilja: Učenci spoznavajo življenje ljudi v preteklosti in ga primerjajo z 

današnjim življenjem 

 
Več kot polovica (59,0 %) učiteljev je ocenila, da obisk SŠM v celoti pokriva cilj, da učenci 

spoznajo življenje ljudi v preteklosti in ga primerjajo z današnjim življenjem. 31,1 % učiteljev 

je ocenilo, da je cilj pokrit, 9,8 % pa, da cilj ni niti pokrit ni nepokrit.  

Graf 6: Pokrivanje cilja: Spoznavajo slovensko kulturno dediščino 
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Približno polovica (50,8 %) učiteljev je mnenja, da obisk muzeja v celoti pokriva učni cilj, da 

učenci spoznavajo slovensko kulturno dediščino. 24 (31,1 %) učiteljev je ocenilo, da je cilj 

pokrit, 5 (8,2 %) učiteljev, da obisk niti pokriva niti ne pokriva cilja, in 1 (1,6 %) učitelj, da 

obisk SŠM manj pokriva zgoraj zapisan cilj. 

 

Graf 7: Pokrivanje cilja: Spoznavajo razdeljenost preteklosti na zgodovinska obdobja in se 

orientirajo v času z uporabo časovnega traku 

 
Največ (44,3 %) učiteljev je ocenilo, da obisk SŠM v celoti pokriva cilj spoznavanje 

razdeljenosti preteklosti na zgodovinska obdobja in orientiranje v času z uporabo časovnega 

traku. Dobra tretjina (34,4 %) učiteljev meni, da je cilj pokrit, 10 (16,4 %) učiteljev, da obisk 

niti pokriva niti ne pokriva cilja in 3 (4,9 %) učitelji, da je cilj manj pokrit. 

Graf 8: Pokrivanje cilja: Spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti 
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Skoraj ⅔ (63,9 %) učiteljev je ocenilo, da je cilj spoznavanje načina življenja danes in v 

preteklosti z obiskom SŠM v celoti pokrit. 17 (27,9 %) učiteljev meni, da je cilj pokrit, 5            

(8,2 %) učiteljev pa je ocenilo, da obisk niti pokriva niti ne pokriva cilja. 

 

Graf 9: Pokrivanje cilja: Razvijajo pozitiven odnos do kulturne dediščine 

 
Večina (70,5 %) učiteljev meni, da učenci ob obisku SŠM v celoti pokrijejo cilj razvijanja 

pozitivnega odnosa do kulturne dediščine. 14 (23,0 %) učiteljev je ocenilo, da je cilj pokrit, 4 

(6,6 %) učitelji pa, da obisk niti pokriva niti ne pokriva cilja. 

 

Graf 10: Pokrivanje cilja: Primerjajo dediščino preteklosti in sodobnosti 

 



 
 

37 
 

36 (59,0 %) učiteljev meni, da obisk SŠM v celoti pokriva splošni učni cilj, da učenci 

primerjajo dediščino preteklosti in sodobnosti. ⅓ (32,8 %) učiteljev meni, da obisk cilj 

pokriva in 5 (8,2 %) učiteljev, da ga niti pokriva niti ne pokriva. 

6. Katera izmed učnih oblik dela se vam zdi najprimernejša za vodstvo učencev po 

razstavi za četrti in peti razred osnovne šole? 

(Anketiranci so lahko izbrali samo en odgovor.) 

Tabela 7: Najprimernejša učna oblika dela za vodstvo po razstavi 

Učna oblika Število (f) Delež (f %) 

Frontalna učna oblika 31 50,8 

Individualna učna oblika 1 1,6 

Sodelovalno učenje po skupinah 27 44,3 

Sodelovalno učenje v paru 2 3,3 

Skupaj 61 100,0 

 

Največ (50,8 %) učiteljev četrtega in petega razreda osnovne šole je kot najprimernejšo učno 

obliko za vodstvo učencev po razstavi izbralo frontalno učno obliko. Nekaj manj (44,3 %) 

učiteljev meni, da je najprimernejša učna oblika učenje po skupinah. 2 (3,3 %) učiteljema se 

zdi najprimernejša učna oblika sodelovalno učenje v paru, 1 (1,6 %) učitelju pa individualna 

učna oblika. 

7. Kako pomembna se vam zdi uporaba spodnjih elementov za motiviranje učencev 

četrtega in petega razreda osnovne šole? 

Graf 11: Pomembnost elementa: Vključevanje resničnih in zabavnih primerov skozi 

zgodovino šolstva v vodstvo po razstavi 
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Večina (67,2 %) učiteljev meni, da je vključevanje resničnih in zabavnih primerov skozi 

zgodovino šolstva v vodstvo po razstavi zelo pomembno. Več kot četrtina (26,2 %) jih meni, 

da je to pomembno, 4 (6,6 %) učitelji pa so ocenili, da element srednje pomembno vpliva na 

motiviranje učencev. Nihče izmed učiteljev ni ocenil, da je element manj pomemben ali 

nepomemben za motiviranje učencev. 

 

Graf 12: Pomembnost elementa: Nazorno slikovno gradivo na razstavi 

 
78,7 % učiteljev je ocenilo, da je nazorno slikovno gradivo na razstavi zelo pomembno. Kot 

pomembno ga je ocenilo 18,0 % učiteljev in kot srednje pomembno 3,3 % učiteljev. 

Graf 13: Pomembnost elementa: Reševanje delovnih listov med vodstvom po razstavi 
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Največ (36,1 %) učiteljem se reševanje delovnih listov med vodstvom zdi za motiviranje 

učencev srednje pomembno. 24,5 % učiteljem se zdi to pomembno, 14,8 % učiteljem zelo 

pomembno, 18,0 % učiteljem manj pomembno in 6,6 % jih meni, da je reševanje delovnih 

listov nepomembno pri motiviranju učencev četrtega in petega razreda osnovne šole.  

 

Graf 14: Pomembnost elementa: Ogled krajšega filma med vodstvom po razstavi 

 
27 (44,3 %) učiteljev ocenjuje, da je za motiviranje učencev pomemben ogled krajšega filma, 

26,2 % učiteljem se zdi to zelo pomemben dejavnik motiviranja, 17 (27,9 %) učiteljev 

ocenjuje ogled filma kot srednje pomembno, 1 učitelj pa kot manj pomembno za motivacijo 

učencev. 

Graf 15: Pomembnost elementa: Vodenje po razstavi z lutko 
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Največ (37,7 %) učiteljev je ocenilo, da je vodenje po razstavi z lutko srednje pomembno, in 

23,0 % učiteljev, da je to manj pomembno. Vodenje z lutko se zdi 12 (19,7 %) učiteljem 

pomemben dejavnik pri motiviranju učencev. Obe skrajnosti, tako zelo pomembno kot 

nepomembno, je ocenilo enako število učiteljev (9,8 %). 

 

Graf 16: Pomembnost elementa: Avtentična izkušnja učencev med samim vodstvom po 

razstavi (uporaba starih predmetov) 

 
Več kot ¾ (75,4 %) učiteljev je ocenilo, da je za motivacijo učencev avtentična izkušnja med 

samim vodstvom zelo pomembna. Kot pomembno je to ocenilo 18,0 % učiteljev, kot srednje 

pomembno pa 6,6 % učiteljev. 

 

8. Na kakšen način naredite ali boste naredili evalvacijo obiska muzeja z učenci? 

Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov. 

Tabela 8: Izvajanje evalvacije 

Način izvajanja evalvacije Število (f) Delež (f %) 

Učenci pripovedujejo o svojih vtisih. 57 93,4 

Z reševanjem delovnega lista za učence. 23 37,7 

Učenci napišejo spis. 21 34,4 

S pisnim preizkusom znanja.  0 0 

Evalvacije ne izvajam/ne bom izvajal/-a. 2 3,3 

Drugo. 11 18,0 

 

Velika večina (93,4 %) učiteljev naredi evalvacijo tako, da jim učenci pripovedujejo o svojih 

vtisih. 37,7 % jih naredi evalvacijo s pomočjo delovnega lista in 34,4 % jih je odgovorilo, da 

za evalvacijo učenci napišejo spis. 18 % učiteljev je izbralo drugo. Kot drugo so učitelji 
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navajali, da evalvacijo izvedejo tako, da učenci naredijo zapis v zvezek, napišejo opis 

dogodka/poročilo, izdelajo likovni izdelek, skupaj analizirajo obisk, z igro vlog, in tako, da 

vadijo pisanje s peresniki. Nihče izmed učiteljev ne izvaja evalvacije s pisnim preizkusom 

znanja, 3,3 % pa jih evalvacije ne izvaja.  

4.2 Intervju z direktorjem SŠM 

Ker smo želeli pridobiti bolj celosten vpogled v povezovanje muzejev in šol, smo se 

naknadno odločili, da bomo izvedli še intervju z direktorjem SŠM. S pomočjo odgovorov smo 

pridobili vpogled z druge strani in podkrepili tako teoretična kot empirična spoznanja. 

1. Kako ste na muzeje gledali kot osnovnošolec?  

Takrat sem živel v okolju, kjer ni bilo pogojev in ni bilo spodbude, da bi jih obiskoval ali se 

seznanil z njihovim poslanstvom. Bili so nekje nedefinirano daleč, zanimanje zanje pa se je 

pojavilo in raslo vzporedno z vse izrazitejšo nagnjenostjo do preteklosti in z odločitvijo za 

enopredmetni študij zgodovine. 

 

2. Kateri je vaš najljubši razstavni eksponat v Slovenskem šolskem muzeju in 

zakaj? 

Ker me je zelo pritegnilo raziskovanje zgodovine šolstva, so mi zelo blizu arhivski 

dokumenti, iz katerih razbiram izobraževanje in vzgojo v preteklosti ter zlasti prizadevanja in 

napore pri ustanavljanju in gradnji novih šol v posameznih obdobjih šolske zgodovine. Za 

življenje muzejskega, kakor tudi vsakega drugega predmeta, je predvsem pomembna njegova 

zgodba, brez katere predmet za to ali ono osebo ni to, kar dejansko je. Kot kustos v 

Slovenskem šolskem muzeju imam lepo izkušnjo zlasti z oživitvijo šolskega zvonca na poteg 

s konzolo, zdaj vzidano v steno muzeja v prehodnem prostoru stalne razstave, povezanega z 

obiskom nekdanjih učencev šole, iz katere zvonec izhaja, ter s tako imenovanimi šolskimi 

postavami iz ljudske šole Goriče iz leta 1907 na razstavi o šolskih kaznih, ki so sestavni del 

učnega programa na stari učni uri lepega vedenja. 

 

3. V Slovenskem šolskem muzeju ste aktivni že več let. Ali je povezovanja s šolami 

vedno več ali vedno manj? Kaj vse po vašem mnenju na to vpliva? 

Zaradi pedagoških programov, ki jih je muzej razvil zlasti v zadnjih letih, je tega povezovanja 

vse več. Muzej se je s svojo pedagoško dejavnostjo približal željam in potrebam šol in v tej 

smeri načrtuje nove programe tudi v prihodnje. Poleg pedagoških programov si prizadevamo 

tudi razstavne programe čim bolj približati šolarjem različnih stopenj in potreb. Naš 

dolgoročni cilj je predstaviti pouk v preteklosti za različne starostne in druge skupine ter 

omogočiti našim obiskovalcem, da primerjajo pouk danes s poukom nekoč. Na povezovanje 

muzeja s šolami pomembno vplivajo zlasti aktivne metode muzejskega dela, s katerimi 

obiskovalci na neposreden način doživljajo preteklost in to preteklost spoznavajo skozi igro in 

sodobne načine interaktivnega sodelovanja.  
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4. Kje še vidite priložnosti za sodelovanje med muzejem in šolami? 

Povezovanje ni enosmerno, temveč pelje v obe smeri. Muzej tudi ni samo servis, na primer 

pri posredovanju raznovrstnih podatkov iz šolske preteklosti, temveč je tudi partner v 

različnih projektih. Prav tako muzej s svojimi programi na šolah tudi gostuje, če so za to 

primerni pogoji. Najpogosteje ob obletnicah ustanovitve šol ali izgradnje šolskih poslopij. V 

zadnjih letih se je muzej nekaterim šolam približal z izvajanjem starih učnih ur, ki so za obisk 

muzeja že nekaj let najpomembnejši razlog, tudi v njim bližjih središčih. Slovenski šolski 

muzej v sodelovanju z Zasavskim muzejem Trbovlje tako že deset let izvaja stare učne ure v 

muzejski zbirki v Hrastniku za osnovne šole iz Zasavja. Za tako sodelovanje je muzej odprt 

tudi v drugih delih Slovenije, zlasti pa v tistih, ki so iz Ljubljane bolj oddaljeni. 

 

5. V nastajanju je nova stalna razstava. V čem bo najbolj prilagojena učencem? 

Njena odlika je v tem, da je večnivojska, kar pomeni, da bo obiskovalec ob sprehodu skozi 

razstavni prostor brez težav že s samim pogledom dobil vse najpomembnejše informacije o 

šolstvu in pedagogiki v posameznem obdobju šolske zgodovine. Če bo hotel dobiti več 

informacij, bo moral odpirati vrata, predale in druge elemente dolge interaktivne omare ter bo 

tako prihajal do bolj zahtevnih ter bolj obsežnih in zapletenih vsebin. Za več informacij bo 

potrebnega več truda in raziskovanja. V vsakem šolsko-zgodovinskem obdobju bo več vsebin 

namenjenih osnovnošolski mladini in vsebinam, povezanim z doživljanjem šole v prvih letih 

šolanja in vprašanjem otroštva. Elementarno izobraževanje z zvočnimi učinki in značilnimi 

šolskimi pesmicami iz posameznih obdobij bo med bolj izpostavljenimi sestavinami razstave.  

 

6. Bo nova razstava vključevala kakšno izmed muzealij, ki je bila doslej manj znana 

ali v depoju? 

Predvsem starejša obdobja, ki so bila do zdaj praktično brez muzejskih predmetov, bodo 

pridobila nove muzejske eksponate, ki pa ne bodo originalni predmeti izpred več sto in tisoč 

let, temveč le kopije oziroma replike predmetov, ki jih hranijo drugi muzeji. Iz Narodnega 

muzeja Slovenije in Pokrajinskega muzeja Ptuj so za rimsko obdobje tako izdelane replike 

najstarejših pisal – kovinskih stilusov, igrače, nagrobni spomenik učitelja itd. Na razstavi bo 

postavljena inkunabula – latinska slovnica iz 15. stoletja, ki je najstarejši in hkrati najbolj 

dragocen muzejski predmet. Tudi za zgodovinska obdobja 19. in 20. stoletja, za katera je v 

muzeju zbranih največ muzejskih predmetov, bo na razstavi postavljenih več novih 

predmetov – eksponatov, ki jih je muzej v zadnjih letih na novo pridobil, ali pa tistih, čigar 

vrednost in primernost za postavitev na razstavo se je pokazala po zadnjih pregledih in 

tehtanju. 

5 POVZETEK IN INTERPRETACIJA UGOTOVITEV RAZISKAVE 

Da bi raziskali vlogo SŠM pri spoznavanju zgodovine šolstva v četrtem in petem razredu 

osnovne šole, smo izvedli raziskavo, ki je vključevala učitelje četrtega in petega razreda. 

Naknadno smo se odločili, da bomo v raziskavo vključili tudi intervju direktorja SŠM. Tako 

smo rezultate anketnega vprašalnika poglobili in podkrepili ter pridobili boljši vpogled v 

povezovanje šol in muzejev. V nadaljevanju predstavljamo interpretacijo odgovorov na 

raziskovalna vprašanja. 
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5.1 RV1 – Kako učitelji četrtega in petega razreda osnovne šole ocenjujejo 

pomembnost predhodne priprave na obisk SŠM? 

Rezultati so pokazali, da se učiteljem četrtega in petega razreda osnovne šole zdi priprava na 

obisk SŠM zelo pomembna (59,0 %), pomembna (62,2 %) ali niti pomembna niti 

nepomembna (13,1 %). Večina (85,0 %) učiteljev je odgovorila, da učence na obisk SŠM 

pripravijo tako, da jih seznanijo s pravili obnašanja, ki veljajo v muzeju. Predhodni 

seznanjenosti učencev z osnovami vedenja izraža podporo tudi R. Čeh (2017) na plakatu 

Vloga učitelja in muzejskega pedagoga pri vzpostavljanju in ohranjanju discipline v muzeju, 

ki smo ga vključili že v teoretični del. Avtorica poudarja, da je priprava na obisk muzeja 

učiteljevo delo, muzejski pedagog pa navodila le še strnjeno ponovi. Menimo, da je lahko 

sodelovanje mnogo kakovostnejše, če učenci upoštevajo pravila. To vodiču omogoča lažje 

vodenje in ne izgublja preveč časa za disciplino. Stalno opozarjanje zmoti pripovedni tok 

vodiča in aktivno sodelovanje učencev, saj se pozornost vseh bolj usmerja v discipliniranje.  

Kar nekaj (70,0 %) učiteljev učencem tudi razloži, kako bo potekal obisk muzeja. Tudi ta 

način priprave je ključnega pomena, saj le tako učenci vedo, kaj naj pričakujejo. Več kot 

polovica (66,7 %) učiteljev se z učenci že predhodno pogovori o šoli nekoč. Kot piše R. Čeh 

(2017) ima seznanjenost učencev s potekom in vsebino ogleda veliko vlogo. S kakovostno 

pripravo so bolj motivirani in lažje razumejo dogajanje. S spodbudami za aktivno sodelovanje 

med obiskom učence pripravi le 21,7 % učiteljev. Menimo, da je tak način priprave je zelo 

pomemben, saj bodo učenci le tako dosegli trajnejše in bolj poglobljeno znanje. Tudi K. Širok 

idr. (2016) pišejo, da naj se učenci v muzeju pogovarjajo in razmišljajo s svojo glavo.  

Učitelji so pod drugo navedli nekaj zanimivih načinov priprave. Še posebej inovativna ideja 

je, da učenci za pripravo naredijo intervju s starejšimi. Na tak način raziskujejo o šoli nekoč in 

pridobivajo informacije iz prve roke. Izvedene intervjuje lahko primerjajo med sabo, po 

obisku SŠM pa tudi z lastno izkušnjo stare šole v okviru muzejske učne ure. Prav tako 

zanimiv predlog je, da učenci v šoli sami priredijo razstavo. Tako učenci spoznajo, kaj sploh 

je razstava in kaj razstavni predmet. Takšni predlogi učence zagotovo tudi motivirajo. B. 

Marentič Požarnik (2019) piše, da ima motivacija ključno vlogo pri uspešnem učenju in da bi 

jo morali poleg vzbujanja pozitivnih čustev učencev bolj upoštevati. 

Na spletni strani SŠM so navodila za obisk muzeja že zapisana. Nanašajo se na organizacijo 

obiska (kako se prijaviti na obisk, koliko časa traja ipd.) in na pripravo učencev na muzejsko 

učno uro. Menimo, da so zapisani napotki zelo koristni, lahko pa bi navodila še dodatno 

izpostavili, da bi si jih prebrali zares vsi učitelji. Za to bi bila morda primerna krajša zloženka, 

v kateri bi bili najpomembnejši deli priprave učencev še posebej izpostavljeni z večjim tiskom 

ali barvami. Zloženko bi učiteljem poslali po e-pošti ob prijavi skupine in s tem dosegli velik 

krog učiteljev. 

Učitelje smo vprašali tudi, kako pomembno se jim zdi sprotno spremljanje in prebiranje 

pedagoških programov, in malo manj kot polovica (44,3 %) učiteljev je to ocenilo z niti 

pomembno niti nepomembno. Odgovori na naslednje vprašanje o tem, v kolikšni meri 

vplivajo pedagoški programi SŠM na njihovo izbiro programa, pa so bili bolj porazdeljeni. 
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Največ (31,1 %) učiteljev je odgovorilo, da ponujen program vpliva na njihovo izbiro. SŠM 

vsem učiteljem ob obisku muzeja razdeli natisnjene pedagoške programe v obliki knjižice, 

prav tako pa so dostopni tudi na spletni strani muzeja. Da bi z novostmi učitelje še lažje 

dosegli, bi lahko SŠM poslal učiteljem e-pošto na začetku šolskega leta, v kateri bi bile 

predstavljene novosti. Vseeno pa menimo, da je spremljanje pedagoških programov predvsem 

naloga učiteljev, saj sami najbolje vedo, katere cilje želijo z obiskom SŠM pokriti in 

nadgraditi. 

5.2 RV2 – V kolikšni meri učitelji četrtega in petega razreda osnovne šole menijo, da 

obisk SŠM pokriva posamezne splošne učne cilje iz učnega načrta pri predmetu družba 

za četrti in peti razred osnovne šole? 

Največ učiteljev četrtega in petega razreda osnovne šole (70,5 %) je ocenilo, da je v celoti 

pokrit cilj Razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine. 63,9 % učiteljev je ocenilo, 

da je v celoti pokrit tudi cilj Spoznavanje načina življenja danes in v preteklosti. Več kot 50 % 

učiteljev meni, da so v celoti pokriti tudi cilji Učenci spoznavajo življenje ljudi v preteklosti in 

ga primerjajo z današnjim življenjem, Spoznavajo slovensko kulturno dediščino in Primerjajo 

dediščino preteklosti in sodobnost.  

Nekaj manj kot polovica (44,3 %) učiteljev je ocenila, da je v celoti pokrit cilj Spoznavajo 

razdeljenost preteklosti na zgodovinska obdobja in se orientirajo v času z uporabo časovnega 

traku. Kar nekaj (16,4 %) učiteljev pa je ocenilo, da obisk muzeja niti pokriva niti ne pokriva 

tega cilja. Na tem področju bi torej lahko v muzeju še nekoliko bolj prilagodili vodstvo in 

sistematično vključili zgodovinska obdobja v samo vodenje. Menimo, da so učitelji pokritost 

tega cilja ocenili nekoliko slabše tudi zato, ker je vodstvo v obdobju, ko so reševali ankete, 

zaradi prenove razstave potekalo samo v enem delu muzeja. Tako se je zgodovina šolstva vse 

do leta 1848 razlagala frontalno, na enem mestu. Vsebina razstave je bila pred prenovo 

razdeljena po zgodovinskih obdobjih. Med sabo so bila ločena po barvah in so se učenci z 

vodičem premikali po hodniku, ki je bil razdeljen na obdobja. Kot je v intervjuju zapisal 

direktor SŠM Stane Okoliš, bo tudi nova razstava razdeljena na obdobja, ampak bodo 

predstavljena bolj sodobno in interaktivno. Menimo, da bo to omogočalo boljšo pokritost tega 

cilja. 

Za nobenega izmed navedenih splošnih ciljev učitelji niso navedli, da ga obisk SŠM sploh ne 

pokriva. 1 (1,6 %) učitelj je ocenil, da je manj pokrit tudi cilj Spoznavanje slovenske kulturne 

dediščine. Nekaj (od 6,6 % do 16,4 %) učiteljev je za posamezne cilje ocenilo, da jih obisk 

muzeja niti pokriva niti ne pokriva. Pri vseh v anketnem vprašalniku zapisanih splošnih učnih 

ciljih se lahko SŠM še nekoliko približa učencem četrtega in petega razreda osnovne šole. 

Hkrati pa je pomembno, da muzej ohranja svojo funkcijo, in kot sta zapisali Metoda Kemperl 

in Rajka Bračun Sova (2014), ne nadomešča vloge šole, temveč jo dopolnjuje in ob tem 

uresničuje tudi svoje potrebe in cilje.  

SŠM torej v veliki meri pokriva cilje šole in je že stopil korak bliže k povezovanju s šolami. 

Trud muzejskih delavcev SŠM se je pozitivno obrestoval, saj so rezultati anketnega 

vprašalnika pokazali, da je kar 37,7 % učiteljev muzej obiskalo že 6–10-krat in 8,2 % 
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učiteljev več kot 10-krat. Učitelji torej šolske skupine pripeljejo večkrat, iz česar sklepamo, da 

so z obiskom SŠM zadovoljni. Direktor muzeja Stane Okoliš je v intervjuju zapisal, da se 

muzej želi približati željam in potrebam šol, za kar si bo muzej prizadeval tudi v prihodnosti. 

Izpostavil je, da muzej večkrat gostuje po šolah, že celo desetletje pa se izvajajo tudi 

muzejske učne ure v Hrastniku. Izrazil je, da si želijo v muzeju še več podobnega 

sodelovanja. Opozoril pa je, da povezovanje muzejev in šol ni enosmerno, temveč sta za 

uspešno sodelovanje odgovorni obe ustanovi.  

5.3 RV3 – Kako učitelji četrtega in petega razreda osnovne šole ocenjujejo pomembnost 

uporabe določenih elementov (slikovnega gradiva, delovnih listov, lutk itd.) za 

motiviranje učencev med vodstvom po stalni razstavi Šolstvo na Slovenskem skozi 

stoletja? 

Raziskava je pokazala, da imajo učitelji različne poglede na to, kaj motivira učence. Vsak 

razred zase je nekaj posebnega in zagotovo ga učitelj najbolj pozna in ve, kako lahko motivira 

učence. Kot smo zapisali že v teoretičnem delu, gre pri motivaciji za interakcijo trajnejših 

osebnostnih potez in značilnosti učne motivacije (po Marentič Požarnik, 2019), torej na 

motivacijo vpliva veliko dejavnikov. Kljub temu pa so nekatere elemente učitelji skupno 

ocenili kot pomembnejše. Največ (78,7 %) učiteljev je ocenilo, da je nazorno slikovno 

gradivo na razstavi zelo pomemben dejavnik motiviranja. Da je največ učiteljev določilo ta 

dejavnik kot zelo pomemben, nas je presenetilo. Pričakovali smo, da bodo kot zelo 

pomemben dejavnik v prvi vrsti ocenili ogled krajšega filma, za kar pa se je odločilo 44,3 % 

učiteljev. Menimo, da so učenci v veliki meri izpostavljeni močnim dražljajem iz okolice, 

zato je tudi za pridobitev njihove pozornosti potrebna zanimivejša predstavitev.  

Tudi avtentična izkušnja učencev se je zdela 75,4 % učiteljem zelo pomembna. Z dejansko 

uporabo starih predmetov ali replik se lahko učencem še posebej vtisne v spomin kateri izmed 

muzejskih predmetov, tako kot se je direktorju muzeja šolski zvonec na poteg (razvidno iz 

intervjuja). Tudi z obiskom SŠM učenci doživijo avtentično izkušnjo. Vsi sodelujejo pri 

muzejski učni uri, kjer se oblečejo v starinska oblačila in sedijo v učilnici, kakršna je bila 

nekoč. Uporabljajo pero, črnilo, kredo, tablico, lahko pa so tudi kaznovani. Učenci ob takšni 

učni uri zagotovo ne ostanejo ravnodušni, kar pokažejo ob pripovedovanju po učni uri. Tudi v 

vodstvo je že vključenih nekaj replik, ki jih učenci lahko preizkusijo. Eden izmed učencev 

med vodstvom lahko obleče togo (oblačilo, ki so ga nosili v antičnih šolah), učenci poskusijo 

pisati na voščene tablice in nosijo osla na hrbtu.  

Najmanj učiteljev je kot zelo pomembno ocenilo reševanje delovnih listov in vodenje z lutko. 

Menimo, da učenci že v šoli veliko rešujejo delovne liste in so zato ocenili, da učencev ne 

motivirajo. Vodenje z lutko bi bilo morda pomembnejše pri mlajših učencih. Večina (67,2 %) 

učiteljev je ocenila, da je vključevanje resničnih in zabavnih primerov skozi zgodovino 

šolstva zelo pomembno. Kot smo zapisali že v teoretičnem delu, je tudi humor pomembna 

prvina pri pridobivanju pozornosti učencev. Menimo, da s pomočjo vključevanja resničnih in 

zabavnih primerov vodič lažje vodi učence in ohranja njihovo pozornost. 
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Odgovori učiteljev, ki so reševali anketni vprašalnik, nam povedo, da je v novo razstavo in v 

vodstvo za učence četrtega in petega razreda osnovne šole smiselno vključiti čim več 

slikovnega gradiva in učencem omogočiti avtentično izkušnjo. Direktor muzeja je v intervjuju 

navedel, da bo nova razstava v SŠM večnivojska in bo vključevala tudi interaktivno omaro. 

Obiskovalcem bo omogočen raziskovalni pristop, razstava pa bo zasnovana tako, da bo 

vsebovala različno zapletene vsebine. Podkrepljena bo tudi z zvočnimi učinki. Glede na 

direktorjev opis in odgovore učiteljev bo nova razstava v veliki meri ustrezala učencem 

četrtega in petega razreda osnovne šole. 

5.4 RV4 – Katere izmed učnih oblik dela se učiteljem četrtega in petega razreda osnovne 

šole zdijo najpomembnejše za vodenje učencev po razstavi? 

Raziskava je pokazala, da se največ učiteljem zdi frontalna učna oblika dela najprimernejša za 

vodstvo učencev po razstavi. Tako je odgovorilo 50,8 % učiteljev. Takšne odgovore smo 

pričakovali, saj menimo, da je frontalna učna oblika najbolj domača večini učiteljem in hkrati 

omogoča tudi najlažji nadzor nad razredom. N. Robežnik (2017) piše, da imajo učenci najraje 

frontalno učenje, saj od njih ne zahteva posebne vključenosti, vendar je tudi odnos učencev do 

učenja treba spremeniti. Z uporabo aktivnih metod in oblik dela učenci razvijajo učne 

spretnosti in se učijo samostojnega izobraževanja. Zanimivo se nam zdi, da se 44,3 % 

učiteljem zdi najprimernejša učna oblika sodelovalno učenje po skupinah. Iz tega sklepamo, 

da se nekateri učitelji že zavedajo pomena vključenosti posameznika v vzgojno-izobraževalni 

proces. B. Marentič Požarnik (2019) piše, da je učitelj tisti, ki mora učencem zastaviti 

problem. Reševati ga morajo sami, učitelj pa jih usmerja in vodi. S sodelovalnim učenjem ima 

skupina učencev skupen cilj, ki ga želijo doseči. 

Menimo, da ima vsaka izmed učnih oblik dela določene prednosti in slabosti za poučevanje 

zgodovine šolstva v četrtem in petem razredu osnovne šole. Najlažje izvedljiva je po našem 

mnenju frontalna učna oblika, vendar učenci ne pridobijo tako poglobljenega znanja. 

Nekoliko primernejše bi bile druge učne oblike, v katerih bi bili učenci neposredno vključeni 

v pridobivanje novega znanja. V SŠM vodstvo po razstavi poteka frontalno, kar se zdi 

najprimernejše tudi polovici anketirancem. Kljub temu pa bi bilo smiselno uvesti še druge 

učne oblike, ki bi učencem omogočale pridobivanje znanja skozi interakcijo z drugimi učenci 

in vodičem, lahko pa bi tudi sami raziskovali zgodovino šolstva. Direktor muzeja je v 

intervjuju zapisal, da na povezovanje s šolami vplivajo aktivne metode muzejskega dela, kjer 

učenci spoznavajo preteklost prek izkušenj in igre. Učencem je v SŠM to ponujeno pri 

muzejski učni uri, potreben pa bi bil še premislek, kako bi to še bolj neposredno vključili tudi 

v vodstvo po razstavi Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja.  

5.5 RV5 – Na kakšen način učitelji četrtega in petega razreda osnovne šole navadno 

naredijo evalvacijo z učenci po končanem obisku muzeja? 

Navadno učitelji naredijo evalvacijo tako, da učenci pripovedujejo o svojih vtisih. Tako je 

odgovorilo kar 93,4 % učiteljev. Takšne odgovore smo pričakovali. Učenci so prek pogovora 

povabljeni k evalvaciji in premisleku o obisku SŠM, vendar po navadi vsi učenci ne 

sodelujejo v pogovoru. S kratkim pogovorom se sicer naredi evalvacija že v muzeju, po učni 

uri. Učenci povedo svoje vtise in doživetja. Učitelji so navedli tudi nekaj svojih primerov. 
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Najbolj zanimiv predlog je bil, da naredijo evalvacijo s pomočjo igre vlog. Menimo, da je tak 

način evalvacije za učence inovativen in jim omogoča, da podoživijo vtise iz obiska SŠM. 

Zelo zanimiv se nam zdi projekt Muzej v otroških očeh, ki je bil na kratko opisan že v 

teoretičnem delu magistrskega dela. Menimo, da bi bilo lahko podobnih projektov še več, saj 

omogočajo povezovanje šole z muzejem tudi po obisku. Šola s takšnim projektom lahko 

naredi kakovostno evalvacijo in poglobi znanje učencev, muzej pa dobi povratne informacije 

o svojem delu. Bolj poglobljeno evalvacijo bi lahko izvedli tudi tako, da bi učence razdelili v 

skupine. Razdelili bi jim vprašanja, ki bi se nanašala na obisk muzeja, in jih spodbudili k 

pogovoru. Osredotočili bi se predvsem na povezavo preteklosti s sedanjostjo ter iskali dobre 

in slabe strani šole nekoč in danes. Učenci bi kritično ovrednotili načine kaznovanja nekoč in 

jih primerjali z ukrepi v šolah danes. Sledil bi tudi razmislek o tem, kakšen način 

discipliniranja v šoli bi bil sprejemljiv in učinkovit danes. Tako bi vsebinski sklop Ljudje v 

času iz učnega načrta za predmet družba (2011) povezali s sklopom Ljudje v družbi. Učitelj in 

vodič bi učence spremljala ter spodbujala z dodatnimi vprašanji. Na koncu bi morali učenci 

na poljuben način predstaviti obisk muzeja. Lahko s plakatom, risbo, igro vlog ali na svoj 

inovativni način. Učenci bi tako pridobljeno znanje aktualizirali. Menimo, da bi bilo koristno, 

če bi takšna evalvacija potekala že v muzeju, vendar se zavedamo, da je to težko izvedljivo. 

Obisk muzeja bi posledično trajal dlje časa in tudi učenci bi zaradi vsega doživetega verjetno 

težko intenzivno sodelovali. Morda pa bi bil lahko to nov način povezovanja s šolami ter bi 

muzejski pedagog prišel po nekaj dneh obiska muzeja v šolo in bi izvedel opisano evalvacijo. 
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IV  SKLEP 

Glavni namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšno vlogo ima SŠM pri spoznavanju 

zgodovine šolstva v četrtem in petem razredu osnovne šole. Z raziskavo smo želeli ugotoviti 

tudi, kako učitelji učence pripravijo na obisk muzeja, na kakšen način naredijo evalvacijo in 

kako bi učencem četrtega in petega razreda osnovne šole približali spoznavanje zgodovine 

šolstva.  

Ugotovili smo, da je vloga SŠM v tem, da učencem z nazornim slikovnim gradivom in prek 

avtentične izkušnje približa zgodovino šolstva. Z aktivnim sodelovanjem učencev bo njihovo 

znanje trajnejše in bolj poglobljeno. Pri tem je pomembna tudi priprava učencev na obisk 

muzeja, ki lahko poteka na različne načine. Največ učiteljev pripravi učence tako, da jih 

seznanijo s pravili obnašanja, ki veljajo v muzeju. Najbolj domiselna ideja, ki so jo podali 

učitelji sami, je po našem mnenju to, da učenci pred obiskom muzeja naredijo intervju s 

starimi starši o tem, kako je potekala šola nekoč. Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji 

spremljajo in prebirajo pedagoške programe, ki jih SŠM vsakoletno pripravi, in da vplivajo na 

izbiro njihovega programa za obisk. Kljub temu pa bi se povezovanje z muzejem nekoliko 

izboljšalo, če bi učitelji temu namenili več pozornosti.  

Sklepamo, da so učitelji z obiskom SŠM zadovoljni, saj se jih veliko vrača nazaj in je več kot 

polovica učiteljev za splošne učne cilje, ki se navezujejo na zgodovino šolstva, ocenila, da so 

v celoti pokriti. Nekaj manj kot polovico jih je tako ocenilo le cilj Spoznavajo razdeljenost 

preteklosti na zgodovinska obdobja in se orientirajo v času z uporabo časovnega traku. S 

postavitvijo prenovljene razstave bo tudi ta cilj mogoče realizirati v večji meri, saj bo 

zgodovina šolstva razdeljena na obdobja. K temu bodo pripomogli tudi interaktivna omara in 

zvočni učinki. 

Učitelji so ocenili, da sta reševanje delovnih listov in vodenje z lutko po razstavi srednje 

pomembna, medtem ko so ostale elemente motiviranja večinoma ocenili kot pomembne ali 

zelo pomembne. Tako smo ugotovili, da je v vodstvo po razstavi smiselno vključiti nazorno 

slikovno gradivo in učencem omogočiti avtentično izkušnjo (uporabo starih predmetov). Tudi 

vključevanje resničnih in zabavnih primerov je po mnenju večine (67,2 %) učiteljev zelo 

pomembno. Približno polovica učiteljev četrtega in petega razreda osnovne šole je mnenja, da 

je frontalna učna oblika najprimernejša za vodstvo učencev po razstavi. Velika večina 

učiteljev je odgovorila, da naredijo evalvacijo tako, da učenci pripovedujejo o svojih vtisih. 

Menimo, da bi lahko tak način evalvacije nadgradili tako, da bi učenci svoje znanje bolj 

utrdili. 

Možnosti za nadaljnje raziskovanje je še veliko. Zanimivo bi bilo raziskati, kakšen pogled 

imajo na obiskovanje muzejev učenci in kakšen bi bil sodoben in inovativen obisk muzeja 

zanje. Odgovore bi lahko združili z zbranimi ugotovitvami v tem magistrskem delu in tako bi 

spoznanja še bolj razširili. Prav tako bi bilo smiselno raziskati učinkovitost različnih metod 

dela v muzeju in ugotoviti, kaj vse vpliva na učitelje, da se odločijo za obisk določenega 

muzeja. Tudi natančen pregled in predstavitev šolskih muzejev v tujini bi zagotovo prinesla 

nova znanja.  
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VI  PRILOGA 

Anketni vprašalnik za učitelje 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE: Pedagoško vodstvo po stalni razstavi Slovenskega šolskega muzeja 

Pozdravljeni, 

sem Meta Koželj, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. V okviru magistrskega dela 

raziskujem vlogo in pomen Slovenskega šolskega muzeja za osnovne šole. Namen raziskave 

je pridobiti rezultate, ki bodo dali vpogled v možnosti za dopolnitev pedagoškega vodstva po 

stalni razstavi. Vaše sodelovanje v raziskavi je ključno, saj bom le tako lahko raziskala stališča 

in mnenja učiteljev ter z vašimi odgovori prenesla nova spoznanja v prakso.  

Vprašalnik je anonimen, izpolnjevanje pa vam bo vzelo približno deset minut časa. Vsi 

pridobljeni podatki bodo uporabljeni za izdelavo magistrske naloge in morebitne nadaljnje 

raziskave na področju pedagoškega vodstva v Slovenskem šolskem muzeju. 

SPOL: M   Ž 

Delovna doba: _________________________   Starost:______________________________ 

Stopnja izobrazbe:______________________    Naziv:________________________________ 

Razred, ki ga poučujete (obkrožite):  

a) 4. 

b) 5. 

c) 4. in 5. razred. 

Regija (obkrožite):  

a) osrednjeslovenska regija 

b) gorenjska regija 

c) pomurska regija 

d) podravska regija 

e) obalno-kraška regija 

f) primorsko-notranjska regija 

g) jugovzhodna regija 

h) koroška regija 

i) savinjska regija 

j) zasavska regija 

k) posavska regija 

l) goriška regija 
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1. Kolikokrat ste že obiskali Slovenski šolski muzej s skupino učencev? 

a) 1–5-krat. 

b) 6–10-krat. 

c) Več kot 10-krat. 

 

2. Kako pomembno se vam zdi, da učence pripravite na obisk Slovenskega šolskega 

muzeja? 

NEPOMEMBNO         1          2          3          4          5         ZELO POMEMBNO 

2.1. Tisti, ki ste obkrožili 3, 4 ali 5, odgovorite na spodnje vprašanje. Ostali 

nadaljujte pri 3. vprašanju. 

 

Na kakšen način učence pripravite na obisk muzeja? (Obkrožite lahko več 

odgovorov.) 

a) S pomočjo pripravljenega gradiva na spletni strani muzeja. 

b) S pravili obnašanja, ki veljajo v muzeju. 

c) Z razlago, kako bo potekal obisk muzeja (ogled razstave in učna ura). 

d) S spodbudami za aktivno sodelovanje med obiskom.  

e) V šoli se pogovorimo o šoli nekoč. 

f) Drugo: ____________________________________________________________ 

 

3. Kako pomembno se vam zdi sprotno spremljanje in prebiranje pedagoškega 

programa, ki ga pripravi Slovenski šolski muzej? 

NEPOMEMBNO         1          2          3          4          5         ZELO POMEMBNO 

4. V kolikšni meri vpliva vsakoletno ponujen pedagoški program Slovenskega šolskega 

muzeja na vašo izbiro programa? 

NE VPLIVA        1          2          3          4          5         ZELO VPLIVA 

5. V kolikšni meri menite, da obisk Slovenskega šolskega muzeja pokriva posamezne 

splošne učne cilje pri predmetu družba za 4. in 5. razred osnovne šole?  

 Učenci spoznavajo življenje ljudi v preteklosti in ga primerjajo z današnjim 

življenjem. 

SPLOH NE POKRIVA        1          2          3          4          5         V CELOTI POKRIVA 

 Spoznavajo slovensko kulturno dediščino. 

SPLOH NE POKRIVA        1          2          3          4          5         V CELOTI POKRIVA 
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 Spoznavajo razdeljenost preteklosti na zgodovinska obdobja in se orientirajo v 

času z uporabo časovnega traku. 

SPLOH NE POKRIVA        1          2          3          4          5         V CELOTI POKRIVA 

 Spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti. 

SPLOH NE POKRIVA        1          2          3          4          5         V CELOTI POKRIVA 

 Razvijajo pozitiven odnos do kulturne dediščine. 

SPLOH NE POKRIVA        1          2          3          4          5         V CELOTI POKRIVA 

 Primerjajo dediščino preteklosti in sodobnost. 

SPLOH NE POKRIVA        1          2          3          4          5         V CELOTI POKRIVA 

6. Katera izmed učnih oblik dela se vam zdi najprimernejša za vodstvo učencev po 

razstavi za četrti in peti razred osnovne šole? (Prosim, obkrožite samo en odgovor.) 

a) Frontalna učna oblika. 

b) Individualna učna oblika. 

c) Sodelovalno učenje po skupinah. 

d) Sodelovalno učenje v paru. 

 

7. Kako pomembna se vam zdi uporaba spodnjih elementov za motiviranje učencev 

četrtega in petega razreda osnovne šole?  

 Vključevanje resničnih in zabavnih primerov skozi zgodovino šolstva v vodstvo po 

razstavi. 

NEPOMEMBNO         1          2          3          4          5         ZELO POMEMBNO 

 Nazorno slikovno gradivo na razstavi. 

NEPOMEMBNO         1          2          3          4          5         ZELO POMEMBNO 

 Reševanje delovnih listov med vodstvom. 

NEPOMEMBNO         1          2          3          4          5         ZELO POMEMBNO 

 Ogled krajšega filma med vodstvom. 

NEPOMEMBNO         1          2          3          4          5         ZELO POMEMBNO 

 Vodenje po razstavi z lutko. 

NEPOMEMBNO         1          2          3          4          5         ZELO POMEMBNO 
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 Avtentična izkušnja učencev med samim vodstvom (uporaba starih predmetov). 

NEPOMEMBNO         1          2          3          4          5         ZELO POMEMBNO 

8. Na kakšen način naredite ali boste naredili evalvacijo obiska muzeja z učenci? 

(Obkrožite lahko več odgovorov.) 

a) Učenci pripovedujejo o svojih vtisih. 

b) Z reševanjem delovnega lista za učence. 

c) Učenci napišejo spis.  

d) S pisnim preizkusom znanja. 

e) Evalvacije ne izvajam/ne bom izvajal/-a 

f) Drugo: _______________________________________________________________ 

 

Najlepša hvala za sodelovanje. 

 

 


