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POVZETEK 

Muzeji niso samo stavbe, ki hranijo pomembne nacionalne artefakte, temveč imajo tudi 
vzgojno-izobraževalno vlogo. Tega se v sedanjem času kustosi, muzejski pedagogi in 
učitelji vedno bolj zavedajo in nudijo različne pedagoške in andragoške programe za 
različne starostne skupine. Pri oblikovanju pedagoških programov pa muzejski delavci 
velikokrat »spregledajo« učence s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo s 
prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju OŠ s PP z 
NIS).    

V empiričnem delu magistrskega dela sem se zato v okviru raziskave z učiteljico in 
petimi učenci iz 8. razreda OŠ s PP z NIS udeležila pedagoškega programa. Zanimalo 
me je, kako v izbranem muzeju na Gorenjskem izvajajo vodenje muzejskih pedagoških 
programov za učence oziroma kakšna sta potek in kakovost izvedbe predstavljenega 
pedagoškega programa, kakšen je potek načrtovanja obiska muzeja pri učiteljici in 
muzejski pedagoginji ter kakšno je mnenje učiteljice in učencev v OŠ s PP z NIS ter 
kustosinje – muzejske pedagoginje o pedagoški vrednosti obiska muzeja. Do 
ugotovitev sem prišla s študijo primera – z opazovanjem pedagoškega programa, 
intervjujema z učiteljico in muzejsko pedagoginjo in z vprašalniki, ki sem jih razdelila 
učencem.  

Z raziskavo sem ugotovila, da izbran pedagoški program za učence, ki obiskujejo OŠ 
s PP z NIS, ni specialno oblikovan. Bil je samo prilagojen posebnim potrebam učencev. 
Kljub temu pedagoški program vrednotim pozitivno. Dejavnosti v programu so bile 
sistematične ter povezane in usklajene z učno snovjo in s posebnimi potrebami 
učencev. Muzejska pedagoginja in učiteljica pri sodelovanju poudarjata pomen 
izmenjave pomembnih informacij, kot so posebne potrebe, število učencev ter vsebina. 
Učiteljica je za obisk vodenega ogleda muzeja izdelala načrt, v katerem je določila 
število učencev, pot in izvajalca vodenja. Muzejska pedagoginja pedagoške programe 
načrtuje v skladu z učnimi načrti. Rezultati raziskave kažejo tudi, da so vsi udeleženci 
raziskave (učenci, učiteljica in muzejska pedagoginja) obisk muzeja doživeli pozitivno. 
Muzejska pedagoginja in učiteljica sta velik pomen pri učenju v muzeju pripisali 
drugemu pedagogu, interdisciplinarnosti ter neposredni izkušnji z muzejskimi 
predmeti. Učenci so izpostavili, da so se naučili veliko novega o učni snovi in da jim je 
snov po obisku muzeja bolj razumljiva.  

Z magistrskim delom želim doprinesti nova spoznanja za razumevanje vrednosti 
obiska muzeja za učence v OŠ s PP z NIS, kar je v slovenskem prostoru manj 
raziskana tema in s tem prispevati k razvoju muzejskega in šolskega izobraževanja 
učencev z LMDR.  

KLJUČNE BESEDE: muzej, prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim 

standardom, muzejska pedagogika, dostopnost, sodelovanje muzejev in šol s 

programom z nižjim izobrazbenim standardom 



Rakovec, A. (2019). Pedagoška vrednost obiska muzeja v programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

5 

ABSTRACT 

Museums are not only buildings that preserve important national artifacts, but they also 
have an educational role. Curators, museum pedagogues and teachers are now being 
increasingly aware of this and for this reason offer various programs for different age 
groups of visitors. However, when designing educational programs, museum workers 
often "overlook" students with special needs who attend special school. 

Therefore, in empirical part of this master thesis, I participated with a teacher and five 
students from the 8th grade of a special school in a museum program. In my research 
I was interested in many aspects starting with how the selected museum in Gorenjska 
region designs museum programs for students with special needs, what is the course 
and quality of the chosen program, what is the course of planning a visit to the museum 
with a teacher and museum pedagogue and what is the opinion of a teacher in special 
school and museum pedagogue on the educational value of visiting a museum. I came 
to the conclusions through a case study - by observing the program, interviews with 
the teacher and the museum pedagogue, and with the questionnaires that I distributed 
to the students. 

Research has shown that the selected museum program for students attending special 
schools is not specially designed. It was only adjusted to the special needs of the 
students. Despite that, I evaluate the program positively. The activities in the program 
were systematic and related with the teaching content and the special needs of the 
students. For achievement of effective cooperation of museums and special schools, 
both the museum pedagogue and teacher emphasize, the importance of exchanging 
important information, such as special needs, the number of students and the teaching 
content. The teacher's plan for the guided visit of the museum included the number of 
students, the route and the guide. The museum pedagogue plans programs in 
accordance with the curricula. Research also shows that all participants in the research 
(students, teacher and museum pedagogue) experienced a visit to the museum 
positively. The museum pedagogue and teacher placed a great importance on another 
pedagogue, interdisciplinary and direct experience with museum objects when learning 
in the museum. The students pointed out, that they had learned a lot and that after 
visiting the museum they better understand the teaching content. 

With my master's thesis I want to give new insights to understanding the value of 
visiting the museum for students in special schools, which is a less researched topic 
in Slovenia and also contribute to the development of museum and school education 
of students with special needs.  

KEY WORDS: museum, special school, museum education, accessibility, cooperation 

of museums and special schools 
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1 Uvod 
 
Z obiskom muzeja šolskih skupin iz OŠ s PP z NIS sem se srečala v času 4. letnika, 
ko sem v okviru projekta Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v 
lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017 – sodelovala 
pri publikaciji z naslovom Izobraževalni turizem: priprava učitelja na obisk 
umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije. Za namen publikacije sem izdelala 
didaktično gradivo za učitelja v 9. razredu osnovne šole, hkrati pa sem izdelala tudi 
prilagoditev didaktičnega gradiva, ki je bilo primerno za učitelja, ki poučuje v 9. razredu 
OŠ s PP z NIS. Pri izdelavi didaktičnega gradiva sem se vprašala, v kolikšni meri 
učitelji z učenci s posebnimi potrebami (v nadaljevanju s PP)  sploh obiskujejo muzeje 
ali galerije. Tako se je porodila ideja, da bi z razredom iz 3. triletja v PP z NIS obiskala 
muzej in učence, muzejsko pedagoginjo in učiteljico povprašala po izkušnji z 
načrtovanjem obiska in obiskom muzeja. Zanimal me je tudi potek sodelovanja 
muzejske pedagoginje in učiteljice.  
Ob prebiranju literature sem ugotovila, da je kar nekaj napisanega o učenju učencev, 
ki obiskujejo osnovnošolski program, malo oziroma skoraj nič pa o učenju in muzejski 
pedagogiki za osebe s PP.  
V teoretičnem delu zato najprej opredelim muzej, predstavim njegovo funkcijo, vrste 
muzejev, muzeje v Sloveniji ter osebje v muzeju. Nato opredelim muzejsko 
pedagogiko, v okviru katere opišem izobraževalne dejavnosti, izobraževalne pristope, 
oblike dela in učenje v muzeju, pri katerem izpostavim teorije učenja. Nadalje 
predstavim dostopen muzej, zakonodajo ter vrste dostopnosti: fizična, komunikacijska 
in intelektualna. V nadaljevanju se posvetim izobraževanju otrok s PP, v okviru 
katerega predstavim program OŠ s PP z NIS in vlogo muzeja pri izobraževanju otrok 
s PP. V poglavju o sodelovanju muzejev in OŠ s PP z NIS opredelim načrtovanje 
obiska muzeja ter načrtovanje pedagoških programov. V zaključku orišem še Gorenjski 
muzej, v katerem se izvaja pedagoški program Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje 
ter navedem vsebinski sklop učnega načrta pri predmetu družboslovje za 8. razred, ki 
se neposredno povezuje s pedagoškim programom Učna ura: Sprehod skozi 19. 
stoletje. 

V empiričnem delu so opredeljeni raziskovalni problem, cilji raziskovanja in 
raziskovalna vprašanja. Opisan je vzorec vseh udeležencev v raziskavi (učiteljica, 5 
učencev in muzejska pedagoginja). Predstavim tudi raziskovalno metodo in pristop, 
merske instrumentarije (samostojno izdelan opazovalni list, intervju in vprašalnik), 
postopek zbiranja podatkov in obdelave podatkov. Nato predstavim rezultate 
raziskave. Opišem potek sodelovanja učiteljice in muzejske pedagoginje pri 
načrtovanju obiska muzeja, orišem in analiziram izvedbo pedagoškega programa in 
dejavnosti vseh udeležencev ter predstavim mnenje učiteljice, muzejske pedagoginje 
in učencev o učenju v muzeju oziroma pedagoški vrednosti obiska muzeja. 

V zaključku je predstavljen pomen raziskave za razumevanje vsebinske dostopnosti 
muzejske zbirke šolarjem, ki obiskujejo OŠ s PP z NIS, in posledičen vpliv na področji 
muzejskega in šolskega izobraževanja učencev z LMDR. V obliki predlogov za 
izboljšanje muzejskih dejavnosti za učence s PP je izdelan delovni zvezek.  
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2 Muzej 

Muzej je neprofitna, stalna ustanova v službi družbe in njenega razvoja, odprta za 
javnost, ki pridobi, ohranja, raziskuje, sporoča in razstavlja materialno in nematerialno 
dediščino človeštva in njegovega okolja z namenom preučevanja, izobraževanja in 
zabave (ICOM, 1974, dopolnjena 1989).  C. Trampuš (1998, str. 10) navaja, da muzeji 
zbirajo, varujejo, raziskujejo, konzervirajo ter razstavljajo predmete s področij življenja 
in znanosti, kot so geologija, etnologija, antropologija, zgodovina, umetnost, 
naravoslovje in tehnika.  

V Sloveniji po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Zakon o varstvu kulturne 
dediščine, 2008) med muzeje uvrščamo tudi galerije1, a le v primeru hranjenja 
predmeta, koncepta z estetsko, zgodovinsko, znanstveno ali duhovno pomembnostjo, 
kot so likovna dediščina in šolske, visokošolske ter univerzitetne zbirke.  

Izraz muzej je nastal v antiki in izvira iz klasično grškega samostalnika mouseion, ki je 
pomenil kraj posvečen muzam (Mahnič, 2008, str. 9). Muze so bile mitološke boginje, 
hčerke Zevsa, poglavarja bogov, in Mnemosine, boginje spomina in so varovale 
znanost in umetnost (Schwab, 2005, str. 838).  

Muzeji so se skozi zgodovino spreminjali in razvijali. V preteklosti so bili namenjeni 
elitam in šele v 19. stoletju so se vrata muzejev odprla širši javnosti.  Že najstarejše 
civilizacije (Mezopotamija in Egipt) so v vladarskih grobnicah hranile zbirke 
dragocenosti, ki so bile pridobljene z vojnimi pohodi. Prvi muzej je bil Ptolemajev muzej 
v Aleksandriji v 3. stoletju pred našim štetjem, ki je bil znanstvena institucija z inštituti, 
knjižnico, zbirko umetnosti in botaničnim vrtom (Potočnik, 2004, str. 187).  

V srednjem veku so bile javne zbirke v cerkvah, graščaki so v zasebnih zbirkah zbirali 
nenavadne predmete. Predhodnice današnjih muzejev so bile zasebne zbirke 
vladarjev oziroma bogatih in vplivnih oseb, družin in umetniških ustanov, katerih dostop 
je bil omogočen le preostali eliti. Muzej v današnjem pomenu je nastal konec 18. 
stoletja oziroma v 19. stoletju kot posledica akademskega gibanja med 
razsvetljenstvom, ki je spodbudilo francosko revolucijo. Zasebne cerkvene, vladarske 
in knežje zbirke so postale javni muzeji, namenjeni kulturnemu vodenju ljudstva. Vloga 
muzejev je bila spreminjati in izboljšati vedenje, moralo in navade prebivalcev 
(izključeni so bili otroci do desetega leta starosti) ter omogočiti dostop do znanja o 
svetu, v katerem živijo (Tavčar, 2009, str. 9–11 in Potočnik, 2004, str. 187).  

Prvi sodobni muzej, ki je bil namenjen javnosti, se je imenoval »The Ashmolean 
Museum«. Ustanovljen je bil leta 1683 na univerzi Oxford, v Veliki Britaniji. Imenovan 
je bil po Eliasu Ashmoleu, ki je univerzi Oxford daroval svojo zbirko dragocenih 
predmetov, kot so antične knjige, starodavni kovanci ter slike (Stringer, 2014. str. 1). 

 

2.1 Funkcija muzeja 

Kot sem že omenila, so bili muzeji nekoč namenjeni družbeni eliti. Njihove osnovne 
funkcije so vključevale dejavnosti zbiranja, ohranjanja in razstavljanja muzejskih 
predmetov in zbirk. V zadnjih desetletjih pa so se zaradi želje po pridobitvi občinstva 
začeli odpirati vsem ljudem. V ospredje je stopilo izobraževanje (Stringer, 2014, str. 1). 

 
1 V magistrski nalogi bom podrobneje obravnavala muzej. 
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Po ICOM2-ovi definiciji muzeja (1974, Mahnič, 2008, str. 55) so njegove funkcije: 
»zbiranje, varovanje, preučevanje, komuniciranje in razstavljanje materialnih virov 
človeka in njegove okolice.« L. Tavčar (2001, str. 4) loči tradicionalne in sodobne 
funkcije muzeja. Med tradicionalne spadajo zbiranje, evidentiranje, klasifikacija in 
ohranjanje kulturno-zgodovinskih zbirk, sodobne funkcije pa poleg tradicionalnih 
obsegajo še vzgojo in izobraževanje.  

Talboys (2005, str. 67–123) kot funkcije sodobnega muzeja opiše zbiranje predmetov, 
skrb za zbirko, konservatorstvo, ohranjanje in skladiščenje artefaktov, raziskovanje 
predmetov, razstavo artefaktov, interpretacijo, javni dostop, izobraževanje, socialno in 
ekonomsko funkcijo ter administracijo. Muzej ohranja, konzervira, razstavlja, 
izobražuje ter združuje kulturne, kolektivne in nacionalne spomine. Obiskovalcem 
omogoča, da razmišljajo, se učijo in uživajo v svoji in drugi kulturni dediščini (Talboys, 
2005, str. 9). 

Najpomembnejša funkcija sodobnega muzeja je, da služi javnosti in izobraževanju 
(Brüninghaus-Knubel, 2011, str. 29). Delo sodobnih muzejev zato temelji na potrebah 
razvijajoče in stalno spreminjajoče se družbe, pri čemer se prioritete delovanja 
muzejev preusmerjajo od zbirk k obiskovalcem in potrebam skupnosti. Muzejska 
ustanova je postala kulturno središče, v njem najdemo knjigarne, trgovine, restavracije, 
kinodvorane, vrtce … (Tavčar, 2009, str. 119).  

Schwartz (v Stringer, 2014, str. 4) muzeje opiše kot kraje izmenjave mnenj, srečanj in 
izobraževanja, ki za javno dobro zbirajo, ohranjajo, razstavljajo, interpretirajo, 
izobražujejo in ponujajo priložnost za učenje. Sodobni muzej želi obiskovalce 
ozaveščati in jim približati predmete kulturne dediščine (Širok idr., 2016, str. 60).  

Za namen komunikacije in omogočanja dostopnosti najširši javnosti do muzejskih zbirk 
in predmetov osebje v muzeju pripravlja publikacije, snuje in izvaja razstave, 
pedagoške in andragoške izobraževalne programe, delavnice in druge oblike 
predstavljanja dediščine doma in v tujini (Hooper-Greenhill, 2009, str. 3). 

Muzeji so odgovorni za kulturno inkluzijo oseb s posebnimi potrebami (Argyropoulos 
in Kanari, 2019, str. 125). 

 

2.2 Vrste muzeja 

Muzej je obsežen pojem, zaradi česar so muzeji izjemno raznoliki (Hooper-Greenhill, 
2009, str. 3). 

Muzej lahko ustanovi vsak, pri ustanovitvi muzeja je potrebno zagotoviti osnovne 
pogoje za delovanje ustanove, osebje, prostore in dolgoročno financiranje (Ministrstvo 
za kulturo, b. d. ). 

P. van Mensch (1992) razvrsti muzeje glede na muzejski predmet, organizacijsko 
strukturo, muzeološke funkcije in komunikacijo z družbo. Zadnja navedena kriterija sta 
po mnenju van Menscha (1992) slaba in ne najbolj uporabna.  

Glede na vrsto muzejskih predmetov ločimo splošne in specializirane muzeje: 
interdisciplinarne muzeje, umetnostne muzeje in muzeje umetne obrti, arheološke in 
zgodovinske muzeje, etnografske muzeje in muzeje kulturne antropologije, 

 
2 Mednarodni muzejski svet 
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prirodoslovne muzeje, muzeje fizične antropologije, muzeje znanosti in tehnologije. 
Organizacijska struktura obsega elemente nastanitve, območja in lastništva. Glede na 
namestitev lahko ločimo med: muzeji v novo zgrajenih stavbah, muzeji v adaptiranih 
zgodovinskih stavbah, muzeji v avtentičnih zgodovinskih prostorih ter muzeji na 
prostem (Van Mensch, 1992). Slednji muzeji prikazujejo življenje na podeželju v 
preteklem času ter razstavljajo predmete povezane z ljudsko umetnostjo, kot so 
kmečka orodja, stara prevozna sredstva, ali kiparske umetnine in galerije v naravnem 
okolju (Trampuš, 1998, str. 10). 

Van Mensch (1992) predstavi tudi klasifikacijo na osnovi kriterija prostora in upravljanja 
ter tako loči: zasebne muzeje in neodvisne muzeje, državne muzeje, muzeje kulturnih 
in izobraževalnih ustanov (šole, univerze, samostani) in muzeje ustanov, ki nimajo 
kulturnega predznaka (tovarne, podjetja, društva). 

Kategorijo državnih muzejev se lahko dalje razdeli še na: nacionalne, pokrajinske, 
občinske, mestne, krajevne muzeje (in vse nižje lokalne ravni muzejev). Nacionalni 
muzeji so državni muzeji in javni zavodi ter jih ustanovi država. Pokrajinski muzeji so 
ustanovljeni na osnovi pogodbe z ministrstvom za kulturo in ustanoviteljem muzeja 
(Mahnič, 2008, str. 43). 

Z razvojem novih tehnologij so se pojavili virtualni muzeji, ki obstajajo le na spletu, v 
resničnosti jih ni mogoče obiskati. V virtualnih muzejih si lahko posameznik ogleda 
virtualne rekonstrukcije muzejskih predmetov iz različnih muzejskih ustanov (Mahnič, 
2008, str. 28). 
 

2.3 Muzeji v Sloveniji 

V Sloveniji je bil prvi muzej ustanovljen 138 let po nastanku prvega sodobnega muzeja 

na svetu. Muzejska dejavnost se začne v času Janeza Vajkarda Valvasorja, ki je zbiral 

naravoslovne najdbe, zgodovinske predmete, umetnine in novce. Njegova zbirka 

mineralov iz leta 1821 je bila osnova za Kranjski deželni muzej v Ljubljani (Potočnik, 

2004, str. 187). Danes v tej zgradbi domujeta Narodni muzej in Prirodoslovni muzej 

(Trampuš, 1998, str. 10). Stoletje kasneje, v začetku 20. stoletja, so muzeje ustanovila 

tudi druga mesta po Sloveniji: Celje, Kamnik, Ptuj in Maribor. Največje število muzejev 

je nastalo po 2. svetovni vojni. Število muzejev in muzejskih zbirk v državni in zasebni 

lasti se v današnjem času povečuje, kakor tudi raznovrstnost in bogastvo njihovih 

ponudb (Šubic Prislan idr., 2015, str. 15). 

Skupnost muzejev Slovenije sestoji iz 74 muzejev in galerij ter 123 dislociranih enot 
(Šubic Prislan idr., 2015, str. 12). V letu 2017 je bilo v muzejih in galerijah v Sloveniji 
izvedenih 1.486 razstav in okoli 39.400 izobraževalnih prireditev (Ministrstvo za 
kulturo,  b. d.). 

 

2.4 Osebje v muzeju 

Zaposleni v muzejskih ustanovah opravljajo tradicionalno in hvalevredno delo: zbirajo, 

evidentirajo, klasificirajo in znanstveno obdelujejo muzealije ter ohranjajo premično 

kulturno dediščino (Tavčar, 2015, str. 18). 

V muzeju so zaposleni različni profili poklicev, kot so kustosi, registratorji, 
dokumentalisti in bibliotekarji, konservatorji, preparatorji in restavratorji ter muzejski 
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pedagogi in andragogi (Mahnič, 2008, str. 45–46). V delo se lahko vključujejo tudi 
prostovoljci (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 2008). 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 2008) določa, 
da mora osebje v muzeju opraviti strokovni izpit za izvajanje muzejske dejavnosti, ki 
ga določi minister pristojen za kulturo. 

  

2.4.1 Kustos in muzejski pedagog 

Za strokovno predstavitev muzejskih zbirk imajo v muzejih zaposlene kustose in  
muzejske pedagoge (Trampuš, 1998, str. 11). 

Kustos je zadolžen za hranjenje in preverjanje predmetov v muzejski zbirki. Skrbi za 
dokumentacijo stanja predmetov, vodi inventarno knjigo, ki vsebuje podatke o 
predmetih, predlaga ter pridobiva gradivo za muzejske zbirke, razstave ali 
restavriranje. Po pridobitvi predmetov je njegovo delo zbrane predmete postaviti v 
zaokroženo vsebino za namen razstav, objav, predavanj in predstavitev (Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, b. d.). Po navadi imajo kustosi univerzitetno 
izobrazbo temeljne znanstvene discipline, povezane z zbirko (Mahnič, 2008, str. 45). 

Za neposredno izobraževanje obiskovalcev je v muzeju zaposlen muzejski pedagog, 
ki je muzejski delavec s pedagoško izobrazbo (Trampuš, 1998, str. 12). Njegova 
naloga je skrb za posredovanje znanja in informacij o muzejskih predmetih javnosti 
(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, b. d.). Trampuš (1998, str. 12) slednje 
opredeli kot vodenje po zbirkah, vodenje muzejskih dejavnosti, osveščanje o kulturni 
in zgodovinski pomembnosti predmetov, svetovanje učiteljem, oblikovanje učnih map 
in zvezkov ter prirejanje muzejskih dni. Pri snovanju naštetih pedagoških dejavnosti je 
pozoren na starostno ter izobrazbeno strukturo ter druge značilnosti skupin 
obiskovalcev ali bralcev (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, b. d.). C. 
Trampuš (1998, str. 13) dodaja, da mora muzejski pedagog dobro poznati muzej in biti 
strokovno podkovan, saj le tako lahko obiskovalcem nudi pomoč v smislu svetovanja, 
predlaganja in seznanja s ponudbo muzeja.   

Muzejski pedagogi s posredovanjem muzejskih predmetov vzpostavijo pogoje, ki 

spodbujajo obiskovalce k razmišljanju o njihovi osebni in skupinski identiteti (Fuchs 

idr., 2015).  

L. Tavčar (2015, str. 26–27) je kritična do izraza muzejski pedagog, saj so v muzejih 

zaposlene osebe, ki po primarni izobrazbi niso pedagogi, ampak zgodovinarji, 

antropologi, etnologi, arheologi itd. Meni (prav tam), da teh oseb ne bi smeli 

poimenovati muzejski pedagogi, ker jim s tem pripišemo pedagoško znanje in 

kompetence za vodenje pedagoških programov, čeprav so te osebe samouki in nimajo 

ustrezne pedagoške izobrazbe.  

Obenem se s splošnim poimenovanjem muzejski pedagog razgrajuje pomen poklica 

pedagoga, saj pedagog ni vsak, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem. Za razvoj in 

kakovost pedagoškega dela v muzejih bi bilo zato dobro, da bi tako imenovani muzejski 

pedagogi z uradnim dokumentom izkazati svojo pedagoško znanje, saj muzejski 

pedagogi lahko kakovostno opravljajo svoj poklic le, če imajo poleg ustrezne strokovne 

izobrazbe še pedagoško izobrazbo (Kodelja, Tavčar, 2008, str. 132).  
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3 Muzejska pedagogika 

V preteklosti so bili muzeji v domeni izbranih družbenih skupin in večina obiskovalcev 

je bila odraslih, kajti verjeli so, da otroški um še ni dovolj zrel, da bi razumel in doživel 

muzejske predmete (Tavčar, 2009, str. 37). Obenem so muzejski delavci svoje 

poslanstvo videli v zbiranju in ohranjanju kulturne dediščine in ne v razvijanju muzejske 

pedagogike (Tavčar, 2001, str. 25). 

Dokler so v muzeje prihajali odrasli, ki so jih po muzeju vodili znanstveniki ali so se 

samoizobraževali, muzejska pedagogika ni bila potrebna. V začetku 20. stoletja se je 

zgodil edukacijski preobrat, ker so muzejski delavci opazili, da obiskovalci pri 

ogledovanju muzejskih predmetov potrebujejo navodila (Tavčar, 2009, str. 33). R. 

Bračun Sova (2016, str. 35 in 45) navaja, da je bila posledica preobrata, da so muzeji 

začeli namensko preučevati obiskovalce, njihove izkušnje ter vedenjske vzorce, kar je 

pripeljalo do sprememb na institucionalni ravni ter dojemanju izobraževanja in učenja 

v muzejih. Izobraževanje je postalo središčna dejavnost muzejev, zbiranje in hranjenje 

umetnin pa le sredstvo za dosego cilja (Tavčar, 2009, str. 35). 

V Sloveniji je muzejska pedagogika zaživela šele v drugi polovici dvajsetega stoletja, 
ko so muzeji zaradi zanimanja šolskih skupin, začeli zaposlovati muzejske pedagoge. 
Ker pa je bila večina muzejskih pedagogov samoukov, ni nihče razvijal teorije 
muzejske pedagogike (Tavčar, 2009, str. 35). 

Izraz muzejska pedagogika je splošno sprejet izraz za prakso in teorijo vzgojno-

izobraževalnega dela v muzejih, a je problematičen. Vsi mislimo, da vemo, kaj je 

muzejska pedagogika, a le dokler nas nekdo ne vpraša, kaj je muzejska pedagogika. 

Če pa nas nekdo vpraša, kaj je muzejska pedagogika, ne vemo, kaj je (Tavčar, 2009, 

str. 32). L. Tavčar (2009, str. 21) zato razlaga, da muzejska pedagogika v Sloveniji ne 

obstaja kot samostojna in/ali interdisciplinarna veda, saj njene metode in oblike dela 

slonijo na šolski pedagogiki, različni so le cilji, ki pa so si komplementarni.  

Muzejska pedagogika se nanaša na celotno vzgojno-izobraževalno delo za otroke in 

odrasle, čeprav je področje preučevanja vzgoja in preučevanje otrok (Tavčar, 2009, 

str. 27). Po mnenju L. Tavčar in Z. Kodelje (2008, str. 125) je izraz muzejska 

pedagogika smiseln le, če z njim označujemo praktično izobraževalno delo z otroki in 

odraslimi v muzejih in galerijah.  

Desetletje kasneje je pomembnost muzejske pedagogike oziroma samega vzgojno-
izobraževalnega dela kot ene izmed dejavnosti muzejev pripeljala do vzpostavitve 
muzejske pedagogike kot posebne znanstvene vede. Od leta 2013 se lahko na 
Pedagoški fakulteti študentje 2. stopnje vpišejo na program Muzejska pedagogika. 
Muzejska pedagogika je interdisciplinarna znanstvena veda, ki posega na področja 
kulturnih študij in muzeoloških študij (Bračun Sova in Štrajn, 2015, str. 8). 

Študentje se v okviru študija usposobijo za samostojno strokovno in etično vzgojno-

izobraževalno delo v muzejskih ustanovah z upoštevanjem različnih potreb muzejskih 

obiskovalcev na ravni posameznika, skupine in skupnosti (Pedagoška fakulteta, b.d.). 

Z aktom ustanovitve podiplomskega študija Muzejska pedagogika se je muzejska 

pedagogika vzpostavila kot nova znanstvena disciplina, a žal študij muzejske 

pedagogike med muzealsko srenjo ni bil dobro sprejet in le malo muzealcev se je 
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odločilo za nadaljnje pedagoško izobraževanje (Tavčar, 2015, str. 22–27). Težava, ki 

jo je izpostavila L. Tavčar (2015, str. 23 ), je, da je študij plačljiv, obenem avtorica (prav 

tam) domneva, da so zaposleni v muzejih nezaupljivi do študijskega programa ter da 

predstavniki tradicionalnih strok (zgodovina, arheologija, etnologija …) muzejsko 

pedagogiko neupravičeno še vedno smatrajo za nepomembno vedo. Nekateri 

muzealci so se udeležili tečajev in delavnic ter z njihovo pomočjo pridobili znanje, ki so 

ga posredovali ostalim muzealcem (Štrukelj, Šturm, Rožman, 2007, str. 8–9). 

 

3.1 Učenje v muzeju 

Muzej je prostor, ki povezuje snovno in nesnovno kulturno dediščino. Obiskovalcem 
nudi okolje, ki omogoča edinstvene izkušnje. Obiskovalci se lahko naučijo nekaj 
novega, poiščejo nova zanimanja in interese, spremenijo ali ustvarijo mnenje … 
(Talboys, 2005, str. 9). 

Unesco (1993) učenje definira kot vsako spremembo v vedenju, informiranosti, znanju, 
razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in je ne moremo povezati 
z razvojem, ki je dedno zasnovan. Učenje vključuje procesa, kot sta zaznavanje in 
spomin (Falk in Dierking, 1994, v Hooper-Greenhill, 2009, str. 21). Na učenje vplivajo 
motivacija, stališča in predhodne izkušnje, ki nastanejo ob interakciji med učečim 
posameznikom in njegovim fizikalnim in socialnim okoljem (Hooper-Greenhill, 2009, 
str. 21). 

Muzej kot okolje nudi velik potencial za učenje. Predstavlja neformalno učno okolje in 
obsega značilnosti, ki se bistveno razlikujejo od tistih v šolskem učnem okolju (Hooper-
Greenhill, 2007, str. 4). 

Učenje v muzeju je zaradi uporabe drugačnih učnih pristopov personalizirano, aktivno 
ter zabavno. Muzej kot učno okolje učencem vzbuja domišljijo, saj je sproščeno ter 
ponuja večjo priložnost za ustvarjalnost in motivacijo. Poleg tega učenje v muzeju gradi 
identiteto, spodbuja socialno vključenost in vsebuje interdisciplinarnost (Hooper-
Greenhill, 2007, str. 170–186). Navedenemu pritrjuje tudi Deng (2015, str. 1), ki navaja, 
da se učenje v muzejih razlikuje od učenja v učilnicah. V učilnici poučevanje poteka 
strukturirano in organizirano preko verbalne komunikacije, medtem ko je delo v 
muzejih manj strukturirano in formalno, uporablja drugačne učne pristope ter zato 
spodbuja motivacijo, interes in ideje učencev (Berry, 1998, str. 9). Muzeji ravno zaradi 
svoje drugačnosti učencem nudijo izkustveno učenje in multidisciplinarno pridobivanje 
znanja (Tavčar, 2009, str. 31).  

Obisk muzeja je tudi socialna izkušnja, zato sta Falk in Dierking (2013, str. 25–28) 
raziskala značilnosti muzejskih izkušenj in ugotovila, da pri slednjih igrajo pomembno 
vlogo konteksti, ki vplivajo na oblikovanje muzejskih izkušenj. Opisala sta (prav tam, 
str. 25–28) osebni kontekst, ki ga tvorijo pričakovanja, interesi, motivacija, predhodno 
znanje, učni stil in izkušnje vsakega posameznika, socialno-kulturni kontekst, ki 
obsega socialno interakcijo in kulturno ozadje (rasna in državljanska pripadnost, 
socialno-ekonomski status posameznika), ter fizični kontekst, v katerega sta uvrstila 
prostor muzeja, orientacijo in muzejske predmete.  

Eden od razlogov za učinkovitost učenja v muzejih je, da je v muzejih učenje 
zasnovano na izkušnjah z muzejskimi artefakti. Uporaba muzejskih artefaktov 
spodbuja kognitivne procese, kot so primerjanje, klasificiranje, zaznavanje, pomnjenje 



Rakovec, A. (2019). Pedagoška vrednost obiska muzeja v programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

19 

 

in generaliziranje učenja (Hooper-Greenhill, 1994, str. 103). Predmeti so lahko posebej 
vzpodbudni v povezavi z učnimi procesi, ko jih obravnavamo in skrbno preučujemo, 
saj delujejo na podlagi abstraktnih izkušenj, omogočajo priklic znanja in vzbujajo 
radovednost (Hooper-Greenhill, 1996, str. 21, v Hooper-Greenhill, 2009, str. 21). 
Predmete raziskujemo z dotikanjem, gledanjem, vonjanjem in s poslušanjem (Hooper-
Greenhill, 1994, str. 103). Opazovanje je potrebno dopolniti z risanjem artefaktov in 
rokovanjem z njimi ter razgovorom. Gledanje lahko popestrimo z uporabo lupe. S 
predmeti je potrebno rokovati previdno, da se ne poškodujejo. V ta namen so v muzeju 
na voljo replike (Tavčar, 2009, str. 48). 

Na podlagi zgoraj navedenega pričakovani učni rezultati v muzejih niso omejeni le na 
informacije ali znanje o muzejskih zbirkah (Hooper-Greenhill 2007, str. 35). Splošni 
učni rezultati se nanašajo na širok spekter rezultatov, kot so »znanje in razumevanje, 
spretnosti, sposobnosti, stališča in vrednote, užitek, navdih, ustvarjalnost, vedenje 
oziroma obnašanje ter napredovanje«  (Hooper-Greenhill 2007, str. 53–57).  

E. Hooper-Greenhil (2007, str. 119–170) je izvedla raziskavo o mnenju učiteljev in 
učencev o učenju v muzeju. 

Mnenje učencev o obisku muzeja je bilo, da so pri obisku muzeja izjemno uživali, velika 
večina je mislila, da so se naučili novih stvari, nabrali nove veščine, povečali svojo 
motivacijo in začeli razmišljati o svojem šolskem delu (Hooper-Greenhill 2007, str. 
139). Tudi učitelji cenijo učni rezultat, užitek, navdih in ustvarjalnost. Menijo, da bo 
zadovoljstvo, ki ga bodo učenci občutili med obiski muzeja, omogočilo učenje in 
razširilo njihov pogled na svet (Hooper-Greenhill 2007, str. 136). 

Raziskava je tudi pokazala, da učenci z obiskom muzeja razvijajo empatijo, zbranost, 
poslušanje, kritično mišljenje, improvizacijo, sposobnost analize in sinteze ter krepijo 
svojo samopodobo (Hooper-Greenhill, 2007, str. 49). 

                                                                                                             

3.1.1 Teorije učenja 

Kot sem že omenila, je muzejska pedagogika z edukacijskim obratom spremenila 
pristop posredovanja muzejskih vsebin. Od vodenih ogledov muzejskih zbirk, ki temelji 
na transmisivni teoriji učenja, ki opredeljuje prenos znanja brez razmišljanja 
poslušalca, so se muzejski delavci preusmerili k organiziranju pedagoških programov 
in praktičnih delavnic, v katerih imajo obiskovalci aktivno vlogo in sami konstruirajo 
svoje znanje (Rammapudi, str. 119). Ker je učenje v muzeju del izkustvenega učenja, 
bom predstavila še Kolbovo teorijo učenja.   

 

3.1.1.1 Vedenjska ali transmisivna teorija 

Transmisivni pristop je značilen za tradicionalne muzeje, a ga pogosto še najdemo v 
sodobnih muzejih. Njegova značilnost je, da muzejski pedagog posreduje znanje, 
obiskovalci so v vlogi pasivnega poslušalca in informacije sprejmejo kot dejstva. Pri 
tem pristopu je lahko zaznati vzpostavitev hierarhije, v kateri ima glavno besedo 
muzejski pedagog, ki ne dopušča, da bi obiskovalci izkazali svoje mnenje in izkušnje 
(Rammapudi, 2011, str. 120). 
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3.1.1.2 Konstruktivistična teorija 

Konstruktivistična teorija je kognitivna teorija učenja in se osredotoča na učenje v 
muzeju in ne na muzejsko izobraževanje. Premisa konstruktivizma je, da obiskovalci 
muzeja sami oblikujejo svoje lastne pomene in na svoj način smiselno razumejo učne 
priložnosti, ki jih doživljajo, zato je vloga muzejskega pedagoga, da zagotavlja ustrezne 
učne izkušnje, ki jih lahko obiskovalec raziskuje (Hooper-Greenhill, 2009, str. 21).  

V muzejih, ki svoje vzgojno-izobraževalno delo utemeljujejo na konstruktivističnem 
pristopu, obiskovalca muzeja dojemajo kot osebo s predhodnimi izkušnjami, 
vrednotami in znanjem. Muzejski pedagog obiskovalce spodbuja k postavljanju 
vprašanj in prevpraševanju predstavljenih vsebin (Strnad, 2015, str. 96).  Obiskovalec 
muzeja nato znanje zgradi s svojo lastno miselno aktivnostjo (Grmek, Čagran in Sadek, 
2009, str. 24). 

  

3.1.1.3 Kolbova teorija 

Kolb s svojo teorijo združi vidike behavioristične teorije in konstruktivistične oziroma 
kognitivne teorije učenja. Kolbova teorija učenja se povezuje z izkustvenim učenjem, 
ki združuje izobraževanje, delo in osebnostni razvoj (Hoogstraat in Vels Heijn, 2015, 
str. 5). 

Učenje po mnenju Kolba (v Hoogstraat in Vels Heijn, 2015, str. 8) vključuje procese, 
kot so ustvarjalnost, reševanje problemov, odločanje in spreminjanje stališč; učenje 
poteka povsod in vedno, zato je naloga šol in muzejev, da dejavnosti učencem in 
obiskovalcem ponujajo doživetje, ki bo omogočilo učenje in osebnostni razvoj. 

Kolb (v Hoogstraat in Vels Heijn, 2015, str. 8) definira učenje kot »proces pridobivanja 
znanja s predelavo izkušenj«, ki se začne s konkretno izkušnjo, tej sledi razmišljujoče 
opazovanje, nato abstraktna konceptualizacija ter na koncu aktivno eksperimentiranje. 
Na osnovi zapisane definicije loči (prav tam, str. 10) štiri načine učenja: konkretno 
izkušanje, razmišljujoče opazovanje, abstraktno konceptualizacijo in aktivno 
eksperimentiranje, ter štiri temeljne stile učenja: dejavnež, ki združuje aktivno 
eksperimentiranje in konkretno izkušanje; sanjač, ki kombinira konkretno izkušanje in 
razmišljujoče opazovanje; mislec, ki združuje razmišljujoče opazovanje in abstraktno 
konceptualizacijo, ter preizkuševalec, ki kombinira abstraktno konceptualizacijo in 
aktivno eksperimentiranje.  

Na podlagi učnih stilov so oblikovana splošna priporočila, da bi muzejska razstava 
postala privlačnejša za posamezne učne stile. Sanjač se najbolje uči z interakcijo in 
raziskovanjem, dejavnež želi biti aktiven, misleca zanimajo logične povezave in 
teoretični modeli, medtem ko preizkuševalca pritegne vsebina z znanjem, ki je 
praktično in uporabno (Hoogstraat in Vels Heijn, 2015, str. 25 in 26). 

 

3.2 Izobraževalne dejavnosti in pristopi v muzejski pedagogiki 

E. Hooper-Greenhill (2009, str. 3) poudarja, da se pri razumevanju kompleksnosti 
izobraževalnega dela muzeja ponovijo tri besede: izobraževanje, komunikacija in 
interpretacija. V središču interpretacijskega procesa je izkušnja (Bračun Sova, 2016, 
str. 20). V. Vodeb in R. Bračun Sova (2011, str. 16) jo opredelita kot razkrivanje 
pomena muzejskega predmeta ali zbirke preko vodenega pogovora, napisov, 
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modelov, delovnih listov, gledaliških uprizarjanj, spletnih strani, fotografij, predavanj in 
videov. E. Hooper-Greenhill (1994, str. 110) priporoča, da razkrivanje pomena 
muzejskega predmeta poteka z zastavljanjem vprašanj, ki se navezujejo na izgled, 
sestavine, zgodovino, uporabo in provenienco muzejskega predmeta. 

C. Trampuš (1998, str. 23) navaja, da muzeji pogosto nudijo delovne mape ali delovne 
liste. Pri izdelavi delovnih listov uporabljamo različne tipe nalog: vstavljanje besed, 
uporaba vprašalnic, miselni vzorec, zgodovinski esej, obnova in naloge objektivnega 
tipa. 

Hein (1995, str. 15–17) med izobraževalne dejavnosti muzeja umesti: 

– organiziranje in izvajanje programov za obiskovalce razstav, 
– usmerjanje pedagoških storitev, ki vključujejo ples, gledališče, glasbo, vodene 

izlete, počitniške dejavnosti in vodenje sej, 
– razvoj izobraževalnih materialov in virov, ki vključujejo gradiva za učitelje, 

delovne liste in didaskalije v galeriji, 
– načrtovanje dejavnosti ozaveščanja v učilnicah in skupnostnih centrih, ki 

vključujejo posojilne storitve, potujoče razstave, pakete za učenje na daljavo, 
diapozitive in videe ter 

– sodelovanje v dejavnostih skupnosti. 

C. Brüninghaus-Knubel (2011, str. 36–40) opiše deset izobraževalnih pristopov, in 
sicer:  

– Vodeni ogledi in izobraževalni dialog: klasični pristop izobraževalnega dela, ki 
temelji na govoru. Pomembno je, da pedagog spodbuja sodelovanje 
udeležencev, upošteva vse čute in spodbuja izražanje. Obenem ne razlaga 
vsega, temveč obiskovalcem pusti, da sami odkrijejo pomen.  

– Avdio in avdiovizualni mediji: diaprojekcije z zvoki, filmi in videoposnetki lahko 
ob pravilni uporabi prispevajo k učinkovitemu sprejemanju. Uporabljamo jih na 
dva načina. Prvič, v primeru individualnega ogleda, so v rabi avdio vodiči, ki 
nadomeščajo vodnika. Drugič, avdio mediji podajajo vsebino v okviru delov 
posameznih razstav. Prednost teh medijev je, da prinašajo informacije iz 
realnega sveta v muzej.  

– Vizualni in računalniški mediji: vizualni mediji, kot so diagrami, zemljevidi in 
fotografije, pripomorejo k boljši ilustraciji povedanega. V ta namen vse bolj 
uporabljajo tudi računalnik, na katerem se lahko obiskovalci interaktivno učijo o 
tehničnem, umetniškem ali znanstvenem napredku, pri čemer imajo na 
razpolago veliko virov informacij. Taka gradiva so v vse večji meri dostopna tudi 
na internetu. Pri tem pa obstaja nevarnost, da bi taka oblika izobraževanja 
odvračala pozornost od razstav in izvirnih predmetov.  

– Praktične delavnice: so aktivne delavnice, ki jih vodijo usposobljeni in izkušeni 
delavci. Udeleženci spoznavajo in izvajajo dejavnosti, ki so povezane z izdelavo 
in ohranjanjem kulturnih predmetov, ali pa se preizkušajo v znanstvenem 
raziskovanju. 

– Učne igre: so v kontekstu muzeja tekmovalne, igre veščin, kvizi, sestavljanke 
itd. Imajo pomembno vlogo v učnem procesu, ker to za otroke predstavlja 
oponašanje pravil resničnega sveta.  

– Izobraževalne demonstracije: imajo ključni pomen v interakciji z obiskovalci. 
Strokovnjaki v muzeju predstavijo svoje obrti, igralci ali pedagogi pa lahko igrajo 
vlogo zgodovinske osebnosti.  
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– Igranje vlog v muzejskem gledališču: je pomembno zlasti pri delu z otroki in 
najstniki. Vključimo ga lahko v vodeni ogled in s tem spodbujamo obiskovalce. 
Tema za igranje vlog je lahko improvizacija na obravnavano temo ob navodilih 
in vodenju s strani pedagoga.  

– Aktivnosti vrste »Zbiraj/dokumentiraj/razstavljaj«: dajejo udeležencem vpogled 
v vrednost muzeja in dediščine, ki jo hrani. Obiskovalci skozi didaktično 
razstavo ali interaktivni projekt spoznajo muzeološke tehnike zbiranja, 
raziskovanja in razstavljanja.  

– Spremljevalni programi izobraževalnih prireditev: vključujejo predvajanje filmov 
in video posnetkov, gledaliških predstav in koncertov, bralne večere, tečaje in 
konference, ki dopolnjujejo redne ali stalne razstave.  

– Terensko delo: omogoča, da udeleženci pridejo do mesta izvora razstavljene 
tematike in poveže muzej z zunanjim svetom. 

Učenje v muzeju je specifično, saj temelji na muzejskem artefaktu kot predmetu učenja 
(Hooper-Greenhill, 1994, str. 94).  

Zato bi morala biti muzejsko in šolsko izobraževanje komplementarna. A L. Tavčar 
(2001, str. 25) opozarja, da se pri načrtovanju programov muzejski pedagogi pretirano 
naslanjajo na šolsko pedagogiko. Šolski obisk muzeja je povezan z učnim načrtom, 
saj učitelji brez te povezave težje upravičijo obisk muzeja in posledično se večina 
delavnic ali programov, ki so jih razvili muzeji za šole, izrecno sklicuje na učni načrt 
(Hooper-Greenhill, 2007, str. 99). 

S tem se strinja tudi K. Stringer (2014, str. 4), ki izpostavi ekonomski vidik in pravi, da 
se danes muzejski pedagogi zaradi strahu pred pomanjkanjem financ opirajo na učne 
načrte in temeljne standarde znanja. Zapisano (prav tam, str. 4)  utemeljuje s tem, da 
če se lahko učitelju trži program, ki obsega več kriterijev, ki jih morajo učenci usvojiti, 
bodo učitelji bolj nagnjeni k temu, da skupaj z učenci obiščejo muzej in s tem povečajo 
število obiskovalcev in prihodke muzeja. 

Obenem si učitelji predstavljajo, da bo muzejska dejavnost izpeljana kot »klasično 

vodstvo«, pri katerem bodo aktivni učenci in muzejski pedagog, same pa bodo v 

pasivni vlogi kot opazovalke vodenja (Tavčar, 2015, str. 20). 

 

3.3 Metode in oblike dela v muzejski pedagogiki 

Metode so smotrna in načrtna ravnanja, s katerimi ob minimalni porabi energije, časa 
in pripomočkov dosegamo maksimalne dosežke. Izbira metod je odvisna od razstave 
in razvojne stopnje obiskovalcev. Priporočljivo je, da metode med seboj kombiniramo, 
saj s tem dosežemo čim bolj uspešno izobraževanje (Tavčar, 2009, str. 26). 

L. Tavčar (2001, str. 26–28) opredeli metode dela: 

– Metoda demonstracije umetniških del: namenjena je urjenju pripravljenosti za 
opazovanje. 

– Metoda komparacij: pri njej obiskovalec primerja predmete, lastnosti predmetov. 
– Metoda pripovedovanja: muzejski pedagog pripoveduje o neznani temi, ker 

obiskovalci o izbrani temi nimajo dovolj znanja. 
– Metoda razgovora: lahko poteka kot enosmerni razgovor med obiskovalcem in 

muzejskim pedagogom ali pa je v obliki dinamičnega, večsmernega razgovora, 
v katerem sodelujejo vsi obiskovalci. 
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– Metoda predavanja: gre za ustni prenos znanja. V središču je predavatelj, 
obiskovalci so pasivni, njihova pozornost je nihajoča.  Predavatelj rabi 
pripomočke, kot so filmi in fotografije. 

– Metoda igranja vlog: obiskovalci z igro vlog podoživijo življenje v preteklosti. 
Lahko se oblečejo v kostume. 

– Metoda dela s tekstom: obiskovalci s tekstom usvojijo in pridobijo novo znanje. 
Pri otrocih in mladostnikih se ta metoda uporablja pri reševanju delovnih listih 
ali nalog v delovnih zvezkih. 

– Eksperimentalno-praktična metoda: obiskovalci se po ogledu razstave udeležijo 
delavnice, ki temelji na vsebini razstave. 

 

Oblika dela je zelo odvisna od metode dela. Nanjo vpliva spreminjajoča se učna 
situacija. Z izbiro ustrezne metode skušamo doseči čim večji izobraževalni učinek. 
Najpogosteje uporabljene oblike dela so frontalna, individualna in skupinska. Pri 
frontalni obliki muzejski pedagog razlaga istočasno celotni skupini, zato vsi udeleženci 
spoznajo isto vsebino. Ta oblika dela je najbolj primerna pri metodi predavanja in 
razlage. Individualna oblika dela je zasnovana tako, da je obiskovalec bolj ali manj 
samostojen pri načrtovanju in izvajanju dela. Ta oblika dela je najustreznejša pri metodi 
dela s tekstom in pri eksperimentalno-praktični metodi. Pri skupinski obliki dela se 
obiskovalce razdeli na manjše skupine, ki s pomočjo gradiva odkrivajo muzejske zbirke 
(Kalan, 1994, v Fuchs idr., 2014, str. 145–146). 

4 Dostopen muzej 

Dostopnost je pojem, ki opredeljuje zagotavljanje enakih možnosti za vse (Albreht, 
2016, str. 2). 

A. Rayner (1998, v Vodeb, Lipec Stopar in Bračun Sova, 2009, str. 6) dostopnost 
muzeja opredeli s pomočjo Maslowe hierarhije človekovih potreb.  

Maslow človekove potrebe loči na potrebe pomanjkanja, ki so potrebe nižje ravni, in 
potrebe po rasti oziroma potrebe bivanja, ki so potrebe višje ravni. Med potrebe 
pomanjkanja uvršča fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, sprejetosti, pripadnosti in 
ljubezni ter potrebo po samospoštovanju in spoštovanju drugih. Potrebe rasti so 
definirane kot potrebe po spoznavanju, doživljanju in izražanju lepega in potrebe po 
samouresničevanju. Pogoj zadovoljitev višjih potreb je zadovoljitev nižjih potreb. Ko se 
posameznik počuti varnega, sprejetega in ljubljenega, lahko šele uresniči svoj osebni 
potencial, začne uporabljati svoje danosti in zadovolji potrebo po samouresničevanju, 
ki je vrhunec motivacije, želje in prizadevanja, da bi človek postal to, kar je lahko (Lipec 
Stopar in Bračun Sova in Vodeb, 2009, str. 6). 

A. Rayner (1998, v Vodeb, Lipec Stopar in Bračun Sova, 2009, str. 6) iz tega 
predpostavi, da je dostop na fizični, materialni ravni, ki je »nižja« raven dostopnosti, 
pogoj za dostop na miselni, intelektualni ravni, ki je »višja« raven dostopnosti, oba pa 
sestavljata celosten koncept dostopnosti. 

O omogočanju dostopnosti muzeja se sprašujemo šele zadnja desetletja. Včasih je bil 
muzej za osebe s posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP)3 nedostopen, ameriška 

 
3 V magistrskem delu bom uporabljala izraz osebe s posebnimi potrebami, izraz invalidi bom uporabila 
le v primeru navajanja zakonodaje in številnih drugih dokumentih, ki ta termin najpogosteje navajajo.  
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avtorica K. Stringer (2014, str. 7) celo zapiše, da so si obiskovalci muzejev ogledovali 
osebe s PP, ki so bile v muzejih razstavljene kot muzejski artefakt.  

Miselni preobrat se nanaša na prevzemanje izobraževalne in družbene vloge muzejev, 
ustrezno zakonodajo proti diskriminaciji, konvencije o pravicah invalidov ter sprejetje 
socialnega modela invalidnosti (Oliver, 1990, v Argyropoulos V. in Kanari, C., 2019, 
str. 125). V prid razvijanja dostopnosti muzeja govori tudi argument, da so prilagoditve 
v prvi vrsti res namenjene osebam s PP, a koristijo tudi drugim obiskovalcem npr. 
slušna sredstva za slepe in slabovidne osebe, klančine  za gibalno ovirane (Lipec 
Stopar, Bračun Sova, in Vodeb, 2009, str. 20). 

 

4.1 Zakonodaja 

Dostopnost muzeja in muzejskih zbirk urejajo naslednji dokumenti: 

– Konvencija združenih narodov o pravicah oseb z invalidnostjo (Zakon o 
ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o 
pravicah invalidov,  2008), ki pravi, da morajo države pogodbenice, med 
katerimi je tudi Slovenija, invalidom omogočiti neodvisno življenje in polno 
sodelovanje na vseh področjih življenja; osebam z invalidnostjo mora biti zato 
omogočen dostop do spomenikov in prostorov državnega pomena ter 
prostorov, kjer se izvajajo kulturne vsebine. 

– Ustavna listina (Ustava RS, Ur.l. RS, št. 33/91-l in vse spremembe, 1991), v 
kateri so za zagotavljanje dostopnosti muzeja ključni 14., 52. in 73. člen; v 14. 
členu je zapisano, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove 
pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, 
politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni 
položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino; v 52. členu se je 
Slovenija zavezala, da bo spoštovala načela nediskriminacije ter varovala in 
zagotavljala pravice in svoboščine pripadnikov različnih ranljivih skupin, med 
katere spadajo osebe s posebnimi potrebami (Ustava RS, 1991). Po mnenju 
Fuchs idr. (2014, str. 12) je za zagotavljanje dostopnosti do kulturne dediščine 
ranljivim skupinam pomemben 73. člen Ustave o varovanju naravne in kulturne 
dediščine, ki se glasi: »Vsakdo je dolžan v skladu z zakonom varovati naravne 
znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike. Država in lokalne skupnosti 
skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.«  

– Lizbonska pogodba (2007), ki določa strategije za preprečevanje diskriminacije, 
vzpostavljanje enakih možnosti in vključevanje pripadnikov ranljivih skupin kot 
polnopravnih državljanov držav članic Evropske unije v družbeno, kulturno in 
ekonomsko življenje. 

– Akcijski program za invalide 2014–2021 (Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, 2014), ki med cilje vključuje spodbujanje kulturnega 
udejstvovanja oseb z invalidnostjo. 

– V Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (2010) je zapisano, da je treba 
invalidom zagotoviti enake možnosti na vseh področjih življenja, tudi kulturi. 9. 
člen obvezuje muzeje in galerije, da prilagodijo stavbe, razstave in druge 
dejavnosti.  

– Zakon o prostorskem načrtovanju (2007) opredeljuje, da je treba prostorske 
ureditve in posege v prostor zastaviti tako, da sta funkcionalno oviranim 
posameznikom omogočena neoviran dostop do objektov in njihova uporaba. 
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O dostopnem muzeju lahko govorimo, ko se muzej začne posvečati obiskovalcu in 
njegovim potrebam. Pri zagotavljanju dostopnosti muzejev je treba posebno pozornost 
nameniti fizični in komunikacijski ter vsebinski oziroma intelektualni dostopnosti (Lipec 
Stopar, Bračun Sova in Vodeb, 2009, str. 20). 

4.2 Fizična in komunikacijska dostopnost 

Fizična dostopnost obsega dostopnost grajenega okolja ter dostopnost informacij in 
komunikacij. Razlikujemo ovire grajenega okolja ter komunikacijske ovire in ovire pri 
dostopu do informacij. Ovire grajenega okolja se nanašajo na arhitekturne in 
tehnološke ovire. Neobstoj tolmačev, taktilnih informacij, indukcijskih zank, govornih 
najav, prikazovalnikov, podnapisov, prilagojenih spletnih strani in podobno pa 
predstavljajo komunikacijske ovire in ovire pri dostopu do informacij, ki izvirajo iz slabe 
ozaveščenosti javnosti o problematiki invalidnosti, zaradi česar so osebe s PP pogosto 
neustrezno obravnavane v družbi (Sendi, idr., 2015, str. 9–10). 

V tem odlomku bom zato predstavila, na katere vidike fizične in komunikacijske 
dostopnosti moramo biti po mnenju V. Vodeb in R. Bračun Sove (2011, str. 35 in 37) 
pozorni v muzejski stavbi: 

1. Dostop in parkirišča: parkirna mesta za invalide morajo biti čim bližje muzeja, 
po možnosti naj bodo brezplačna. 

2. Vhod: naj bo jasno označen, priporočljiva so avtomatska drsna vrata. 
3. Informacijski pult: naj bo postavljen v dveh višinah z indukcijsko zanko in taktilno 

karto muzeja in informacijami o muzeju in muzejski zbirki v različnih formatih. 
4. Stopnice in ograja: stopnice morajo imeti ograje, primerno osvetlitev, kontrastne 

talne oznake in nedrsečo podlago. 
5. Dvigala in dvižne ploščadi: morajo biti dovolj velike, stene naj bodo nebleščeče, 

tla naj bodo nedrseča in kontrolna plošča dvigala s tipkami (z zvočno 
signalizacijo pritiska in reliefnimi znaki) mora biti nameščena v višini, ki je 
dosegljiva otroku. 

6. Orientacija in prehodi: poti in hodniki morajo biti dovolj široki, oznake naj bodo 
na višini, ki je vidna vsem obiskovalcem, v muzeju naj se postavijo klopi ali stoli, 
da se lahko obiskovalci spočijejo in razmislijo o zbirki. 

7. Osvetlitev: mora izboljšati vidljivost prostora, ne sme ustvarjati senc in 
povzročati bleščanja ali zaslepitve. 

8. Sanitarni prostori: vsaj en sanitarni prostor naj bo prilagojen invalidom, ob 
previjalnem prostoru naj bo dovolj velik prostor (dovolj velik za otroški voziček), 
v vseh sanitarijah naj bo nameščen obešalnik in koš za smeti. 

9. Muzejska zbirka: naj bo oblikovana tako, da se obiskovalec razstavljenemu 
predmetu čim bolj približa, mora biti ustrezno razsvetljena, opisi predmeta 
morajo biti dobro vidni z dovolj velikimi in barvnimi črkami. 

Sendi idr. (2015, str. 52) za razstavne prostore v muzeju priporočajo: nedrseče talne 
površine, ustrezno osvetlitev prostorov, razstavljenih predmetov in napisov, dovolj velik 
razstavni prostor, ki kljub postavitvi razstave omogoča manevriranje, postavitev oznak 
za dobro orientacijo v prostoru, avdio-video vodnik, ki je oblikovan tudi za senzorno 
ovirane osebe, nudenje vodstev po razstavi s tolmačem za gluhe, nudenje vodstev po 
razstavi z uporabo prenosne indukcijske zanke, prilagojene točke po razstavi, ki so 
dvignjene in dodatno osvetljene za lažje spremljanje tolmača, primerno višino 
postavitve razstavnih predmetov in prikazovalnikov, da so ti vidni z invalidskega 
vozička, razstavni predmeti naj omogočajo taktilno spoznavanje, besedilni del razstave 
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naj bo postavljen na primerni višini, dovolj v kontrastu z ozadjem, naj ima ustrezno 
velikost črk in naj bo po možnosti opremljen z Braillovo pisavo. 

4.3 Intelektualna dostopnost  

Za osebe s posebnimi potrebami je bistveno, da jim je muzejska vsebina intelektualno 
dostopna. 

Intelektualna dostopnost pomeni upoštevanje različnih učnih slogov, različnega 
predznanja, besednjaka, sposobnosti branja in številnih drugih stvari za zagotavljanje 
dobrega počutja v muzejskem okolju (Lipec Stopar, Bračun Sova, in Vodeb, 2009, str. 
20). G.  Black (2010, str. 60) priporoča, da si za zagotovitev naštetih pogojev muzejski 
delavci postavijo naslednja vprašanja: »Ali je gradivo mogoče razumeti? Ali poskrbi za 
različne učne stile? Ali uporablja preprost in aktiven jezik, ki ga podpira večplasten 
pristop, s katerim se zagotovi, da se upoštevajo potrebe celotnega občinstva? Ali 
odraža resničnost različnih življenj in vključuje primere oseb s posebnimi potrebami?« 

Pri omogočanju intelektualne dostopnosti razstave je zelo pomembna osveščenost 
muzejskih delavcev, ki morajo zagotoviti varno, udobno okolje, ki bo pripomoglo k boljši 
učni izkušnji. Osveščenost muzejskih pedagogov se kaže na ravni uporabe odnosa ter 
besednega in nebesednega govora. V ospredje je treba postaviti osebo in ne njene 
posebne potrebe. Muzejski pedagog naj ne uporablja negativnih izrazov, kot so invalid 
ali slep, nadomesti naj jih z izrazom oseba z invalidnostjo ali s slepoto. Prav tako ni 
primerno, da se osebe s PP  pomiluje ali podcenjuje. Če ima oseba okvaro vida, naj 
bo obraz muzejskega pedagoga osvetljen in obrnjen k njej. Pomemben pomočnik 
osebam s PP je pes vodnik, ki se ga ne sme božati oziroma dotikati (Stringer, 2014, 
str. 15). 

V. Vodeb in R. Bračun Sova (2011, str. 53) poudarjata, da je pogoj za osveščenost 
muzejskih delavcev njihova usposobljenost. Raziskave (Bračun Sova, 2010, str. 46–
47 in Breznik, 2008, str. 91) kažejo, da je treba izobraževanje in usposabljanje 
muzejskih delavcev izboljšati. Ker imajo premalo znanja, je priprava pedagoškega 
programa za osebe s PP zanje zelo zahtevna naloga. K. Stringer (2014, str. 43) slednje 
pripiše dejstvu, da morajo muzejski pedagogi zmanjšati število informacij, obenem pa 
ohraniti družbeno sprejemljiv program in dodaja, da bi morali muzejski pedagogi pri 
načrtovanju pedagoških dejavnosti vedeti, da so osebe s PP lahko fizično starejše, 
vendar so kognitivno na mlajši stopnji učenja.  

Večina muzejskih delavcev se zateče k prilagajanju že izdelanih programov (Lipec 

Stopar, Bračun Sova in Vodeb, 2009, str. 48).  R. Bračun Sova (2010, str. 42) zato loči 

specialne in ne-specialne pedagoške programe, specialni programi so narejeni 

izključno za osebe s PP, ne-specialni programi, ki predstavljajo več kot polovico 

pedagoških programov za osebe s PP, pa vsebujejo prilagoditve, a so primarno 

namenjeni normativni populaciji. 
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5 Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

Izobraževanje otrok s PP ureja 4Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
(2011). 

2. člen ZUOPP-1 (2011) določa, da so otroci s PP: »otroci z motnjami v duševnem 
razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in 
naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 
dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 
avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 
prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo 
ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 
izobraževanja.«  

V 5. členu ZUOPP-1 (2011) je opredeljeno, da učenci s posebnimi potrebami 
obiskujejo: program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo,  prilagojen program za predšolske otroke, vzgojno-izobraževalni 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojen program 
vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom, OŠ s PP z 
NIS,  poseben program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju ter vzgojni program.  

Vzgojo in izobraževanje po prilagojenih programih izvajajo javne šole v rednih oddelkih 
ali v oddelkih s prilagojenimi programi, javne šole oziroma podružnice šol, ki so 
ustanovljene ali organizirane za izvajanje teh programov in javni zavodi za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011). 

Pravilnik o izobrazbi učiteljev5 in drugih strokovnih delavcev v OŠ s PP z NIS (2015) 
določa, da v njih poučujejo defektologi oziroma specialni in rehabilitacijski pedagogi ali 
pa učitelji z ustrezno izobrazbo, ki imajo specialno-pedagoško dokvalifikacijo.  

 

5.1 Program z nižjim izobrazbenim standardom 

Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je v letošnjem letu v OŠ s PP z 
NIS usmerjenih 3118 otrok z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in z avtističnimi 
motnjami (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018).  

V program z nižjim izobrazbenim standardom so vključeni učenci z lažjimi motnjami v 
duševnem razvoju (v nadaljevanju z LMDR), ki imajo odločbo o usmeritvi (Prilagojeni 
izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 
2012). 

Učenci, ki obiskujejo OŠ s PP z NIS, imajo nižje intelektualne sposobnosti, zaradi 
katerih je omejena njihova sposobnost reševanja problemov, komunikacije in socialnih 
spretnosti  (Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom, 2012). Otroci z LMDR imajo inteligenčni količnik med 50 in 
69 (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami, 2015; ICD-10, 2016). 

 
4 V nadaljevanju ZUOPP-1 
5 Za opredelitev osebe, ki poučuje v OŠ s PP z NIS, bom uporabljala izraz učitelj. 
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Nižje intelektualne sposobnosti imajo vpliv tudi na govor učencev. Na področju 
komunikacije imajo ti učenci omejeno sposobnost artikulacije in tudi receptivne (motnje 
razumevanja) ter ekspresivne (motnje izražanja) težave. Njihov socialni razvoj poteka 
tako kot pri vrstnikih, samo prehod iz ene faze v drugo je počasnejši in včasih bolj 
zapleten, ker imajo slabše razvite socialne spretnosti. Manj so kritični do drugih 
učencev in se nagibajo k nezrelemu presojanju socialnih situacij (Prilagojeni 
izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 
2012). 

Težave imajo v zanje prezahtevnih situacijah, ki zahtevajo daljšo pozornost, pomnjenje 
in abstraktno mišljenje ter prenašanje znanja iz enega okolja v drugo. Veščino, 
pridobljeno v enih okoliščinah, posamezniki težko prenesejo in uporabijo v novi 
situaciji, zato se pri delu z njimi poslužujemo dejavnosti, ki vključujejo rabo konkretnih 
predmetov, primerov in materialov  (Lipec Stopar, Bračun Sova in Vodeb, 2009, str. 
15).  

V času šolanja osebe z LMDR v primerjavi z vrstniki ne dosežejo enakovrednega 
izobrazbenega standarda in potrebujejo usmeritev v OŠ s PP z NIS, njim prilagojene 
metode ter ustrezne kadrovske in druge pogoje (Prilagojeni izobraževalni program 
devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 2012). 

 

5.2 Vloga muzeja v izobraževanju otrok s posebnimi potrebami 

Šolske skupine so tradicionalno med najpomembnejšimi obiskovalci muzejev in 
raziskave kažejo, da tudi osebe s PP največkrat obiščejo muzej v spremstvu šol 
(Argyropoulos in Kanari, 2015, str. 130). Zato je zelo pomembno, da se osebe s PP v 
času šolanja udeležijo ogledov muzejskih zbirk in razstav.  

Šolski obiski muzeja pomembno prispevajo k izobraževanju, saj učenci povežejo 
teoretični del učne snovi, ki so se je učili v šoli, s praktičnim delom v muzejih. Učenci z 
obiskom muzeja tudi spoznajo in se učijo ceniti kulturno dediščino, širijo svoje znanje 
in zanimanje, razmišljajo o življenju v preteklosti ter se navajajo na red in disciplino 
(Trampuš, 1998, str. 43). Raziskava tudi kaže, da izkušnja muzeja pri učencih s PP 
razvija in utrjuje socialne veščine, učno vsebino in življenjske vsebine (Stringer, 2014, 
str. 50–56). 

K. Stringer (2014, str. 4) meni, da ta priložnostni način poučevanja in učenja pritegne 
učence in učitelje v muzeje, saj jim nudi sprostitev iz standardiziranega vzdušja šol. 
Poleg tega muzejski izobraževalni programi vključujejo praktične vidike, ki spodbujajo 
ustvarjalnost, kar kaže na velik potencial muzeja za učence z intelektualnimi motnjami 
in drugimi kognitivnimi in razvojnimi težavami vseh starosti. 

C. Trampuš (1998, str. 9) muzej izpostavi kot najpomembnejšo ustanovo, v kateri lahko 
učenec spoznava preteklost. Slovenska šolska zakonodaja zato spodbuja OŠ s PP z 
NIS, da obiščejo muzeje, saj učencem z LMDR obisk muzeja omogoča odkrivanje 
vrednot in lepot njihove okolice, zlasti naravnih in kulturnih znamenitosti (Prilagojeni 
izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 
2012). Obisk muzeja je tudi sestavni del letnih učnih načrtov v drugem in tretjem triletju 
za predmet družboslovje za OŠ s PP z NIS (Učni načrt za prilagojen izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet družboslovje v drugem triletju 
in Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom 
za predmet družboslovje v tretjem triletju, b.d.).     
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Pri poučevanju zgodovine je namreč pomembno, da učitelj uporablja materialne vire, 
ki si jih lahko učenec ogleda in jih tipa (Trampuš, 1998, str. 1). Predmeti, kot so artefakti 
ali replike, pomagajo učencu, da se poveže s preteklostjo na osebni ravni (Stringer, 
2014, str. 5). Mnogi muzeji zato ponujajo programe, ki so posebej posvečeni določenim 
skupinam ali pa imajo predavanja in delavnice za učence s posebnimi potrebami, da 
bi izvedeli več o določenem vidiku zgodovine, ki ga ponuja muzej (Stringer, 2014, str. 
5). 

Kljub trudu muzejskih delavcev je v muzejih še vedno prisotno izključevanje oseb z 
motnjami v duševnem razvoju, posebno šolskih skupin, v katerih so učenci, ki 
obiskujejo PP z NIS. Te so zaradi neprilagojenosti artefaktov in muzejskih zbirk 
pogosto izvzete iz muzejsko pedagoških programov (Stringer, 2014, str. 8). 

Da bi zmanjšali kulturni primanjkljaj učencev, ki so zaradi posebnih potreb v slabšem 

položaju kot njihovi vrstniki, bi bilo potrebno izboljšati izobraževalno ponudbo v 

muzejih. V ta namen bi morali muzeji izpopolniti izobraževalne programe, razviti 

programe  za internetni dostop do zbirk in narediti didaktične materiale, ki bodo v 

pomoč učiteljem. S tem bi muzeji dopolnjevali izobraževalna in vzgojna prizadevanja 

šole, uvajali učence in učitelje v spoznavanje kulturne dediščine okolja, prispevali k 

uresničevanju ciljev estetske in kulturnozgodovinske vzgoje ter vseživljenjskega 

učenja (Tavčar, 2015, str. 27–30). 

 

6 Sodelovanje muzejev in šol s prilagojenim programom z 

nižjim izobrazbenim standardom 

Za učinkovitost muzejske izkušnje, ki vpliva na kognitivni in socialni razvoj otroka z 
intelektualnimi ovirami, je pomembno, da pri pripravi programa sodelujeta šola in 
muzej (Deng, 2015, str. 1). V angleško govorečih okoljih so bile v ta namen izdane 
publikacije in smernice za sodelovanje muzejev in šol s prilagojenim programom 
(Bowen, 2018). Vsaka posebna potreba namreč pomembno vpliva na otrokovo 
razumevanje, komunikacijo, učenje in socialno vedenje, zato bi morali muzeji 
posebnosti upoštevati pri razvoju pedagoškega programa in načrtovanju obiska 
muzeja (Cho in Jolley, 2016, str. 220). 

 

6.1 Načrtovanje obiska muzeja 

Učitelj z učenci muzej obišče, ko želi šolsko delo in učno snov povezati z muzejsko 
zbirko in razstavo, popestriti pouk in/ali seznaniti učence z muzejem, njegovo funkcijo 
in jih spodbuditi k samostojnim obiskom muzejev (Trampuš, 1998, str. 16). 

Obisk muzeja zahteva načrtovanje točno določenih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Pri 
načrtovanju je najbolj pomembna dobra priprava. V dobro pripravo mora učitelj vložiti 
čas (Trampuš, 1998, str. 43).                                                                                                                     

C. Trampuš (1998, str. 17–18) pripravo razdeli na zunanjo ali širšo ter notranjo ali ožjo 
pripravo. Prva sestoji iz faz predhodne priprave, ogleda muzeja in pregleda 
opravljenega dela, med vsemi fazami učitelj sodeluje s kolegi, z vodstvom šole ter 
muzejskim pedagogom. Notranja ali ožja priprava vsebuje tehnično in vsebinsko 
pripravo, ki temeljita na učiteljevem in učenčevem delu.  
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Če obisk muzeja ni skrbno načrtovan, se pri ogledu muzeja lahko prikradejo napake, 
kot so ogled prevelikega števila muzejev (preobsežen program), slaba organizacija 
ogleda (slaba vsebina, nenačrten ogled), preveliko število učencev, nepripravljenost 
učencev, premalo posvetovanj s kustosom, časovna neusklajenost, različni razredi, 
neprimernost razstave za določeno razvojno stopnjo otrok in neupoštevanje prostega 
časa (Trampuš, 1998, str. 42). 

Sama dodajam, da je v primeru načrtovanja obiska muzeja z učenci, ki obiskujejo OŠ 
s PP z NIS, pomembno, da pazimo na to, da je razstava po obsegu in vsebini primerna 
razvojni stopnji otrok.  

Ti učenci namreč potrebujejo precej manj kompleksnih informacij, saj imajo težave pri 

pomnjenju, posploševanju in prenosu. Njihovo spoznavanje poteka v precej 

drugačnem tempu, zato je zelo pomembno, da je pri spoznavanju novega aktiviranih 

čim več čutil (Lipec Stopar, Bračun Sova,  in Vodeb, 2009). 

 

6.1.1 Pred obiskom muzeja 

V predpripravi se na šoli določi skupino, ki bo sodelovala pri snovanju izbire muzeja, 
vsebine obiska muzeja in poteka dogajanja. Skupina izbere vodjo celotnega programa, 
ki ima vlogo koordinatorja in opredeli vzgojno-izobraževalne cilje. Koordinator sodeluje 
z vodstvom šole in muzejskim pedagogom ter odgovarja za vsebinski in tehnični del 
programa (Trampuš, 1998, str. 17). 

C. Trampuš (1998, str. 29) navaja, da učitelj dobi informacijo o razstavi v muzeju preko 
časopisov, objav na radiu in televiziji ter vabil s predstavitvijo muzejskega programa, 
ki jih pošlje muzej. Ker je knjiga C. Trampuš (1998) starejšega datuma, dodajam, da 
učitelji pridobivajo informacije o razstavi preko svetovnega spleta in spletnih strani 
muzejev, na katerih so predstavljene stalne, občasne razstave in muzejske zbirke. 

Sodelovanje med šolo in muzejem poteka v obliki srečanj in/ali telefonskih pogovorov 
pred obiskom muzeja. Če je mogoče, naj se učitelj pred obiskom muzeja sam udeleži 
vodenja. Bistvenega pomena je, da šole opravijo lastno oceno tveganja pred obiskom 
in o tem obvestijo muzej. Šole morajo biti odkrite glede potreb in stopnje tveganja, 
povezanih s PP svojih učencev, da lahko muzejski pedagog ustrezno načrtuje 
pedagoški program. Koristno je tudi predvideti kakršne koli alternativne dejavnosti, ki 
bi jih muzej lahko imel v pripravljenosti, če prvotno izbrane dejavnosti ne bi vzbudile 
radovednosti učencev. Za uspešnost obiska muzeja z učenci s PP je potrebno, da šola 
in muzej ugotovita ter zagotovita ključne pogoje glede dostopnosti muzeja in muzejskih 
dejavnosti. Ti pogoji vključujejo arhitekturno dostopnost, varen prostor, 
večpredstavnost virov, ustrezno usposobljenost muzejskega osebja, ki je odgovorno 
za izvajanje pedagoških programov, omogočanje rokovanja z muzejskimi predmeti, 
dostopne sanitarije … (Bowen, 2018, str. 10–12).  

V okviru tehnične priprave se skupina oziroma učitelj odloči o obsegu ogleda muzeja 
(ogled celotnega muzeja ali zbirke), o trajanju ogleda muzeja (upoštevajoč posebne 
potrebe učencev), o številu in starosti učencev, ki bodo obiskali muzej, ter o poti do 
muzeja. Vsebinski del priprave obsega določitev izobraževalnih ciljev, organizacijskih 
oblik in metod dela ter delovnih nalog učencev v muzeju. Delovne naloge so lahko 
zastavljene v obliki obnove, eseja, nalog objektivnega tipa, vstavljanja besed, uporabe 
vprašalnic, izdelave plakatov ali učnih map, nalog, ki jih je pripravil učitelj, ali nalog, ki 
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jih je pripravil muzejski pedagog, ter izdelave predmeta. Pred obiskom muzeja se mora 
skupina tudi odločiti, kako bo potekalo vodenje po muzeju, bo ogled vodil muzejski 
pedagog, učitelj ali pa bo vodenje po muzeju kombinirano. Pri tem je ključnega 
pomena, da se samo vodenje po muzeju prilagodi zahtevnostni stopnji učencev 
(Trampuš, 1998, str. 19). 

Ko je načrt obiska muzeja natančno izdelan, učitelj začne motivirati učence. Motivacija 
je lahko izvedena na različne načine. Najenostavnejša in časovno najmanj zahtevna 
motivacija je obvestilo o ogledu muzeja, ki se uporabi, kadar je ogled muzeja predviden 
kot dodatek k drugim učnim enotam. Drugi obliki motivacije sta razlaga o tematiki, ki si 
jo bodo učenci ogledali v muzeju, ter zbiranje gradiva (Trampuš, 1998, str. 19).  

 

6.1.2 Med obiskom 

Muzejski pedagog, sam ali skupaj z učiteljem, učencem predstavi muzej in muzejsko 
zbirko. Med samim ogledom je učitelj pozoren na sodelovanje, sposobnosti kritičnega 
mišljenja in motiviranost učencev in interakcijo učencev z muzejskim pedagogom, s 
tem lahko preveri, v kolikšni meri je učence vnaprej pripravil na obisk muzeja 
(Trampuš, 1998, str. 17). 

 

6.1.3 Po obisku muzeja 

Po obisku muzeja učitelj naredi evalvacijo in pregleda potek programa, uresničevanje 
elementov predpriprave, preveri vzgojno-izobraževalne cilje in z učenci naredi analizo 
novih spoznanj. Učenci svoja spoznanja predstavijo z ustnim poročilom, s pisnimi 
nalogami in/ali projektnim delom (Trampuš, 1998, str. 17, 18). 

 

M. Kemperl in R. Bračun Sova (2015, str. 10–17) sta ugotovili, da med šolo in muzejem 

ni ustrezne obojestranske podpore, učitelji pa med študijem za svoj učiteljski poklic 

premalo spoznavajo didaktične pristope k razlagi in podoživljanju muzejskih 

predmetov.  

Da bi v prihodnosti dosegli učinkovitost pedagoških programov, potrebujemo ustrezno 

izobražene muzejske pedagoge, ki bi ustvarjalno delovali v okrepljenih timih znotraj 

pedagoških oddelkov muzejev in prenašali nova teoretska spoznanja, pridobljena na 

podiplomskem študiju muzejske pedagogike, in jih uporabljali v praksi pri načrtovanju 

dejavnostih v muzejih (Tavčar, 2015, str. 30).  

6.2 Načrtovanje pedagoških programov 

Na začetku načrtovanja pedagoškega programa, si mora muzejski pedagog postaviti 
jasen in konkreten cilj ter zasnovati dobre prilagoditve. Ko začne izvajati program, s 
pomočjo predstavitve in motivacijske igre ustvari varno okolje. Delavnica naj temelji na 
povezovanju teorije in prakse (Jesenovec, 2017, str. 33). 

Aktivna udeležba na več ravneh je ključna pri učenju (Lah, 2010, str. 35, v Jesenovec, 
2017, str. 34). J. Jesenovec (2017, str. 34) se nasloni na Kolbovo teorijo različnih učnih 
stilov in na primeru tihožitja predlaga naloge: sanjač naj razmišlja, kaj določen predmet 
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predstavlja, dejavnež naj sam ustvari repliko tihožitja, preizkuševalec naj iz predmetov 
na tihožitju sestavi stolp in mislec naj razmisli o izvoru besede tihožitje.  

Poleg prilagoditve dejavnosti učnim stilom je treba dejavnosti prilagoditi tudi posebnim 
potrebam učencev. Učencem s slepoto in slabovidnostjo mora muzejski pedagog dati 
možnost, da predmete potipajo, potežkajo in povohajo. Učencem z motnjo v duševnem 
razvoju, po potrebi, muzejski pedagog nudi več časa. Pri učencih z gluhoto in 
naglušnostjo pa je potrebno, da se muzejski pedagog med govorom obrača k 
občinstvu, da lahko učenci berejo iz njegovih ustnic (Jesenovec, 2017, str. 34). 

J. Jesenovec (2017, str. 32) dodaja, da se mora muzejski pedagog med vodenjem ali 
izvajanjem delavnic izražati jasno in počasi, izraze, ki jih učenec ali učenci s posebnimi 
potrebami ne razumejo, mora ponoviti in jih poenostaviti, dopustiti mora več časa za 
utrjevanje, posredovana navodila pa morajo biti jasna, kratka in enopomenska. 
Muzejskim pedagogom priporoča (prav tam, str. 32) uporabo konkretnega materiala, 
kot so predmeti in replike, in ponazoritev v obliki konkretnih situacij vsakdanjega 
življenja ter omogočanje učenja po različnih metodah in kanalih.  

Tudi K. Stringer (2014, str. 42) navaja, da so predmeti in artefakti izjemno močni za 
pripovedovanje zgodb, saj preko njih muzejski pedagogi pripovedujejo zgodbe o 
časovnem obdobju, ljudeh, ki so jih uporabljali, kako so nastali, kdo jih je izdelal in kje, 
kako in kje so bili najdeni, oziroma zgodbe, ki ljudem pomagajo zgraditi povezavo s 
preteklostjo. Povezovanje preteklosti in sedanjosti je eden najboljših načinov za učenje 
v neformalnih okoljih (Stringer, 2014, str. 43). Zato predlaga (prav tam, str. 43) uporabo 
vprašanj, ki vključujejo primerjavo in kontrast s konkretnimi dejstvi (npr. »Je ta artefakt 
iz preteklosti ali sedanjosti; Zakaj misliš, da je tako?«). Zelo učinkovita so tudi 
vprašanja, ki so povezana s popularno kulturo, bodisi s super junaki, pesmimi, video 
igrami, televizijskimi oddajami. 

K. Stringer (2014, str. 68–71) je opredelila sedem ključnih dejavnikov za ustvarjanje 
pedagoških programov za učence s PP v muzejih: 

1. Usposabljanje za občutljivost in ozaveščenost: za muzejsko osebje je bistveno, 
da pozna in upošteva tehnike, ki zagotavljajo varno in prijazno okolje. 

2. Načrtovanje in sodelovanje muzeja in šole s prilagojenim programom: sta 
bistvenega pomena za pripravo osebja, vzgojiteljev oziroma učiteljev in 
obiskovalcev, da bodo vedeli, kaj lahko pričakujejo na lokaciji. Komunikacija z 
učitelji je bistvena tako pred izleti in po njih. Z učinkovitim komuniciranjem se 
lahko muzejsko osebje seznani s tem, kaj učenci in učitelj potrebujejo. Poleg 
tega lahko muzejsko osebje učitelja seznani z vsemi pomembnimi 
informacijami, ki se nanašajo na obisk muzeja. Skupna evalvacija obiska 
muzeja bo pomagala pri prihodnjih skupinah in služila tudi kot orodje za 
usposabljanje muzejskih delavcev. 

3. Časovni razpored: vsak del obiska ne sme biti daljši od 30 minut, saj osebe z 
MDR izgubijo zanimanje za spoznavanje določene teme. 

4. Udejstvovanje: interakcija z obiskovalci v muzejih spodbuja razvoj socialnih in 
življenjskih veščin učencev. 

5. Učenje naj bo objektno usmerjeno in na osnovi povpraševanja: fizična povezava 
s preteklostjo in postavljanje vprašanj sta bolj učinkoviti kot splošno predavanje 
ali predstavitev. 

6. Struktura: program ali urnik je pomemben za osebje in obiskovalce, da izpolnijo 
vse naloge in izobraževalne cilje. 
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7. Prožnost, fleksibilnost: muzejski pedagogi se morajo biti sposobni prilagoditi 
potrebam obiskovalca ter njihovim interesom in zmožnostim. 

7 Gorenjski muzej 

Gorenjski muzej je bil ustanovljen leta 1953. Predstavlja osrednjo muzejsko in 
galerijsko institucijo na Gorenjskem, ki hrani kulturno dediščino z omenjene pokrajine 
(Gorenjski muzej, b. d.). 

Gorenjski muzej (2010) kot svoje delovno področje opiše: zbiranje, evidentiranje, 
konserviranje, urejanje, dokumentiranje, hranjenje ter strokovno in znanstveno 
raziskovanje gradiv, predmetov, pisnih, tiskanih, slikovnih, zvočnih, likovnih in drugih 
virov, s katerimi oblikuje in dopolnjuje stalno zbirko razstav. Gorenjski muzej opravlja 
tudi galerijsko dejavnost za celotno Gorenjsko ter organizira gostovanja domačih in 
tujih razstav.  

Poleg tradicionalnih funkcij muzeja Gorenjski muzej izvaja vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti in se povezuje s številnimi organizacijami (drugi muzeji in galerije, 
znanstveno-raziskovalne institucije, zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine). 
Za namen izobraževanja javnosti izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu 
iz svojih zbirk, pripravlja predavanja, strokovna in znanstvena srečanja. Za obiskovalce 
izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov, pri katerih sodeluje z vzgojno-
izobraževalnimi organizacijami. Prav tako vzdržuje strokovno knjižnico in bibliografijo 
muzejskih delavcev za študijske in pedagoške potrebe in sodeluje s knjižnicami ter 
omogoča strokovno izobraževanje pripravnikov za kustose, pedagoge in 
dokumentaliste (Gorenjski muzej, 2010). 

Gorenjski muzej je sestavljen iz šestih enot: grad Khislstein, Kostnica, Mestna hiša, 
Prešernova hiša, Muzej Tomaža Godca, Planšarski muzej in Oplenova hiša (Šubic 
Prislan idr., 2015, str. 34). 

Grad Khislstein se imenuje po Janžu Khislu. V njem je na ogled stalna razstava z 
naslovom Prelepa Gorenjska v dvanajstih epizodah – sobah v prvem nadstropju in na 
podstrehi. Prelepa Gorenjska prikazuje značilnosti gorenjske pokrajine, časa 
naseljevanja, življenja na gradu in kmečkega življenja. V gradu so strokovna muzejska 
knjižnica, pedagoška soba in razstavni prostori za občasne razstave. Omogočen je 
dostop gibalno oviranim osebam (Šubic Prislan idr., 2015, str. 34). 

 

7.1 Razstava Prelepa Gorenjska 

Razstava Prelepa Gorenjska se nahaja v 12 sobah z več kot 1300 muzealijami. Deli 
se na vsebino posameznih sob, ki jo povzemajo izbrani verzi iz Prešernovih poezij in 
ljudske pesmi. Sobe prikazujejo zgodbe o življenju Gorenjcev in Gorenjk, prometu in 
gospodarstvu na Gorenjskem (Gorenjski muzej, b.d.). 

Prva soba Prelepa Gorenjska je uvod v razstavo. V njej obiskovalci s pomočjo 
interaktivne makete spoznajo Gorenjsko skozi slike in zvoke. Druga soba Življenje 
ječa, čas v nji rabelj hudi  prikazuje začetke poseljevanja Gorenjske. V tretji 
sobi Gradove svetle zida si v oblake je  predstavljeno življenje graščakov in potek 
turških vpadov na Gorenjsko. V četrti sobi  Dežela Kranjska nima lepšga 
Kranja obiskovalec spozna srednjeveški izgled Kranjskega mestnega trga, meščansko 
hišo in obrtno delavnico. Peta soba  Z vami bom na rajžo šel  prikazuje tovorjenje in 
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prevoz. Šesta soba je poimenovana Vremena Kranjcem bodo se zjasnila. V sobi je 
predstavljen vpliv reform habsburške cesarice Marije Terezije in njenega sina Jožefa 
II. na življenje Kranjcev. V času njunega vladanja je bilo uvedeno obvezno šolanje,  
vzpostavile so se tudi poštne povezave. Kmetje so začeli saditi krompir in koruzo. 
Sedma soba se imenuje Bliža se železna cesta. V njej so prikazane spremembe, ki so 
se zgodile zaradi prihoda železnice. Izgradnja železnice je temeljito spremenila mesto 
in podeželje. Preporod je doživelo trgovanje z lesom in deželnimi pridelki (volnene 
odeje), začela je nastajati kranjska industrija, ki je pripeljala do odpiranja trgovin. A 
cvetela ni le industrija, domačim obrtniškim izdelkom, kot je bilo npr. sitarstvo, se je 
odprl širni svet. Poimenovanje osme sobe je Žive naj vsi narodi. Razstava kaže vpliv 
narodnostnih gibanj. Predstavi se pomen znanih in pomembnih gorenjskih mož in 
njihovih dejanj. Med njih so uvrščeni France Prešern, Žiga Zois, Janez Bleiweis in 
Jakob Aljaž, ki so bili sredi 19. stoletja stebri slovenske narodne zavesti. Deveta 
soba: Bod moja, bod moja, ti bom lešnikov dal prikazuje sobo kmečkega dekleta. V 
sobi se nahajajo vezenine, poslikana omara, postelja, skrinja, podobe na steklu,  noša 
in drugi izbrani predmeti iz bogate zbirke gorenjske ljudske umetnosti. Deseta soba z 
imenom Od nekdaj lepe so Kranjice slovele razkriva življenje meščank, ki so z 
videzom, izobrazbo in načinom življenja skrbele za ugled družine. V sobi je 
predstavljen salon z omarami s stekleno in srebrno posodo in klavirjem. V enajsti sobi 
Mali projekcijski dvorani si je mogoče ogledati projekcije filmov z gorenjsko vsebino. 
Dvanajsta soba se imenuje Ko brez miru okrog divjam, prjatli prašajo me KAM? Soba 
prikazuje pomembne pozitivne in negativne dogodke 20. stoletja na Gorenjskem. V 
sobi  je hkrati z morijo obeh svetovnih vojn predstavljena zgodba o uspehu in propadu 
gorenjske industrije ter osamosvojitev Slovenije in njen vstop v Evropsko unijo (Eržen 
Dolžan idr., 2012, str. 16–98). 

 

7.2 Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje 

Gorenjski muzej izvaja številne pedagoške programe, ki so narejeni na podlagi učnih 
načrtov. Eden izmed njih je Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje, ki je vezan na učni 
načrt za zgodovino (7., 8. in 9. razred). Učna ura predstavlja 19. stoletje, ki je hkrati 
čas življenja Franceta Prešerna in čas vzpona slovenske narodne zavesti. Razstava 
poteka kot sprehod skozi čas in je posvečena vsebinam, povezanim s Prešernovim 
časom: kulturni in narodnostni razvoj Slovencev, življenje na podeželju, vzpon 
meščanstva ter gospodarski razvoj s prvimi znanilci industrijske revolucije. Pedagoški 
program je oblikovan kot voden ogled in izobraževalni dialog, učenci dobijo tudi 
delovno mapo6 (Gorenjski muzej, b. d.). 

Opisano vsebino predstavlja pet muzejskih sob, in sicer šesta, sedma, osma, deveta 
in deseta soba. Zemljevid sob se nahaja na naslednji strani (Gorenjski muzej, b. d.). 

 

Slika 1  

Zemljevid muzejskih sob v Gorenjskem muzeju  

  

 
6 Muzejska pedagoginja pri vodenju ne uporablja delovnih map. 
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ISSU. (b. d.) Vodnik po stalni razstavi Prelepa Gorenjska v Gorenjskem muzeju. 
https://issuu.com/05584/docs/pg_knjizice_115_230_notranjik_splet/2  

 

7.4.1 Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje in učni načrt OŠ s PP z NIS 

Pedagoški program Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje se navezuje na 12. 

zgodovinski sklop z naslovom Življenje Slovencev v Habsburški monarhiji do prve 

svetovne vojne učnega načrta OŠ s PP z NIS za predmet družboslovje v 8. razredu. 

Vzgojno izobraževalni cilji in dejavnosti določajo, da učenec: 

– spozna življenje kmečke ali obrtniške družine v devetnajstem stoletju, 

– se seznani s spremembami, ki jih je povzročila gradnja železnic, 

– se zave pomena Prešerna za Slovence, 

https://issuu.com/05584/docs/pg_knjizice_115_230_notranjik_splet/2
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– na podlagi slikovnega gradiva spozna prve tovarne. 

Temeljni pojmi, ki jih učenec spozna pri obravnavi sklopa, so narodna zavest, južna 

železnica in parna lokomotiva. Učitelj učencu predstavi življenje Slovencev v 

Habsburški monarhiji s pomočjo slikovnega gradiva in dejavnosti, kot je obisk 

pivovarskega muzeja. Standard znanja za učence je, da naštejejo nekaj Prešernovih 

pesmi (Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom za predmet družboslovje v tretjem triletju, b. d., str. 37). 
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8 Empirični del 

8.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

Šolske skupine so ena izmed najpogostejših skupin obiskovalcev muzejev. Obisk 
muzeja vsem učencem, ne glede na to ali obiskujejo OŠ s PP z NIS ali osnovnošolski 
program, nudi zanimivo in poučno izkušnjo. Učenci (tako s posebnimi potrebami in 
brez posebnih potreb) z udeležbo na pedagoškem programu v muzeju poleg učne 
snovi pridobijo tudi vrednote in socialne veščine, kot so delo v skupinah, komuniciranje 
z drugimi ljudmi ali razvijanje odnosov in spretnosti, kot je na primer iskanje rešitev 
(Hooper-Greenhill, 2007). Za uspešen učni izid je zato pomembno, da učitelj in 
muzejski pedagog sodelujeta pri načrtovanju in izvedbi pedagoškega programa. Učitelj 
deluje kot »mediator« med učenci in muzejem (Griffin 2007; Nikonanou 2010; Vemi in 
Kanari 2008, v Argyropoulos in Kanari, 2015). Muzejski pedagog pa učencem na 
razumljiv način in s pomočjo uporabe različnih čutil predstavi in osmisli muzejske 
artefakte. Slovenska šolska zakonodaja spodbuja OŠ s PP z NIS, da obiščejo muzeje, 
saj učencem z LMDR obisk muzeja omogoča odkrivanje vrednot in lepot njihove 
okolice, zlasti naravnih in kulturnih znamenitosti (Prilagojeni izobraževalni program 
devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 2012). Kljub temu 
maloštevilne raziskave slovenskih raziskovalcev (Breznik, 2008, str. 91 ter Lipec 
Stopar, Bračun Sova, R. in Vodeb, 2009, str. 48) kažejo, da se pedagoške dejavnosti 
v muzejih za učence s PP največkrat izvajajo brez prilagoditev, sodelovanje med 
muzeji in šolami pa je v smislu izmenjave informacij pomanjkljivo. 
Zato sem želela z upoštevanjem značilnosti študije primera raziskati, kakšna je 
pedagoška vrednost vodenega ogleda muzeja v OŠ s PP z NIS. Skupaj s petimi učenci 
in razredničarko 8. razreda v PP z NIS smo se udeležili pedagoškega programa v 
Gorenjskem muzeju z naslovom Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje, ki se navezuje 
na učne cilje in vsebino učnega načrta za predmet družboslovje v tretjem triletju OŠ s 
PP z NIS, in sicer učno vsebino zgodovinskega sklopa 8. razreda: »Življenje Slovencev 
v Habsburški monarhiji do prve svetovne vojne«.  
Na podlagi primera želim ugotoviti potek načrtovanja obiska muzeja pri učiteljici in 
muzejski pedagoginji, potek izvedbe in kakovost izvedbe predstavljenega 
pedagoškega programa ter kakšno je mnenje učiteljice in učencev v OŠ s PP z NIS ter 
kustosinje – muzejske pedagoginje o pedagoški vrednosti obiska muzeja. Raziskava 
pokriva vsebinsko dostopnost muzejske zbirke šolarjem, ki obiskujejo OŠ s PP z NIS 
in posledično vpliva na področje muzejskega in šolskega izobraževanja učencev z 
LMDR.                                                                                                                                                               

 

8.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Cilji raziskave so:  

1. Ugotoviti, kako poteka sodelovanje med muzejem in OŠ s PP z NIS. 
2. Predstaviti in analizirati izvedbo pedagoškega programa Učna ura: Sprehod skozi 

19. stoletje. 
3. Ugotoviti, v čem učiteljica in učenci v OŠ s PP z NIS vidijo pedagoško vrednost 

obiska muzeja. 

 
Pri tem me zanimajo naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kako učiteljica in muzejska pedagoginja načrtujeta obisk muzeja?  
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2. Kakšna je izvedba pedagoškega programa Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje z 
vidika poteka učne ure, upoštevajoč dejavnosti muzejske pedagoginje, učiteljice in 
učencev? 

3. Kakšna je kakovost izvedbe pedagoškega programa Učna ura: Sprehod skozi 19. 
stoletje z vidika poteka vodenja, načina vodenja, strukture pedagoškega programa 
in komunikacije med udeleženci pedagoškega programa Učna ura: Sprehod skozi 
19. stoletje? 

4. Kakšni so aktivnost, sodelovanje, obnašanje in interes učencev v pedagoškem 
programu Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje? 

5. Kakšno pedagoško vrednost vodenemu ogledu muzeja pripisujejo muzejska 
pedagoginja, učiteljica in učenci iz 8. razreda OŠ s PP z NIS? 
 
 

8.3 Metodologija 

8.3.1 Opis vzorca oz. udeleženci raziskave 

Raziskovalni vzorec je neslučajnostni in namenski, saj so bili v raziskavo vključeni 
vnaprej izbrana učiteljica, razred in kulturna ustanova. Učiteljico in učence sem 
poznala že prej, medtem ko muzejske pedagoginje nisem poznala. Vzorec je 
predstavljen z vidika treh skupin: specialni pedagog, kustos in učenci 8. razreda, ki 
obiskujejo OŠ s PP z NIS. Raziskava je potekala v muzeju. V njej so sodelovali 
učiteljica ter pet učencev iz 8. razreda Osnovne šole Helene Puhar v Kranju in 
muzejska pedagoginja Gorenjskega muzeja.  

Vsi učenci, ki sodelujejo v raziskavi, imajo diagnosticirano LMDR in so moškega spola. 
Opredeljeni so kot učenec A, učenec B, učenec C, učenec D in učenec E. 

Muzejska pedagoginja je po poklicu diplomirana etnologinja in profesorica zgodovine. 
V muzeju je edina zaposlena kot pedagoginja in kot pedagoški vodja v muzeju deluje 
22 let.  

Druga udeleženka v raziskavi, učiteljica v OŠ s PP z NIS, poučuje 7 let. Po primarni 
izobrazbi je profesorica geografije in sociologije in ima specialno-pedagoško 
dokvalifikacijo.  

Pogoj izbire udeležencev v raziskavi je bil, da so učenci določeno temo s področja 
zgodovine lokalnega kraja v okviru učnega načrta in v tekočem šolskem letu že 
spoznali. Vsi udeleženci so bili pred začetkom raziskave informirani o namenu, poteku 
in objavi raziskave ter o njihovi vlogi v raziskavi v tolikšni meri, da so se prostovoljno 
odločili za sodelovanje. 

 

8.3.2 Raziskovalna metoda in pristop 

Raziskovalna metoda magistrskega dela zajema študijo primera trenutnega posnetka, 
ki globinsko in celostno predstavi in analizira dogodek – obisk muzeja. 
»Študija primera je celovit opis posameznega primera in njegova analiza, tj. opis 
značilnosti primera in dogajanja ter opis procesa odkrivanja teh značilnosti, tj. procesa 
raziskovanja samega« (Mesec 1998, str. 45). 

Raziskovalni pristop je kvalitativna raziskava. Uporabila bom deskriptivno metodo, 
temelječo na majhnem vzorcu. Creswell (1998, str. 15 v Vogrinc, 2008, str. 47) opredeli 
kvalitativno raziskavo kot proces, kjer se vodi raziskava v naravnem okolju, 
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raziskovalci pa zgradijo kompleks ali celostno podobo z analiziranjem pripovedi in 
opazovanja. 

 

8.3.3 Merski instrumentarij 

Za zbiranje podatkov sem uporabila instrumentarij: opazovalni list, vprašalnik in 
polstrukturirana intervjuja. 

 

8.3.3.1 Instrument  delno strukturiranega javnega opazovanja z uporabo 
opazovalnega lista 

Uporabila sem tehniko instrumenta nestrukturiranega javnega opazovanja z udeležbo 
z uporabo opazovalnega lista, ki sem ga pripravila sama. Za to tehniko je značilno, da 
je do opazovanih oseb etična in »da so vnaprej določene le bolj ali manj splošne 
smernice ali grobe glavne vsebinske kategorije, v okviru katerih opazovalec vodi svoje 
opazovanje proti zastavljenemu cilju« (Vogrinc, 2008, str. 84). Vogrinc (2008, str. 85) 
poudarja, da je težko določiti ločnico med strukturiranim in nestrukturiranim 
opazovanjem, saj so pri obeh načinih opazovanja določeni cilji in kategorije 
opazovanja, ki variirajo po stopnji strukturiranosti. Dodaja (prav tam), da govorimo o 
delno strukturiranem opazovanju, pri katerem določene kategorije predhodno 
opredelimo, hkrati pa ima opazovalec možnost zapisa opažanj, ki pritegnejo njegovo 
pozornost. Podatki se zapišejo v obliki dnevnika – pripovedni tip podatkov in kontrolnih 
list (Kordeš in Smrdu, 2015, str. 46). 

S pomočjo opazovalnih listov za analizo pedagoških dejavnosti, ki sem jih pridobila v 
času izobraževanja, in literature K. Stringer (2014), sem izdelala nestandardiziran 
opazovalni list s kriteriji za opazovanje pedagoških dejavnosti: pouka in dejavnosti 
učencev. Kriteriji delno strukturiranega javnega opazovanja z nestandardiziranim 
opazovalnim listom so zajemali opazovanje dejavnosti učencev, učiteljice in muzejske 
pedagoginje. Opažanja sem beležila v dnevnik. Kontrolna lista je bila sestavljena iz 
seznama postavk, za katera opazovalec označi pojav določenega vedenja (Sagadin, 
1998, v Vogrinec, str. 84). Z opazovalnim listom s postavkami za opazovanje 
pedagoških dejavnosti sem med raziskavo preverjala potek in strukturo pedagoškega 
programa, vodenje pedagoškega programa, interakcijo z učenci, rabo muzejskih 
predmetov in replik ter izražanje, individualne prilagoditve ter ravnanje ob odklonih pri 
vedenju in nepredvidljivih situacijah. 

Opazovalni list za opazovanje dejavnosti učencev je vseboval postavke: upoštevanje 
bontona v muzeju, poslušanje, upoštevanje in razumevanje navodil, interes ter 
sodelovanje. 

Ugotovitve sem označila sproti ter jih po končani raziskavi uredila. Za lažjo izdelavo 
dokumentacijskega zapisa sem direktorico Gorenjskega muzeja, muzejsko 
pedagoginjo, učence in učiteljico prosila za privolitev snemanja muzejskega 
pedagoškega programa s kamero.  

Instrumentarij se nahaja med prilogami (priloga 2, priloga 3 in priloga 4). 
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8.3.3.2 Vprašalnik 

Za pridobivanje podatkov sem učencem po ogledu muzeja razdelila nestandardiziran 
vprašalnik, ki je bil sestavljen na podlagi raziskovalnih ciljev in vprašanj. Vprašalnik je 
vseboval 8 vprašanj; vprašanje demografskega tipa in sedem vprašanj z zaprtim tipom 
in podvprašanjem Zakaj? Zanimale so me izkušnje, doživljanje in vtisi učencev po 
ogledu muzejskega programa in kako je ogled muzeja vplival na znanje učencev. 

Vprašalnik je bil oblikovan samostojno in je bil prilagojen za učence z LMDR. 
Prilagoditve vprašalnika vključujejo povečano pisavo, povečan razmik med vrsticami 
(1,5) in jasno ločene naloge. Upoštevala sem tudi, da učenci potrebujejo več prostora 
pri zapisu. Navodila za izpolnjevanje vprašalnika sem obenem zapisala in prikazala s 
piktogrami.  

Učenci so vprašalnik izpolnili po končanem ogledu muzeja, po prihodu v učilnico. Pred 
reševanjem vprašalnika sem jim razložila navodila za reševanje vprašalnika ter 
prebrala vprašanja v vprašalniku. Vprašalnik, zaradi potreb analize dejavnosti 
učencev, ni bil anonimen. 

Instrumentarij najdemo v prilogi (priloga 7). 

 

8.3.3.3 Polstrukturiran intervju 

Opravila sem dva delno strukturirana intervjuja: z muzejsko pedagoginjo in učiteljico. 
S specialno pedagoginjo in kustosinjo je bil izveden individualen polstrukturiran 
intervju, v neposrednem stiku z eno osebo naenkrat.  

Vprašanja za delno strukturirane intervjuje so odprtega tipa, lahko imajo določen 
predhoden okvir in razpored ali pa so prosta (Kordeš in Smrdu, 2015, str. 40). Bila so 
oblikovana samostojno in so se razlikovala glede na skupino sodelujočega. Intervjuja 
sem posnela z aplikacijo snemalnik na mobilnem telefonu. 

Po končanem ogledu smo se z učiteljico in učenci vrnili v šolo. Intervju z učiteljico je 
bil izveden v prostorih šole dve uri po ogledu obiska muzeja v času športne vzgoje 
učencev. Intervju z muzejsko pedagoginjo je potekal v prostorih muzeja, štiri ure po 
končanem pedagoškem programu. Intervju z muzejsko pedagoginjo je bil sestavljen iz 
12 vprašanj, intervju z učiteljico pa iz 13 vprašanj. Vprašanja sem prilagodila glede na 
stroko intervjuvank. Obe udeleženki sta imeli 7 enakih vprašanj (pri muzejski 
pedagoginji 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. vprašanje, pri učiteljici 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 
13. vprašanje). Cilj intervjuja je bil odkriti njuno doživljanje, oceno in pogled na ogled 
muzeja ter spoznati njune izkušnje glede obiska oziroma vodenja muzejskega 
pedagoškega programa in učenja v muzeju. Ugotoviti sem tudi želela, kako je potekalo 
njuno sodelovanje.   

Instrumentarija sta v prilogi (priloga 5 in priloga 6). 

 

8.3.4 Postopek zbiranja podatkov 

V prvem tednu v maju sem kontaktirala OŠ s PP z NIS na Gorenjskem, v katerem so 
soglašali z izvedbo raziskave magistrskega dela. Dodeljena mi je bila skupina petih 
učencev iz 8. razreda, ki so imeli 12. junija dogovorjen obisk pedagoškega programa 
muzeja v lokalnem okolju. Teden kasneje sem kontaktirala muzejsko pedagoginjo in 
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direktorico Gorenjskega muzeja ter ju prosila za sodelovanje pri izvedbi raziskave. V 
prvem tednu v juniju sem učencem razdelila soglasja staršev za privolitev v 
sodelovanje otroka v raziskavi.  

Prošnji za sodelovanje v raziskavi se nahajata v prilogi (priloga 5 in priloga 6). 

Raziskava je sestavljena iz kvalitativnih in kvantitativne tehnike zbiranja podatkov. 
Podatke za kvantitativni del raziskave sem zbrala z vprašalnikom. Vprašalnik je 
anonimno izpolnilo pet učencev iz 8. razreda, ki so sodelovali v pedagoškem programu 
Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje. Vprašalnik je bil učencem razdeljen po zaključku 
pedagoškega programa ob vrnitvi v šolsko učilnico. Pred reševanjem vprašalnika sem 
učencem vprašalnik predstavila, jim obrazložila njegovo reševanje. Vprašalnik smo 
reševali skupaj, učencem sem prebrala vsa vprašanja v vprašalniku, nato so 
samostojno obkrožili in napisali odgovor. Učenci so vprašalnik rešili v 20 minutah.  

Podatke za kvalitativno raziskavo sem pridobila z delno strukturiranim opazovanjem z 
udeležbo preko opazovalnega lista ter polstrukturiranima intervjujema. Opazovanje 
pedagoškega programa je bilo izvedeno 12. junija 2019 od 10.03 do 10.58. Intervju z 
učiteljico je trajal eno uro, intervju z muzejsko pedagoginjo pa 50 minut.  

 

8.3.5 Postopek obdelave podatkov 

Uporabljena je bila deskriptivna metoda. Pri analizi kvalitativnega gradiva sem 
uporabila obliko analiziranja, primerno za kvalitativno vsebinsko analizo. Bistvo 
kvalitativne analize zbranega gradiva med intervjujem bo iskanje tem (kod, pojmov), 
ker je kodiranje »glavna povezava med postopkom zbiranja podatkov in oblikovanjem 
teorije, ki naj bi razložila zbrane podatke« (Vogrinc, 2008, str. 64). Intervjuja sem 
posnela s pomočjo aplikacije snemalnik na mobilnem telefonu. Podatke, ki sem jih 
pridobila z intervjujema z muzejsko pedagoginjo in učiteljico, sem najprej dobesedno 
prepisala in jih glede na obseg irelevantnih podatkov pri končnem prepisovanju 
reducirala, popravila sem slovnične napake ter odstranila mašila. 

Za urejanje zbranega gradiva sem uporabila induktivni pristop – odprto kodiranje. 
Odprto kodiranje prosto opisuje pojme (Kordeš in Smrdu, 2015, str. 57). Iz empiričnih 
podatkov sem oblikovala neabstraktne pojme, ki sem jih dobesedno navedla, jih 
primerjala in jih združila v širše kategorije. Kategorije sem povezala z raziskovalnimi 
vprašanji in cilji raziskave. Odgovore sem interpretirala na osnovi lastnega razmišljanja 
in izkušenj ter na osnovi teoretičnih izhodišč iz literature. 
 
Vprašalnike sem analizirala z deskriptivno statistiko.  

Uporabljena je bila tudi tehnika instrument nestrukturiranega javnega opazovanja brez 
udeležbe. Izdelana je bila kontrolna lista, prav tako pa sem si v dnevnik zapisala 
kronološki potek dogajanja z opažanji, ki so pritegnila mojo pozornost. Opazovanje ni 
potekalo v naravnem okolju. Poročilo na osnovi kontrolne liste je bilo pripravljeno dan 
po opazovanju. Dnevnik raziskovanja sem zapisala tri dni po opazovanju. Pri zapisu 
kronološkega dogajanja sem si pomagala z video snemanjem pedagoškega programa, 
za katerega sem pridobila predhodno dovoljenje s strani direktorice muzeja in šole. 
Ker sem pridobila dovoljenje za snemanje pedagoškega programa, sem lahko izdelala 
objektivno in kredibilno poročilo opazovanja. 
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Tabela 1  

Raziskovalna vprašanja in uporabljen instrumentarij 

Raziskovalno vprašanje Instrumentarij 

1. Kako učiteljica in muzejska pedagoginja 
načrtujeta obisk muzeja? 

Polstrukturiran intervju z učiteljico (1., 2., 3., 

4., 5., 6., 7. in 8. vprašanje) 

Polstrukturiran intervju z muzejsko 

pedagoginjo  (1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. 

vprašanje) 

2. Kakšna je izvedba pedagoškega 
programa Učna ura: Sprehod skozi 19. 
stoletje z vidika poteka učne ure, 
upoštevajoč dejavnosti muzejske 
pedagoginje, učiteljice in učencev? 

Opazovalni list: analiza učne ure 

 

3. Kakšna je kakovost izvedbe 
pedagoškega programa Učna ura: 
Sprehod skozi 19. stoletje z vidika 
poteka vodenja, načina vodenja, 
strukture pedagoškega programa in 
komunikacije med udeleženci 
pedagoškega programa Učna ura: 
Sprehod skozi 19. stoletje? 

Opazovalni list: analiza poteka dejavnosti 

muzejske pedagoginje 

Polstrukturiran intervju z učiteljico (9. 

vprašanje) 

Polstrukturiran intervju z muzejsko 

pedagoginjo (8. vprašanje) 

4. Kakšni so aktivnost, sodelovanje, 
obnašanje in interes učencev v 
pedagoškem programu Učna ura: 
Sprehod skozi 19. stoletje? 

Opazovalni list: analiza poteka dejavnosti 

učencev 

Polstrukturiran intervju z učiteljico (6. in 7. 

vprašanje) 

Polstrukturiran intervju z muzejsko 

pedagoginjo (10. vprašanje) 

5. Kakšno pedagoško vrednost vodenemu 
ogledu muzeja pripisujejo muzejska 
pedagoginja ter učiteljica in učenci iz 8. 
razreda OŠ s PP z NIS? 

Anketni vprašalnik za učence  

Polstrukturiran intervju z učiteljico (11., 12. 

in 13. vprašanje) 

Polstrukturiran intervju z muzejsko 

pedagoginjo (9., 10. in 11. vprašanje) 

Veljavnost je bila zagotovljena s povezovanjem vprašanj v instrumentarijih z 
raziskovalnim problemom, raziskovalnimi cilji in raziskovalnimi vprašanji, kar prikazuje 
tabela 1.  
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Tabela 2  

Triangulacija podatkov  

Triangulacija podatkov 

 Opazovanje Intervju Vprašalnik 

Pedagoški 

program 
– potek in 

struktura 

– zadovoljstvo 

učiteljice 

– ocena obiska 

muzeja 

– želja po 

ponovnem 

obisku muzeja 

– ocena učenja 

v muzeju 

Dejavnost 

muzejske 

pedagoginje 

 

– vodenje 

– izražanje 

– raba 

muzejskih 

predmetov 

– zadovoljstvo 

muzejske 

pedagoginje in 

učiteljice z 

vodenjem 

– sodelovanje med 

muzejsko 

pedagoginjo in 

učiteljico 

 

– razumljivost 

snovi in 

razlage 

– povezava med 

vsebino obiska 

muzeja in 

učno snovjo 

Dejavnost 

učencev 
– interes 

– sodelovanje in 

aktivnost 

– poslušanje in 

upoštevanje 

navodil 

– bonton 

 

– zadovoljstvo 

muzejske 

pedagoginje in 

učiteljice s 

sodelovanjem 

učencev 

 

– novo znanje 

– nove ideje 

Dejavnost 

učiteljice 
– poseganje v 

vodenje 

muzejske 

pedagoginje 

– sodelovanje med 

muzejsko 

pedagoginjo in 

učiteljico 
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Za zagotavljanje veljavnosti in zanesljivosti podatkov je bila uporabljena triangulacija 
virov, ki je predstavljena v tabeli 2. Kombiniranje različnih metod in virov podatkov 
lahko zagotovi celovitejši pogled v proučevani pogled in njegovo interpretiranje 
(Vogrinc, 2008, str. 120). Višjo zanesljivost zagotavlja tudi uporaba snemalne naprave 
(Kordeš in Smrdu, 2015, str. 45).  

Analiza podatkov pridobljenih z vprašalnikom za učence je prikazana s programoma 
Microsoft Word in Microsoft Excell.  

K obdelavi pridobljenih podatkov raziskave sem pristopila objektivno, verodostojno, 
brez subjektivnega pogleda in z upoštevanjem vseh zbranih podatkov. 

Vodstvo sem analizirala iz vidika muzejske pedagogike, strokovno zgodovinsko 

vodstvo ni bilo ovrednoteno. 

 

8.4 Rezultati in interpretacija 

Na raziskovalno vprašanje Kako učiteljica in muzejska pedagoginja načrtujeta obisk 
muzeja? sem odgovorila s pomočjo polstrukturiranega intervjuja z učiteljico in 
polstrukturiranega intervjuja z muzejsko pedagoginjo. 

Posebej bom predstavila, kako skupno in samostojno načrtujeta pedagoški program in 

obisk muzeja.  

 

8.4.1 Učiteljica in obisk muzeja ter načrtovanje obiska muzeja z učenci v OŠ s 

PP z NIS 

Najprej sem želela ugotoviti, zakaj se je učiteljica odločila za obisk muzeja. 

8.4.1.1 Razlog obiska muzeja 

Pri odgovoru na vprašanje Zakaj ste se odločili za obisk muzeja? je učiteljica podala 

več različnih dimenzij oziroma razlogov za obisk muzeja, ki jih predstavljam v 

nadaljevanju.  

8.4.1.1.1 Povezanost z učno vsebino 

Kot razlog obiska muzeja je učiteljica najprej navedla, da se vsebina pedagoškega 

programa povezuje z vsebino učne snovi pri družboslovju. 

Učiteljica: »Pri družboslovju obravnavamo snov, ki se jo da povezati z obiskom 
muzeja.« 

8.4.1.1.2  Popestritev pouka 

Dodala je, da je obisk muzeja kot zaključek leta popestril pouk. 

Učiteljica: »Poleg tega je zaključek leta in obisk muzeja ponuja dopolnitev dejavnosti.«  

8.4.1.1.3  Drugačno učenje in poučevanje v muzeju 

Učiteljica je prav tako izpostavila, da je muzej drugačna učna oblika, ki omogoča 

»nezavedno« učenje učencev. 
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Učiteljica: »Za učence je super, da še na drug način pridobijo znanje in da sploh ne 
vedo, da se takrat učijo.« 

8.4.1.1.4  Vpliv neposredne izkušnje z muzejskimi predmeti na znanje učencev 

Poudarila je tudi, da učenci bolje pomnijo, če muzejske predmete vidijo. 

Učiteljica: »Več stvari si zapomnijo, ko vidijo stvari.« 

8.4.1.1.5  Uporaba izkušnje obiska muzeja pri ponavljanju snovi 

Učiteljica je tudi omenila, da bo današnji obisk muzeja izkoristila pri pouku v razredu. 

Izkušnja obiska muzeja se ji zdi posebej uporabna pri ponavljanju snovi. 

Učiteljica: »Pri ponavljanju snovi jih lahko spomniš: A se spomnite, da ste tam videli te 
stvari? Ja, saj res.« 

Iz odgovorov lahko razberem, da se je učiteljica za obisk muzeja odločila zaradi želje 
po nadgradnji učne snovi zgodovinskega sklopa predmeta družboslovje, obisk muzeja 
pa doživlja tudi kot odmor od učenja v učilnici. Mnenje učiteljice se sklada z mnenjem 
C. Trampuš (1998, str. 16), ki navaja, da učitelj z učenci obišče muzej, ko želi učno 
snov povezati z muzejsko zbirko ali popestriti pouk. Priložnostni način poučevanja in 
učenja pritegne učence in učitelje v muzeje, saj jim nudi sprostitev iz standardiziranega 
vzdušja šol (Stringer, 2014, str. 4).  

Kot bomo videli v poglavju Pomen pedagoške vrednosti obiska muzeja za učence s 
PP, je učiteljica pri vprašanju Zakaj ste se odločili za obisk muzeja? že izpostavila 
nekatere lastnosti učenja v muzeju, ki jih učilnica ne omogoča. Iz odgovora učiteljice 
razberem, da v muzeju učenje in poučevanje potekata na drugačen način, učenci 
pouka v muzeju ne dojemajo kot klasični pouk v učilnici in nehote z razlago muzejskega 
pedagoga in vpogledom muzejskih predmetov pridobijo znanje.  

Učiteljica je tudi odgovorila, da bo obisk muzeja izkoristila pri poučevanju za namen 
ponavljanja in utrjevanja učne snovi, kar se mi zdi zelo spodbudno.  

 

8.4.1.2 Razlog za izbiro muzeja 

Učiteljico sem povprašala tudi o razlogu izbire obiskanega muzeja. Opredelila je 

razloge, ki jih predstavljam spodaj. 

8.4.1.2.1 Bližina 

Učiteljica je najprej omenila, da se muzej nahaja v bližini. 

Učiteljica: »Je v bližini.« 

8.4.1.2.2  Dostopnost 

Nato je izpostavila, da je muzej njenim učencem dostopen. 

Učiteljica: »Je dostopen.« 

8.4.1.2.3  Povezanost muzejske zbirke z učno vsebino 

Učiteljica je dejala, da se učna vsebina povezuje z muzejsko zbirko Gorenjskega 

muzeja, ki jo kot lokalna prebivalka dobro pozna. 
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Učiteljica: »V domači okolici že sam poznaš vsebino muzejskih zbirk. Kot prebivalka 

Kranja poznam muzejsko zbirko Gorenjskega muzeja.« 

Ugotovim lahko, da je učiteljica kot prvi dejavnik razloga za izbiro muzeja postavila 
bližino. Gorenjski muzej je lokalni muzej, ki se nahaja v bližini šole, zato šoli ni potrebno 
organizirati prevoza. Učenci se do muzeja sprehodijo v 20 minutah. Učiteljica je nato 
omenila dostopnost. Sprašujem se, ali je učiteljica z omembo dostopnosti mislila bodisi 
vsebinsko bodisi fizično dostopnost muzeja ali nemara celo obe vrsti dostopnosti. 
Faktor dostopnosti je eden izmed pomembnih dejavnikov pri odločitvi učitelja za obisk 
muzeja z učenci s PP. Za uspešnost obiska muzeja z učenci s PP je potrebno, da šola 
in muzej ugotovita ter zagotovita ključne pogoje glede dostopnosti muzeja in muzejskih 
dejavnosti (Bowen, 2018, str. 10–12).  

Iz odgovora je tudi razvidno, da je učiteljica ponovno poudarila pedagoški vidik, in sicer 
vidik povezanosti muzejske zbirke z učno snovjo. Del muzejske zbirke v obliki razstave 
Prelepa Gorenjska se povezuje s temo učne snovi. 

 

8.4.1.3 Razlog za izbiro pedagoškega programa 

Zanimalo me je, zakaj se je učiteljica odločila za pedagoški program Učna ura: 

Sprehod skozi 19. stoletje. 

8.4.1.3.1  Povezanost pedagoškega programa z vsebino učnih ur 

Povedala je, da se je za program odločila zaradi poznavanja muzejske zbirke in njene 

povezave z vsebino.  

Učiteljica: »Zaradi povezovanja vsebin učnih ur in muzejske zbirke Kranja sem se 

odločila za že izdelan pedagoški program.« 

Učiteljica iz strani muzeja ni prejela nobenega vabila (Trampuš, 1998, str. 29). Za 

pedagoški program se je odločila, ker kot prebivalka kraja pozna stalno zbirko muzeja 

in je videla priložnost, da z njeno vsebino poveže snov, ki jo obravnava z učenci v 

razredu. Odgovor učiteljice ponovno poudari pomen povezanosti obiska muzeja z učno 

snovjo, ki jo trenutno obravnava. 

Večina muzejskih delavcev se zateče k prilagajanju že izdelanih programov (Lipec 

Stopar, Bračun Sova in Vodeb, 2009, str. 48). Tudi iz odgovora učiteljice izvemo, da 

se je odločila za že izdelan pedagoški program, ki ga je muzejska pedagoginja 

prilagodila učencem s PP. 

 

8.4.1.4 Pogostost obiska muzeja 

Želela sem raziskati, kako pogosto učiteljica z učenci obišče muzej. 

8.4.1.4.1  Obisk muzeja ni stalna praksa 

Učiteljica je povedala, da obišče muzej z učenci na dneve dejavnosti. 

Učiteljica: »Mi (šola, kjer je zaposlena učiteljica) muzej obiskujemo enkrat letno kot 

kulturni dan dejavnosti, tako da to ni stalna praksa (…).« 
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8.4.1.4.2  Preferenca kina 

Izpostavila je, da običajno z učenci odide v kino. Za razlog je podala bližino. 

Učiteljica: »Po navadi gremo v kino, ker je bližje.« 

8.4.1.4.3  Potreba po organizaciji 

Učiteljica je izpostavila, da je potrebno za učence zagotoviti prevoz in spremstvo. 

Učiteljica: »Organizirati je treba prevoz in spremstvo.« 

Iz odgovora razberemo, da učiteljica z učenci obišče muzej le v okviru kulturnega 

dneva, samostojne udeležbe razstave v muzeju pa se ne poslužuje. Razlog ne 

prihajanja v muzej pripiše zahtevni organizaciji, saj je potrebno zagotoviti prevoz in 

spremstvo.  

Raziskava, ki jo je izvedla K. Stringer (Stringer, 2014, str. 56), je ugotovila, da učitelji 
z učenci ne pridejo v muzej zaradi pomanjkanja financ, dostopnosti in oseb 
spremljevalcev. V odgovoru učiteljice je nakazano, da je razlog ne prihajanja v muzej 
nedostopnost muzeja in težava zagotavljanja števila učiteljev oziroma drugih 
strokovnih delavcev, ki bi spremljali učence v muzej.  

Odgovor učiteljice tudi nakaže, da izbrana šola muzej obišče enkrat letno, in sicer v 
obliki dneva dejavnosti, iz česar sklepam, da šola in muzej med seboj ne sodelujeta, 
učitelji na izbrani šoli pa se redko poslužijo obiska muzeja. Obisk muzeja je sestavni 
del letnih učnih načrtov v tretjem triletju za predmet družboslovje za OŠ s PP z NIS 
(Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za 
predmet družboslovje v tretjem triletju, b. d.). Tudi predmetnik OŠ s PP z NIS 
predvideva, da sta v 8. razredu izvedena 2 kulturna dneva (Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, b. d.). Pregled šolske publikacije izbrane šole je razkril, 
da sta bila v šolskem letu izvedena kulturna dneva dejavnosti: kino predstava in kulturni 
praznik (obisk muzeja).  

39. člen pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih 
programov za otroke s posebnimi potrebami (2007) navaja, da sme en sam učitelj 
spremljati več kot 6 učencev na ekskurzijah, pri dnevih dejavnosti in drugih 
organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela. 17. člen in 31. člen pravilnika o 
normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s 
posebnimi potrebami (2007)  obenem določata, da se v šoli oziroma zavodu, v katerem 
se izvaja posebni program vzgoje in izobraževanja, na vsakih 15 učencev sistemizira 
1 delovno mesto varuha – negovalca ter da je za oblikovanje oddelkov zadnje triade 
za izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju potrebno vsaj 
12 učencev. Na podlagi zakonodaje vodstvo šol učiteljem težko zagotavlja zahtevano 
število spremljevalcev. Zato se učitelji in vodstvo šol poslužujejo organiziranja dni 
dejavnosti: naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi, v okviru katerih  učitelji  lahko z 
učenci obiščejo kulturne ustanove (muzeje, galerije, koncerte …).  

Finance torej niso v osrčju problema. Osebe s PP in njihovi spremljevalci imajo v 
slovenskih muzejih prost vstop za ogled razstav, medtem ko so kino vstopnice 
plačljive. Nadalje, pri pregledu cenikov kino predstav (Kolosej, b. d. in Cineplexx, b. d.) 
nisem nikjer zasledila posebne kategorije osebe s PP, zato sklepam, da osebe s PP 
niso deležne nobenih ugodnosti pri nakupu vstopnic za kino predstave. 
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8.4.1.5 Izdelava načrta obiska muzeja 

Učiteljico sem vprašala, kako je naredila pripravo za obisk muzeja. Pozorna je bila na 

spodaj naštete elemente.  

8.4.1.5.1  Določitev števila učencev 

Učiteljica je povedala, da je najprej določila število učencev. 

Učiteljica: »Pedagoškega programa se je udeležil celoten razred.« 

8.4.1.5.2  Izbira poti do muzeja 

Nato je izbrala pot do muzeja. Izbira poti je temeljila na lokaciji muzeja in vrsti posebnih 

potreb učencev. 

Učiteljica: »Ker je muzej v bližini šole in nihče izmed učencev ni gibalno oviran, sem 

se odločila, da gremo v muzej peš. Čas hoje do muzeja je 15 minut. Učenci so se do 

tja sprehodili, razmigali. (…) Menim, da je to koristno za učence, ker utrjujejo znanje o 

prometu in kako v njem ravnati.« 

8.4.1.5.3  Način rezervacije 

Povedala je tudi, kako je rezervirala pedagoški program. 

Učiteljica: »Mesec pred prihodom sem poklicala muzejsko pedagoginjo in rezervirala 

pedagoški program.« 

8.4.1.5.4 Določitev vodenja po muzeju 

Učiteljica je za izvajalko vodenja po muzeju določila muzejsko pedagoginjo, ker bo 

učencem nudila strokovno razlago. 

Učiteljica: »Odločila sem se, da bo zaradi strokovnosti ogled vodila muzejska 

pedagoginja.« 

 

V okviru priprave se učitelj odloči o obsegu ogleda muzeja (ogled celotnega muzeja ali 
zbirke), o trajanju ogleda muzeja (upoštevajoč posebne potrebe učencev), o številu in 
starosti učencev, ki bodo obiskali muzej, ter o poti do muzeja.  Pred obiskom muzeja 
se mora učitelj tudi odločiti, kako bo potekalo vodenje po muzeju (Trampuš, str. 19). 

Učiteljica je pri pripravi načrta določila število učencev, čas trajanja, izvajalca vodenja. 

Iz odgovora učiteljice razberemo, da je pri izbiri vodenja po muzeju upoštevala dejavnik 

strokovnosti. Muzejska pedagoginja, ki je sodelovala v naši raziskavi, je po primarni 

izobrazbi diplomirana etnologinja in profesorica zgodovine, kot pedagoški vodja v 

muzeju pa deluje 22 let. Muzejski pedagogi imajo znanje o muzejskih zbirkah, ki ga 

učitelji ne premorejo.  

Učiteljica je določila tudi pot do muzeja. Pot do muzeja z učenci je fleksibilno združila 
s prometno vzgojo. Učenci so z obiskom muzeja, poleg utrjevanja in pridobivanja 
znanja o učni snovi, utrjevali tudi znanje o prometu.  

Iz odgovora učiteljice razberemo tudi, da je učiteljica svoj prihod v muzej napovedala 

mesec pred obiskom pedagoškega programa, kar je omogočilo muzejski pedagoginji 
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dovolj časa za pripravo in prilagoditev pedagoškega programa. Rezervacija je bila v 

obliki telefonskega pogovora. 

Iz odgovora učiteljice vidimo, da se muzej nahaja v bližini šole, zato bi lahko z učenci 
kljub normativom v zakonodaji večkrat obiskala muzej. Predlagala bi ji, da se obrne na 
vodstvo šole, ki bi ji zagotovilo učitelja, ki v izbranem času ne poučuje, poskrbelo za 
združitev razredov (na tem mestu moramo biti pozorni, da so učenci na podobni 
razvojni stopnji). Učiteljica bi se lahko tudi samostojno povezala z učiteljem ali 
učiteljico, ki bi bila pripravljena spremljati učence v muzej v zameno, da bi bila učiteljica 
v vlogi spremljevalke, ko bi drug učitelj oziroma učiteljica potrebovala spremstvo.  

 

8.4.1.6 Priprava učencev na obisk muzeja 

Učiteljico sem vprašala, kako je učence pripravila na obisk muzeja. 

8.4.1.6.1  Predhodna obravnava učne snovi 

Učiteljica je najprej povedala, da je z učenci predelala učno snov. 

Učiteljica: »Pred prihodom smo predelali snov …« 

8.4.1.6.2  Pogovor o pomenu muzeja 

Pristavila je, da se je z učenci pogovorila o pomenu muzeja. 

Učiteljica: »… in se pogovorili o tem, kaj muzej je, kaj se v muzeju pričakuje …« 

8.4.1.6.3  Pogovor o bontonu v muzeju 

Prav tako je učiteljica učencem predstavila, kako se primerno obnašati v muzeju. 

Učiteljica: »… ter o primernem vedenju v muzeju.« 

Iz odgovora je razvidno, da je učiteljica učencem razložila učno snov, ki se povezuje 
z muzejsko zbirko ter nato z njimi imela pogovor o muzeju in bontonu v muzeju.  

Najenostavnejša in časovno najmanj zahtevna motivacija je obvestilo o ogledu 
muzeja. Drugi obliki motivacije sta razlaga o tematiki, ki si jo bodo učenci ogledali v 
muzeju ter zbiranje gradiva (Trampuš, str. 19). Učiteljica se je poslužila prve in druge 
oblike motivacije. Učence je obvestila o ogledu muzeja in se pogovorila o primernem 
vedenju ter jim razložila pomen muzeja. Pred prihodom v muzej je učencem razložila 
učno snov: pomembni dogodki v 19. stoletju. 

 

8.4.1.7 Evalvacija obiska muzeja z učenci 

Raziskala sem, kako bo učiteljica z učenci izvedla evalvacijo. 

8.4.1.7.1 Pogovor o počutju 

Učiteljica je povedala, da se bo z učenci pogovorila o izkušnji v muzeju.  

Učiteljica: »Z učenci se bomo pogovorili o tem, kako je bilo v muzeju …«  

8.4.1.7.2 Pogovor o naučenem 

Poudarek bo dala tudi temu, kar so se učenci naučili. 
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Učiteljica: … in kaj so se naučili …« 

Učiteljica se bo po koncu obiska muzeja z učenci pogovorila o vtisih obiska muzeja ter 
analizirala spoznanja učencev. Učenci bodo svoja spoznanja predstavili z ustnim 
poročilom, ki je najenostavnejši del predstavitve (Trampuš, str. 17, 18). 

 

8.4.2 Muzejska pedagoginja ter vodenje in načrtovanje pedagoških programov 

za učence iz OŠ s PP z NIS 

Zanimalo me je, kako muzejska pedagoginja v sodelovanju z učiteljico pripravi 
pedagoški program. Za začetek sem želela ugotoviti, kakšna je usposobljenost 
muzejske pedagoginje. 

8.4.2.1 Usposobljenost muzejske pedagoginje 

8.4.2.1.1  Pomanjkanje strokovne izobrazbe za delo z osebami s posebnimi potrebami 

Muzejska pedagoginja je povedala, da za delo z učenci oziroma osebami s PP nima 

formalne izobrazbe. 

Muzejska pedagoginja: »Formalno nisem usposobljena. Bolj ali manj je prepuščeno 

posameznemu kustosu pedagogu.« 

8.4.2.1.2  Zanašanje na izkušnje in intuicijo 

Odgovorila je, da se pri delu z učenci s PP zanaša na izkušnje. 

Muzejska pedagoginja: »V pomoč so mi dolgoletne izkušnje, intuicija.« 

8.4.2.1.3 Pomen samoizobraževanja muzejske pedagoginje 

Izpostavila je tudi, da se samoizobražuje z branjem strokovnih gradiv. Pregledala je 

tudi kurikulume OŠ s PP z NIS. 

Muzejska pedagoginja: »Spremljam zvezo društev SOŽITJE na njihovi spletni strani, 

tudi njihov Naš zbornik ima zanimive in koristne članke. Pregledala sem kurikulume, 

namenjene tem šolam.« 

Muzejska pedagoginja ni formalno usposobljena za vodenje skupin učencev ali oseb 
s posebnimi potrebami. Izobražuje se samostojno s prebiranjem spletnih strani in 
zbornikov, ki jih izdajajo društva za pomoč osebam s PP. Pregledala pa je tudi učne 
načrte šol s PP z NIS. Kljub izkazanemu interesu za pridobivanje znanja na področju 
muzejske pedagogike s posebnimi potrebami je zaradi zasnove in izvedbe 
učinkovitega pedagoškega programa neprimerno, da se pri delu zanaša na intuicijo. 
Žalostno situacijo pomanjkanja ustrezne izobraženosti muzejskih pedagogov potrjujejo 
tudi raziskave slovenskih raziskovalk (Bračun Sova, 2010, str. 46–47 in Breznik, 2008, 
str. 91), ki kažejo, da je treba izobraževanje in usposabljanje muzejskih delavcev 
izboljšati, saj je pogoj osveščenosti muzejskih delavcev njihova usposobljenost. 
Muzejski pedagog s svojo usposobljenostjo zagotovi varno, udobno okolje, ki bo 
pripomoglo k boljši učni izkušnji (Stringer, 2014, str. 15). 
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8.4.2.2 Pogostost vodenja šolskih skupin iz OŠ s PP z NIS 

Želela sem odkriti, kako pogosto muzejska pedagoginja vodi šolske skupine iz OŠ s 

PP z NIS. 

8.4.2.2.1 Nezanimanje OŠ s PP z NIS za obisk muzeja 

Muzejska pedagoginja je povedala, da muzej obiščejo šolske skupine iz lokalnih šol. 

Muzejska pedagoginja: »Obiščejo nas učenci iz Kranja, redkeje iz Radovljice. Od 

drugod ne prihajajo – ne vem, zakaj.« 

Gorenjski muzej je pokrajinski muzej, torej muzej, ki skrbi za kulturno dediščino celotne 
pokrajine Gorenjske in iz odgovora muzejske pedagoginje se tako lahko sklepa, da 
šolske skupine iz OŠ s PP z NIS na Gorenjskem niso pogoste obiskovalke muzejev. 

Iz razvida javnih izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje 
osnovnih šol s prilagojenim programom (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
b. d.) razberemo, da je število OŠ s PP z NIS na Gorenjskem 4. OŠ s PP z NIS se 
nahajajo v Kranju (OŠ Helene Puhar), Radovljici (OŠ Antona Janše Radovljica), Škofji 
Loki (OŠ Jela Janežiča) in na Jesenicah (OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice) . Muzejska 
pedagoginja je izmed naštetih OŠ s PP z NIS naštela le OŠ s PP z NIS iz Radovljice 
in Kranja.  

Muzejska pedagoginja se sprašuje tudi o razlogih, zakaj OŠ s PP z NIS ne prihajajo v 
muzej. 

Iz odgovora učiteljice o razlogu za izbiro pedagoškega programa, sem ugotovila, da 
se je učiteljica z učenci odpravila v muzej, ker kot prebivalka kraja pozna stalne zbirke 
in ve, kako jih vplesti v poučevanje. Učitelji, ki ne prebivajo v Kranju, mogoče ne vedo, 
kaj Gorenjski muzej sploh ponuja svojim obiskovalcem, zato bi muzejski pedagoginji 
priporočila, da bi pedagoška služba Gorenjskega muzeja vzpostavila stike z OŠ s PP 
z NIS in jih povabila v muzej.  

 

8.4.2.3 Načrtovanje pedagoških programov za učence iz OŠ s PP z NIS 

Muzejsko pedagoginjo sem vprašala, kako načrtuje pedagoške programe. 

8.4.2.3.1 Pomen načrtovanja pedagoških programov v skladu z učnimi načrti 

Izvedela sem, da muzejska pedagoginja pedagoške programe načrtuje v skladu z 

učnimi načrti, zato da bi šolske skupine obiskale muzej. 

Muzejska pedagoginja: »Seveda programe načrtujem v skladu z učnimi načrti, to je 

predpogoj, da se učitelji odzovejo na našo ponudbo. Vse programe lahko prilagodimo 

učencem z motnjami v razvoju; posebnih programov za to ciljno skupino nimamo.« 

Muzejska pedagoginja je izpostavila, da pedagoške programe načrtuje v skladu z 
učnimi načrti, saj je to predpogoj, da se učitelji z učenci udeležijo pedagoškega 
programa. Izjava muzejske pedagoginje potrjuje mnenje E. Hooper-Greenhill (2007, 
str. 99), da je šolski obisk muzeja povezan z učnim načrtom, saj učitelji brez te 
povezave težje upravičijo obisk muzeja, zato se večina delavnic ali programov, ki so 
jih razvili muzeji za šole, izrecno sklicuje na učni načrt. 
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Odgovor muzejske pedagoginje potrjuje tudi tezo slovenskih raziskovalk M. Lipec 
Stopar, R. Bračun Sova in V. Vodeb (2009, str. 48), da se večina muzejskih delavcev 
zateče k prilagajanju že izdelanih programov. Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje je 
nespecializiran muzejski program.  

 

8.4.2.3.2  Pomen dolgoletnega sodelovanja z učitelji 

Muzejska pedagoginja je izpostavila, da je najlažje sodelovati z učitelji, s katerimi že 

dlje časa sodeluje. 

Muzejska pedagoginja: »Najenostavneje je – velja za prav vse skupine – dolgoletno 

sodelovanje z istimi učitelji. Na podlagi izkušenj in pogovora z njimi po nekaj letih točno 

vemo, kaj želimo doseči; tako jaz, kot oni.« 

Odgovor muzejske pedagoginje razkriva, da si učitelj in muzejska pedagoginja z 

dolgoletnim sodelovanjem nabereta izkušnje, ki pomembno vplivajo na učinkovitost 

pedagoškega programa. S komuniciranjem se muzejsko osebje seznani s tem, kaj 

učenci in učitelj potrebujejo (Stringer, 2014, str. 68–71). 

 

8.4.2.4 Načrtovanje pedagoškega programa Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje 

Želela sem izvedeti, kako je muzejska pedagoginja izdelala in prilagodila pedagoški 

program Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje. 

8.4.2.4.1 Pomen sodelovanja z učiteljico 

Muzejska pedagoginja je povedala, da je pedagoški program zasnovala s pomočjo 

informacij, ki ji jih je posredovala učiteljica. 

Muzejska pedagoginja: »Program sem na podlagi informacij učiteljice (op. učni načrt, 

skenirane strani učbenika) izdelala in prilagodila sama.« 

Iz odgovora razberemo, da je učiteljica program prilagodila s pomočjo informacij, ki ji 

jih je dala učiteljica. Sodelovanje je obsegalo posredovanje učnega načrta za 

družboslovje za 3. triletje in skenirane strani učbenika. Muzejska pedagoginja ni 

natančno opredelila, kako ji je učiteljica posredovala informacije, a s pomočjo pojmov 

skenirane strani, sklepam, da je muzejska pedagoginja informacije pridobila preko 

elektronske pošte. 

8.4.2.5 Priprava na vodenje 

Zanimalo me je tudi, kako se muzejska pedagoginja pripravi na vodenje. 

8.4.2.5.1 Pomen zanašanja na intuicijo in izkušnje 

Poudarila je, da se pri vodenju zanaša na intuicijo in izkušnje. Želi dobiti občutek, v 

kolikšni meri bo učna ura zahtevna. 

Muzejska pedagoginja: »Posebej se ne pripravljam, v začetnem delu skušam pridobiti 

občutek, koliko naj bo učna ura zahtevna. To pa je tudi moja edina skrb. Je pa ta skrb 

primerljiva z delom z vsemi šolskimi skupinami, ki so si med seboj zelo različne, četudi 

gre za enako starost.« 
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Od muzejskega pedagoga se pričakuje, da si postavi jasen in konkreten cilj ter zasnuje 
dobre prilagoditve (Jesenovec, 2017, str. 33). Muzejska pedagoginja pa je nasprotno 
odgovorila, da se na vodenje pedagoškega programa ni pripravila in se je zanašala na 
izkušnje. Muzejska pedagoginja ima več kot 22 let prakse, zato po njenem mnenju ne 
potrebuje več priprav in je pedagoški program speljala spontano oziroma 
neorganizirano.  

 

8.4.3 Sodelovanje muzejske pedagoginje in učiteljice 

Raziskala sem, kako je potekalo sodelovanje med učiteljico in muzejsko pedagoginjo 
pri načrtovanju obiska muzeja. 

8.4.3.1 Izmenjava pomembnih informacij med učiteljico in muzejsko 
pedagoginjo 

Ugotoviti sem želela, katere informacije sta si muzejska pedagoginja in učiteljica 

izmenjali pri načrtovanju programa. 

8.4.3.1.1 Pomen informacij o posebnih potrebah učencev 

Obe sta izpostavili, da je pomembno, da učitelj opozori muzejskega pedagoga na 

posebne potrebe učencev. 

Učiteljica je poudarila, da je muzejski pedagoginji sporočila, da imajo učenci LMDR. 

Učiteljica: »Pri klicu sem jo opozorila, da smo šola s prilagojenim programom ter da 

imajo učenci lažjo motnjo v duševnem razvoju.« 

Tudi muzejska pedagoginja je poudarila, da ji je učiteljica povedala katero vrsto PP 

imajo učenci. 

Muzejska pedagoginja : »Pred samo izvedbo sem od učiteljice dobila podatke, ali gre 

za učence z lažjo ali težjo motnjo v duševnem razvoju, ali so med njimi gibalno ovirani.« 

Odgovora učiteljice in muzejske pedagoginje dokazujeta, da je zelo pomembno, da 
šola oziroma učitelj obvesti muzej o vrstah posebnih potreb učencev. Pri sodelovanju 
med šolo in muzejem je zelo pomembno, da učitelj opravi lastno oceno tveganja pred 
obiskom in o tem obvesti muzej, da lahko ta načrtuje ustrezen pedagoški program 
(Bowen, 2018, str. 10–12). 

8.4.3.1.2  Pomen informacij o številu učencev 

Muzejska pedagoginja in učiteljica sta tudi poudarili pomen poznavanja števila 

učencev. 

Učiteljica: »Povedala sem ji, da bo muzej obiskalo 5 učencev …« 

Podoben odgovor je podala tudi muzejska pedagoginja. 

Muzejska pedagoginja: »… koliko jih bo v skupini …« 

8.4.3.1.3  Pomen vsebine pedagoškega programa 

Učiteljica in muzejska pedagoginja sta izpostavili, da sta v pogovoru določili vsebino 

pedagoškega programa. 
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Učiteljica: »Pri pogovoru sva se dogovorili, da ji bom poslala izbrane strani iz učbenika 

za zgodovino ter učni načrt za družboslovje.« 

A pri dogovoru vsebine je prišlo do nesporazuma. 

Muzejska pedagoginja: »Z učiteljem sem se dogovorila glede vsebine (Prešeren).« 

Muzejska pedagoginja in učiteljica sta se pri načrtovanju pedagoškega programa 
zanašali na vsebino učne snovi in učni načrt. Vendar iz odgovora lahko razberemo, da 
je bila muzejska pedagoginja pri pripravi pedagoškega programa avtonomna in se ni 
povsem oprla na učni načrt, saj je pri vodenju dala večji poudarek razlagi o Prešernu. 

8.4.3.1.4  Pomen informacije o starosti učencev 

Muzejska pedagoginja je navedla tudi starost učencev. 

Muzejska pedagoginja: »… starostno stopnjo …« 

Literatura (Trampuš, 1998, str. 18) navaja, da je starost oziroma razvojna starost otrok 

pomemben podatek, ki je muzejskemu pedagogu v pomoč pri načrtovanju programov. 

8.4.3.1.5  Pomen informacije o času trajanja pedagoškega programa 

Prav tako je muzejska pedagoginja izpostavila tudi čas trajanja programa. 

Muzejska pedagoginja: »… in časa, ki ga imajo na razpolago.« 

Sodelovanje muzeja in šole z OŠ s PP z NIS je pri načrtovanju pedagoškega programa 
bistvenega pomena za pripravo muzejskega pedagoga, učiteljev in učencev. Muzejski 
pedagog se seznani s tem, kaj učenci in učitelj potrebujejo pri obisku muzeja (Stringer, 
2014, str. 68–71). 

Iz odgovorov muzejske pedagoginje in učiteljice vidimo, da sta obe poudarili pomen 

informacij o posebnih potrebah, vsebini programa in številu učencev. Muzejska 

pedagoginja je dodatno izpostavila, da pri načrtovanju programa potrebuje tudi 

podatke o starosti in času trajanja programa.  

 

8.4.3.2 Evalvacija po obisku muzeja pri muzejski pedagoginji in učiteljici 

Zanimalo me je, kako učiteljica in muzejska pedagoginja izvedeta evalvacijo o 

uspešnosti programa. 

8.4.3.2.1  Evalvacija pri muzejski pedagoginji 

Muzejska pedagoginja je povedala, da je evalvacijo izvedla po koncu programa. 

Evalvacija je bila kratka. 

Muzejska pedagoginja: »Kratko evalvacijo opravim z učitelji – spremljevalci takoj po 

izvedbi.«  

Podoben odgovor je podala tudi učiteljica. 

8.4.3.2.2  Evalvacija pri učiteljici 

Učiteljica: »Po koncu obiska muzeja sem muzejski pedagoginji povedala, da sem 
zadovoljna z vodenjem in se ji zahvalila.« 
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V obeh odgovorih je nakazano, da je bila evalvacija izvedena ustno. Muzejska 
pedagoginja ni opredelila, kakšno evalvacijo naredi z učenci, a če sklepam iz lastne 
izkušnje opazovanja, je bila evalvacija izvedena ustno takoj po zaključku 
pedagoškega programa, ko je muzejska pedagoginja po koncu ure z učiteljico 
poklepetala in jo povprašala po mnenju o izvedbi pedagoškega programa. 

K. Stringer (2014, str. 68–71) ustno evalvacijo označuje kot pomemben del 
sodelovanja muzejske pedagoginje in učiteljice, ker pomaga pri prihodnjih skupinah in 
služi kot orodje za usposabljanje muzejskih delavcev.  

Na tem mestu sem si postavila vprašanje, ali je bila njuna evalvacija v resnici 
evalvacija ali le vljudnostna fraza. Z ustrezno in poglobljeno evalvacijo spremljamo 
izvajanje dela, ugotovimo, kaj deluje in kaj ne, ter nato gradimo na uspehu in 
razvijamo dobro prakso. Zato se izognemo ponavljanju napak, kar nam omogoča 
kvalitetnejše in učinkovitejše pedagoško delo (Kobal Tomc idr., 2019, str. 5). 

 

Rezultat sodelovanja med učiteljico in muzejsko pedagoginjo je ne-specialni 
pedagoški program, katerega izvedbo predstavljam v naslednji točki. 

8.4.4 Izvedba pedagoškega programa Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje z 

vidika poteka učne ure, upoštevajoč dejavnosti muzejske pedagoginje, 

učiteljice in učencev: opazovanje 

Na drugo raziskovalno vprašanje Kakšna je izvedba pedagoškega programa Učna ura: 
Sprehod skozi 19. stoletje z vidika poteka učne ure, upoštevajoč dejavnosti muzejske 
pedagoginje, učiteljice in učencev? sem odgovorila na podlagi opazovalnega lista: 
analiza poteka učne ure. Nahaja se v  prilogi (priloga 2). 

12. 6. 2019 je skupina 5 učencev 8. razreda iz OŠ s PP z NIS s svojo razredničarko 
obiskala Gorenjski muzej, ki se nahaja v gradu Khislstein. Ogled muzeja je bil 
dogovorjen ob 10.00. Učenci so se v spremstvu razredničarke ob 9.45 odpravili iz šole 
ter odšli peš do muzeja. Tja so prispeli ob 10.03. Pred vhodom v muzej, na dvorišču 
gradu, jih je čakala muzejska pedagoginja, jim zaželela dobrodošlico ter izvedla kratko 
uvodno motivacijo. Predstavila se je učencem, jim povedala, da se bodo pogovarjali o 
19. stoletju ter da se bo potrudila, da jim ne  bo dolgočasno. Dodala je, da ji učenci 
lahko brez skrbi med ogledom postavijo vprašanja. Muzejska pedagoginja je nato na 
kratko razložila zgodovino gradu Khislstein ter učence in učiteljico povabila v muzej.  

Pedagoški program se je začel ob 10.05. Učenci, učiteljica in muzejska pedagoginja 
so se povzpeli po stopnicah v prvo muzejsko sobo. Med vzpenjanjem po stopnicah so 
učenci opazili, da se na vrtu gradu, kjer je letno gledališče, odvija prireditev. Muzejska 
pedagoginja je povedala, da se ta dan odvija podelitev nagrad učencem v osnovni šoli, 
ki so bili vsa leta odlični. Učenci so si želeli pogledati dogajanje. Opazili so, da bo 
nastopil raper Nipke. Učenec A in učenec D sta ga želela fotografirati, a ju je učiteljica 
zavrnila z besedami, da imajo raper, oni in gospa delo. Povzpeli so se po stopnicah in 
prišli do prve muzejske sobe poimenovane Prelepa Gorenjska, v kateri je predstavljen 
interaktivni zemljevid države Slovenije in pokrajine Gorenjske.  
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Slika 2 

Zemljevid pokrajine Gorenjske 

 

Slika 2 prikazuje interaktivni zemljevid Gorenjske. Muzejska pedagoginja je učence 
vprašala, kaj je muzej. Učenci so podali odgovor, da je to stavba, v kateri so 
zgodovinski predmeti. Muzejska pedagoginja je pohvalila njihov odgovor in dodala, da 
so v muzeju predmeti iz zelo starih časov, ki nam povedo nekaj zanimivega o 
preteklosti. Muzejska pedagoginja je učencem zastavila vprašanje: »Kdaj se začne 19. 
stoletje?« Učenec B je odgovoril, da traja od 1800 pa do 1900. Muzejska pedagoginja 
ga je popravila in obrazložila, da če smo natančni, kot 19. stoletje označujemo od leta 
1801 pa do 1900. Učence je vprašala: »Katera znana in pomembna oseba se je rodila 
v 19. stoletju?« Učenci so odgovorili, da je bil to France Prešeren. Muzejska 
pedagoginja je učencem pritrdila in dejala, da sama 19. stoletje vedno povezuje s 
Francetom Prešernom.  

Nato je muzejska pedagoginja učence povabila v sobo, ki predstavlja 18. stoletje. Soba 
je poimenovana Vremena Kranjcem bodo se zjasnila. V prostoru jim je razložila, da je, 
če želimo razumeti, kakšno je bilo življenje v 19. stoletju, potrebno vedeti, kaj se je 
zgodilo na koncu 18. stoletja, saj so spremembe prispevale k razvoju in načinu življenja 
v 19. stoletju. Poudarila je, da France Prešeren, če bi se rodil v 18. stoletju, ne bi mogel 
postati največji slovenski pesnik, saj mu okoliščine ne bi dovoljevale, da bi izrazil vse 
svoje sposobnosti in talente. Muzejska pedagoginja je učencem postavila vprašanji: 
»Kakšno je bilo življenje v 18. stoletju?« in »Ali se spomnite imena cesarice na 
slovenskem ozemlju?« Učenci so odgovorili: »Marija Terezija.« Učenec B je omenil 
tudi njenega sina Jožefa II. Muzejska pedagoginja je učenčev odgovor pohvalila z 
besedami: »Dobro obvladaš snov.« Naštela je reforme, ki sta jih uvedla Marija Terezija, 
in učencem povedala, kaj so te prinesle ter kako so vplivale na življenje Franceta 
Prešerna. Muzejska pedagoginja je poudarila, da so se največje spremembe zgodile 
na šolskem področju. Dodala je, da je bila večina ljudi pred uvedbo šolske reforme 
nepismenih. Učenec E se je usedel na tla. Muzejska pedagoginja je zaznala, da so 
učenci utrujeni, dejala jim je, da se lahko tudi oni usedejo na tla, ter se opravičila, ker 
je pozabila s seboj prinesti blazine za sedenje na tleh. Nadaljevala je s 
pripovedovanjem, da se je France Prešeren kot kmečki otrok rodil v času, v katerem 
so že bile ljudske šole in je zato imel možnost opismenjevanja in izobraževanja. 
Učenec E je komentiral, da se je France Prešeren rodil v pravem času. Muzejska 
pedagoginja mu je pritrdila in dejala, da tudi sama večkrat pomisli, kaj bi se zgodilo s 
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Francetom Prešernom, če se ne bi rodil leta 1800. Muzejska pedagoginja je nato 
učence opozorila na zanimiv predmet v muzejski sobi, omaro, ki je bila včasih hladilnik.  

 

Slika 3 

Omara za shranjevanje živil 

 

Slika 3 prikazuje omaro za shranjevanje živil. Učencem je povedala, da je bil včasih 
odnos do hrane drugačen kot v sedanjosti, saj ni bilo hrane. Učenec D je komentiral, 
da je bilo hrane toliko, kot so jo pridelali. Muzejska pedagoginja se je odzvala na 
učenčev komentar in začela pripovedovati, kako iz šopa pšenice nastane kruh. Ko je 
zaključila s pripovedovanjem, je učencem pokazala, kako se je omara odpirala in 
zapirala. Ob demonstriranju je muzejska pedagoginja povedala učencem, da so 
posebnost omare njena vrata, ki segajo čez predale, kar  preprečuje dostop, omaro pa 
je dodatno varovalo tudi to, da je en ključ zaklepal vsa njena vrata. Muzejska 
pedagoginja je humorno predlagala, da bi tudi sama imela doma tako omaro, še raje 
pa hladilnik, saj bi zaklepanje preprečilo, da bi njeni otroci jedli sladkarije pred kosilom. 
Učenec B je muzejsko pedagoginjo vprašal, če so otroci »mahnjeni na sladko« in 
muzejska pedagoginja mu je odvrnila, da zelo. Učenec je dodal, da mu bolj odgovarja 
meso. Muzejska pedagoginja se je ob učenčevi pripombi nasmehnila. Muzejska 
pedagoginja je nato učencem postavila uganko.  
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Slika 4 

Pošta 

 

Pozvala jih je, da naj poskusijo ugotoviti, koga predstavlja lutka oblečena v uniformo, 
ki jo prikazuje slika 4. Učenci so dejali, da vojaka. Učenec D je nato dejal, da lutka 
predstavlja nekoga, ki je prinašal novice. Muzejska pedagoginja mu je odvrnila, da je 
to poštar.  Učence je vprašala, če vedo, kakšen znak ima pošta. Učenec D je dejal, da 
je znak pošte rumena trobenta. Muzejska pedagoginja je učencem razložila, da je to 
poštni rog, ki so ga v preteklosti uporabljali za trobljenje, s katerim je poštar na trgu 
priklical ljudi, da so odšli po pošto, ter dodala, da je tudi nastanek pošte na Slovenskem 
spodbudila Marija Terezija. Učence je pozvala, da se pomaknejo v naslednjo sobo.  

Soba se imenuje Bliža se železna cesta. Muzejska pedagoginja je učencem rekla, da 
se v tej sobi ne bodo dolgo zadržali, le skozi okno si bodo ogledali železnico. Učenci 
so prišli k oknu in pogledali železniške tire. Muzejska pedagoginja jih je nato vprašala: 
»Kdaj so si ljudje izmislili železnico?« Učenec B je dejal, da vidi pivovarno Union, na 
kar ga je muzejska pedagoginja popravila, da  je pivovarna Union v Ljubljani, v Kranju 
pa delajo samo kranjsko pivo. Ker učenci niso podali odgovora na vprašanje, v katerem 
stoletju so na slovenskem ozemlju zgradili železnico, je muzejska pedagoginja 
učencem še enkrat ponovila vprašanje. Učenci so odgovorili, da v devetnajstem 
stoletju. Muzejska pedagoginja je odvrnila: »Tako je«. Učencem je postavila vprašanje: 
»Kako je železnica vplivala na življenje na Kranjskem?« Učenec B dejal, da ni bilo 
prevoza za bolne ljudi. Učenec A je pripomnil, da niso mogli voziti predmetov. 
Muzejska pedagoginja je dejala, da železnica ni bila pomembna samo za bolne ljudi, 
temveč za vse ljudi. Učence je nato vprašala, če vedo, kje je študiral France Prešeren. 
Učenci so odgovorili, da na Dunaju. Muzejska pedagoginja je odgovor potrdila in 
učence vprašala: »Kako je Prešeren prišel do Dunaja?« Učenci so dejali, da z vlakom. 
Muzejska pedagoginja je povedala, da je bil France Prešeren rojen prezgodaj, da bi 
se vozil z vlakom, ampak se je peljal s poštnim vozom. Pripoved je nadaljevala s tem, 
da si je France Prešeren lahko privoščil vožnjo s poštnim vozom, ker je prihajal iz 
bogate družine, saj je bil stric duhovnik in je imel denar, njegovi starši pa so bili bogati 
kmetje z veliko kmetijo. Nadaljevala je, da je poštni voz enkrat na teden iz Ljubljane 
peljal na Dunaj in ker je France Prešeren imel dovolj denarja, si je plačal prevoz. 
Dodala je, da se je do Dunaja vozil 3 dni. Muzejska pedagoginja je učencem zastavila 
vprašanje: »Kako so se vozili ljudje, ki niso imeli dovolj denarja za prevoz s poštnim 
vozom?« Učenci so dejali, da so morali iti peš. Muzejska pedagoginja jim je pritrdila. 
Učenec C je komentiral, da je hoja do Dunaja trajala dolgo časa. Muzejska pedagoginja 
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se je odzvala na njegovo pripombo in učence vprašala: »Koliko kilometrov je od Kranja 
do Ljubljane?« Učenci so dejali, da je 25 kilometrov. Muzejska pedagoginja je rekla: 
»Drži.« Nadaljevala je, da je zelo zanimivo, da so se ljudje včasih namesto o kilometrih 
pogovarjali o urah. Učencem je povedala, da je od Kranja do Kranjske Gore 3 dni hoje. 
Vprašala jih je, če vedo, koliko ur bi iz Kranja hodili do Ljubljane. Učenec B je dejal, da 
pol ure. Muzejska pedagoginja mu je povedala, da toliko časa traja vožnja z 
avtomobilom. Razlagi se je priključila učiteljica, ki je dejala, da ljudje hodimo s hitrostjo 
5 kilometrov na uro in če je do Ljubljane 25 kilometrov, to pomeni, da je potrebno deliti 
25 s 5. Učenci so izračunali, da to pomeni 5 ur hoje. Učiteljica je dejala: »Da, a brez 
počitka.« Muzejska pedagoginja je učence pozvala v naslednjo muzejsko sobo.  

Prostor se je imenoval Žive naj vsi narodi. Muzejska pedagoginja je učencem povedala, 
da si bodo malo odpočili in se usedli na tla. A ker so učenci pokazali interes in si začeli 
ogledovati muzejske predmete, jim je dejala, da jim bo najprej dala malo časa, da si 
le-te ogledajo. Učenec B se je navdušil nad narodnimi nošami. Komentiral jih je z 
besedami, da to pa smo mi Gorenjci. Muzejska pedagoginja ga je vprašala, če je že 
kdaj nosil narodno nošo. Učenec B je odgovoril: »Še ne, samo videl sem jih.« Muzejska 
pedagoginja je učence vprašala, kje bodo sedeli. Učenec B se je želel usesti na stol, 
ki je muzejski eksponat. Muzejska pedagoginja je učenca opozorila in dejala, da so 
predmeti v muzejih zelo stari, zato je potrebno, da smo zelo pazljivi ter da se jih ne 
dotikamo in ne poškodujemo. Ker se učenec E ni usedel, mu je muzejska pedagoginja 
dejala, da se lahko usede na klop, kjer je še dovolj prostora, a ji je učenec E dejal, da 
bo stal. Muzejska pedagoginja je nadaljevala s pripovedjo o rojstvu, izobraževanju in 
življenju Franceta Prešerna. Učencem je postavila vprašanje: »Kaj je bil France 
Prešeren po poklicu?« Učenec E je odgovoril, da pesnik. Muzejska pedagoginja mu je 
dejala, da biti pesnik v času življenja Franceta Prešerna še ni bil poklic. Učence je 
vprašala: »S čim si je Prešeren zaslužil denar za preživetje?« Učenci so odgovorili: 
»Odvetnik.« Muzejska pedagoginja je rekla: »Tako je, bil je pravnik in odvetnik, v 
starosti 42 let je prišel v Kranj ter v tu odprl odvetniško pisarno.« Nadaljevala je z 
mislijo, da bi si Prešeren, če bi živel sedaj, odvetniško pisarno odprl v Ljubljani in se 
vsak dan v službo vozil v Ljubljano. Učencem je postavila vprašanje: »Katerega leta je 
bil France Prešeren star 20 let?« Učenci so odgovorili, da leta 1820. Muzejska 
pedagoginja je pohvalila učence. Nadaljevala je s pripovedjo o študiju Franceta 
Prešerna. Vprašala jih je: »Kaj mislite, da je France Prešeren odgovoril sošolcem na 
Dunaju, ko so ga vprašali, od kod prihaja?« Učencem je postavila podvprašanje: 
»Kako bi se sami predstavili, bi rekli, da ste Šved?« Učenci so odgovorili, da so 
Slovenci. Nato jih je vprašala, če je France Prešeren že uporabil ta izraz. Učenci so 
rekli, da ne. Učenec D je dejal, da se je predstavil kot Nemec. Muzejska pedagoginja 
je odvrnila, da ne in povprašala ostale učence po njihovem mnenju. Ker niso podali 
odgovora, jim je povedala, da se je France Prešeren predstavil kot Kranjec. Poudarila 
je, da to ime ne izhaja iz poimenovanja mesta Kranj, temveč iz dežele Kranjske. 
Muzejska pedagoginja je učence vprašala, če je Slovenija takrat že obstajala. Učenec 
B je rekel, da so bili Slovenci takrat pod Habsburško monarhijo. Muzejska pedagoginja 
mu je pritrdila in nadaljevala, da je v Habsburški monarhiji živelo veliko narodov, zato 
so se poimenovali po deželi, iz katere so prihajali, Štajerec je rekel, da je iz Štajerske, 
Kranjec pa iz Kranjske. Nadaljevala je, da so ljudje začeli razmišljati o narodnosti in o 
tem, da so Slovenci ravno v 19. stoletju. Muzejska pedagoginja je dodala, da so tako 
razmišljali tudi ostali narodi v Evropi. Kot primer je muzejska pedagoginja navedla 
Nemce in Italijane. Učenec D je predlagal Angleže. Muzejska pedagoginja je učencem 
pojasnila, da so Angleži razmišljali malo drugače kot našteti narodi in da se še zdaj 
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ločujejo po pokrajinah. Nato je učencem povedala, da tako niso razmišljali vsi Slovenci. 
Učencem je postavila vprašanje: »Kdo je tako razmišljal?« Postavila jim je 
podvprašanja: »Ali so tako razmišljali kmetje, neizobraženi ali izobraženi ljudje?« 
Učenci so odgovorili: »Izobraženi ljudje.« Muzejska pedagoginja je učencem povedala, 
da danes ne pozna skoraj nobenega mladega človeka, ki ne bi študiral, v Prešernovem 
času pa je študiralo zelo malo ljudi in ti, ki so bili zelo izobraženi, so začeli z novimi 
idejami, ena izmed idej je bila tudi, da smo po narodnosti Slovenci. Dodala je, da se je 
ta ideja med ostalimi preprostimi ljudmi začela širiti po smrti Franceta Prešerna, proti 
koncu 19. stoletja. Muzejska pedagoginja se je obrnila k učencu, ki je omenil narodno 
nošo, in učencem povedala, da je narodna noša označevala Slovenca. Učenci so 
začeli med seboj klepetati, zato je muzejska pedagoginja rahlo povzdignila glas in jim 
povedala, da so ljudje narodno nošo nosili za posebne dogodke. Kot primer je navedla, 
da je ženska, ko je bila oblečena v nošo, sporočala, da je ponosna na to, da je 
Slovenka. Muzejska pedagoginja je še enkrat ponovila, da so ljudje v 19. stoletju 
postali narodno zavedni in da se je narodna zavest začela pri izobražencih, kot je bil 
France Prešeren. Nadaljevala je, da se slovenski jezik ni uporabljal v literaturi in 
znanosti, saj so slovenščino govorili le kmetje in mogoče nekaj meščanov. Muzejska 
pedagoginja je učencem povedala, da je France Prešeren slovenski jezik povzdignil v 
visoko literaturo. Učence je pozvala, da si ogledajo predmete v prostoru. Predlagala 
jim je, da si ogledajo vitrino s starim orožjem. Povedala jim je, da kadar obiščejo muzej 
mladi fantje, si zmeraj najprej pogledajo to vitrino. Prosila jih je, da ji povedo kaj 
zanimivega o orožju, ker se sama nanj ne spozna. Učenci so se sprehodili do vitrine z 
orožjem. 

Slika 5 

Vitrina z orožjem in s čeladami 

 

 

Slika 5 prikazuje vitrino z orožjem in s čeladami. Učenec B se je oglasil, da je tako 
puško že nekje videl. Učenca D je zanimalo, kako se imenuje neka železna stvar. 
Muzejska pedagoginja ni vedela, ali učenec misli na sestavni del puške ali na sestavni 
del meča. Učenec B je učenca D vprašal: »Ali misliš spodnjo konico pri puški, tako kot 
je bila pri Piratih iz Karibov?« Učenec D mu je odgovoril, da ga zanima konica na vrhu 
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puške. Muzejska pedagoginja je učenca D vprašala, če razmišlja o takšni konici, kot je 
bajonet. Učenec D je odgovoril, da ne. Muzejska pedagoginja je nadaljevala z razlago 
in učencem povedala, da so nekatere puške dvocevne. Učenec E je pokazal na puško 
in dejal, da je dvocevna. Učenec D je komentiral: »Ta je tudi, ker ima dve cevi.« 
Muzejska pedagoginja je pokazala na specifično orožje in dejala, da se imenuje 
mušketa in dodala, da so na vrhnji polici čelade. Učencem je pojasnila, da so nekatere 
čelade gasilske, druge pa paradne. Muzejska pedagoginja je učencem razložila, kaj je 
parada. Učenec B je muzejsko pedagoginjo vprašal: »Kaj je ta bodeča palica v vitrini?« 
Muzejska pedagoginja mu je povedala, da je to buzdovan. Vsem učencem je dejala, 
da če imajo malo domišljije, si lahko predstavljajo čemu je buzdovan služil. Učenci so 
dejali: »Da si enega usekal po glavi.« Muzejska pedagoginja je nato učencem 
povedala, da obstajajo posebni zgodovinski muzeji, v katerih je razstavljeno le orožje. 
Dodala je, da sama ni navdušena nad takšnimi muzeji, a imajo ti muzeji dobro 
obiskanost. Učenec B je še enkrat na glas izgovoril besedo buzdovan.  

Učenci so si začeli ogledovati sosednjo vitrino, v kateri je bila fotografija Matije Čopa. 
Muzejska pedagoginja je učence vprašala, če vedo, da je Matija Čop govoril 17 jezikov. 
Učenec C je muzejsko pedagoginjo vprašal, ali je to Prešernov prijatelj, ki se je šel 
kopat, a je nato utonil. Muzejska pedagoginja mu je pritrdila in učencem opisala zgodbo 
utonitve. Povedala jim je, da bi se lahko zgodilo, da bi utonil tudi France Prešeren, saj 
ga je Matija Čop povabil na kopanje, a France Prešeren ni imel časa. Kot zanimivost 
je izpostavila, da tako Matija Čop kot France Prešeren nista znala plavati. Muzejska 
pedagoginja je nato nadaljevala, da so sorodniki Franceta Prešerna govorili, da je bilo 
dobro, da ni bilo Franceta Prešerna na kopanje, ker je imel rad Matijo Čopa in bi ga 
verjetno poskušal rešiti. Učenec D je komentiral, da bi potem utonila oba. Učenec C je 
dejal, da je zato France Prešeren napisal Krst pri Savici. Muzejska pedagoginja je 
pohvalila učenčev odgovor in rekla, da včasih razmišlja, kaj bi bilo z Matijo Čopom, če 
ne bi utonil. Učenec D je dejal, da bi bil Matija Čop bolj znan in napisal bi več pesmi. 
Muzejska pedagoginja mu je povedala, da Matija Čop ni pisal pesmi in je bil 
jezikoslovec. Učencem je ponovno povedala, da je govoril 17 različnih jezikov. 
Nadaljevala je, da je Matija Čop Franceta Prešerna zelo spodbujal k pisanju pesmi in 
da bi mogoče France Prešeren napisal še več pesmi, če bi bil Matija Čop dlje časa živ. 
Učenec C je muzejsko pedagoginjo vprašal, če se po Matiji Čopu imenujejo šole v 
Kranju. Muzejska pedagoginja mu je pritrdila. Oglasil se je učenec D, ki je dejal, da je 
v Kranju šola Franceta Prešerna. Muzejska pedagoginja je povedala, da je v Sloveniji 
več šol, ki so poimenovane po Francetu Prešernu. Učenec B je dejal, da je blizu njihove 
šole tudi šola Franceta Prešerna. Muzejska pedagoginja je dodala, da je v Kranju 
Gimnazija Franceta Prešerna. Učence je pozvala, da gredo v drugo sobo.  

Soba se je imenovala Bod moja, bod moja, ti bom lešnikov dal. Učenec B je pripomnil, 
da je to kraljevska soba. Muzejska pedagoginja je dejala, da so že omenili železnico, 
narodno zavest in Franceta Prešerna, za 19. stoletje pa je poleg omenjenega značilno 
tudi meščanstvo. Učence je vprašala: »Kdo je bil v srednjem veku najpomembnejši?« 
Učenci so dejali, da moški. Muzejska pedagoginja je učencem postavila podvprašanje: 
»Ali so bili to kmetje?« Učenci so odvrnili, da ne. Postavila jim je novo podvprašanje: 
»Kje so v srednjem veku živeli bogati ljudje?« Učenci so rekli, da na gradu. Muzejska 
pedagoginja jim je pritrdila in povedala, da so bili poimenovani graščaki. Učence je 
vprašala: »Kaj pa v 19. stoletju, ali so še najpomembnejši graščaki?« Učenci so 
odvrnili, da ne. Muzejska pedagoginja jih je vprašala, če so to kmetje. Učenci so rekli, 
da ne. Muzejska pedagoginja je postavila vprašanje: »Kdo pa je potem 
najpomembnejši?« Ker učenci niso podali odgovora, jim je postavila podvprašanje: 
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»Kaj je Kranj?« Učenec D je dejal, da je mesto. Muzejska pedagoginja je nadaljevala, 
da je bila večina izobražencev meščanov, ki so v 19. stoletju postali bogatejši od 
graščakov in nenadoma so graščaki začeli oponašati meščane. Učencem je pojasnila, 
da oponašanje pomeni, da so jim želeli biti podobni. Muzejska pedagoginja je nato 
učence pozvala, naj si pogledajo pohištvo meščanov. Učenec D je dejal, da je pohištvo 
iz usnja in lesa. Muzejska pedagoginja je vprašala učence, ali imajo doma takšno 
pohištvo, in dodala, da bi bilo takšno pohištvo za današnji čas neudobno. Povedala jim 
je, da je bila Prešernova ljubezen Primičeva Julija tipično dekle iz bogate meščanske 
družine, ki je ob pitju čaja sedela na takšnem stolu, ki se imenuje divan. Učence je 
vprašala, če se na ta stol lahko zlekneš kot na kavču. Učenci so odgovorili, da ne. 
Muzejska pedagoginja jim je pritrdila ter nadaljevala, da so se meščani drugače 
obnašali. Pokazala je na razstavljeno obleko meščanke in jim povedala, da je 
oblačenje takšnega oblačila trajalo eno uro. Nadaljevala je, da zaradi obleke meščanka 
ni zmogla teči ali celo jesti, sedela je nesproščeno in zategnjeno. Nato je muzejska 
pedagoginja učence vprašala, ali poznajo razstavljeno glasbilo. Učenci so dejali, da je 
to klavir. Muzejska pedagoginja je nadaljevala, da so meščanke morale znati igrati 
klavir. Pojasnila jim je, da je igranje klavirja in petje ob njegovem igranju spadalo k 
vzgoji in bontonu. Učencem je objasnila, da bonton pomeni lepo vedenje. Pripomnila 
je, da je bilo to neprijetno, saj se nekateri rodijo s posluhom, nekateri pa brez posluha 
in zato je bilo zanimivo slišati petje meščank, ki so morale zabavati goste. Muzejska 
pedagoginja je dejala, da so fantje igrali na violino. Učenci so bili začudeni. Nadaljevala 
je s pripovedjo, da je bilo za meščanstvo tudi značilno, da so zbirali dragocene 
predmete, urejali sobe za goste in dali slikati portrete. Učencem je povedala, da so se 
v 16. stoletju portretirali le graščaki, v 19. stoletju pa so meščani postali tako bogati, 
da so si naročili portret. Muzejska pedagoginja je vprašala učence: »Kdo je bila poleg 
meščanov velika večina Slovencev?« Učenci niso podali odgovora, zato jim je 
postavila podvprašanje, če so bili graščaki. Učenci so rekli, da ne. Muzejska 
pedagoginja je učence vprašala: »Kje pa so še živeli?« Učenci so dejali, da na 
kmetijah. Muzejska pedagoginja je nadaljevala, da so naši predniki kmetje, le malo 
ljudi ima za prednike graščake. Povabila jih je v naslednjo, kmečko sobo in jim 
povedala, da bodo skupaj primerjali meščansko in kmečko sobo (glej sliki 6 in 7). 
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Slika 6 

Meščanski salon 

 

 

Slika 7 

Kmečka soba 

 

 

Soba je poimenovana Od nekdaj lepe so Kranjice slovele. Učenec B je glasno prebral, 
da se je 75 % slovenskega prebivalstva ukvarjalo s kmetijstvom. Muzejska 
pedagoginja je dejala, da zelo veliko. Nato je učence vprašala: »Kako se to pohištvo 
razlikuje od današnjega pohištva?« Učenci so dejali, da je postelja zelo visoka. 
Pedagoginja jih je vprašala: »Kaj je še drugače? Ali imate doma poslikane omare?« 
Učenci so rekli, da ne. Učenec B je dejal, da sta omara in postelja izrezljani. Muzejska 
pedagoginja je učencem povedala, da so kmetje radi dali poudarek na videz. 
Nadaljevala je, da imamo v današnjem času večinoma tovarniško izdelano pohištvo, 
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ki ga ima doma več ljudi. Učenec E se je oglasil in dejal, da je to pohištvo izdelano 
ročno. Muzejska pedagoginja je dodala, da je bilo za Gorenjce značilno, da so pohištvo 
poslikali s podobami, ki so jih videli v cerkvi in naravi. Učencem je pokazala zakonsko 
posteljo, omaro in stol. Učenec B: »Kaj je ta plošča ob omari?« Muzejska pedagoginja 
je dejala, da so to nečke. Dvignila jih je s tal in jih prinesla pokazat učencem. Povedala 
jim je, da so zelo stare, namenjene pa so bile gnetenju kruha, včasih pa so nanje 
položili tudi dojenčka. Učencem je pojasnila, da pri vseh hišah niso imeli zibke, zato so 
uporabljali nečke. Nadaljevala je, da so v nečke položili dojenčka, ga zavili, nato pa ga 
je mama s seboj odnesla na polje. Učencem je povedala, da se sama sprašuje, kako 
je bilo, ko se je dojenček polulal, mama pa je kasneje v nečkah mesila kruh. Učenec 
C je dejal, da je otrok imel plenice. Muzejska pedagoginja mu je povedala, da takrat 
sploh niso poznali plenic in da so namesto rabe plenic v zibko dali seno, tako kot se 
postelje kravam v hlevu. Učencem je pojasnila, da se zato reče postelji postelja, ker 
se postelje. Muzejska pedagoginja je nadaljevala, da so na seno dali še platno. Nato 
je obrnila nečke in učencem pokazala spodnjo stran. Učenci so dejali, da vidijo 
razpoke. Muzejska pedagoginja jim je rekla, da so to vzorci in dodala, da so kmetje 
radi rezbarili srčke. Učenec B je opazil kroge in vprašal muzejsko pedagoginjo o 
njihovem pomenu. Muzejska pedagoginja mu je dejala, da so to vzorci, ki se 
ponavljajo. Pojasnila mu je, da ljudje po vsem svetu radi delajo vzorce. Kot primer je 
navedla Indijance. Učenec B je dodal, da vidi mrežico in verižico. Učenec D je učencu 
B dejal, da naj preneha z dotikanjem nečk. Muzejska pedagoginja je dejala, da učenec 
le raziskuje. Učenec B je nato dejal učencu D, da ko bo njega nekaj zanimalo, bo lahko 
raziskoval. Muzejska pedagoginja je nato vprašala učenca D: »Kaj meniš, da so te 
luknje (luknje na nečkah)?« in mu povedala, da so te luknje pogoste v muzejih. Učenec 
D ni podal odgovora, zato mu je pojasnila, da te luknje naredijo lesni črvi. Nadaljevala 
je, da je lesni črv velik sovražnik muzejev, ker črvi razžrejo lesene muzejske predmete. 
Učencem je povedala, da je zato v muzeju zaposlen restavrator, ki lesne črve zastrupi 
ter premaže les. Dodala je, da če v muzeju odkrijejo lesnega črva, nastane velika 
panika, tako kot če je v tovarni požar. Muzejska pedagoginja je nato učencem pokazala 
predmete in učence vprašala, ali  vedo, čemu služijo. Učenec D je dejal, da so to ročke. 
Muzejska pedagoginja jim je povedala, da je to sestavni del kolovrata. Učenec B je 
dejal, da s tem vrtiš nit in da se je s tem predmetom zbodla princeska v pravljici. Učenec 
C je dejal, da Trnuljčica. Muzejska pedagoginja mu je pritrdila in povedala, da se tej 
stvari reče preslica. Nadaljevala je, da v muzeju hkrati zbirajo predmete in besede 
zanje, z namenom da ljudje ne pozabijo nanje. Dodala je, da je ogromno besed, ki jih 
zaradi tega, ker jih ne uporabljamo, ne poznamo več. Muzejska pedagoginja je nato 
pogledala na uro. Bila je 10.58. Učence je vprašala, ali imajo še kakšno vprašanje. 
Učenec B je komentiral, da na zidu vidi dve sliki. Muzejska pedagoginja ga je vprašala, 
kaj je na slikah upodobljeno. Učenec B je dejal, da Jezus in Marija. Muzejska 
pedagoginja mu je nato povedala, da sta bila svet kmečkih ljudi maša in delo na polju. 
Dodala je, da so kmetje za praznike imeli zabave in da so praznovali ohceti in smrti. 
Muzejska pedagoginja je učencem povedala, da se sama spomni pogreba svojega 
dedka, ki je ležal doma na parah. Vprašala jih je, ali mislijo, da so bili sorodniki žalostni. 
Učenci so dejali, da ne. Muzejska pedagoginja jim je rekla, da so smrt dojemali kot 
nekaj naravnega in nadaljevala, da se spominja, da ko je bila še mlajša od njih, se ji je 
zdelo grozljivo, da so ljudje ob smrti imeli zabavo. Muzejska pedagoginja je nato rekla, 
da bo sedaj zaključila z govorjenjem, da ne bo predolga. Učenec B ji je dejal: »Kar 
bodite.« Muzejska pedagoginja je vzela svoj zvezek in vanj označila obisk šole. Nato 
jih je pospremila iz muzeja na dvorišče. Učenci so se muzejski pedagoginji zahvalili za 
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vodenje. Učiteljica in muzejska pedagoginja sta na kratko evalvirali obisk. Po koncu 
vodenega programa so učenci z učiteljico odšli nazaj v šolo. Učiteljica je učence med 
potjo povprašala o vtisih.  

Iz zapisa izvedbe in poteka ure sem razbrala dejavnosti učencev, učiteljice in muzejske 

pedagoginje. 

Učenci so bili v pedagoškem programu aktivni udeleženci. Samostojno in vodeno so z 

muzejsko pedagoginjo opazovali ter primerjali muzejske predmete, poslušali so njeno 

razlago, ji zastavljali vprašanja in odgovarjali na njena vprašanja. 

Muzejska pedagoginja si je z učenci ogledovala muzejske predmete, jih opisovala ter 

jih med seboj primerjala. Z muzejskimi predmeti je tudi demonstrirala. Učencem je 

razlagala o življenju Kranjcev v 19. stoletju. Učence je med vodenjem spodbujala, jim 

postavljala vprašanja in podvprašanja ter odgovarjala na njihova vprašanja.  

Učiteljica je imela pasivno vlogo. Izvajalka pedagoškega programa je bila muzejska 

pedagoginja. Učiteljica je v izvajanje pedagoškega programa posegla le v primeru 

težav z vedenjem učencev in če so učenci imeli težave z razumevanjem razlage 

muzejske pedagoginje. 

Pred začetkom pedagoškega programa se je muzejska pedagoginja predstavila 

učencem in jim razložila nastanek Gorenjskega muzeja. Učenci so nato v okviru 

pedagoškega programa obiskali 7 sob: sobo Prelepa Gorenjska, sobo Vremena 

Kranjcem bodo se zjasnila, sobo Bliža se železna cesta, sobo Žive naj vsi narodi, sobo 

Bod moja, bod moja, ti bom lešnikov dal in sobo Od nekdaj lepe so Kranjice slovele. 

V nadaljevanju bom povzela dejavnosti muzejske pedagoginje, učencev in učiteljice. 

V prvi sobi so si učenci, učiteljica in muzejska pedagoginja ogledali zemljevid 

Gorenjske in spoznali pomen muzeja. Muzejska pedagoginja je učencem nudila 

razlago in zastavljala vprašanja, učenci so nanje odgovarjali. V drugi sobi so učenci 

spoznali potek življenja Kranjcev pod Habsburško oblastjo. Dejavnosti muzejske 

pedagoginje so bile razlaga, postavljanje vprašanj, odgovarjanje na vprašanja učencev 

in demonstracija z muzejskimi predmeti. Učenci so muzejski pedagoginji postavljali 

vprašanja, odgovarjali na vprašanja muzejske pedagoginje, opazovali muzejske 

predmete ter podali komentarje na posamezne zanimive informacije. V tretji sobi je bil 

prikazan vpliv železnice na razvoj industrije Kranjske. Učenci so si z muzejsko 

pedagoginjo ogledali železnico. Muzejska pedagoginja je učencem zastavljala 

vprašanja in odgovarjala na vprašanja. Dejavnosti učencev sta bili odgovarjanje in 

postavljanje vprašanj. Učiteljica je učencem postavila vprašanje. Peta soba je 

prikazovala začetek narodne zavesti, ki so jo spodbujali slovenski izobraženci med 

njimi France Prešeren, Jakob Aljaž, Žiga Zois in Janez Bleiweis. Učenci so si 

samostojno ogledali predmete, postavljali vprašanja in odgovarjali na vprašanja 

muzejske pedagoginje. Muzejska pedagoginja je učencem razlagala, postavljala 

vprašanja in odgovarjala na vprašanja učencev. V naslednji sobi je bila prikazana soba 

kmečkega prebivalstva. Dejavnosti muzejske pedagoginje so obsegale razlago, 

postavljanje vprašanj in odgovarjanje. Učenci so si ogledovali pohištvo, ga primerjali s 

sodobnim pohištvom, postavljali vprašanja in odgovarjali nanje. Zadnja soba je 

predstavljala sobo meščanskega prebivalstva. Učenci so si ogledovali pohištvo, ga 
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primerjali s sodobnim pohištvom in pohištvom kmečkega prebivalstva, postavljali 

vprašanja in odgovarjali nanje. Dejavnosti muzejske pedagoginje so obsegale razlago, 

postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje. 

Ugotavljam, da je bil pedagoški program Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje 
zasnovan kot metoda dela razgovora in razlage, ki je frontalna oblika dela. Muzejska 
pedagoginja je učencem istočasno razlagala enako vsebino (Kalan, 1994, v Fuchs idr., 
2014, str. 145–146). Razgovor je potekal večsmerno in dinamično, vanj so bili vključeni 
vsi učenci. Muzejska pedagoginja je pri vodenju uporabila metodo komparacij (Tavčar, 
2001, str. 26–28).  Med seboj je primerjala predmete in njihove lastnosti. Program je 
trajal eno uro. Tip učne ure je bil pridobivanje in utrjevanje učne snovi. 

 

8.4.5 Kakovost izvedbe pedagoškega programa Učna ura: Sprehod skozi 19. 

stoletje z vidika poteka vodenja, načina vodenja, strukture pedagoškega 

programa in komunikacije med udeleženci pedagoškega programa Učna 

ura: Sprehod skozi 19. stoletje: opazovanje in intervjuja 

Na tretje raziskovalno vprašanje Kakšna je kakovost izvedbe pedagoškega programa 
Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje z vidika poteka vodenja, načina vodenja, strukture 
pedagoškega programa in komunikacije med udeleženci pedagoškega programa 
Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje? sem odgovorila s pomočjo opazovalnega lista: 
analiza poteka dejavnosti muzejske pedagoginje in intervjuja z učiteljico ter intervjuja 
z muzejsko pedagoginjo. 

 

8.4.5.1 Analiza poteka dejavnosti muzejske pedagoginje 

Z opazovalnim listom, ki ga prikazuje tabela 3, sem opazovala vodenje muzejske 
pedagoginje. Poglobljeno sem analizirala potek pedagoškega programa, vodenje 
pedagoškega programa, interakcijo muzejske pedagoginje z učenci, rabo muzejskih 
predmetov in replik, izražanje muzejske pedagoginje, individualne prilagoditve in 
ravnanje muzejske pedagoginje ob odklonih pri vedenju in nepredvidljivih situacijah. 

 

Tabela 3  

Dejavnost muzejske pedagoginje 

Dejavnost muzejske 

pedagog 

 

Doseganje kriterija 

Področja opazovanja Dosega 
Delno 

dosega 

Ne 

dosega 
Pojasnilo 

Potek pedagoškega programa 

Prehod iz dejavnosti 

na drugo dejavnost je 
X   Prehodi iz muzejske sobe, ki 

je predstavljala določeno učno 
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izveden nemoteče in 

neprekinjeno. 

tematiko, v drugo muzejsko 

sobo z drugačno tematiko so 

bili izpeljani nemoteče. 

Dejavnosti so med 

seboj usklajene in 

povezane. 

X   
Vse dejavnosti so bile 

vsebinsko smiselne. 

Dejavnosti v 

pedagoškem 

programu so 

prilagojene razvojno 

mentalni stopnji 

učencev. 

X   

Dejavnosti v muzeju so bile 

razumljive vsem učencem v 

muzeju. 

Dejavnosti 

upoštevajo različne 

učne stile. 

 X  

Ura je potekala v obliki 

razgovora in razlage, zato so 

dejavnosti upoštevale slušni in 

vizualni učni stil učencev. Ta 

dva vidika po Kolbu 

predstavljata sanjač (primer 

vprašanja muzejske 

pedagoginje: »Zakaj se je 

France Prešeren vrnil v 

Kranj?«) in mislec (primer 

vprašanja: »Ali bi vedeli čemu 

služi ta predmet??«). 

Dejavnosti niso upoštevale 

gibalnega, aktivnega stila, ki 

ga predstavljata dejavnež in 

preizkuševalec.  

Pedagoški program 

traja dogovorjen čas. 
 X  

Učiteljica in učenci so zamudili 

3 minute, zato je muzejska 

pedagoginja začela z 

vodenjem pedagoškega 

programa pozneje. 

Muzejska 

pedagoginja poskrbi 

za kratke odmore 

med vodenjem. 

X   

Muzejska pedagoginja je 

učencem omogočila kratke  

odmore med vodenjem. 

Učencem je med vodenjem 

dejala, da se lahko usedejo na 

klop ali tla in si spočijejo. 

Omogočila jim je tudi nekaj 

časa za samostojno 
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raziskovanje, ki so ga nekateri 

učenci namensko izkoristili, 

nekateri pa so v tem času 

počivali. 

Vodenje pedagoškega programa 

Muzejska 

pedagoginja se pred 

vodenjem predstavi 

in izvede uvodno 

motivacijo. 

X   

Muzejska pedagoginja se je 

pred začetkom izvedbe 

pedagoškega programa 

predstavila in jim obrazložila 

zgodbo gradu Khislstein. 

Citat: »Lepo pozdravljeni. 

Danes se bomo pogovarjali o 

19. stoletju. Potrudila se bom, 

da vam ne bo dolgočasno. 

Preden gremo v muzej, me 

zanima, ali veste kateri grad je 

to?« 

Muzejska 

pedagoginja učence 

po pedagoškem 

programu vodi 

sistematično, pri tem 

izpelje ugotovitve in 

ustrezno oblikuje 

svoje misli. 

X   

Muzejska pedagoginja je 

razlagala sistematično. 

Opirala se je na kronološko 

zaporedje dogodkov. 

Ugotovitve je uspešno 

izpeljala, največkrat ob 

pomoči učencev. 

Muzejska 

pedagoginja snov 

konkretizira, 

aktualizira in ilustrira 

z življenjskimi 

primeri. 

X   

Muzejska pedagoginja je 

muzejske predmete primerjala 

s predmeti iz današnjega 

sodobnega življenja: »Ali se 

na ta stol lahko zlekneš kot na 

kavč?« 

Muzejska pedagoginja je 

humorno predlagala, da bi tudi 

sama imela doma omaro, še 

raje pa hladilnik, ki bi se 

zapiral s ključem. 

Muzejska 

pedagoginja med 

vodenjem izpostavlja 

probleme. 

X   

Pri vodenju je muzejska 

pedagoginja poudarila, kako 

težko je bilo življenje v 

preteklosti, učencem je 

pripovedovala o lakoti … 
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Izpostavljen je bil problem: 

»Kaj bi se zgodilo s 

Francetom Prešernom, če se 

ne bi rodil leta 1800?« Še en 

primer: »Koliko ur bi iz Kranja 

hodili do Ljubljane?« 

Vodenje je 

prilagojeno 

predznanju učencev. 

X   

Vodenje je bilo prilagojeno 

predznanju učencev. Za 

namen ponovitve in boljšega 

razumevanja snovi je 

muzejska pedagoginja svoje 

vodenje začela v sobi s 

tematiko 18. stoletja. 

Citat: »Če želimo razumeti, 

kakšno je bilo življenje v 19. 

stoletju, je potrebno vedeti, kaj 

se je zgodilo na koncu 18. 

stoletja, spremembe so 

prispevale k razvoju in načinu 

življenja v 19. stoletju.« 

Pri razlagi navaja 

zanimivosti in 

poudarja pomembne 

podatke. 

X   

Razlaga muzejske 

pedagoginje je bila zanimiva. 

Pri razlagi je velikokrat dodala   

naj kot zanimivost povem ali 

zanimivo je bilo. 

Citat: »Zanimivo je, da je 

Matija Čop govoril 17 jezikov.« 

Muzejska 

pedagoginja med 

razlago preverja 

razumevanje vsebin. 

X   

Muzejska pedagoginja je le 

občasno preverila 

razumevanje vsebin. Postavila 

jim je vprašanje: »Ali imate še 

kakšno vprašanje?« 

Muzejska 

pedagoginja podaja 

vprašanja, ki so 

različnih stopenj in 

tipov (npr. 

problemska, odprta, 

zaprta vprašanja). 

X   

Muzejska pedagoginja je 

učencem postavila 

problemska (»Čemu je služil 

ta predmet?«), odprta (»Kje so 

ljudje živeli?«)   in zaprta 

vprašanja (»Ali so bili to 

kmetje?«). 
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Muzejska 

pedagoginja poda 

jasna, enostavna, 

nesestavljena in 

razumljiva navodila, 

ki so prilagojena 

razvojni stopnji 

učencev. 

X   

Navodila so bila kratka in 

razumljiva. Učenci so jih 

razumeli in jih upoštevali. 

Interakcija z učenci 

Muzejska 

pedagoginja 

vzpostavlja stike z 

učenci, jih upošteva. 

X   

Muzejska pedagoginja se je 

odzivala na vse pobude 

učencev. 

Muzejska 

pedagoginja pri 

vodenju vključuje 

manj aktivne, 

zadržane in manj 

sposobne učence. 

  X 

Muzejska pedagoginja pri 

vodenju ni vključevala manj 

sposobnih učencev. Nanje se 

ni neposredno obračala in jim 

ni zastavljala vprašanj ali jih 

povprašala po mnenju. 

Muzejska 

pedagoginja opazi 

znamenja zanimanja 

učencev. 

X   

Pri prostem raziskovanju 

učencev je muzejska 

pedagoginja pristopila k 

učencem in jim ponudila 

pomoč v obliki dodatne 

razlage. 

Muzejska 

pedagoginja učence 

spodbuja k 

postavljanju vprašanj. 

X   

Muzejska pedagoginja je s 

spodbujanjem k postavljanju 

vprašanj preverjala 

razumevanje učencev. 

Muzejska 

pedagoginja se 

odziva na pobude 

učencev, jih spodbuja 

k sodelovanju in 

posluša, njihove 

zmote ter napake pa 

sprejema z 

razumevanjem. 

 X  

Muzejska pedagoginja je v 

večini primerov nejasnosti 

ustrezno posredovala in jih 

razrešila. 

Muzejska pedagoginja se je 

neustrezno odzvala pri zmoti 

učenca, ki je dejal, da se 18. 

stoletje začne z letom 1800. 

Primer: 
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Muzejska pedagoginja: »Kaj bi 

bilo z Matijo Čopom, če ne bi 

utonil?« 

Učenec D: »Bil bi bolj znan in 

napisal bi več pesmi.« 

Muzejska pedagoginja: 

»Matija Čop ni pisal pesmi, bil 

je jezikoslovec. Govoril je 17 

različnih jezikov. Je pa res, da 

je Franceta Prešerna zelo 

spodbujal k pisanju pesmi. 

Mogoče bi Prešeren napisal 

še več pesmi, če bi Matija Čop 

živel dlje časa.« 

 

Primer uporabe humorja: 

Učenec B: »Tam je pivovarna 

Union.« 

Muzejska pedagoginja:  

»Pivovarna Union je v 

Ljubljani, v Kranju pa delajo 

samo kranjsko pivo.« 

Muzejska 

pedagoginja 

učencem poda 

povratno informacijo 

in jih pohvali. 

X   

Učence je muzejska 

pedagoginja individualno in 

skupinsko večkrat pohvalila. 

Primer: 

»Tako je.« 

»Drži.« 

»Dobro obvladaš snov.« 

Muzejska 

pedagoginja ustvarja 

sproščen in prijeten 

odnos. 

X   

Muzejska pedagoginja je s 

svojo komunikacijo ustvarila 

sproščen in prijeten odnos. 

Muzejska 

pedagoginja posluša 

odgovore učencev, 

razvija pogovor z 

njimi ter med njimi 

samimi. 

X   

Muzejska pedagoginja je z 

učenci vzpostavila odnos. 

Primer: 
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Učenec C: »A se po Matiji 

Čopu imenujejo šole v 

Kranju?« 

Muzejska pedagoginja: 

»Drži.« 

Učenec D: »V Kranju je tudi 

šola Franceta Prešerna.« 

Muzejska pedagoginja: »Pa 

ne samo v Kranju. V Sloveniji 

je več šol, ki so poimenovane 

po Francetu Prešernu.« 

Učenec B: »Blizu naše šole je 

tudi šola Franceta Prešerna.« 

Muzejska 

pedagoginja z 

vprašanji spodbuja 

učence k 

razmišljanju. 

X   

Muzejska pedagoginja je s 

postavljanjem vprašanj 

spodbujala mišljenje učencev. 

Primer: »Koga predstavlja ta 

lutka?« 

Muzejska 

pedagoginja po 

zastavljenem 

vprašanju učencem 

dopusti dovolj časa 

za premislek. 

 X  

Če ni bilo po zastavljenem 

vprašanju takojšnega 

odgovora učencev, je 

muzejska pedagoginja 

postavila podvprašanja. 

Primer: »Kdo je začel tako 

razmišljati. Ali so tako 

razmišljali kmetje, 

neizobraženi ali izobraženi 

ljudje?« 

Muzejska 

pedagoginja 

spodbuja učence, da 

izrazijo svoje misli. 

X   

Muzejska pedagoginja je pri 

učencih spodbujala 

postavljanje vprašanj. Prav 

tako jim je zastavljala 

vprašanja, katerih namen je bil 

pridobiti odziv učencev. 

Primer: »Ali imate doma 

takšno pohištvo?« 

Raba muzejskih predmetov in replik 
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Muzejska 

pedagoginja rokuje z 

replikami in 

muzejskimi predmeti 

in učencem pokaže 

pravilno ravnanje z 

njimi. 

X   

Muzejska pedagoginja je 

učence opozorila na ravnanje 

z muzejskimi predmeti. 

 

Primer: 

Učenec B: »Jaz se bom 

usedel na ta stol (muzejski 

eksponat).« 

Muzejska pedagoginja: »Ne, 

tu ne moreš sedeti. Predmeti v 

muzejih so zelo stari, skoraj 

200 let, zato moramo biti zelo 

pazljivi, da jih ne poškodujemo 

in se jih ne dotikamo. Lahko 

pa se usedete tu zraven.« 

 

Predstavila jim je tudi delo 

restavratorja. 

Citat: »Lesni črv je velik 

sovražnik muzejev, ker lesni 

črvi zležejo jajčeca v les in v 

nekaj desetletjih lahko črvi 

razžrejo lesene muzejske 

predmete. Od lesenega 

predmeta lahko ostane le še 

kupček. Zato je v muzeju 

zaposlen restavrator, ki lesne 

črve zastrupi in zamaši ter 

premaže les.« 

Uporabljeni muzejski 

predmeti in replike so 

povezani z vsebino in 

s cilji pedagoškega 

programa. 

X   

Muzejski predmeti so se 

neposredno navezovali na 

zgodovinsko učno tematiko: 

19. stoletje. 

Uporabljeni muzejski 

predmeti in replike so 

nazorni in izkoriščeni. 

  X 

Uporabljeni muzejski predmeti 

so bili nazorni, vendar niso bili 

v celoti izkoriščeni,  saj so bili 

v vitrinah. Učenci niso morali 

rokovati z njimi. Replik 
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muzejskih predmetov ni bilo 

na voljo. 

Muzejski predmeti in 

replike pripomorejo k 

usvajanju in 

razumevanju novih 

pojmov. 

X   

Izbrani muzejski predmeti so 

podprli učno vsebino, ki jo je 

posredovala muzejska 

pedagoginja. Učencem so bili 

v pomoč pri usvajanju in 

razumevanju novih pojmov 

(na primer: rog, buzdovan). 

Izražanje 

Muzejska 

pedagoginja govori 

jasno, razločno in 

razumljivo. 

X   

Govor muzejske pedagoginje 

je bil jasen, razločen in 

razumljiv. Iz opazovanja trdim, 

da so učenci razumeli njeno 

razlago. 

Muzejska 

pedagoginja pri 

govoru uporablja 

prilagojen, 

enostavnejši 

besednjak. 

X   

Muzejska pedagoginja je 

govorila sproščeno, v narečju, 

ki je tudi lažje razumljivo za 

učence. 

Muzejska 

pedagoginja ob 

govoru uporablja 

ustrezno nebesedno 

govorico (drža, 

kretnje, mimika). 

X   

Nebesedna in besedna 

govorica muzejske 

pedagoginje sta bili usklajeni. 

Muzejska 

pedagoginja govori 

artikulirano (premori, 

poudarki). 

X   
Muzejska pedagoginja je pri 

govoru uporabljala poudarke 

Individualne prilagoditve 

Muzejska 

pedagoginja nudi 

učencem, ki so 

sposobnejši, dodatno 

razlago. 

X   

Muzejska pedagoginja je 

učencem (tu izstopa učenec 

B), ki so ji postavili dodatna 

vprašanja, ponudila dodatno 

razlago. 
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Muzejska 

pedagoginja nudi 

učencem, ki so manj 

sposobni, dodatno 

razlago in pomoč. 

  X 

Muzejska pedagoginja ni 

spodbujala manj sposobnih 

učencev. 

Muzejska 

pedagoginja 

učencem, ki 

potrebujejo dodatno 

razlago, le-to poda. 

X   

Muzejska pedagoginja je v 

primeru, da je učenec zastavil 

vprašanje ali pa nepravilno 

odgovoril na vprašanje, 

ponudila odgovor in temeljito 

pojasnilo. 

Ravnanje ob odklonih pri vedenju in nepredvidljivih situacijah 

Muzejska 

pedagoginja pri 

konfliktu posreduje in 

ga reši na miren 

način. 

X   

Posredovanje muzejske 

pedagoginje je bilo potrebno 

pri konfliktu učenca B in 

učenca D. Muzejska 

pedagoginja je konflikt 

razrešila mirno, brez da bi 

izpostavila katerega izmed 

učencev. 

Citat: 

Učenec B: »Vidim verižico.« 

Učenec D učencu B: »Nehaj, 

no.« 

Muzejska pedagoginja: »On 

sedaj raziskuje.« 

Muzejska 

pedagoginja ima 

dogajanje ves čas 

pod kontrolo. 

X   

Muzejska pedagoginja je 

imela učno uro pod kontrolo. 

Učiteljica je v dogajanje 

posegla le dvakrat. Prvič v 

primeru nesodelovanja 

učencev, drugič pa je 

muzejski pedagoginji 

priskočila na pomoč pri razlagi 

učne snovi. 

 

Iz pojasnil in ugotovitev v opazovalnem listu, ki ga predstavlja tabela 3, sta program in 
njegova izvedba kvalitetna.  
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Kot sem že opredelila v prejšnjem poglavju Izvedba pedagoškega programa Učna ura: 
Sprehod skozi 19. stoletje, je ta zasnovan kot razgovor in razlaga. Pri vodenju je bila 
uporabljena tudi metoda komparacij. Razgovor je potekal večsmerno in dinamično, 
vanj so bili vključeni vsi učenci (Kalan, 1994, v Fuchs idr., 2014, str. 145–146). 

Dejavnosti v programu so bile sistematične ter povezane in usklajene z učno snovjo 
učencev. Muzejska pedagoginja je upoštevala prvine poteka vzgojno-izobraževalnega 
dela. Dejavnosti v pedagoškem programu so bile prilagojene razvojno mentalni stopnji 
učencev. Pred vodenjem je učence pozdravila in izvedla uvodno motivacijo. Muzejska 
pedagoginja je pred začetkom učne ure učence vprašala, kaj je muzej. Ponovitev 
pojma muzeja je učencem pomagal razumeti funkcijo muzeja in dal  kontekst pravilom, 
ki jih je potrebno upoštevati v muzejih. Dobro bi bilo, da bi pred začetkom vodenja 
učence seznanila z urnikom, tako da bi bili učenci pripravljeni na uro in se počutili bolj 
udobno. Z učenci so tudi ponovili in obnovili učno snov o 18. stoletju.  

Osrednji del je temeljil na razlagi tematik muzejskih sob in muzejskih predmetov v 
sobah. S ponazoritvijo v obliki konkretnih situacij vsakdanjega življenja učencem s PP 
približamo učno snov (Stringer, 2014, str. 43). Zato je muzejska pedagoginja učno snov 
aktualizirala in konkretizirala, tako da je način življenja oziroma mode oblačenja ali 
pohištva povezala z življenjem sodobnih ljudi in ju med seboj primerjala (»Ali se na ta 
stol lahko zlekneš kot na kavč?«). Prav tako je muzejska pedagoginja pri razlagi 
izhajala iz življenjskih primerov, pri katerih je izpostavljala problem.   

Muzejski predmeti so pomemben pripomoček pri pripovedovanju zgodb o časovnem 
obdobju (K. Stringer, 2014, str. 42). Uporabljeni muzejski predmeti so bili povezani s 
cilji pedagoškega programa. Muzejska pedagoginja jih je vključila v pogovor o tem, 
zakaj so ljudje nosili te predmete, za kaj so bili uporabljeni in kako se to primerja s 
sedanjim življenjem. 

Govor muzejske pedagoginje je bil prilagojen razvojni stopnji učencev. Pri razlagi je 
poudarjala zanimivosti in pomembnosti. Učenci so razumeli njeno razlago in navodila 
ter jo upoštevali. Opazila je njihove znake zanimanj in jim ponudila dodatno razlago. 
Muzejska pedagoginja je postavila vprašanja, ki so bila različnih stopenj in tipov. 
Odgovore je poslušala in njihove napake sprejela z razumevanjem. Učencem je nudila 
povratno informacijo in pohvale. Muzejska pedagoginja je učencem nudila možnost 
postavljanja vprašanj. Učencem je zastavila vprašanja o življenju v različnih 
zgodovinskih obdobjih, kot sta srednji vek in novi vek. Vprašanja, ki so se navezovala 
na srednji vek, so bila površinska in so srednji vek obravnavala kot celoto (»Kdo je bil 
najbolj pomemben v srednjem veku?«). Medtem so se vprašanja o novem veku 
navezovala na specifično obdobje v novem veku (na reforme Marije Terezije, na 
prebujanje Slovencev). Besedna in nebesedna komunikacija muzejske pedagoginje 
sta bili usklajeni. Uporabljala je prilagojen, enostavnejši besednjak. Učencem je 
obrazložila neznane besede, kot so restavrator, buzdovan ali parada, prav tako je 
učencem predstavila od kod izhaja pomen besede postelja. Muzejska pedagoginja je 
imela dogajanje ves čas pod kontrolo, na miren način je razrešila konflikt učencev. 

Kot pomanjkljivost navajam, da je muzejska pedagoginja pri vodenju pozabila na 
vključevanje manj aktivnih in glasnih učencev. Prav tako ni dopuščala dovolj časa za 
razmislek, saj je prehitro postavila podvprašanja. Pri vodenju oseb z LMDR je 
pomembno, da se jim dopusti več časa za razmišljanje in utrjevanje (Jesenovec, 2017, 
str. 32). Muzejski predmeti so bili nazorni, a premalo izkoriščeni. Priporočljivo bi bilo, 
da bi muzejska zbirka Gorenjskega muzeja vsebovala replike muzejskih predmetov, 



Rakovec, A. (2019). Pedagoška vrednost obiska muzeja v programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

77 

 

da bi učenci lahko videli, občutili in se dotaknili zgodovinskih artefaktov, ki so tema 
pogovora in sprožitelji vprašanj. Priporočila bi tudi rabo leče. Eden izmed predmetov, 
ki se predstavljeni v pedagoškem programu, je omara za shranjevanje živil, pri kateri 
sem opazila, da je pritegnila pozornost učencev. Smiselno bi bilo, da bi muzej priskrbel 
manjšo repliko omare, s katero bi lahko ravnali vsi obiskovalci muzeja. 

Muzejska pedagoginja je učence v zaključnem delu vprašala, če imajo še kaj vprašanj. 
Menim, da bi bil smiseln zaključek dejavnosti, da bi muzejska pedagoginja učence 
povprašala o novih spoznanjih in izkušnji o ogledu muzeja. 

 

8.4.6 Dejavnost učencev v pedagoškem programu Učna ura: Sprehod skozi 19. 

stoletje: opazovanje in intervjuja 

Na četrto raziskovalno vprašanje Kakšna je aktivnost, sodelovanje, obnašanje in 
interes učencev v pedagoškem programu Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje? sem 
odgovorila na podlagi opazovalnega lista: analiza poteka dejavnosti učencev ter 
polstrukturiranih intervjujev z učiteljico in z muzejsko pedagoginjo.  

 

8.4.6.1 Analiza poteka dejavnosti učenca  

S tabelami sem predstavila dejavnosti vseh učencev (A, B, C, D in E), ki so sodelovali 

v pedagoškem programu. 

Tabela 4 predstavlja dejavnost učenca A. Iz tabele 4 je razvidno, da se je učenec med 
pedagoškim programom primerno obnašal in izkazal zanimanje in interes. Poslušal, 
razumel in upošteval je navodila muzejske pedagoginje ter odgovarjal na njena 
vprašanja. Vprašanj ji ni zastavil.  

 

Tabela 4  

Analiza poteka dejavnosti učenca A 

Dejavnost učenca A Doseganje kriterija 

Področja opazovanja Dosega  Delno 

dosega  

Ne 

dosega  

Pojasnilo 

Primerno obnašanje 

Učenec upošteva pravila lepega 

vedenja v muzeju, ko želi 

spregovoriti počaka, da pride na 

vrsto in med govorom ne prekinja 

ostalih. 

X    

Učenec se ne preriva. X    

Poslušanje, upoštevanje in razumevanje navodil 



Rakovec, A. (2019). Pedagoška vrednost obiska muzeja v programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

78 

 

Učenec pozorno posluša navodila 

muzejske pedagoginje. 

X    

Učenec razume navodila in ve, kaj 

se od njega pričakuje. 

X    

Učenec upošteva navodila in 

izvede, kar se od njega pričakuje. 

X    

Interes 

Učenec kaže zanimanje za 

razlago muzejske pedagoginje. 

X    

Učenec si z zanimanjem ogleduje 

muzejske artefakte. 

X    

Učenec je motiviran za delo. X    

Sodelovanje 

Učenec z muzejsko pedagoginjo 

vzpostavi interakcijo. 

X    

Učenec odgovarja na vprašanja 

muzejske pedagoginje.  

X    

Učenec muzejski pedagoginji 

postavlja vprašanja. 

  X Učenec ni postavil 

vprašanj muzejski 

pedagoginji. 

Učenec v primeru nerazumevanja 

snovi prosi za dodatno razlago. 

  X  

Učenec sprejme pomoč s strani 

druge osebe. 

X    

 

Tabela 5 predstavlja dejavnost učenca B. Rezultati opazovanja, ki so prikazani v  tabeli 
5, kažejo, da se je učenec med pedagoškim programom primerno obnašal. Občasno 
je prekinil govor muzejske pedagoginje in ji med razlago postavil vprašanja.  S pomočjo 
rezultatov tudi ugotavljam, da je učenec B izkazal interes. Prav tako je poslušal, 
razumel in upošteval navodila muzejske pedagoginje, odgovarjal na njena vprašanja, 
ji zastavljal vprašanja ter zaprosil za dodatno razlago.  

Tabela 5  

Analiza poteka dejavnosti učenca B 



Rakovec, A. (2019). Pedagoška vrednost obiska muzeja v programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

79 

 

OPAZOVALNI LIST: ANALIZA POTEKA DEJAVNOSTI UČENCA  

Dejavnost učenca B Doseganje kriterija 

Področja  opazovanja Dosega  Delno 

dosega  

Ne 

dosega  

Pojasnilo 

Primerno obnašanje 

Učenec upošteva pravila lepega 

vedenja v muzeju, ko želi 

spregovoriti, počaka, da pride na 

vrsto in med govorom ne prekinja 

ostalih. 

 X  Učenec je z 

vprašanji občasno 

prekinil govor 

muzejske 

pedagoginje. 

Učenec se ne preriva. X    

Poslušanje, upoštevanje in razumevanje navodil 

Učenec pozorno posluša navodila 

muzejske pedagoginje. 

X    

Učenec razume navodila in ve, kaj 

se od njega pričakuje. 

X    

Učenec upošteva navodila in 

izvede, kar se od njega pričakuje. 

X    

Interes 

Učenec kaže zanimanje za 

razlago muzejske pedagoginje. 

X   Učenec B je dejal 

muzejski 

pedagoginji, ko je 

dejala, da ne sme 

biti predolga:  

»Kar bodite.« 

Učenec si z zanimanjem ogleduje 

muzejske artefakte. 

X   Zanimalo ga je 

orožje. 

Učenec je motiviran za delo. X    

Sodelovanje 

Učenec z muzejsko pedagoginjo 

vzpostavi interakcijo. 

X    
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Učenec odgovarja na vprašanja 

muzejske pedagoginje.  

X    

Učenec muzejski pedagoginji 

postavlja vprašanja. 

X    

Učenec v primeru nerazumevanja 

snovi prosi za dodatno razlago. 

X   Učenec je 

muzejsko 

pedagoginjo 

povprašal o imenu 

orožja, ki ga je 

zanimalo. 

Učenec sprejme pomoč s strani 

druge osebe. 

X    

 

Tabela 6 predstavlja dejavnost učenca C. Rezultati opazovanja, ki so  v  ponazorjeni 
v tabeli, kažejo, da se je učenec med pedagoškim programom primerno obnašal, 
izkazal interes, poslušal, razumel in upošteval navodila muzejske pedagoginje. S 
pomočjo rezultatov tudi ugotavljam, da je učenec C odgovarjal vprašanja muzejske 
pedagoginje in ji zastavljal vprašanja. 

 

Tabela 6  

Analiza poteka dejavnosti učenca C 

OPAZOVALNI LIST: ANALIZA POTEKA DEJAVNOSTI UČENCA  

Dejavnost učenca C Doseganje kriterija 

Področja  opazovanja Dosega  Delno 

dosega  

Ne 

dosega 

Pojasnilo 

Primerno obnašanje 

Učenec upošteva pravila lepega 

vedenja v muzeju, ko želi 

spregovoriti, počaka, da pride na 

vrsto in med govorom ne prekinja 

ostalih. 

X    

Učenec se ne preriva. X    

Poslušanje, upoštevanje in razumevanje navodil 
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Učenec pozorno posluša navodila 

muzejske pedagoginje. 

X    

Učenec razume navodila in ve, kaj 

se od njega pričakuje. 

X    

Učenec upošteva navodila in 

izvede, kar se od njega pričakuje. 

X    

Interes 

Učenec kaže zanimanje za 

razlago muzejske pedagoginje. 

X    

Učenec si z zanimanjem ogleduje 

muzejske artefakte. 

X    

Učenec je motiviran za delo. X    

Sodelovanje 

Učenec z muzejsko pedagoginjo 

vzpostavi interakcijo. 

X    

Učenec odgovarja na vprašanja 

muzejske pedagoginje.  

X    

Učenec muzejski pedagoginji 

postavlja vprašanja. 

X    

Učenec v primeru nerazumevanja 

snovi prosi za dodatno razlago. 

  X Učenec ni zaprosil 

za dodatno 

razlago.  

Učenec sprejme pomoč s strani 

druge osebe. 

X    

 

Tabela 7 predstavlja dejavnost učenca D. Iz rezultatov opazovanja, ki so predstavljeni 
v tabeli 7, ugotavljam, da se je učenec D med pedagoškim programom manj primerno 
obnašal kot njegovi sošolci. Muzejsko pedagoginjo je prekinil s komentarji in se 
prerival. Ugotavljam tudi, da je učenec D izkazal interes, poslušal, razumel in upošteval 
navodila muzejske pedagoginje. Prav tako je odgovarjal na vprašanja muzejske 
pedagoginje in ji zastavljal vprašanja. 

 

Tabela 7  
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Analiza poteka dejavnosti učenca D 

OPAZOVALNI LIST: ANALIZA POTEKA DEJAVNOSTI UČENCA  

Dejavnost učenca D Doseganje kriterija 

Področja  opazovanja Dosega  Delno 

dosega  

Ne 

dosega  

Pojasnilo 

Primerno obnašanje 

Učenec upošteva pravila 

lepega vedenja v 

muzeju, ko želi 

spregovoriti, počaka, da 

pride na vrsto in med 

govorom ne prekinja 

ostalih. 

 X  Učenec je z vprašanji ali 

komentarji občasno 

prekinil govor muzejske 

pedagoginje. 

Učenec se ne preriva.  X  Učenec se je prerival pri 

hoji po stopnicah. 

Poslušanje, upoštevanje in razumevanje navodil 

Učenec pozorno posluša 

navodila muzejske 

pedagoginje. 

 X  Učenec je na začetku ure 

pozorno poslušal 

muzejsko pedagoginjo, 

proti zaključku pa sta 

njegova pozornost in 

motivacija popustili. 

Učenec razume navodila 

in ve, kaj se od njega 

pričakuje. 

X    

Učenec upošteva 

navodila in izvede, kar se 

od njega pričakuje. 

X    

Interes 

Učenec kaže zanimanje 

za razlago muzejske 

pedagoginje. 

X   Učenec je na začetku ure 

pozorno poslušal razlago 

muzejske pedagoginje, 

proti zaključku pa se je 

njegovo zanimanje 

zmanjšalo. Samostojno si 
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je začel ogledovati 

muzejske predmete. 

Učenec si z zanimanjem 

ogleduje muzejske 

artefakte. 

X    

Učenec je motiviran za 

delo. 

 X  Učenec je na začetku ure 

pozorno poslušal 

muzejsko pedagoginjo, 

proti zaključku pa je 

njegova motivacija za delo 

popustila. 

Sodelovanje 

Učenec z muzejsko 

pedagoginjo vzpostavi 

interakcijo. 

X    

Učenec odgovarja na 

vprašanja muzejske 

pedagoginje.  

 X  Učenec je sodeloval na 

začetku učne ure. 

Učenec muzejski 

pedagoginji postavlja 

vprašanja. 

X    

Učenec v primeru 

nerazumevanja snovi 

prosi za dodatno 

razlago. 

  X Učenec ni zaprosil za 

dodatno razlago.  

Učenec sprejme pomoč 

s strani druge osebe. 

X    

 

Tabela 8 predstavlja dejavnost učenca E. Glede na rezultate opazovanja, ki so 
predstavljeni v tabeli 8, se razbere, da se je učenec E primerno obnašal,  poslušal, 
razumel in upošteval je navodila muzejske pedagoginje ter odgovarjal na njena 
vprašanja. Iz tabele 8 je razvidno tudi, da učenec E muzejski pedagoginji ni zastavil 
vprašanj.  

 

Tabela 8  

Analiza poteka dejavnosti učenca E 
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OPAZOVALNI LIST: ANALIZA POTEKA DEJAVNOSTI UČENCA  

Dejavnost učenca E Doseganje kriterija 

Področja  opazovanja Dosega  Delno 

dosega  

Ne 

dosega  

Pojasnilo 

Primerno obnašanje 

Učenec upošteva pravila 

lepega vedenja v muzeju, ko 

želi spregovoriti, počaka, da 

pride na vrsto in med 

govorom ne prekinja ostalih. 

X    

Učenec se ne preriva. X    

Poslušanje, upoštevanje in razumevanje navodil 

Učenec pozorno posluša 

navodila muzejske 

pedagoginje. 

X    

Učenec razume navodila in 

ve, kaj se od njega pričakuje. 

X    

Učenec upošteva navodila in 

izvede, kar se od njega 

pričakuje. 

X    

Interes 

Učenec kaže zanimanje za 

razlago muzejske 

pedagoginje. 

X   Učenec je bil 

zainteresiran za 

razlago muzejske 

pedagoginje in jo 

vneto poslušal. 

Učenec si z zanimanjem 

ogleduje muzejske artefakte. 

X    

Učenec je motiviran za delo.  X  Učenec je bil na 

začetku dejavnosti 

motiviran, proti koncu 

učne ure pa je 

motivacija popustila. 

Sodelovanje 
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Učenec z muzejsko 

pedagoginjo vzpostavi 

interakcijo. 

X    

Učenec odgovarja na 

vprašanja muzejske 

pedagoginje.  

X   . 

Učenec muzejski pedagoginji 

postavlja vprašanja. 

  X Učenec ni zastavil 

vprašanj muzejski 

pedagoginji. 

Učenec v primeru 

nerazumevanja snovi prosi 

za dodatno razlago. 

  X Učenec ni zaprosil za 

dodatno razlago 

muzejske 

pedagoginje. 

Učenec sprejme pomoč s 

strani druge osebe. 

X    

Rezultati opazovanja, ki so predstavljeni v tabelah 4, 5, 6, 7 in 8, prikazujejo, da so 
učenci, izjema je  učenec D, upoštevali pravila lepega vedenja v muzeju. Učenci so z 
zanimanjem opazovali muzejske predmete, poslušali in upoštevali so navodila 
muzejske pedagoginje ter odgovarjali na njena vprašanja. Njihova pozornost in 
koncentracija sta bili dolgotrajni. Učenci so razmišljali, ko jim je muzejska pedagoginja 
zastavila problemska vprašanja. Muzejski pedagoginji so vprašanja postavili učenec 
B, učenec C in učenec D, učenec A in učenec E pa jih nista zastavila. Učenec B je bil 
edini izmed učencev, ki je muzejsko pedagoginjo prosil za dodatno razlago.  

 

8.4.7 Zadovoljstvo muzejske pedagoginje in učiteljice po koncu pedagoškega 

programa 

V okviru kakovosti izvedbe pedagoškega programa me je zanimalo, kako sta bili 

muzejska pedagoginja in učiteljica zadovoljni po koncu pedagoškega programa. 

8.4.7.1 Zadovoljstvo z vodenjem muzejske pedagoginje 

Želela sem raziskati, kako sta bili z izkušnjo vodenja muzejske pedagoginje zadovoljni 

učiteljica in muzejska pedagoginja sama. 

8.4.7.1.1 Pomen osebnostnih lastnosti muzejske pedagoginje 

Učiteljica je izpostavila osebnostno lastnost muzejske pedagoginje. Opisala jo je kot 

prijetno. 

Učiteljica: »Pedagoginja je bila prijetna.« 

8.4.7.1.2 Pomen izražanja muzejske pedagoginje 

Nasprotje mnenj učiteljice in muzejske pedagoginje sem zaznala pri vrednotenju 

izražanja muzejske pedagoginje. 
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Učiteljica: »Podala je veliko informacij. Razlaga je bila jasna. Učenci so razumeli 

razlago.« 

Muzejska pedagoginja je izrazila strah, da je bila njena razlaga v središču vodenja.  

Muzejska pedagoginja: »Trudila sem se, da ne bi postavljala sebe in svojega govora 

v središče. Upam tudi, da sem ulovila pravo mero zahtevnosti.« 

8.4.7.1.3 Pomen interakcije muzejske pedagoginje z učenci 

Muzejska pedagoginja in učiteljica sta v odgovoru omenili tudi interakcijo muzejske 

pedagoginje z učenci. 

Muzejska pedagoginja je poudarila, da je želela učence spodbujati k postavljanju 

vprašanj.  

Muzejska pedagoginja: »Spodbujala sem jih k postavljanju vprašanj.« 

Učiteljica je opazila namero muzejske pedagoginje ter obenem pohvalila tudi očesni 

stik muzejske pedagoginje, zmožnost vodenja učencev ter odzivanje muzejske 

pedagoginje na pobude učencev. 

Učiteljica: »Pedagoginja jih je dobro motivirala, spodbujala in usmerjala. Očesni stik je 
vzpostavila z vsemi učenci. Učencem je odgovarjala na vprašanja in ni bila vsiljiva.« 

8.4.7.1.4 Novo znanje učencev in učiteljice 

Učiteljica je tudi odgovorila, da so se tako ona kot učenci naučili novih stvari. 

Učiteljica je najprej omenila novo znanje učencev. 

Učiteljica: »Učenci so se veliko naučili in mislim, da tudi zapomnili.« 

Nato pa dodala, da se je tudi ona pridobila novo znanje. 

Učiteljica: »Tudi sama sem se veliko naučila. Zanimivosti o življenju Franceta Prešerna 

so me fascinirale.« 

Iz odgovorov se da razbrati, da je bila učiteljica zadovoljna z izvedbo pedagoškega 
programa, muzejska pedagoginja pa bi si želela izboljšav.  

Vidimo lahko, da je bila učiteljici všeč razlaga muzejske pedagoginje. Opisala jo je kot 

informativno in razumljivo za učence. Muzejska pedagoginja pa je nasprotno 

izpostavila, da se ji je zdelo, da je bilo razlage preveč. Vprašala se je tudi o nivoju 

zahtevnosti razlage.  

Ugotavljam, da je bila učiteljica z izvedbo pedagoškega programa Učna ura: Sprehod 
skozi 19. stoletje zadovoljna. Zadovoljstvo učiteljice se veže na pedagoško vlogo; 
predvsem na vidik pridobivanja znanja, kar je bil tudi odgovor na vprašanje: »Zakaj ste 
obiskali muzej?« v intervjuju v poglavju Načrtovanje obiska muzeja.  

Tudi muzejska pedagoginja je bila zadovoljna z izvedbo programa, vendar se zaveda, 
da lahko določene stvari še izboljša. Muzejski pedagog se mora izražati počasneje in 
dopustiti dovolj časa za utrjevanje snovi (Jesenovec, 2017, str. 32). Slednje je 
muzejska pedagoginja izpostavila kot pomanjkljivost lastnega vodenja.  Meni, da se 
mora izražati počasneje in učencem nuditi več časa za samostojen ogled muzejskih 
sob. 
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8.4.7.2 Zadovoljstvo z dejavnostjo učencev 

V okviru dejavnosti učencev v pedagoškem programu sem raziskala tudi, kako sta bili 

muzejska pedagoginja in učiteljica zadovoljni z dejavnostjo učencev. 

8.4.7.2.1 Pomen sodelovanja učencev 

Muzejska pedagoginja in učiteljica sta bili zadovoljni s sodelovanjem učencev. 

Izpostavili sta komunikacijo učencev z muzejsko pedagoginjo. 

Učiteljica je posebej pohvalila komunikativnost učencev. Učenci so postavljali 

vprašanja muzejski pedagoginji in odgovarjali na njena vprašanja. 

Učiteljica: »Videla sem, da so učenci dobro sodelovali. Postavljali so vprašanja in 

odgovarjali na vprašanja muzejske pedagoginje.« 

Tudi muzejska pedagoginja je ocenila, da so bili učenci komunikativni. Muzejska 

pedagoginja je tudi povedala, da jo je presenetilo znanje učencev. 

Muzejska pedagoginja: »Učenci so bili komunikativni. Postavili so mi veliko vprašanj. 

Presenetili so me s svojim znanjem.« 

8.4.7.2.2 Pomen primernega vedenja učencev 

Učiteljica je izpostavila, da je bila presenečena, da so se učenci primerno obnašali. 

Učiteljica: »Vedenjskih odklonov ni bilo veliko, čeprav je redko idealno. Pri naši 
populacijo je redko, da ni učne ure ali dneva dejavnosti brez težav. Učenec D se je 
na koncu igral z uro, to pa je bilo to. Danes je bilo zelo dobro.« 

Tudi muzejska pedagoginja je obnašanje učencev doživela pozitivno. Pohvalila je 
umirjeno vedenje učencev. 

Muzejska pedagoginja: »Pri tem vodenju sem bila zelo zadovoljna z umirjeno skupino 
učencev.« 

8.4.7.2.3 Pomen interesa učencev 

Učiteljica je bila prav tako presenečena, da je bil obisk muzeja učencem všeč. 

Učiteljica: »Sama izkušnja jim je bila všeč, česar nisem pričakovala. Morda res še 
pridemo v muzej. Največkrat se pritožujejo: »Ne, ne da se nam iti«, ampak potem se 
pa izkaže, da jim je dejavnost všeč.« 

Učenci so muzejsko pedagoginjo pozitivno presenetili s svojim zanimanjem. 

Muzejska pedagoginja: »Z zanimanjem so si ogledovali predmete.« 

 

Učenci, ki obiskujejo OŠ s PP z NIS, imajo nižje intelektualne sposobnosti, zaradi 
katerih je omejena njihova sposobnost komunikacije in socialnih spretnosti  (Prilagojeni 
izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 
2012). Predstavljenih težav učiteljica in muzejska pedagoginja med pedagoškim 
programom nista opazili. Zadovoljni sta bili z dejavnostjo učencev, še posebej s 
komunikacijo učencev z muzejsko pedagoginjo. Po njunem mnenju so učenci med 
učno uro v muzeju dobro sodelovali, se primerno obnašali in kazali interes za muzejske 
predmete. Učenci so tudi zastavljali vprašanja in odgovarjali nanje.  
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Učiteljica je opazila, da med ogledom muzejskih zbirk ni bilo skoraj nobenih vedenjskih 
težav, kar je, kot je poudarila, izjema med učnimi urami.  Kot edinega motečega učenca 
je izpostavila učenca D, ki sem ga med opazovanjem učne ure opazila tudi sama in 
njegovo vedenje opisala v poglavju Analiza poteka dejavnosti učenca.   

Učiteljica je tudi izjavila, da ni pričakovala, da bo učencem pedagoški program všeč.  
Spodbudno se mi zdi, da bo učiteljica na podlagi te izkušnje razmislila o ponovnem 
obisku muzeja, mogoče se bo udeležila drugega pedagoškega programa ali pa bo 
pedagoški program ponovno obiskala z drugimi učenci.  

8.4.8 Pedagoška vrednost vodenega ogleda muzeja: od posebnosti učenja v 

muzeju do pridobivanja znanja in razvoja veščin  

Na peto raziskovalno vprašanje Kakšno pedagoško vrednost vodenemu ogledu 
muzeja pripisujejo muzejska pedagoginja ter učiteljica in učenci iz 8. razreda OŠ s 
PP z NIS? sem odgovorila s pomočjo anketnega vprašalnika za učence, 
polstrukturiranega intervjuja z učiteljico in polstrukturiranega intervjuja z muzejsko 
pedagoginjo. 

Posebej je predstavljeno, kakšno pedagoško vrednost vodenemu ogledu muzeja 
pripisujeta muzejska pedagoginja ter učiteljica in kakšno pedagoško vrednost 
vodenemu ogledu muzeja pripisujejo učenci iz 8. razreda OŠ s PP z NIS.  

Najprej predstavljam pojmovanje pedagoške vrednosti muzeja po mnenju muzejske 
pedagoginje in učiteljice. Odgovori na vprašanje »Kakšna je pedagoška vrednost 
obiska muzeja za osebe s PP?« se nahajajo v spodnji tabeli. 

8.4.8.1 Posebnosti učenja in poučevanja v muzeju 

Muzejska pedagoginja in učiteljica sta izpostavili, da se pedagoška vrednost obiska 

vodenega ogleda muzeja skriva v posebnostih učenja v muzeju, ki jih opredelim v 

nadaljevanju. 

8.4.8.1.1 Pomen sproščenega vzdušja 

Muzejska pedagoginja je izpostavila, da je v muzeju sproščeno učno okolje. 

Muzejska pedagoginja: »V muzeju je sproščeno učno okolje.« 

Iz odgovora je razvidno, da muzejska pedagoginja pouku v muzeju pripisuje sproščeno 
ozračje, kar je eden izmed pogojev za učinkovito učenje. Osebe se morajo počutiti 
sproščeno in varno, da se lahko učinkovito učijo (Hooper-Greenhill 2007, str. 134). 

8.4.8.1.2 Pomen drugega pedagoga 

Muzejska pedagoginja in učiteljica sta omenili vlogo drugega pedagoga z drugačno 

razlago. 

Muzejska pedagoginja je poudarila, da ni nujno, da kot vodnica odgovori na vsa 

vprašanja, ki se porodijo učencem. 

Muzejska pedagoginja: »… za katera pa ni nujno, da nanje kot vodnik odgovoriš.« 

Učiteljici se zdi pomembno, da učenci v muzeju snov slišijo s strani druge osebe, ki jim 

snov predstavi v drugačni luči. 
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Učiteljica: »Poleg tega učenci v muzeju spoznajo določeno učno snov s strani druge 

osebe, ki snov razloži drugače.« 

Iz odgovora učiteljice je razvidno, da muzejskemu pedagogu pripisuje zmožnost 

drugačne razlage, kot jo lahko učencem priskrbi sama. Muzejski pedagog je muzejski 

delavec s pedagoško izobrazbo in ima znanje o muzejskih zbirkah, ki jih učitelji ne 

premorejo (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, b. d.). 

8.4.8.1.3 Pomen neposredne izkušnje z muzejskimi predmeti 

Muzejska pedagoginja in učiteljica menita, da je zelo pomembno, da so učenci s PP v 

muzeju v interakciji z muzejskimi predmeti. 

Muzejska pedagoginja je poudarila opazovanje predmetov. 

Muzejska pedagoginja: »V muzeju učenci vidijo konkretne muzejske predmete.« 

Učiteljica se poleg pomena opazovanja predmetov zaveda tudi rokovanja z njimi. 

Učiteljica: »Učenci v muzeju še v resničnosti vidijo ali se dotaknejo predmetov, ki so 

jih videli na posnetkih.« 

8.4.8.1.4 Pomen interdisciplinarnosti 

Intervjuvanki sta poudarili tudi medpredmetno povezovanje znanj. 

Muzejska pedagoginja: »Muzej tudi nudi interdisciplinarnost.«  

Pojasnila je: »Med teoretično znanje uvrščam poznavanje preteklosti, kot praktično 

znanje pa razumem zmožnost samostojnega ogledovanja razstave.« 

Učiteljica je omenila tudi, da pri obisku vodenega ogleda muzeja učenci povežejo 

teoretično znanje s praktičnim znanjem. Pri opisovanju vrste znanj ni bila specifična. 

Učiteljica: »Nudi povezovanje znanja. Teoretično znanje se poglobi, se poveže s 

praktičnim znanjem.« 

Iz zgornjih odgovorov razberemo, da se muzejska pedagoginja in učiteljica zavedata, 
da so v muzeju vir učenja muzejski predmeti. Uporaba muzejskih artefaktov spodbuja 
kognitivne procese, kot so primerjanje, klasificiranje, zaznavanje, pomnjenje in 
generaliziranje učenja (Hooper-Greenhill, 1994, str. 103). Za učence, ki obiskujejo OŠ 
s PP z NIS, je pomembno, da pri spoznavanju novega aktivirajo čim več čutil (Lipec 
Stopar, Bračun Sova,  in Vodeb, 2009). Učenci v muzeju muzejske predmete opazujejo 
in z njimi rokujejo, kar je v skladu z veččutnim pristopom učenja. 

 

Ugotovila sem, da učiteljica in muzejska pedagoginja dojemata muzej kot okolje, ki 
nudi potencial za učenje. Predstavlja neformalno učno okolje in obsega značilnosti, ki 
se bistveno razlikujejo od tistih v šolskem učnem okolju (Hooper-Greenhill, 2007, str. 
4). 

V odgovorih muzejske pedagoginje in učiteljice so nakazane značilnosti učenja v 
muzeju, ki po mnenju E. Greenhill-Hooper (2007, str. 170–186) prispevajo k bolj 
učinkovitemu učenju. Te so izkustveno učenje, interdisciplinarnost, drugačni učni 
pristopi, personalizirano učenje, aktivno učenje, zabavno učenje, vzbujanje domišljije, 
sproščeno učno okolje, motiviranost, grajenje identitete in socialna vključenost. 
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(Hooper-Greenhill, 2007, str. 170-186). Tako sta muzejska pedagoginja in učiteljica 
izpostavili pomen drugega pedagoga z drugačno razlago, pomen neposredne izkušnje 
z muzejskimi predmeti, ki zagotavljajo izkustveno učenje, ter pomen 
interdisciplinarnosti. Muzejski predmeti so lahko posebej vzpodbudni v povezavi z 
učnimi procesi, ko jih obravnavamo in skrbno preučujemo, saj delujejo na podlagi 
konkretnih izkušenj, omogočajo priklic znanja in vzbujajo radovednost. (Hooper-
Greenhill, 1996: 21, v Hooper Greenhill, 2009, str. 21). Osebe z LMDR zaradi težav pri 
dojemanju abstraktne vsebine potrebujejo konkretne ponazoritve, kar učencem v PP z 
NIS obisk muzeja gotovo omogoča. Za osebe, ki obiskujejo OŠ s PP z NIS, je posebej 
pomembno izkustveno učenje. Osebe z LMDR se učijo preko ravnanja s predmeti in 
pridobijo informacije po veččutnih poteh: z dotikom, vidom, vonjem in sluhom. 
Muzejska pedagoginja je obenem izpostavila tudi pojem sproščeno vzdušje.  

 

8.4.8.1.5 Odnos do pedagoške vrednosti obiska muzeja za učence iz OŠ s PP z NIS 

Muzejska pedagoginja in učiteljica imata drugačen odnos do pedagoške vrednosti 

obiska muzeja za učence s PP. 

8.4.8.1.5.1  Pomen pedagoške vrednosti obiska muzeja za učence s PP za muzejsko 

pedagoginjo 

Muzejska pedagoginja ga je opisala kot zelo pomembnega, saj muzej po njenih 

izkušnjah učencem z LMDR z razstavljenimi muzejskimi predmeti nudi konkretizacijo 

učnih vsebin. 

Muzejska pedagoginja: »Moje osebno mnenje je, da je pomembnost obiskovanja 

muzejev zanje vsaj popolnoma enaka, če ne celo večja, kakor pri ostalih učencih. Po 

mojih izkušnjah imajo učenci s posebnimi potrebami primanjkljaj pri dojemanju 

abstraktnih tem in večjo potrebo po konkretiziranju vsebine, za kar je obisk muzeja z 

množico predmetov idealen.« 

Muzejska pedagoginja meni, da je za učence, ki obiskujejo OŠ s PP z NIS, obisk 

muzeja zelo koristen, saj muzej hrani muzejske predmete, ki so učencem v pomoč pri 

razumevanju učne snovi, kot je zgodovina. 

8.4.8.1.5.2  Pomen pedagoške vrednosti obiska muzeja za učence s PP za učiteljico 

Medtem učiteljica obisk muzeja za učence s PP vrednoti kot dopolnitev k učenju v 

učilnici. 

Učiteljica: »V učilnici razredu preko filmov in posnetkov predstavim določeno temo, a  

učenci si stvari ne znajo v celoti predstavljati. Muzej nudi vpogled predmetov. Menim 

pa, da za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju, vsaj za moj razred, ni primerno, 

da bi imeli pouk samo v muzeju. Učenje v muzeju ne more biti uspešno brez 

predhodnega učenja v razredu.« 

Iz odgovorov ugotavljam, da se obisk muzeja za učence s PP zdi pomembnejši 

muzejski pedagoginji kot učiteljici. Učiteljica je naklonjena obisku muzeju, a je mnenja, 

da je treba učence s PP pred prihodom v muzej seznaniti z učno vsebino, ki se 

povezuje z muzejsko zbirko. Pri odgovoru je izhajala iz svoje izkušnje, ker je omenila, 

da učenje v muzeju brez predhodnega učenja v učilnici ni  primerno, vsaj za njen razred 
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ne. Postavi se mi vprašanje, ali učiteljica generalizira in podcenjuje svoje učence. 

Mogoče je, da pouk v muzeju nekaterim učencem ustreza. Kot bom prestavila v 

nadaljevanju je večina (3 od 5) učencev, ki so sodelovali v naši raziskavi, izkazala 

interes za ponoven obisk muzeja. 

Učenci, ki obiskujejo OŠ s PP z NIS, so manj kritični do drugih učencev in se nagibajo 
k nezrelemu presojanju socialnih situacij (Prilagojeni izobraževalni program devetletne 
osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 2012). Zato se strinjam z učiteljico, 
ki je mnenja, da je za uspešno učenje v muzeju potrebno pripraviti učence. Pomembno 
je, da so učenci z LMDR, ki imajo težave pri prilagajanju v socialnih situacijah, 
pripravljeni na potek pedagoške ure, poznajo vsebino oziroma vedo, kaj pričakovati in 
kako se obnašati. Za uspešno in učinkovito učenje pa je pomembno tudi, kot je v 
svojem odgovoru naglasila učiteljica, da učenje v muzeju temelji na nadgradnji znanja. 
Za uspešen obisk muzeja se mora obisk uporabiti kot ura utrjevanja ali nadgrajevanja 
(povezovanja) znanja in ne kot ura pridobivanja znanja. Poleg tega učenci drugače 
dojemajo obisk muzeja, če je ta povezan z učno snovjo in ne kot popestritev.  

Muzejska pedagoginja in učiteljica izhajata iz različnih zornih kotov. Muzejska 
pedagoginja se ne zaveda, da učenci s PP, za razliko od učencev, ki obiskujejo 
osnovnošolski program, potrebujejo več učne priprave in motivacije. Iz lastnih izkušenj 
izhajam, da učenci bolje sodelujejo, imajo večjo motivacijo in so zainteresirani za delo, 
če je obisk muzeja povezan z učno tematiko. Vendar se strinjam z mnenjem muzejske 
pedagoginje, ki pravi, da je obisk muzeja učencem s PP v pomoč pri razumevanju 
abstraktnejših tem, saj vpogled muzejskih predmetov zajema izkustveno učenje z 
uporabo različnih čutil. 

 

8.4.8.2 Pridobivanje znanja in veščin učencev v pedagoškem programu 

8.4.8.2.1 Pridobivanje učne snovi  

Muzejska pedagoginja in učiteljica sta izpostavili, da so učenci pridobili novo učno 

snov. 

Muzejska pedagoginja: »Učenci so spoznavali preteklost.« 

Učiteljica: »… se naučili novih stvari o 19. stoletju …« 

Pri odgovoru vidimo, da je učiteljica posredno izrazila, da so se učenci naučili nove 

informacije o učni snovi, ki jo trenutno z njimi obravnava v razredu. Muzejska 

pedagoginja pa je predpostavila, da so se učenci učili o preteklosti in ne le o 19. 

stoletju. 

8.4.8.2.2 Matematične veščine 

Učiteljica je omenila, da so učenci v muzeju računali. 

Učiteljica: »… računali so, katerega leta je bil France Prešeren star 20 let …« 

8.4.8.2.3 Razvoj komunikacijskih veščin 

Obe intervjuvanki sta povedali, da so učenci v muzeju komunicirali. 

Muzejska pedagoginja je poudarila, da so učenci postavljali vprašanja. 

Muzejska pedagoginja: »… postavljali vprašanja …« 
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Učiteljica je poleg tega, da so učenci muzejski pedagoginji postavljali vprašanja, 

navedla tudi odgovarjanje na vprašanja. 

Učiteljica: »… komunicirali so z muzejsko pedagoginjo, odgovarjali in postavljali so 

vprašanja …« 

8.4.8.2.4 Veščine branja 

Muzejska pedagoginja in učiteljica sta izpostavili veščine branja. 

Učiteljica je povedala, da so učenci brali napise na muzejskih predmetih. 

Učiteljica: »… brali so napise na muzejskih predmetih …« 

Muzejska pedagoginja je bila natančnejša in povedala, da so učenci na napisih iskali 

informacije o muzejskih predmetih. 

Muzejska pedagoginja: »Na napisih so iskali informacije o razstavljenih predmetih, ki 

jih je razstava ponujala.« 

8.4.8.2.5 Zmožnost raziskovanja predmetov 

Obe intervjuvanki sta poudarili, da so učenci z ogledovanjem raziskovali predmete. 

Učiteljica je dejala, da so učenci opazovali predmete. 

Učiteljica: »Opazovali so predmete.« 

Z njo se je strinjala muzejska pedagoginja. 

Muzejska pedagoginja: »Opazovali so oblike, funkcije in namembnosti predmetov.« 

Zmožnost raziskovanja predmetov je povezana z neposredno izkušnjo z muzejskim 

predmetom. Za slednjo sem ugotovila, da je razlog pedagoške vrednosti obiska 

muzeja po mnenju učiteljice in muzejske pedagoginje in se neposredno povezuje z 

izkustvenim učenjem. 

8.4.8.2.6 Razvoj ustvarjalnih veščin 

Muzejska pedagoginja je tudi poudarila, da so učenci med vodenjem razvijali 

domišljijo.  

Muzejska pedagoginja: »… si v domišljiji slikali prizore iz življenja v preteklosti.« 

8.4.8.2.7 Razvoj socialnih veščin 

Muzejska pedagoginja je obenem poudarila razvoj socialnih veščin, in sicer 

prilagajanje skupini. 

Muzejska pedagoginja: »Prilagajali so se skupini.« 

Učenci, ki obiskujejo OŠ s PP z NIS, imajo nižje intelektualne sposobnosti, zaradi 
katerih je omejena njihova sposobnost reševanja problemov, komunikacije in socialnih 
spretnosti  (Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom, 2012). Zato je pomembno, da pedagoški programi v 
muzejih spodbujajo praktične sposobnosti.  

V odgovorih muzejske pedagoginje so nakazane nekatere vrste znanj in veščin, ki jih 
v svoji raziskavi navaja E. Greenhill-Hooper (2007, str. 121–136): dejstva in informacije 
v povezavi s temo učne snovi, ostalimi šolskimi predmeti, o muzeju, o sebi 
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(samospoznavanje) in širšem svetu ter druge vrste dejstev in informacij, veščine 
mišljenja, komunikacijske veščine, socialne veščine, praktične veščine, ustvarjalne 
veščine, veščine branja in pisanja, prostorska predstavljivost, matematične veščine, 
IKT veščine, ostale veščine. Muzejska pedagoginja in učiteljica sta poudarili 
informacije v povezavi z učno snovjo, komunikacijske veščine in veščine branja. 
Učenci so v pedagoškem programu spoznavali preteklost, komunicirali, brali napise in 
si ogledovali predmete. Zmožnost raziskovanja predmetov lahko umestim med 
praktične veščine. Muzejska pedagoginja je obenem izpostavila tudi socialne in 
ustvarjalne veščine. Učenci so se po njenem mnenju v pedagoškem programu 
prilagajali skupini ter razvijali domišljijo. 

 

8.4.9 Pedagoška vrednost vodenega ogleda muzeja po mnenju učencev 

Na podlagi dobljenih rezultatov iz vprašalnika sem odgovorila na vprašanje, kakšno 
pedagoško vrednost učenci pripisujejo muzeju.  

Z vprašalnikom sem preverila: 

– ali je bil učencem obisk muzeja všeč in zakaj, 
– ali so se učenci z obiskom pedagoškega programa naučili kaj novega in  kaj 

so se naučili, 
– ali so učenci opazili povezavo med vsebino obiska muzeja in tem, kar se 

učijo v šoli ter kakšna je bila ta povezava, 
– ali je učencem po obisku muzeja snov bolj razumljiva in zakaj, 
– ali jim je obisk muzeja dal nove ideje za stvari, ki bi jih lahko storili in kakšne 

so te ideje, 
– ali je učencem bolj všeč pouk v muzeju ali pouk v učilnici in zakaj, 
– ali bi učenci ponovno obiskali muzej in s kom. 
 

Pridobljeni podatki so predstavljeni v tabelah, dodana je interpretacija. Iz navedenih 
pojasnil učencev je razvidno, da imajo učenci skromen besednjak, a imajo kljub temu 
jasno mnenje o razlogih, zakaj jim je nekaj všeč.  

 

8.4.9.1 Ocena obiska muzeja 

Zanimalo me je, kako so učenci ocenili obisk muzeja. 

Vprašanje je bilo zaprtega tipa in je vključevalo podvprašanje v obliki pojasnila 
odgovora. Učenci so imeli na voljo odgovore: da, ne in ne vem. 

 

Tabela 9  

Ocena obiska muzeja 

Ali ti je bil današnji obisk muzeja všeč 

Odgovor Anketirani učenec f f% 
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Učenec 

A 

Učenec 

B 

Učenec 

C 

Učenec 

D 

Učenec 

E 

Da X X X X X 5 100 

Ne      / / 

Ne vem      / / 

Skupaj      5 100 

 

Kot vidimo v tabeli 9, je vseh 5 učencev (100 %) odgovorilo, da jim je bil obisk muzeja 
všeč. Na podvprašanje, zakaj jim je bil obisk muzeja všeč, so učenci navedli podobne 
razloge. Učenec A in učenec D sta zapisala, da zato, ker je bilo zanimivo. Učenec B je  
pojasnil, da je videl stvari, ki jih doslej še ni videl. Učenec C je napisal, da se je naučil 
nekaj novega. Učenec E je zapisal, da je bilo v muzeju veliko zanimivih stvari. 

Odgovori učencev kažejo, da je bil obisk muzeja učencem všeč, ker so spoznali nove 
stvari in doživeli novo izkušnjo. Izkušnje v muzeju so vezane na muzejske predmete, 
ki so sredstvo učenja, kar sta izrazila tudi učenca B in E. Odgovor učenca C je poudaril 
dejavnik novega znanja.  

Pri vseh odgovorih učencev je vzpostavljen dejavnik pridobivanja znanja in 
izkustvenega učenja, ki ga poudarjajo tudi raziskovalci (Hooper-Greenhill, 2007, str. 4, 
Deng, 2015, str. 1, Berry, 1998, str. 9, Tavčar, 2009, v Blazinšek, 2018, str. 31). 

 

8.4.9.2 Novo znanje 

Zanimalo me je tudi, kaj so se učenci naučili. 

Vprašanje je bilo zaprtega tipa in je vključevalo podvprašanje v obliki pojasnila 
odgovora. Učenci so imeli na voljo odgovore: da, ne in ne vem. 

 

Tabela 10  

Novo znanje 

Ali si se naučil kaj novega? 

Odgovor 

Anketirani učenec 

f f% 
Učenec 

A 

Učenec 

B 

Učenec 

C 

Učenec 

D 

Učenec 

E 

Da X X X X X 5 100 

Ne      / / 
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Ne vem      / / 

Skupaj      5 100 

 

Kot vidimo v tabeli 10, je vseh 5 učencev (100 %) odgovorilo, da so se naučili nekaj 
novega. Na podvprašanje, kaj si se naučil, so navedli podobne odgovore, ki so se 
navezovali na učni predmet zgodovina. Učenec A je odgovoril, da je izvedel nekaj 
novega o slovenski zgodovini. Učenec B je odgovoril, da je spoznal nove predmete in 
videl, kako težko je bilo življenje slovenskega kmeta. Učenec C je zapisal, da se je 
naučil novo učno snov. Učenec D je kot pojasnilo zapisal, da se je naučil nekaj novega 
o 19. stoletju. Učenec E pa se je naučil, kako je bilo včasih živeti, kako so bili včasih 
oblečeni in kakšno orožje so imeli. 

Učenci so pri učni uri v muzeju pridobili novo znanje. Zapisani odgovori so povezani z 
vzgojno-izobraževalnim ciljem pridobivanje znanja in razumevanja, navezujejo se na 
učni predmet družboslovje: zgodovinski sklop, in sicer Življenje Slovencev v 
Habsburški monarhiji do prve svetovne vojne. 

 

8.4.9.3 Povezanost vsebine obiska muzeja in učne snovi 

Z vprašanjem »Ali si opazil povezavo med vsebino obiska muzeja in učno snovjo?« 

sem želela preveriti, ali so učenci z LMDR opazili, da se vsebina obiska muzeja 

povezuje z vsebino učne snovi. 

Vprašanje je bilo zaprtega tipa in je vključevalo podvprašanje v obliki pojasnila 
odgovora. Učenci so imeli na voljo odgovore: da, ne in ne vem. 

 

Tabela 11 

Povezanost vsebine obiska muzeja in učne snovi 

Ali si opazil povezavo med vsebino obiska muzeja in tem, kar se učite v šoli? 

Odgovor 

Anketirani učenec 

f f% 
Učenec 

A 

Učenec 

B 

Učenec 

C 

Učenec 

D 

Učenec 

E 

Da X X X X X 5 100 

Ne      / / 

Ne vem      / / 

Skupaj      5 100 
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Rezultati (glej tabelo 11) so pokazali, da so vsi učenci odgovorili, da so opazili 
povezavo med vsebino obiska muzeja in tem, kar se učijo v šoli. Na podvprašanje, 
kakšna je povezava, so kot pojasnila navedli podobne odgovore. Učenec A je zapisal, 
da je v muzeju bolj podrobno slišal snov, ki jo je slišal tudi v šoli. Učenec B je odgovoril, 
da je bila snov zelo podobna, le bolj natančna. Učenec C, učenec D in učenec E so 
navedli identičen odgovor, in sicer da je bila snov podobna. 

Prednost obiska muzeja je, da omogoči povezavo med učno snovjo in muzejsko zbirko. 
(Trampuš, 1998, str. 16). Muzej nudi nadgradnjo snovi, kar so opazili tudi učenci. 

Učenci, ki obiskujejo OŠ s PP z NIS, imajo težave pri prenosu znanja iz enega okolja 
v drugo (Lipec Stopar, Bračun Sova in Vodeb, 2009). Zato je spodbudno, da so opazili  
povezavo vsebine obiska muzeja in učne snovi. 
 

8.4.9.4 Razumevanje učne snovi 

Želela sem raziskati, ali je učna snov po obisku muzeja učencem bolj razumljiva. 

Vprašanje je bilo zaprtega tipa in je vključevalo podvprašanje v obliki pojasnila 
odgovora. Učenci so imeli na voljo odgovore: da, ne in ne vem. 

 

Tabela 12  

Razumevanje učne snovi 

Ali ti je po obisku muzeja snov bolj razumljiva? 

Odgovor 

Anketirani učenec 

f f% 
Učenec 

A 

Učenec 

B 

Učenec 

C 

Učenec 

D 

Učenec 

E 

Da X X X X X 5 100 

Ne      / / 

Ne vem      / / 

Skupaj      5 100 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da so vsi učenci na vprašanje odgovorili, da jim je po obisku 
muzeja snov bolj razumljiva. Na podvprašanje »Zakaj?« je učenec A odgovoril, da je 
ona (muzejska pedagoginja) snov povedala bolj doživeto. Učenec B je izpostavil, da 
je bila snov bolj jasno povedana. Učenec C je zapisal, da mu je bila razlaga zelo všeč. 
Učenec D je odgovoril, da je bila bolj natančna razlaga. Učenec E je izpostavil, da je 
videl, kako so včasih izgledale stvari. 

Štirje učenci (učenec A, B, C in D) so omenili razlago muzejske pedagoginje, le učenec 
E je izpostavil vpogled muzejskih predmetov. Obisk muzeja je priporočljiv za osebe s 
posebnimi potrebami, ker so muzejske zbirke sestavljene iz muzejskih predmetov in 
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replik, ki učencem omogočijo konkretno izkušnjo in lažje razumevanje učnih vsebin. 
Predmeti in artefakti so izjemno močni za pripovedovanje zgodb, saj preko njih 
muzejski pedagogi pripovedujejo zgodbe o časovnem obdobju, ljudeh, ki so jih 
uporabljali, kako so nastali, kdo jih je izdelal in kje, kako in kje so bili najdeni, oziroma 
zgodbe, ki ljudem pomagajo zgraditi povezavo s preteklostjo (Stringer, 2014, str. 42). 

Učenci so bili zadovoljni z razlago muzejske pedagoginje. Kot sem že ugotovila v 
poglavju Zadovoljstvo, je bila z izražanjem muzejske pedagoginje zadovoljna tudi 
učiteljica, ki je pohvalila jasno in razumljivo razlago muzejske pedagoginje. 

8.4.9.5 Ustvarjalnost  

Želela sem ugotoviti, ali je obisk muzeja učencem dal nove ideje za stvari (dejavnosti), 

ki bi jih lahko storili. 

Vprašanje je bilo zaprtega tipa in je vključevalo podvprašanje v obliki pojasnila 
odgovora. Učenci so imeli na voljo odgovore: da, ne in ne vem. 

 

Tabela 13 

Ustvarjalnost 

Ali ti je obisk muzeja dal nove ideje? 

Odgovor 

Anketirani učenec 

f f% 
Učenec 

A 

Učenec 

B 

Učenec 

C 

Učenec 

D 

Učenec 

E 

Da  X    1 20 

Ne   X  X 2 40 

Ne vem X   X  2 40 

Skupaj      5 100 

 

Kot vidimo v tabeli 13, obisk muzeja učencem ni dal novih idej. Učenec A in učenec D 
sta podala odgovor ne vem. Učenec C in učenec E sta obkrožila odgovor ne. Na 
vprašanje je pozitivno odgovoril le učenec B. Na podvprašanje, kakšne so te ideje, je 
odgovoril, da bi po ogledu muzeja narisal orožje (buzdovan), ki ga je videl v muzeju.  

Učenci z LMDR imajo težave v zanje prezahtevnih situacijah, ki zahtevajo abstraktno 
mišljenje (Lipec Stopar, Bračun Sova in Vodeb, 2009). Zato  tudi odgovori učencev ne 
kažejo, da bi obisk muzeja učencem vzbujal domišljijo, kljub temu da je bilo učno okolje 
v muzeju sproščeno ter je ponujalo večjo priložnost za ustvarjalnost in motivacijo. 
Menim, da bi učenci lažje urili domišljijo, če bi bil pedagoški program zasnovan kot 
delavnica, ki bi dodatno spodbujala ustvarjalno razmišljanje učencev. 
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8.4.9.6 Preferenca pouka v muzeju ali pouka v šoli 

Zanimalo me je tudi, ali je učencem bolj všeč pouk v razredu ali v muzeju. 

Vprašanje je bilo zaprtega tipa in je vključevalo podvprašanje v obliki pojasnila 
odgovora. Učenci so imeli na voljo odgovora: v šoli in v muzeju.  

Tabela 14  

Preferenca pouka v muzeju ali pouka v šoli 

Ali ti je bolj všeč pouk v muzeju ali pouk v šoli? 

Odgovor 

Anketirani učenec 

f f% 
Učenec 

A 

Učenec 

B 

Učenec 

C 

Učenec 

D 

Učenec 

E 

V muzeju X X X  X 4 80 

V šoli    X  1 20 

Skupaj      5 100 

 

Kot vidimo v tabeli 14, so štirje učenci (80 %) odgovorili, da jim je pouk v muzeju bolj 
všeč kot v šoli. Na podvprašanje »Zakaj?« so podali naslednje odgovore. Učenec A je 
zapisal, da se je pri pouku v muzeju veliko naučil. Učenec B in učenec C sta odgovorila, 
da jima ni bilo potrebno pisati. Učenec E je odgovoril, da si je  v muzeju stvari ogledal 
v živo, zato mu je bilo vse bolj razumljivo.  Učenec D, ki je edini obkrožil odgovor v šoli, 
je pojasnil, da mu je pouk v šoli bolj všeč kot pouk v muzeju, ker je pri pouku v šoli 
manj snovi.  

Iz odgovorov učencev je razvidno, kar poudarja tudi literatura, da muzej kot okolje nudi 
velik potencial za učenje. Predstavlja neformalno učno okolje in obsega značilnosti, ki 
se bistveno razlikujejo od tistih v šolskem učnem okolju (Hooper-Greenhill, 2007, str. 
4).  

Odgovor učenca D mi zastavlja vprašanji, ali je bila učna snov v muzeju za učenca 
prezahtevna ali pa ga ni preveč zanimala ter se mu je zdela dolgočasna. Učenec D je 
bil tudi edini učenec, ki ga je učiteljica pri poglavju zadovoljstvo omenila kot rahli 
vedenjski odklon (»Učenec D se je na koncu igral z uro.«). 

 

8.4.9.7 Želja po ponovnem obisku muzeja 

Želela sem izvedeti, ali bi učenci ponovno obiskali muzej. 

Vprašanje je bilo zaprtega tipa in je vključevalo podvprašanje v obliki pojasnila 
odgovora. Učenci so imeli na voljo odgovore: da, ne in ne vem. 

 

Tabela 15  
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Želja po ponovnem obisku muzeja 

Ali bi ponovno obiskal muzej? 

Odgovor 

Anketirani učenec 

f f% 
Učenec 

A 

Učenec 

B 

Učenec 

C 

Učenec 

D 

Učenec 

E 

Da X X X   3 60 

Ne    X X 2 40 

Ne vem      / / 

Skupaj      5 100 

 

Rezultati prikazani v tabeli 15 kažejo, da bi 3 od 5 učencev (60 %) ponovno obiskali 
muzej. Učenec A, učenec B in učenec C (60 %) so odgovorili, da bi ponovno obiskali 
muzej. Učenec D in učenec E sta na vprašanje odgovorila nikalno in obkrožila odgovor 
ne. Učenci, ki so na zgoraj zastavljeno raziskovalno vprašanje odgovorili pritrdilno, so 
na podvprašanje »S kom?« odgovorili: »Muzej bi obiskal z družino.« 

Glede na to, da so vsi učenci odgovorili, da jim je bil obisk muzeja všeč, sem 

pričakovala, da bodo učenci želeli ponovno obiskati muzej. Kljub temu sta dva učenca 

dejala, da si ne bi ponovno ogledala muzeja. Med njima je bil učenec, ki je na prejšnje 

vprašanje »Ali ti je bolj všeč pouk v muzeju ali v šoli?« odgovoril v šoli, kot razlog pa 

podal, da je v šoli manj učne snovi. Otroci raje obiščejo muzej v družbi staršev kot pa 

z razredom, saj si lahko podrobneje ogledajo stvari, ki jih osebno zanimajo, in se o njih 

pogovorijo s svojo družino (Jensen, 1995, v Falk, Dierking in Foutz, 2007, str. 33). 

Osrednji cilj družine, ko obišče muzej, je biti skupaj (Tavčar, 2009, str. 121). 

Tudi vsi ostali učenci, ki bi ponovno obiskali muzej, bi se vanj odpravili s svojo družino. 
Zato sklepam, da so učenci, če bi se odločili s seboj pripeljati družinske člane, pri 
ogledu razstave uživali. 

Raziskave kažejo, da učenci pri obisku muzeja uživajo, velika večina jih misli, da so se 
naučili novih stvari, nabrali nove veščine, povečali svojo motivacijo in začeli razmišljati 
o svojem šolskem delu (Hooper-Greenhill 2007, str. 139). Tudi skupni rezultati 
zgornjega vprašalnika kažejo, da je bil učencem obisk muzeja všeč, da so se naučili 
novih stvari in izboljšali razumevanje učne snovi.  O tem priča tudi primerno obnašanje, 
sodelovanje in interes učencev med potekom pedagoškega programa. Učiteljica in 
muzejska pedagoginja sta poudarili, da sta bili presenečeni nad interesom in znanjem, 
ki so ga učenci izkazali.  

Na podlagi teh rezultatov zato ugotavljam, da učenci v obisku muzeja vidijo pedagoško 
vrednost. Vsi so odgovorili, da so se pri obisku muzeja naučili nekaj novega o učni 
snovi. Večini učencev je bil pouk v muzeju bolj všeč kot pouk v muzeju. Učenci niso 
omenili, da bi jim obisk muzeja dal novo idejo, a mogoče bi dobili drugačne rezultate, 
če pouk v muzeju ne bi bil zasnovan kot učna ura, temveč kot delavnica.  
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8.5 Ugotovitve 

Predstavljam strnjene odgovore na raziskovalna vprašanja. Oblikovani so v skladu z 
triangulacijo podatkov z raziskovalnimi metodami: polstrukturiran intervju, vprašalnik in 
opazovanje z udeležbo. 

1. Kako učiteljica in muzejska pedagoginja načrtujeta obisk muzeja? 

  

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU Z UČITELJICO: 

Načrtovanje obiska muzeja pri učiteljici 

Učiteljica se je za obisk muzeja odločila zaradi želje po nadgradnji učne snovi, obisk 
muzeja pa doživlja tudi kot popestritev pouka. Izpostavila je tudi, da v muzeju učenje 
in poučevanje potekata drugače kot v šoli in da bo obisk vodenega ogleda muzeja 
izkoristila pri poučevanju. Za izbran muzej se je odločila zaradi bližine, učne snovi in 
dostopnosti. Učiteljica z učenci muzeja ne obišče pogosto, le v okviru kulturnega 
dneva, samostojne udeležbe razstave v muzeju pa se ne poslužuje. To, da muzeja 
ne obiščejo pogosto, je pripisala zahtevni organizaciji. Učiteljica je pri pripravi in 
izdelavi načrta obiska muzeja določila število učencev, čas trajanja, izvajalca vodenja 
in pot do muzeja. Pot do muzeja z učenci je fleksibilno združila s prometno vzgojo. 
Učenci so z obiskom muzeja, poleg utrjevanja in pridobivanja znanja o učni snovi, 
utrjevali tudi znanje o prometu. Učiteljica se je za pedagoški program v muzeju 
dogovorila  preko telefonskega klica. Učence je pripravila na obisk muzeja tako, da 
jih je obvestila o ogledu muzeja in se pogovorila o primernem vedenju ter jim razložila 
pomen muzeja. Pred prihodom v muzej je učencem predstavila učno snov 
(pomembni dogodki v 19. stoletju). Učiteljica se je po koncu obiska muzeja z učenci 
pogovorila o vtisih obiska muzeja.  

 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU Z MUZEJSKO PEDAGOGINJO: 

Načrtovanje obiska muzeja pri muzejski pedagoginji 

Muzejska pedagoginja ni formalno usposobljena za vodenje skupin učencev ali oseb 
s PP. Zanaša se na izkušnje. Izobražuje se samostojno s prebiranjem spletnih strani 
in zbornikov, ki jih izdajajo društva za pomoč osebam s PP. Pregledala je tudi učne 
načrte šol s PP z NIS. Izpostavila je nezanimanje šolskih skupin iz OŠ s PP z NIS na 
Gorenjskem za obisk muzejev. Pri načrtovanju pedagoškega programa se zanaša na 
učni načrt. Prilagodila je že izdelan pedagoški program. Muzejska pedagoginja se na 
vodenje pedagoškega programa ni pripravila in se je zanašala na intuicijo in izkušnje.  

 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU Z UČITELJICO IN MUZEJSKO PEDAGOGINJO: 

Sodelovanje med učiteljico in muzejsko pedagoginjo 

Muzejska pedagoginja in učiteljica sta se pri načrtovanju pedagoškega programa 
zanašali na vsebino učne snovi in učni načrt. Poudarili sta pomen izmenjave informacij. 
Kot pomembne podatke sta opredelili posebne potrebe, število učencev in  vsebino. 
Muzejska pedagoginja je izpostavila tudi starost učencev in čas trajanja pedagoškega 
programa. Ustna evalvacija pedagoškega programa je bila izvedena po koncu 
pedagoškega programa.  
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2. Kakšna je izvedba pedagoškega programa Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje z 
vidika poteka učne ure, upoštevajoč dejavnosti muzejske pedagoginje, učiteljice in 
učencev? 

 

OPAZOVANJE: 

Pedagoški program Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje je bil zasnovan kot vodeni 
ogled in izobraževalni dialog, pri katerem je muzejska pedagoginja uporabljala metodi 
dela razgovor in razlago. Pri tem je z vprašanji spodbujala sodelovanje učencev in 
njihovo izražanje. Ponudila jim je tudi nekaj prostega časa za samostojen ogled 
muzejskih sob.  Izvajalka programa je bila muzejska pedagoginja, učiteljica je prevzela 
pasivno vlogo mediatorja in skrbela za red in disciplino. Učenci so pri učni uri pridobivali 
novo znanje in utrjevali učno snov. 

Ugotovila sem, da so bili učenci v pedagoškem programu aktivni udeleženci. 

Samostojno in vodeno so z muzejsko pedagoginjo opazovali ter primerjali muzejske 

predmete, poslušali so njeno razlago, ji zastavljali vprašanja in odgovarjali na njena 

vprašanja. 

Muzejska pedagoginja si je z učenci ogledovala muzejske predmete, jih opisovala ter 

jih med seboj primerjala. Z muzejskimi predmeti je tudi demonstrirala. Učencem je 

razlagala o življenju Kranjcev v 19. stoletju. Učence je med vodenjem spodbujala, jim 

postavljala vprašanja in podvprašanja ter odgovarjala na njihova vprašanja.  

Učiteljica je imela pasivno vlogo. Izvajalka je bila muzejska pedagoginja. V izvajanje 

pedagoškega programa je posegla le v primeru težav z vedenjem učencev in če so 

učenci imeli težave z razumevanjem razlage muzejske pedagoginje. 

 
3. Kakšna je kakovost izvedbe pedagoškega programa Učna ura: Sprehod skozi 19. 

stoletje z vidika poteka vodenja, načina vodenja, strukture pedagoškega programa 
in komunikacije? 

 

OPAZOVANJE:  

Program in njegova izvedba sta bila kvalitetna.  

Dejavnosti v programu so bile sistematične ter povezane in usklajene z učno snovjo 
učencev. Muzejska pedagoginja je upoštevala prvine poteka vzgojno-izobraževalnega 
dela. Učno snov je aktualizirala in konkretizirala, tako da je način življenja oziroma 
mode oblačenja ali uporabe pohištva povezala z življenjem sodobnih ljudi in ju med 
seboj primerjala. Prav tako je muzejska pedagoginja pri razlagi izhajala iz življenjskih 
primerov, pri katerih je izpostavljala problem. Uporabljeni muzejski predmeti so bili 
povezani s cilji pedagoškega programa. Govor muzejske pedagoginje je bil prilagojen 
razvojni stopnji učencev. Pri razlagi je poudarjala zanimivosti in pomembnosti. Učenci 
so razumeli njeno razlago in navodila ter jo upoštevali. Opazila je njihove znake 
zanimanj in jim ponudila dodatno razlago. Muzejska pedagoginja je postavila 
vprašanja, ki so bila različnih stopenj in tipov. Odgovore je poslušala in njihove napake 
sprejela z razumevanjem. Učencem je nudila povratno informacijo in pohvale. 
Muzejska pedagoginja je učencem nudila možnost postavljanja vprašanj. Kot 
pomanjkljivost navajam, da je muzejska pedagoginja pri vodenju pozabila na 
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vključevanje manj aktivnih in manj glasnih učencev. Prav tako ni dopuščala dovolj časa 
za razmislek, saj je prehitro postavila podvprašanja. Muzejski predmeti so bili nazorni, 
a premalo izkoriščeni, replik ni bilo. 

Učenci so razumeli razlago ter se naučili novih podatkov o življenju Kranjcev v 19. 
stoletju. 

Pomembno se mi zdi poudariti, da je bila razstava po obsegu in vsebini primerna 
razvojni stopnji učencev, ki obiskujejo OŠ s PP z NIS, prav tako pa tudi vodenje 
muzejske pedagoginje. 

 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU Z UČITELJICO IN MUZEJSKO PEDAGOGINJO: 

Učiteljica je bila z vodenjem muzejske pedagoginje zadovoljna. Svoje zadovoljstvo je 
opredelila z osebnostnimi lastnosti muzejske pedagoginje, primernim izražanjem in 
interakcijo muzejske pedagoginje z učenci. 

Muzejska pedagoginja je nasprotno izpostavila, da bi izvedbo pedagoškega programa 
lahko še izboljšala. Kot pomanjkljivost lastnega vodenja je omenila prehiter govor ter 
da bi učencem morala nuditi več časa za samostojen ogled muzejskih sob. 

 

 
4. Kakšni so aktivnost, sodelovanje, obnašanje in interes učencev v pedagoškem 

programu Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje? 

 

OPAZOVANJE: 

Učenci so, izjema je učenec D, upoštevali pravila lepega vedenja v muzeju. Z 
zanimanjem so opazovali muzejske predmete, poslušali in upoštevali navodila 
muzejske pedagoginje ter odgovarjali na njena vprašanja. Učenci so razmišljali, ko jim 
je muzejska pedagoginja zastavila problemska vprašanja.  Muzejski pedagoginji so 
vprašanja postavili učenec B, učenec C in učenec D, učenec A in učenec E pa jih nista 
zastavila. Učenec B je bil edini izmed učencev, ki je muzejsko pedagoginjo prosil za 
dodatno razlago.  

 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU Z UČITELJICO IN MUZEJSKO PEDAGOGINJO: 

Učiteljica in muzejska pedagoginja sta bili zadovoljni z dejavnostjo učencev v muzeju. 
Po njunem mnenju so učenci med učno uro v muzeju dobro sodelovali, se primerno 
vedli in kazali interes za muzejske predmete. Učenci so tudi zastavljali vprašanja in 
odgovarjali nanje. Kot edinega motečega učenca je učiteljica izpostavila učenca D.  

 
5. Kakšno pedagoško vrednost vodenemu ogledu muzeja pripisujejo muzejska 

pedagoginja ter učiteljica in učenci iz 8. razreda OŠ s PP z NIS? 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU Z UČITELJICO IN MUZEJSKO PEDAGOGINJO: 

Muzejska pedagoginja učenju v muzeju pripisuje sproščeno učno okolje. Učiteljica in 
muzejska pedagoginja vodenemu obisku muzeja pripisujeta pomen drugega 
pedagoga z drugačno razlago, pomen neposredne izkušnje z muzejskimi predmeti, ki 
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zagotavljajo izkustveno učenje, ter pomen interdisciplinarnosti. Muzejska pedagoginja 
je obenem izpostavila tudi pojem sproščenega vzdušja.  

Muzejska pedagoginja in učiteljica menita, da so učenci s pomočjo vodenega ogleda 
muzeja pridobili znanje in razvijali veščine. Obe sta poudarili informacije v povezavi z 
učno snovjo, komunikacijske veščine, veščine branja in zmožnost raziskovanja 
predmetov. Muzejska pedagoginja je obenem izpostavila tudi socialne in ustvarjalne 
veščine.  

Pokazale so se manjše razlike v odnosu do pedagoške vrednosti obiska muzeja. 
Učiteljica obisk vodenega ogleda muzeja doživlja kot dopolnitev učenja v učilnici. 
Muzejska pedagoginja pa je naklonjena pouku v muzeju. 

 

VPRAŠALNIKI: 

Odgovori učencev kažejo, da je bil obisk muzeja učencem všeč, ker so spoznali nove 
stvari in doživeli novo izkušnjo. Učenci so pri učni uri v muzeju pridobili novo znanje o 
učni snovi. Vsi učenci so odgovorili, da so opazili povezavo med vsebino obiska 
muzeja in tem, kar se učijo v šoli. Učenci so tudi odgovorili, da jim je po obisku muzeja 
snov bolj razumljiva. Učenci v muzeju niso razvijali ustvarjalnosti. Večini učencev je bil 
pouk v muzeju bolj všeč kot v učilnici. Večina učencev bi tudi ponovno obiskala muzej, 
in sicer s svojo družino. O opisanem priča tudi primerno vedenje in sodelovanje 
učencev, ki je presenetilo učiteljico in muzejsko pedagoginjo. 
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9 Sklep 

Ena osrednjih nalog sodobnega muzeja je vzgoja in izobraževanje. Zato se muzejsko 

osebje trudi, da v muzeje privabi šolske skupine. Med njimi so tudi učenci, ki obiskujejo 

OŠ s PP z NIS. Muzejski pedagog mora pri načrtovanju pedagoškega programa 

upoštevati določene omejitve učencev in jim prilagoditi potek in izvedbo pedagoškega 

programa. Zato je potrebno, da učitelj in muzejski pedagog sodelujeta pri načrtovanju 

in izvedbi pedagoškega programa. Obisk muzeja bo zanimiva in poučna izkušnja za 

učence le, če bo kustos učencem na razumljiv način in preko uporabe različnih čutil 

predstavil in osmislil muzejske artefakte.  

S študijo primera, ki je obsegala obisk muzeja z učenci 8. razreda v OŠ s PP z NIS, 
sem dobila vpogled, kako učenci, ki imajo LMDR, učiteljica, ki poučuje v OŠ s PP z 
NIS, in muzejska pedagoginja doživljajo in vrednotijo izkušnjo učne ure v muzeju. 
Ugotovila sem, kakšno pedagoško vrednost obisku vodenega ogleda učencev, ki 
obiskujejo OŠ s PP z NIS, pripisujeta muzejska pedagoginja in učiteljica. Z 
opazovanjem sem opredelila dejavnosti učiteljice, muzejske pedagoginje in učencev v 
pedagoškem programu ter ocenila kakovost izvedbe pedagoškega programa. 
Raziskala sem tudi, kako poteka sodelovanje med muzejsko pedagoginjo in učiteljico. 
Zanimalo me je predvsem, na kaj so pedagoški delavci in muzejski pedagogi pozorni 
pri načrtovanju obiska muzeja in načrtovanju pedagoškega programa. Ker sem želela 
celostni vpogled, sem pri študiji primera uporabila različne raziskovalne metode: 
vprašalnike (učenci), polstrukturirana intervjuja (muzejska pedagoginja in učiteljica) ter 
opazovanje. 

S pomočjo vprašalnikov sem ugotovila pedagoško vrednost obiska muzeja po mnenju 
učencev. Rezultati so pokazali, da učenci pozitivno vrednotijo izkušnjo pouka v 
muzeju. Obisk muzeja jim je bil všeč. Učenci so pridobili novo znanje in doživeli novo 
izkušnjo. 

S pomočjo polstrukturiranih intervjujev sem pridobila mnenje učiteljice in muzejske 
pedagoginje o izvedbi učne ure in dejavnostih učencev. Učiteljica je bila z vodenjem 
muzejske pedagoginje zadovoljna. Muzejska pedagoginja pa s svojim lastnim 
vodenjem malo manj. Obe sta pozitivno ocenili sodelovanje, interes in komunikacijo 
učencev. 

S pomočjo polstrukturiranih intervjujev sem tudi raziskala, kakšna je pedagoška 
vrednost obiska muzeja v OŠ s PP z NIS po mnenju učiteljice in muzejske pedagoginje. 
Pojmovanje pedagoške vrednosti obiska muzeja je pri učiteljici in muzejski pedagoginji 
podobno. Obe sta izpostavili, da muzej nudi drugega pedagoga, konkretno izkušnjo z 
muzejskimi predmeti in povezovanje znanj. Muzejska pedagoginja je izpostavila tudi 
vpliv sproščenega vzdušja. Razlike so se pokazale pri pojmovanju odnosa do 
pedagoške vrednosti. Pouku v muzeju za učence, ki obiskujejo OŠ s PP z NIS, je bolj 
naklonjena muzejska pedagoginja kot učiteljica. Učiteljica je opozorila, da učenci, ki 
obiskujejo OŠ s PP z NIS, zaradi LMDR potrebujejo temeljito pripravo na obisk 
vodenega ogleda muzeja. 

Tudi načrtovanje obiska muzeja pri učiteljici in muzejski pedagoginji ter njuno 
sodelovanje sem preučila z rabo polstrukturiranih intervjujev. Učiteljica je načrt obiska 
muzeja izdelala tako, da je določila število učencev, izbrala pot do muzeja ter določila 
izvajalca vodenja po muzeju. Učence je na obisk muzeja pripravila s pogovorom o učni 
snovi, pomenu muzeja in bontonu v muzeju.  
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Muzejska pedagoginja je program načrtovala v skladu z učnim načrtom. S pomočjo 
učnega načrta in vsebin učbenika je prilagodila že oblikovan pedagoški program. Zato 
ugotavljam, da izbran pedagoški program za učence, ki obiskujejo OŠ s PP z NIS, ni 
bil specialno oblikovan.                                                                                                                                                                      

Sodelovanje med učiteljico in muzejsko pedagoginjo sem preučila s polstrukturiranima 
intervjujema in ga ocenjujem kot zadovoljivega.  Pri sodelovanju sta muzejska 
pedagoginja in učiteljica poudarili pomen izmenjave informacij. Kot pomembne 
informacije sta izpostavili posebne potrebe, število učencev in vsebino pedagoškega 
programa. 

Ker v slovenskem prostoru ne najdemo raziskave, ki bi se ukvarjala z učenjem in 
doživljanjem učencev, ki obiskujejo OŠ s PP z NIS, v muzeju, je magistrska naloga 
prispevek na specialno-pedagoškem področju, še posebej na področji muzejskega in 
šolskega izobraževanja učencev z LMDR.  Posebej zato, ker je izpostavila, da so tudi 
šolske skupine iz OŠ s PP z NIS obiskovalci muzejev in si zaslužijo kakovostno 
načrtovan pedagoški program.  

V nadaljevanju zato predstavljam nekaj predlogov za izboljšanje vodenja in vsebine 
pedagoškega programa. 

Za začetek bi priporočila izdelavo replik muzejskih predmetov in možnost rabe leče pri 
ogledovanju muzejskih predmetov. Opazovanje muzejskih predmetov vzbuja 
radovednost ter prispeva k samostojnemu kritičnemu razmišljanju. Raziskovanje 
muzejskih predmetov je eden izmed pogojev izkustvenega učenja, ki je koristno za vse 
obiskovalce, ne le za osebe z LMDR.  

Kot predlog izboljšanja vodenja, v katerem bi učenci imeli aktivnejšo vlogo, prilagam 
dejavnosti, ki sem jih strnila v delovni zvezek (priloga 10). V muzejskem delovnem 
zvezku se na koncu pod poglavjem priloga nahaja poglobljen opis delovnega zvezka 
z opredelitvijo povezanosti delovnega zvezka z učnim načrtom in cilji učnega načrta 
ter navodili za njegovo uporabo. Muzejski delovni zvezki so pogost pripomoček pri 
muzejski učni uri. Reševanje delovnega zvezka poteka ob vodenju muzejskega 
pedagoga, ki učence vodi, jim pomaga in jih usmerja (Breznik, 2008, str. 19).  

Delovni zvezek je bil izdelan v skladu s pedagoškim programom in učnim načrtom za 
družboslovje v 8. razredu. Muzejski zvezek je prilagojen za učence, ki obiskujejo 3. 
triletje. Gradivo je pripravljeno tako, da učencem ne koristi le pri pridobivanju učne 
snovi, temveč spodbuja tudi urjenje pozornosti. Vprašanja, namenjena 
učenkam/učencem, so zastavljena tako, da s pomočjo zemljevida iščejo muzejske 
predmete v ustreznem razstavnem prostoru, po vzoru igre »iskanje zaklada«. Ko 
najdejo sobo ali muzejski predmet, po opazovanju muzejskega predmeta razmišljajo 
ter v delovnem zvezku rešijo naloge.  

Muzejski delovni zvezek je namenjen utrjevanju učne snovi, pridobljene pri učni uri, 
hkrati pa s svojo zasnovo omogoča tudi nadgradnjo znanja. S tem namenom so v 
delovnem zvezku dodane naloge, ki omogočajo samostojno raziskovanje muzejskih 
predmetov v posameznih muzejskih sobah.  

Ker muzejsko učenje temelji na opazovanju muzejskih predmetov in spodbujanju 
samostojnega (kritičnega) mišljenja, je priporočljivo, da  učitelj ali muzejski pedagog 
učencem razdeli delovne zvezke po zaključku pedagoškega programa  ter s pomočjo 
legende v muzejskem delovnem zvezku razloži način reševanja – muzejski pedagog 
oz. učitelj lahko razdeli delovne zvezke tudi na začetku pedagoškega programa, a s 
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tem tvega, da učenci izgubijo zanimanje za pedagoški program in vso pozornost 
osredotočijo na zapisovanje (Randol, 2004, v Falk, Dierking in Foutz, 2007, str. 35). 

Prilagoditve vključujejo povečano pisavo (Arial 14), povečan razmik med vrsticami 
(1,5) in jasno ločene naloge. Naloge so izdelane v skladu z Bloomovo taksonomijo 
znanj. Upoštevala sem tudi, da učenci potrebujejo več prostora pri zapisu. Navodila za 
izpolnjevanje delovnega zvezka sem obenem zapisala in prikazala s piktogrami. 
Pomembni podatki so zapisani z velikimi črkami v krepkem tisku. Fotografije v 
muzejskem zvezku so uporabljene za namen orientacije učencev v prostoru. 
Fotografije so bile fotografirane v muzeju z dovoljenjem direktorice Gorenjskega 
muzeja. Na koncu delovnega zvezka se nahaja tudi križanka, ki je bila samostojno 
izdelana v računalniškem programu Hot Potatoes. Delovni zvezek vključuje opis 
izdelka in način uporabe, dodane so mu tudi rešitve nalog. 

Predlagam tudi nekaj dejavnosti, ki so vezane na Kolbovo teorijo učenja, ki zajema 
aktivno udeležbo na več ravneh (Lah, 2010, str. 35, v Jesenovec, 2017, str. 34). Na 
primeru opreme poštarja (poštni rog) v času vladanja Marije Terezije in Jožefa II. bi 
predlagala naloge za različne učne tipe, ki so predstavljeni v poglavju Teorije učenja. 
Sanjač bi razmislil, kaj je ta predmet v preteklosti predstavljal, dejavnež bi si sam iz 
odpadnih materialov (predlagam uporabo tulca ali časopisnega papirja) izdelal repliko 
poštarskega rogu, preizkuševalec bi preizkusil delovanje rogu in ga poskusil še 
izboljšati. Mislec pa bi razmisli, zakaj so v starih časih uporabljali takšno napravo.  

Poleg nadaljnjih raziskav na področju muzejske pedagogike za osebe z LMDR, še 
posebej učence s PP, bi bilo potrebno delovati tudi v smeri ozaveščanja in 
usposabljanja muzejskih pedagogov o značilnostih učencev, ki obiskujejo OŠ s PP z 
NIS, ter kako tem značilnostim prilagoditi vodenje, ki bi vplivalo na učinkovito učenje v 
muzeju ter uspešen obisk muzeja. 

Nadaljnja implikacija se pokaže tudi pri odgovoru učiteljice, ki je nakazal, da OŠ s PP 
z NIS v muzej ne prihaja zaradi zahtevne organizacije, tu izpostavljam težave vodstva 
pri zagotavljanju  spremstev učencev pri izvenšolskih dejavnosti. Svetovala bi, da se 
šola posluži akcije muzej v šolo. Muzeji izvajajo dejavnosti tudi zunaj matičnih 
prostorov in na spletu (virtualni muzeji), saj želijo povečati dostopnost muzejskih zbirk 
tistim, ki zaradi različnih ovir ne morejo priti v muzej.  

Na koncu naj dodam še ugotovitve, ki se dotikajo pisanja magistrske naloge. 

Pri pisanju empiričnega dela magistrske naloge sem se spopadala z negotovostjo, ker 
sem se prvič lotila študije primera, ki zahteva tri raziskovalne tehnike: opazovanje, 
intervju in vprašalnik. Poleg tega je tema magistrskega dela vsebovala majhen vzorec, 
kar je tudi razlog, da rezultatov raziskave ne morem posplošiti in zapisati definitivnih 
ugotovitev in izsledkov. Ob pisanju se mi je porodilo nekaj idej, kako bi temo opredelila 
drugače in še bolj podrobno raziskala učenje v muzeju pri osebah, ki obiskujejo 
osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom:  

– Pri vzorcu bi lahko zajela večje število učencev in učiteljev v OŠ s PP z NIS, to 
bi storila tako, da bi se udeležila dneva dejavnosti, ki bi bil zastavljen kot obisk 
muzeja. 

– Izvedla bi akcijsko raziskavo: na podlagi opisanega programa bi v sodelovanju 
z učiteljico in muzejsko pedagoginjo naredila specialni program, torej program, 
ki bi bil izdelan izrecno za osebe z LMDR ter nato primerjala mnenja in 
doživljanja učiteljice in učencev. 
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– Ker sem v teoretičnem delu predstavila opis programa Učna ura: Sprehod skozi 
19. stoletje, pri katerem v opisu zasledimo, da se program izvaja z učnimi 
mapami, bi lahko naredila primerjavo med vodenjem z učnimi mapami ali 
delovnimi zvezki in vodenjem brez učnih map, mape bi lahko tudi prilagodili. 
Mape so sicer dobrodošel pripomoček pri usvajanju znanja. Raziskava, ki jo je 
izvedel Randol (2004, v Falk, Dierking in Foutz, 2007, str. 35), pa nasprotno 
ugotavlja, da se učenci pri reševanju map in delovnih listov obnašajo drugače 
kot pri samostojnem ogledu. Učenci se osredotočijo le na iskanje odgovorov z 
namenom dokončanja naloge, namesto da bi si sami ogledali razstavo in 
potešili radovednost. Poudarja tudi, da zbiranje odgovorov vključuje mehansko 
aktivnost in negativno vpliva na sintezo (povezovanje) in analizo. Zato bi bilo 
koristno raziskati, če ugotovitve Randola veljajo tudi za učence, ki obiskujejo 
OŠ s PP z NIS z LMDR. 

– Učiteljica, ki je sodelovala v raziskavi, ima rahle zadržke do učenja in 
poučevanja v muzeju, zato bi bilo smiselno preveriti, kakšen odnos imajo ostali 
specialni pedagogi v Sloveniji do obiska muzeja.  

– Na podlagi odgovorov muzejske pedagoginje in učiteljice, ki sta pokazala, da 
OŠ s PP z NIS na Gorenjskem redko obiščejo Gorenjski muzej, bi bilo koristno 
tudi raziskati, kako pogosto slovenske OŠ s PP z NIS obiščejo muzeje, še 
posebej, ker je ta raziskava pokazala, da so učenci obisk muzeja doživeli kot 
pozitivno izkušnjo.  

Upam, da bo magistrska naloga spodbudila Gorenjski muzej in ostale muzeje, da se 
bo lotil izdelave specialnih pedagoških programov in se pri tem tesneje povezal s 
šolami.   
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11 Priloge 

Priloga 1  

 

 

Priloga 2 

OPAZOVALNI LIST: ANALIZA POTEKA UČNE URE V MUZEJU 

 

Datum: 

Razred: 

Število učencev: 

Naslov muzejskega programa: 

Izvajalec: 

Tip učne ure: 
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Vsebina učne ure: 

Uporabljeni didaktični pripomočki:  

Metode dela in učne oblike: 

Čas trajanja: 

 

Kraj in čas Dejavnost muzejske pedagoginje Dejavnost učiteljice Dejavnost učencev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Priloga 3 

OPAZOVALNI LIST: ANALIZA POTEKA DEJAVNOSTI MUZEJSKE PEDAGOGINJE 

Dejavnost muzejske 

pedagoginje 

 

Doseganje kriterija 

Področja opazovanja Dosega 
Delno 

dosega 

Ne 

dosega 
Pojasnilo 

Potek pedagoškega programa 

Prehod iz dejavnosti 

na drugo dejavnost je 
    



Rakovec, A. (2019). Pedagoška vrednost obiska muzeja v programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

116 

 

izveden nemoteče in 

neprekinjeno. 

Dejavnosti so med 

seboj usklajene in 

povezane. 

    

Dejavnosti v 

pedagoškem 

programu so 

prilagojene razvojno 

mentalni stopnji 

učencev. 

    

Dejavnosti 

upoštevajo različne 

učne stile. 

    

Pedagoški program 

traja dogovorjen čas. 
    

Muzejska 

pedagoginja poskrbi 

za kratke odmore 

med vodenjem. 

    

Vodenje pedagoškega programa 

Muzejska 

pedagoginja se pred 

vodenjem predstavi 

in izvede uvodno 

motivacijo. 

    

Muzejska 

pedagoginja učence 

po pedagoškem 

programu vodi 

sistematično, pri tem 

izpelje ugotovitve in 

ustrezno oblikuje 

svoje misli. 

    

Muzejska 

pedagoginja snov 

konkretizira, 

aktualizira in ilustrira 
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z življenjskimi 

primeri. 

Muzejska 

pedagoginja med 

vodenjem izpostavlja 

probleme. 

    

Vodenje je 

prilagojeno 

predznanju učencev. 

     

Pri razlagi navaja 

zanimivosti in 

poudarja pomembne 

podatke. 

    

Muzejska 

pedagoginja med 

razlago preverja 

razumevanje vsebin. 

    

Muzejska 

pedagoginja podaja 

vprašanja, ki so 

različnih stopenj in 

tipov (npr. 

problemska, odprta, 

zaprta vprašanja). 

    

Muzejska 

pedagoginja poda 

jasna, enostavna, 

nesestavljena in 

razumljiva navodila, 

ki so prilagojena 

razvojni stopnji 

učencev. 

    

Interakcija z učenci 

Muzejska 

pedagoginja 

vzpostavlja stike z 

učenci, jih upošteva. 
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Muzejska 

pedagoginja pri 

vodenju vključuje 

manj aktivne, 

zadržane in manj 

sposobne učence. 

    

Muzejska 

pedagoginja opazi 

znamenja zanimanja 

učencev. 

    

Muzejska 

pedagoginja učence 

spodbuja k 

postavljanju vprašanj. 

    

Muzejska 

pedagoginja se 

odziva na pobude 

učencev, jih spodbuja 

k sodelovanju in 

posluša, njihove 

zmote ter napake pa 

sprejema z 

razumevanjem. 

    

Muzejska 

pedagoginja 

učencem poda 

povratno informacijo 

in jih pohvali. 

    

Muzejska 

pedagoginja ustvarja 

sproščen in prijeten 

odnos. 

    

Muzejska 

pedagoginja posluša 

odgovore učencev, 

razvija pogovor z 

njimi ter med njimi 

samimi. 
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Muzejska 

pedagoginja z 

vprašanji spodbuja 

učence k 

razmišljanju. 

    

Muzejska 

pedagoginja po 

zastavljenem 

vprašanju učencem 

dopusti dovolj časa 

za premislek. 

    

Muzejska 

pedagoginja 

spodbuja učence, da 

izrazijo svoje misli. 

    

Raba muzejskih predmetov in replik 

Muzejska 

pedagoginja rokuje z 

replikami in 

muzejskimi predmeti 

in učencem pokaže 

pravilno ravnanje z 

njimi. 

    

Uporabljeni muzejski 

predmeti in replike so 

povezani z vsebino in 

s cilji pedagoškega 

programa. 

    

Uporabljeni muzejski 

predmeti in replike so 

nazorni in izkoriščeni. 

    

Muzejski predmeti in 

replike pripomorejo k 

usvajanju in 

razumevanju novih 

pojmov. 

    

Izražanje 
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Muzejska 

pedagoginja govori 

jasno, razločno in 

razumljivo. 

    

Muzejska 

pedagoginja pri 

govoru uporablja 

prilagojen, 

enostavnejši 

besednjak. 

    

Muzejska 

pedagoginja ob 

govoru uporablja 

ustrezno nebesedno 

govorico (drža, 

kretnje, mimika). 

    

Muzejska 

pedagoginja govori 

artikulirano (premori, 

poudarki). 

    

Individualne prilagoditve 

Muzejska 

pedagoginja nudi 

učencem, ki so 

sposobnejši, dodatno 

razlago. 

    

Muzejska 

pedagoginja nudi 

učencem, ki so manj 

sposobni, dodatno 

razlago in pomoč. 

    

Muzejska 

pedagoginja 

učencem, ki 

potrebujejo dodatno 

razlago, le-to poda. 

    

Ravnanje ob odklonih pri vedenju in nepredvidljivih situacijah 
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Muzejska 

pedagoginja pri 

konfliktu posreduje in 

ga reši na miren 

način. 

    

Muzejska 

pedagoginja ima 

dogajanje ves čas 

pod kontrolo. 
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Priloga 4 

OPAZOVALNI LIST: ANALIZA POTEKA DEJAVNOSTI UČENCA 

Dejavnost učenca _____ Doseganje kriterija 

Področja opazovanja Dosega  Delno 

dosega  

Ne 

dosega  

Pojasnilo 

Primerno obnašanje 

Učenec upošteva pravila lepega 

vedenja v muzeju, ko želi 

spregovoriti počaka, da pride na 

vrsto in med govorom ne prekinja 

ostalih. 

    

Učenec se ne preriva.     

Poslušanje, upoštevanje in razumevanje navodil 

Učenec pozorno posluša navodila 

muzejske pedagoginje. 

    

Učenec razume navodila in ve, kaj 

se od njega pričakuje. 

    

Učenec upošteva navodila in 

izvede, kar se od njega pričakuje. 

    

Interes 

Učenec kaže zanimanje za 

razlago muzejske pedagoginje. 

    

Učenec si z zanimanjem ogleduje 

muzejske artefakte. 

    

Učenec je motiviran za delo.     

Sodelovanje 

Učenec z muzejsko pedagoginjo 

vzpostavi interakcijo. 

    

Učenec odgovarja na vprašanja 

muzejske pedagoginje.  
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Učenec muzejski pedagoginji 

postavlja vprašanja. 

    

Učenec v primeru nerazumevanja 

snovi prosi za dodatno razlago. 

    

Učenec sprejme pomoč s strani 

druge osebe. 

    

 
Priloga 5 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU: Muzejska pedagoginja 

 

Za začetek me zanima, kakšna je vaša izobrazba in koliko let delujete kot pedagoški 

vodja?   

Danes se je pedagoškega programa Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje udeležila 

učiteljica z učenci, ki obiskujejo prilagojen program osnovne šole z nižjim izobrazbenim 

standardom. Pred prihodom učencev v muzej ste naredili načrt. 

1. Kako ste usposobljeni za vodenje delavnic oz. dejavnosti, kjer prisostvujejo 

učenci, ki obiskujejo prilagojen program osnovne šole z nižjim izobrazbenim 

standardom? Ali ste se udeležili neformalnih ali formalnih izobraževanj, ki jih 

organizira vodstvo muzeja, ali se zaradi poklicnih potreb izobražujete 

samostojno? 

2. Kako pogosto vodite šolske skupine iz prilagojenega programa z nižjim 

izobrazbenim standardom? 

3. Kako načrtujete in prilagajate pedagoške programe za šolske skupine iz 

prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom? 

4. Kako ste prilagodili pedagoški program? 

5. Kako ste se pripravili na vodenje?  

Pri pripravi pedagoškega programa ste sodelovali z učiteljico.  

6. Kako je potekalo sodelovanje z učiteljico? Katere informacije so vam bile pred 

samim načrtovanjem vodenja v posebno pomoč? 

7. Kako je bil program evalviran? 

Posvetiva se pedagoškemu programu Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje. 

8. Kako ste zadovoljni z izvedbo pedagoškega programa? Ali bi kaj spremenili? 

9. Kako ste zadovoljni s sodelovanjem učencev? 

Zanima me še vaše mnenje o pedagoški vrednosti muzeja. 

10. Kako se učenje in poučevanje v muzeju razlikujeta od učenja in poučevanja v 

učilnicah? 

11. Ali vidite pedagoško vrednost obiska muzeja za učence, ki obiskujejo 

prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom? 
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12. Kako so učenci pridobivali znanje in razvijali veščine med obiskom muzeja? 

 

Priloga 6 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU: Učiteljica 

 

Za začetek me zanima, kakšna je vaša izobrazba in koliko let delovne dobe imate?   

Danes ste se skupaj z učenci udeležili pedagoškega programa Učna ura: Sprehod 

skozi 19. stoletje. Pred prihodom v muzej ste naredili načrt. 

1. Zakaj ste prišli v muzej? 

2. Zakaj ste se odločili za izbran muzej? 

3. Kako pogosto pridete v muzej z učenci? 

4. Kako ste pripravili načrt obisk muzeja (vsebinska in tehnična priprava)? 

5. Kako ste svoje učence pripravili na obisk muzeja? 

6. Kako boste z učenci evalvirali obisk muzeja? 

Pri pripravi pedagoškega programa ste sodelovali z muzejsko pedagoginjo.  

7. Kako je potekalo sodelovanje z muzejsko pedagoginjo? Katere informacije ste 

sporočili muzejski pedagoginji? 

8. Kako je bil ta program evalviran? 

Posvetiva se pedagoškemu programu Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje. 

9. Kako ste zadovoljni z izvedbo pedagoškega programa? Ali bi kaj spremenili? 

10. Kako ste zadovoljni s sodelovanjem učencev?  

Zanima me še vaše mnenje o pedagoški vrednosti muzeja. 

11. Kako se učenje in poučevanje v muzeju razlikujeta od učenja in poučevanja v 

učilnicah? 

12. Ali vidite pedagoško vrednost obiska muzeja za učence, ki obiskujejo 

prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom? 

13. Kako so učenci pridobivali znanje in razvijali veščine med obiskom muzeja?  
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Priloga 7 

VPRAŠALNIK 

___________________________________________________________________________ 

LEGENDA: 

 - POSLUŠAJ 

- REŠI 

____________________________________________________________________ 

  
Pozdravljen! 

Moje ime je Anja Rakovec in sem študentka na Pedagoški fakulteti. V Gorenjskem muzeju si 

se udeležil učne ure: Sprehod skozi 19. stoletje. 

Zanima me tvoje mnenje o ogledu muzeja, zato te prosim, da rešiš vprašalnik. Tvoja naloga 

je, da ko preberem posamezno vprašanje, obkrožiš in napišeš odgovor na vprašanje. Prosim 

te, da me pozorno poslušaš in odgovoriš na vsa spodnja vprašanja. Na vprašanja odgovori, 

tako kot misliš. Vsi odgovori bodo pravilni in ne bodo ocenjeni.  

 

Hvala za pomoč. 

___________________________________________________________________________ 

 

OBKROŽI.  

 

Spol:          MOŠKI             ŽENSKI                    Ime: _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 OBKROŽI ODGOVOR IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA. 

 

 

1. VPRAŠANJE 

Ali ti je bil današnji obisk muzeja všeč? 

 

DA NE    NE VEM 
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Zakaj? 

 

 

  

 

 

 

 

2. VPRAŠANJE 

Ali si se naučil kaj novega? 

 

DA NE    NE VEM 

 

Kaj si se naučil? 

 

  

 

 

 

 

3. VPRAŠANJE 

Ali si opazil povezavo med vsebino obiska muzeja in tem, kar se učite v šoli? 

 

DA NE    NE VEM 

 

Če si odgovoril z DA, kakšna je bila povezava? 
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4. VPRAŠANJE 

Ali ti je po obisku muzeja snov bolj razumljiva? 

 

DA NE    NE VEM 

 

Zakaj? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. VPRAŠANJE 

Ali ti je obisk muzeja dal nove ideje za stvari (dejavnosti), ki bi jih lahko 

storil? 

 

DA NE    NE VEM 

 

Kakšne so te ideje? 

 

  

 

 

 

 

 

6. VPRAŠANJE 

Ali ti je bolj všeč pouk v muzeju ali v šoli? 
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V muzeju        V šoli 

 

Zakaj? 

 

  

 

 

 

 

 

7. VPRAŠANJE 

Ali bi ponovno obiskal muzej? 

 

DA NE    NE VEM 

 

 

Če si odgovoril DA, s kom bi obiskal muzej? 
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Priloga 8 

 

Soglasje staršev oziroma skrbnikov 

Spoštovani! 

Sem Anja Rakovec, študentka 2. stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani, in pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Pedagoška 

vrednost obiska muzeja v prilagojenem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim 

standardom. Pri svojem magistrskem delu bom za namen empiričnega dela skupaj z učenci in 

razredničarko obiskala muzej.  

Zaradi lažjega postopka zapisa poteka ogleda muzeja, bi učence med ogledom (video) 

posnela. Posnetek bo namenjen izključno za namen priprave magistrske naloge. Zbrani 

podatki bodo obravnavani strogo zaupno in udeležba otrok pri raziskavi bo v celoti anonimna 

– identitete učencev ne bodo znane. 

Po obisku muzeja bom učencem tudi razdelila vprašalnik, da bi izvedela, kako je bil učencem 

obisk muzeja všeč in kaj so se naučili.   

 

Prosim Vas za privolitev v sodelovanje vašega otroka v predstavljeni raziskavi.  

Otrok naj izvod izpolnjenega obrazca prinese razredničarki. 

 

Zahvaljujem se Vam za odgovor in morebitno soglasje, ki mi bo v pomoč pri raziskavi. 

 

junij 2019                                                                                                 Anja Rakovec                                                                                                  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAZEC ZA SOGLASJE STARŠEV OZIROMA SKRBNIKOV 

Starš oziroma skrbnik ____________________________________________________ 

(obkrožite)              DOVOLJUJEM,                  NE DOVOLJUJEM, 

 da moj otrok __________________________________________ 

                sodeluje pri raziskavi »Pedagoška vrednost obiska muzeja.« 

 

Podpis: _____________________________________________ 

Kraj in datum: ________________________________________ 
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Priloga 9 

                                                                                       Selca, 10. 6. 2019 

 

Spoštovani! 

 

Moje ime je Anja Rakovec, sem študentka 2. stopnje specialne in rehabilitacijske 
pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  

Na Vas se obračam s prošnjo za sodelovanje pri izvedbi raziskave, ki jo pripravljam v 
okviru magistrske naloge z naslovom Pedagoška vrednost obiska muzeja v 
prilagojenem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (v 
nadaljevanju OŠ s PP z NIS). Namen raziskave je ugotoviti,  kako poteka sodelovanje 
muzeja z OŠ s PP z NIS ter v čem vidijo specialni pedagog, kustos in učenci vrednost 
obiska muzeja. Raziskava bo potekala v obliki študije primera. Opravljena bo 
kvalitativna raziskava, ki bo vključevala metodo polstrukturiranega intervjuja in javnega 
opazovanja z udeležbo.                                                                                                                                                                   

12. 6. 2019 sem z vodjo pedagoškega programa dogovorjena, da bom skupaj z 
razredničarko in petimi učenci iz OŠ Helene Puhar obiskala pedagoški program Učna 
ura: Sprehod skozi 19. stoletje. Ker bom uporabila tehniko opazovanja, s pomočjo 
katerega bom zapisala potek ogleda muzeja, bi Vas vljudno prosila za dovoljenje za 
snemanje in fotografiranje. Posnetek in fotografije bodo namenjene izključno za namen 
priprave magistrske naloge. Po končanem ogledu bi z vodjo pedagoškega programa 
izvedla intervju. 

Izsledki raziskave so pomembni, ker bom na primeru raziskovala in odkrivala nova 
spoznanja za razumevanje vrednosti obiska muzeja za učence v OŠ PP z NIS, kar je 
v slovenskem prostoru manj raziskana tema. 

Za dodatna pojasnila sem dosegljiva na telefonski številki:_______________. 

 

Že vnaprej se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

Anja Rakovec 

 

  



Rakovec, A. (2019). Pedagoška vrednost obiska muzeja v programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

131 

 

Priloga 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELOVNI ZVEZEK ZA MUZEJSKO UČNO URO 

 
Sprehod skozi 

19. stoletje 
 

               Slika 8 

               Sprehod skozi 19. stoletje 

 
 

 

 Vezano na učni načrt za OŠ s PP z NIS za predmet družboslovje v 8. 

razredu: Življenje Slovencev v Habsburški monarhiji do prve svetovne vojne 
 

 

IME: 
 
DATUM: 
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Dobrodošel/dobrodošla v Gorenjskem muzeju! 

 

Danes boš spoznal/spoznala, kako so v 19. stoletju živeli ljudje 

na Kranjskem. 

Pred teboj je delovni zvezek, s katerim se boš 

sprehodil/sprehodila skozi 19. stoletje. Pri sprehodu ti bo v 

pomoč zemljevid sob. 

Pri reševanju delovnega zvezka si pomagaj z legendo.  

 

LEGENDA: 

 POIŠČI 

 POMEMBNO JE VEDETI 

 RAZMISLI 

 OBKROŽI, NAPIŠI, POVEŽI, OZNAČI 

 

 

Uspešno reševanje! 

 

Muzej je ustanova, ki hrani, varuje in razstavlja pomembne 

predmete. 

 

Gorenjski muzej hrani, varuje in razstavlja predmete, ki so 

pomembni za prebivalce in prebivalke Gorenjske. 
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ZEMLJEVID SOB: 

 

Slika 9 

Zemljevid sob v Gorenjskem muzeju  

 

                             Začetek (dvorišče Gorenjskega muzeja) 

 

ISSU. (b. d.) Vodnik po stalni razstavi Prelepa Gorenjska v Gorenjskem muzeju. 
https://issuu.com/05584/docs/pg_knjizice_115_230_notranjik_splet/2  

 

 

https://issuu.com/05584/docs/pg_knjizice_115_230_notranjik_splet/2
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Nahajaš se v  sobi             z imenom Prelepa Gorenjska.                                             

 V sobi POIŠČI zemljevid na spodnji sliki. 

Slika 10 

Soba Prelepa Gorenjska 

 

Dobro si ga oglej in na zemljevidu Slovenije OZNAČI regijo Gorenjsko.  

Slika 11 

Zemljevid regij Slovenije  

 

SURS. (b. d,). STAGE, interaktivna kartografska aplikacija. http://gis.stat.si/  

 

1 

http://gis.stat.si/
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Si v sobi              z imenom Vremena Kranjcem bodo se zjasnila. 

 

 

 

OBKROŽI. Kdo je imel največji vpliv na življenje Kranjcev v 19. 

stoletju? 

 

Freisinški škofje Habsburžani Papež 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 Spodnjo sliko POIŠČI v sobi. 

Slika 12 Portret Lovrenca Razingerja  

 

 

  

 

 

 

 

Dežman, J. in Žibert, M. (2016). Prelepa Gorenjska. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML.  

Ko so Slovenci živeli pod oblastjo cesarice Marije Terezije in njenega 

sina cesarja Franca Jožefa II., se je občutno izboljšal položaj prebivalcev, 

predvsem kmetov. Zmanjšala sta tlako, uvedla sta sodniške službe in 

obvezno šolanje. Cerkvi sta odvzela oblast. Od takrat naprej je morala 

služiti državi. Izboljšale so se poštne in prometne povezave, razvijati 

so se začele obrti. Na Slovenskem so začeli saditi krompir (Vališer in 

Zupančič, 2009, str. 143). 

Delo v šoli. 

Predstavljaj si, da 

si cesar/-ica, kaj bi 

ti spremenil/-a? 

Zapiši v zvezek. 

 Ali so Slovenci vedno živeli pod istim gospodarjem? 

 

6 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
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ZAPIŠI, kdo je nosil takšno uniformo? 

 

  _________________________________________________ 

 

POIMENUJ predmet na fotografiji, ki ga je pri svojem delu uporabljala 
oseba v zgornji uniformi. 

 

                                                      Slika 13 

                                                                                     Predmet 

Slika 14 

Predmet      

 

 

 

 

Dežman, J. in Žibert, M. (2016). Prelepa 

Gorenjska. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-

C1ETYUML.  

 

_________________                                         

 

Dežman, J. in Žibert, M. (2016). Prelepa Gorenjska. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML.  

 

 
___________________________ 

 

 

Slika 15  

Predmet 

   ___________________________      

Dežman, J. in Žibert, M. (2016). Prelepa Gorenjska. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
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Nahajaš se v sobi             z imenom Bliža se železna cesta.  

 

V sobi POIŠČI razglednico Kranja v 19. stoletju.  
 

Slika 16 

Razglednica Kranja v 19. stoletju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dežman, J. in Žibert, M. (2016). Prelepa Gorenjska. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML.  

 

 

 

 
 

 

OBKROŽI. Železnica je bila za Kranjsko pomembna, ker: 

 

a) so Kranjci videli lokomotive, ki so vozile po železniških tirih. 

b) so ljudje in tovor hitreje potovali. 

c) so kranjski obrtniki zaradi cenejših trgovinskih izdelkov propadli. 

  Poglej skozi okno. 

Kako se današnja 

podoba Kranja razlikuje 

od razglednice? 

 

 Prva železnica na Slovenskem je bila južna železnica. 

Povezovala je Dunaj in Trst. Vlake so vlekle parne lokomotive. 

Železnica je bila zelo pomembna za Slovence, saj jih je povezala z 

ostalim svetom (Vališer in Zupančič, 2009, str. 145). 

 

7 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
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Nahajaš se v sobi              z imenom Žive naj vsi narodi. 

 

 

POVEŽI ime moža z ustrezno razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Duhovnik, ki je kupil največjo slovensko 

goro Triglav in na njej postavil Aljažev stolp. 

 

Jakob Aljaž 

Največji slovenski pesnik. Napisal je 

besedilo slovenske himne, pesmi Sonetni 

venec, Krst pri Savici in Povodni mož. 

Janez Bleiweis 

Zaradi obveznega šolanja, ki ga je ukazala cesarica Marija 

Terezija, je naraščalo število izobražencev. Ti so začeli širiti znanje in 

pisati knjige v slovenskem jeziku. To pa takratni oblasti ni bilo všeč. 

Izobraženci so želeli, da Slovenci postanejo enaki drugim velikim 

narodom. To naj bi dosegli z ustvarjanjem književnosti – s pisanjem 

pesmi in knjig in s svojim delom tako krepili slovensko narodno 

zavest. Pomembni možje so bili France Prešeren, Janez Bleiweis, Žiga 

Zois in Jakob Aljaž (Vališer in Zupančič, 2009, str. 146). 

Urednik prvega slovenskega časopisa 

Kmetijske in rokodelske novice. 

France Prešeren 

Žiga Zois  

Uspešen podjetnik in lastnik fužinarskih 

obratov, kjer so pridobivali in predelovali 

železo. 

 

8 
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REŠI rebus in odkrij rešitev.  

 

                                             Slika 17                                                                Slika 18 

                                                                      Žival                                                                      Hrana 

POZDRAV 

 
Pixabay (b.d.). Butterfly. 
https://pixabay.com/photos/butterfly-
tropical-butterfly-exotic-5180306/  

 

Pixabay (b.d.). Pizza. 
https://pixabay.com/photos/american-
bacon-bread-cheese-cheesy-1239091/   

 

1 2 3 4 5 6 7    + 

             _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6       + 

    _ _ 

 

1 2 3 4 

     _ _ _ 

 

PREPIŠI črke in odkril boš, da se pesem Franceta Prešerna, katere 

7. kitica je slovenska himna, imenuje:  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  

 

 

Slika 19 

Kovanec s podobo Franceta Prešerna 

 

 

 Katere pesmi je 

še napisal France 

Prešeren? 

 

 Na kovancu za 2 evra je upodobljen obris obraza 

Franceta Prešerna. Pod njegovo podobo je zapisan 

prvi verz slovenske himne: Žive naj vsi narodi. 
 

https://pixabay.com/photos/butterfly-tropical-butterfly-exotic-5180306/
https://pixabay.com/photos/butterfly-tropical-butterfly-exotic-5180306/
https://pixabay.com/photos/american-bacon-bread-cheese-cheesy-1239091/
https://pixabay.com/photos/american-bacon-bread-cheese-cheesy-1239091/
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Si v sobi                z imenom Bod moja, bod moja, ti bom lešnikov dal.  

V njej je prikazano, kako je živelo kmečko prebivalstvo. 

 

V sobi POIŠČI predmet na fotografiji. 

 

Slika 20 

Predmet 

  
Dežman, J. in Žibert, M. (2016). Prelepa Gorenjska. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML.  

 

 DOPOLNI tako, da napišeš nadpomenko.  

Na fotografiji je del ________________, ki se imenuje skrinja. 

 

OBKROŽI pravilen odgovor. 

Skrinja je narejena iz: 

 

Skrinja je v obliki: 

 

V skrinji so shranjevali: 

 

gline lesa železa 

krogle kocke kvadra 

oblačila knjige pijačo 

9 

  Kaj v današnjem času 

uporabljamo namesto skrinj? 

 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
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Si v sobi             z imenom Od nekdaj lepe so Kranjice slovele. 

Soba predstavlja meščanski salon.  

 

 

 

 

Na fotografijah so predmeti, ki si jih videl/a v deveti in deseti sobi.  

POVEŽI. Katere predmete je uporabljal meščanski sloj prebivalstva na 

Kranjskem?   
Slika 21 

Prtiček  

 

Dežman, J. in Žibert, M. (2016). Prelepa 

Gorenjska. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-

C1ETYUML. 

 
Slika 22 

Steklenice   

 

Dežman, J. in Žibert, M. (2016). Prelepa 

Gorenjska. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-

C1ETYUML.  

Slika 23 

Preslica 

 

Dežman, J. in Žibert, M. (2016). Prelepa 

Gorenjska. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-

C1ETYUML.  

 

 

Slika 24 

Copati 

 

Dežman, J. in Žibert, M. (2016). Prelepa 

Gorenjska. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-

C1ETYUML.  

Slika 25 

Klavir 

 

                   Slika 26 

                    Kavč 

 

 

 

Meščani 

SALON je bil lepo opremljen prostor. V njem so bili klavir, delovna 

miza, kavč ter omarice s steklenimi in srebrnimi posodami. Na stenah 

so visele slike pokrajin in oseb (Eržen Dolžan idr., 2012, str. 90). 

 

10 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
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  Za ponovitev REŠI križankoi. 
  

1  
   

2  
       

3  
   

4  
         

              

              

              

              

              

5  
             

              

  
6  

           

              

 
7  

            

              

              

 

          VODORAVNO: 

3 Cesarica, ki je uvedla pomembne spremembe: _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _. 

5 Naslov slovenske himne: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

6 V času vladanja Habsburžanov je bilo uvedeno obvezno _ _ _ _ _ _ _. 

7 Kmetje so začeli saditi: _ _ _ _ _ _ _. 
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NAPIŠI ali NARIŠI, kaj si se naučil/-a? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

  

        NAVPIČNO: 

1 Največji slovenski pesnik: _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _.  

2 Jakob Aljaž je kupil Triglav in na njem postavil Aljažev _ _ _ _ _. 

4 Prva slovenska železnica se je imenovala _ _ _ _ _ železnica. 
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https://www.gorenjski-muzej.si/pedagoski-program/osnovne-sole/
https://www.gorenjski-muzej.si/pedagoski-program/osnovne-sole/
https://www.ric.si/mma/izhodišča%20npz%20v%20oš/2006070611531042/
http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/izobrazevanje_otrok_s_posebnimi_potrebami/programi/
http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/izobrazevanje_otrok_s_posebnimi_potrebami/programi/
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/Ucni-nacrti/pp_nis_druzboslovje_3_triada.pdf%20/
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/Ucni-nacrti/pp_nis_druzboslovje_3_triada.pdf%20/
https://www.gov.si/teme/osnovnosolsko-izobrazevanje-za-otroke-s-posebnimi-potrebami/
https://www.gov.si/teme/osnovnosolsko-izobrazevanje-za-otroke-s-posebnimi-potrebami/
https://www.gov.si/teme/osnovnosolsko-izobrazevanje-za-otroke-s-posebnimi-potrebami/
https://www.gov.si/teme/osnovnosolsko-izobrazevanje-za-otroke-s-posebnimi-potrebami/
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Opis izdelka in načina uporabe  

Muzejski delovni zvezek je bil izdelan v skladu s pedagoškim programom in učnim 

načrtom za družboslovje v 8. razredu. Muzejski zvezek je prilagojen za učence, ki 

obiskujejo 3. triletje. Gradivo je pripravljeno tako, da učencem ne koristi le pri 

pridobivanju učne snovi, temveč spodbuja tudi urjenje pozornosti. Muzejski zvezek je 

zasnovan tako, da omogoča samostojno delo učencev. Vprašanja, namenjena 

učenkam/učencem, so zastavljena tako, da s pomočjo zemljevida iščejo muzejske 

predmete v ustreznem razstavnem prostoru po vzoru igre »iskanje zaklada«. Ko 

najdejo sobo ali muzejski predmet po opazovanju muzejskega predmeta, razmišljajo 

ter v delovnem zvezku rešijo naloge.  

Prilagoditve delovnega zvezka vključujejo povečano pisavo (Arial 14), povečan razmik 

med vrsticami (1,5) in jasno ločene naloge. Upoštevala sem tudi, da učenci potrebujejo 

več prostora pri zapisu. Besednjak v muzejskem delovnem zvezku je prilagojen z 

razlago težjih oz. neznanih besed. Navodila sem obenem zapisala in prikazala s 

piktogrami. Pomembni podatki so zapisani z velikimi črkami v krepkem tisku.  

Pri oblikovanju nalog sem upoštevala, da imajo učenci z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju, ki obiskujejo OŠ s PP z NIS, nižje sposobnosti na kognitivnem področju, 
kratkotrajno pozornost in koncentracijo ter motivacijo. Našteto se odraža v slabšem 
razumevanju učne snovi, priklicu izkušenj za reševanje problemov in uvidevanju 
lastnih napak ter nefleksibilnosti pri reševanju problemov. Znanje učencev je potrebno 
preverjati sproti, poudarek je tudi na utrjevanju snovi (Prilagojeni izobraževalni 
program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 2012). 

Učenci zato potrebujejo raznolike dejavnosti, kot so številne ponazoritve, mnogo vaj v 
opazovanju, zaznavanje z vsemi čutili, možnost primerjanja in utrjevanje znanja ob 
praktičnem delu s konkretnimi materiali (Lipec Stopar, Bračun Sova in Vodeb, 2009, 
str. 15).  

Zaradi naštetega so naloge v muzejskem delovnem zvezku raznolike, ne temeljijo na 

zapisovanju, temveč obsegajo iskanje, opazovanje in primerjanje predmetov.  

Naloge so izdelane v skladu z Bloomovo taksonomijo znanj. Stopnje znanj na 

spoznavnem področju so poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in 

vrednotenje oz. evalvacija. Na stopnji poznavanja oseba prepoznava ali obnovi 

dejstva, podatke, izraze, simbole, pravila in postopke. Razumevanje se kaže kot 

dojemanje bistva sporočila (Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 

2005, str. 11).  

Na stopnji uporabe oseba ideje, teorijo, postopek oz. pravilo upošteva v novi situaciji, 

za analizo je značilno razstavljanje sporočila na sestavne dele ali pa uvidevanje 

njihovih povezav oz. idej, ki se skrivajo za sporočilom (Izhodišča nacionalnega 

preverjanja znanja v osnovni šoli, 2005, str. 12). Na stopnji sinteze oseba samostojno 

interpretira še nepoznane problemske situacije in samostojno načrtuje strategije 

(Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 2005, str. 13). Vrednotenje 

se kaže kot presoja idej, argumentov, rešitev, izdelkov, materialov in metod v skladu s 

kriteriji (Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 2005, str. 13). 
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Navajam primere nalog v delovnem zvezku: 

Poznavanje 

Učenec obkroži pravilen odgovor: Kdo je imel največji vpliv na življenje Kranjcev v 19. 

stoletju? 

Učenec poimenuje osebo in predmete: Kdo je nosil takšno uniformo? 

Učenec poveže pojme med seboj: Poveži ime moža z njegovo razlago. 

Učenec reši križanko. 

Razumevanje 

Učenec razbere podatke z zemljevida. 

Uporaba 

Učenec reši rebus. 

Učenec razmisli o lastnostih predmetov iz preteklosti. 

Analiza 

Učenec razlikuje med podobo kraja v preteklosti in današnjem času: Kako se današnja 

podoba Kranja razlikuje od razglednice? 

Sinteza 

Učenec se postavi v tujo vlogo in si predstavlja, kaj bi sam storil: Predstavljaj si, da si 

cesar/-ica. Kaj bi ti spremenil/-a? 

Vrednotenje 

Učenec zapiše, kaj se je naučil: Zapiši, kaj si se danes naučil/-a. 

Fotografije v muzejskem zvezku so uporabljene za namen orientacije učencev v 

prostoru in so bile fotografirane v muzeju z dovoljenjem direktorice Gorenjskega 

muzeja. Na koncu delovnega zvezka se nahaja tudi križanka, ki je bila samostojno 

izdelana v računalniškem programu Hot Potatoes.  

Muzejski delovni zvezek je namenjen utrjevanju učne snovi, pridobljene pri učni uri, 
hkrati pa s svojo zasnovo omogoča tudi nadgradnjo znanja. S tem namenom so v 
delovnem zvezku dodane naloge, ki omogočajo samostojno raziskovanje muzejskih 
predmetov v posameznih muzejskih sobah. Učenci preko reševanja nalog v delovnem 
zvezku utrdijo svoje znanje in beležijo glavne ugotovitve in razmišljanja.  

Ker muzejsko učenje temelji na opazovanju muzejskih predmetov in spodbujanju 
samostojnega (kritičnega) mišljenja, je priporočljivo, da  učitelj ali muzejski pedagog 
učencem razdeli delovne zvezke po zaključku pedagoškega programa ter s pomočjo 
legende v muzejskem delovnem zvezku razloži način reševanja: muzejski pedagog oz. 
učitelj lahko razdeli delovne zvezke tudi na začetku pedagoškega programa, a s tem 
tvega, da učenci izgubijo zanimanje za pedagoški program in vso pozornost 
osredotočijo na zapisovanje (Randol, 2004, v Falk, Dierking in Foutz, 2007, str. 35).  
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Pomembno je, da učitelj ali muzejski pedagog po vsaki končani nalogi skupaj z učenci 

preveri ustreznost rešitev, zato učenci z učiteljem ali muzejskim pedagogom sproti, 

med potekom reševanja delovnega zvezka, pregledujejo rešitve nalog. 

Primarno je muzejski delovni zvezek namenjen vsem učencem in ne vsebuje 

diferenciranih nalog, ker pa se učenci v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom precej razlikujejo po sposobnostih, zmožnostih in predznanju, priporočam, 

da učitelj ali muzejski pedagog dejavnosti prilagodi tudi tako, da reševanje delovnega 

zvezka poteka v paru ali skupinsko. Namen delovnega zvezka je ponavljanje že znane 

snovi in usvajanje novega znanja. Pri tem je pomembno, da učitelj že pri predhodnih 

urah družboslovja učencem predstavi določene bistvene teoretične vsebine, ki 

predstavljajo osnovo za sledenje pedagoškemu programu. 

 

Izdelek in učni načrt  

Delovni zvezek je namenjen učencem 8. razreda v OŠ s PP z NIS. Cilji in vsebine se 

nanašajo na predmet družboslovje. Pri načrtovanju delovnega zvezka sem izhajala iz 

učnega načrta za 8. razred OŠ s PP z NIS in pedagoškega programa Gorenjskega 

muzeja Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje. 

Učna ura predstavlja 19. stoletje, ki je hkrati čas življenja Franceta Prešerna in čas 

vzpona slovenske narodne zavesti. Razstava poteka kot sprehod skozi čas in je 

posvečena vsebinam, povezanim s Prešernovim časom: kulturni in narodnostni razvoj 

Slovencev, življenje na podeželju, vzpon meščanstva ter gospodarski razvoj s prvimi 

znanilci industrijske revolucije (Gorenjski muzej, b. d.). 

Pedagoški program Učna ura: Sprehod skozi 19. stoletje se navezuje na 12. 

zgodovinski sklop z naslovom Življenje Slovencev v Habsburški monarhiji do prve 

svetovne vojne učnega načrta OŠ s PP z NIS za predmet družboslovje v 8. razredu. V 

sklopu teme naj bi učenec spoznal pojme narodna zavest, južna železnica in parna 

lokomotiva. Učitelj učencu predstavi življenje Slovencev v Habsburški monarhiji s 

pomočjo slikovnega gradiva in dejavnosti, kot je obisk muzeja. Standard znanja za 

učence je, da našteje nekaj Prešernovih pesmi (Učni načrt za prilagojen izobraževalni 

program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet družboslovje v tretjem triletju, 

b. d., str. 37). 

Program, vodilni predmet in razred  

Izdelek je namenjen ponovitvi predznanja in hkrati tudi usvajanju nove snovi, saj učenci 

pri pedagoškem programu obnovijo svoje znanje in ga nadgradijo z novimi pojmi. 

Prvotno je izdelek namenjen 8. razredu, saj se specifično nanaša na cilje in vsebino, 

ki so obravnavani v 8. razredu pri zgodovinskem sklopu, kljub temu da učenci v okviru 

geografskega sklopa že v 7. razredu spoznavajo kulturno dediščino domovine. 

Nadgradnja je možna v smislu nadgradnje načina in potek dela. 

 

Učna vsebina 

UČNA TEMA: Življenje Slovencev v Habsburški monarhiji do prve svetovne vojne 
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Cilji  

SPLOŠNI CILJI (iz UN): glej družboslovje  

Z uporabo muzejskega delovnega zvezka učenci: 

Geografski sklop: 

• Pridobivajo prostorske predstave o domačem kraju, domači pokrajini, državi; 

• Spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in 
spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski 
državi; 

• Razvijajo sposobnost orientacije in uporabe zemljevidov; 

• Razvijajo sposobnost komuniciranja in sposobnost za delo v skupini (Učni načrt 
za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za 
predmet družboslovje v tretjem triletju, b. d., str. 5). 

Zgodovinski sklop: 

• Spoznavajo nekatere najpomembnejše dogodke iz občinske in nacionalne 
zgodovine; 

• Ob spoznavanju slovenske zgodovine razvijajo zavest o slovenski narodni 
identiteti in državni pripadnosti; 

• Se seznanjajo z življenjem in delom ljudi v posameznih zgodovinskih obdobjih;  

• Spoznajo kulturno dediščino na primerih iz domačega okolja; 

• Seznanijo se z zgodovinskim dogajanjem v prostoru in času; 

• Spoznavajo pomen arhivov in muzejev; 

• Pridobivajo veščine ustnega, pisnega in ilustrativnega sporočanja zgodovinskih 
informacij;  

• Pridobivajo delovne navade: natančnost, sistematičnost, vztrajnost (Učni načrt 
za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za 
predmet družboslovje v tretjem triletju, b. d., str. 6). 

 

OPERATIVNI CILJI: 

Zgodovinski sklop (8. razred): 

Vzgojno izobraževalni cilji in dejavnosti v učnem načrtu družboslovja za 8. razred (Učni 

načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za 

predmet družboslovje v tretjem triletju, b. d., str. 37) določajo, da učenec: 

• spozna življenje kmečke ali obrtniške družine v devetnajstem stoletju, 

• se seznani s spremembami, ki jih je povzročila gradnja železnic, 

• se zave pomena Prešerna za Slovence. 

 

Medpredmetne povezave  

Matematika: 
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• Pokazati in prepoznati, poimenovati kocko in kvader (Učni načrt za prilagojen 
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet 
matematika v tretjem triletju, b. d., str. 37). 

 

Slovenščina:  

• Berejo neuradna in  uradna ter poljudnoznanstvena in publicistična besedila 
(Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 
standardom za predmet slovenščina v tretjem triletju, b. d., str. 66). 

• Ob učiteljevi pomoči si pridobivajo različne informacije, spoznavajo domačo in 
tujo   kulturo ter bogatijo svoje osebno življenje (Učni načrt za prilagojen 
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet 
slovenščina v tretjem triletju, b. d., str. 60). 

• Pišejo ustvarjalna in poustvarjalna besedila (Učni načrt za prilagojen 
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet 
slovenščina v tretjem triletju, b. d., str. 61). 

• Spoznavajo književne zvrsti in vrste (Učni načrt za prilagojen izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet slovenščina v tretjem 
triletju, b. d., str. 77). 

• Razvijajo logično mišljenje ter  svojo poimenovalno, upovedovalno, pravorečno 
in pravopisno zmožnost (Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom za predmet slovenščina v tretjem triletju, b. d., str. 
69).  

• Besedam poišče nadpomenke (Učni načrt za prilagojen izobraževalni program 
z nižjim izobrazbenim standardom za predmet slovenščina v tretjem triletju, b. 
d., str. 69). 

 

 

Potrebno je, da se v času šolanja učencem predstavi kulturna dediščina njihove 

pokrajine, saj s tem krepimo njihov odnos do okolja in kulture. Zato menim, da je 

predstavljen muzejski delovni zvezek dobrodošel pripomoček za muzejskega 

pedagoga, učitelja in učence v tretjem triletju OŠ s PP z NIS pri odkrivanju življenja 

ljudi na Kranjskem v 19. stoletju. Prednost izdelka je, da je zasnovan tako, da učenci 

z reševanjem delovnega zvezka aktivno raziskujejo muzejske sobe, spoznavajo 

muzejske predmete in jih med seboj primerjajo.   
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REŠITVE NALOG: 

 

SOBA  

 

Dobro si ga oglej in na zemljevidu Slovenije OZNAČI regijo Gorenjsko.  

Slika 27 

Zemljevid regij Slovenije  

 

SURS. (b. d,). STAGE, interaktivna kartografska aplikacija. http://gis.stat.si/  

 

 

SOBA  

 

OBKROŽI. Kdo je imel največji vpliv na življenje Kranjcev v 19. stoletju? 

Freisinški škofje Habsburžani Papež 

ZAPIŠI kdo je nosil takšno uniformo? 

  Poštar 

Gorenjska 

1 

6 

http://gis.stat.si/
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POIMENUJ predmet na fotografiji, ki ga je pri svojem delu uporabljala oseba v 
zgornji uniformi. 

Slika 28  

Predmet 

   Rog 

Dežman, J. in Žibert, M. (2016). Prelepa Gorenjska. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML.   

 

 

 

SOBA  

OBKROŽI. Železnica je bila za Kranjsko pomembna, ker: 

b) so ljudje in tovor hitreje potovali. 

 

SOBA  

POVEŽI ime moža z ustrezno razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duhovnik, ki je kupil največjo slovensko 

goro Triglav in na njej postavil Aljažev 

stolp. 

 

Jakob Aljaž 

Janez Bleiweis 

Urednik prvega slovenskega časopisa 

Kmetijske in rokodelske novice. 

France 

Prešeren 

Največji slovenski pesnik. Napisal je 

besedilo slovenske himne, pesmi Sonetni 

venec, Krst pri Savici in Podvodni mož. 

Žiga Zois  

Uspešen podjetnik in lastnik fužinarskih 

obratov, kjer so pridobivali in predelovali 

železo. 

 

7 

8 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-C1ETYUML
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REŠI rebus in odkrij rešitev.  

                                             Slika 29                                                                Slika 30 

                                                                      Žival                                                                      Hrana 

POZDRAV 

 
Pixabay (b.d.). Butterfly. 
https://pixabay.com/photos/butterfly-

tropical-butterfly-exotic-5180306/  

 

Pixabay (b.d.). Pizza. 
https://pixabay.com/photos/american-
bacon-bread-cheese-cheesy-1239091/   

1 2 3 4 5 6 7    + 

       Z  D  R  A  V 

1 2 3 4 5 6        + 

   L J 

1 2 3 4 

    I C A 

PREPIŠI črke in odkril boš, da se sedma kitica pesmi Franceta Prešerna, ki je 

slovenska himna, imenuje:  

Z D R A V L J I C A. 

 

 

SOBA                 

 DOPOLNI tako, da napišeš nadpomenko. 

Na fotografiji je del pohištva, ki se imenuje skrinja. 

OBKROŽI pravilen odgovor. 

Skrinja je narejena iz: lesa 

Skrinja je v obliki: 

gline lesa železa 

krogle kocke kvadra 

9 

https://pixabay.com/photos/butterfly-tropical-butterfly-exotic-5180306/
https://pixabay.com/photos/butterfly-tropical-butterfly-exotic-5180306/
https://pixabay.com/photos/american-bacon-bread-cheese-cheesy-1239091/
https://pixabay.com/photos/american-bacon-bread-cheese-cheesy-1239091/
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V skrinji so shranjevali: 

oblačila knjige pijačo 

 

 

SOBA              

POVEŽI katere predmete je uporabljal meščanski sloj prebivalstva na Kranjskem?   
Slika 31 

Prtiček  

 

Dežman, J. in Žibert, M. (2016). Prelepa 
Gorenjska. 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-
C1ETYUML. 

 
Slika 32 

Steklenice   

 

Dežman, J. in Žibert, M. (2016). Prelepa 
Gorenjska. 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-
C1ETYUML.  

Slika 33 

Preslica 

 

Dežman, J. in Žibert, M. (2016). Prelepa 
Gorenjska. 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-
C1ETYUML.  
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