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POVZETEK 

V teoretičnem uvodu smo najprej opredelili ples, pregledali zgodovino plesa, nato pa opredelili 

vrste plesa, ki jih učitelji poučujejo v šolskem prostoru. Ker je učitelj vodja plesno-

ustvarjalnega procesa, mora poznati osnovne elemente plesa (telo, prostor, čas in energija) in 

jih znati učencem na primeren način tudi predstaviti. Poznati mora vsebine plesa v učnem načrtu 

za šport, načela poučevanja, metode in oblike poučevanja plesa. Ker ima ples celosten pomen 

za razvoj otroka, smo ga opisali in opozorili, na katerih ravneh razvoja je otrok v času prvega 

in drugega triletja. V nadaljevanju smo razložili kompleksnost pojma kompetenc, katere 

kompetence pri poučevanju plesa učitelji pridobijo s študijem in katere kompetence za 

poučevanje plesa bi učitelj moral razviti. Učitelj se mora zavedati, da v pouk predmeta šport 

vključuje različne plese in ne samo njemu znane.  

Učiteljski poklic je poklic, ki zahteva visoko usposobljenost in vseživljenjsko izobraževanje. 

Zato smo v empiričnem delu raziskali v kolikšni meri učitelji razrednega pouka vključujejo 

plesne vsebine v pouk športa in kompetence učiteljev za poučevanje plesa. Raziskava je bila 

empirična – uporabili smo kvantitativni pristop. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega 

vprašalnika, ki smo ga razdelili razrednim učiteljem, ki poučujejo v prvem in drugem triletju 

na različnih osnovnih šolah. Po pričakovanjih so rezultati vprašalnika pokazali, da učitelji plesu 

pri predmetu šport ne posvetijo zadosti ur, veliko pa jih sploh ni vedelo, ali mu posvetijo dovolj 

časa. Prav tako so rezultati pokazali, da se učitelji v povprečju na čutijo dovolj kompetentne za 

poučevanje plesa. Čeprav se zavedajo svojih primanjkljajev v znanju in poučevanju plesa, pa 

večina učiteljev na naredi ničesar, da bi svoje znanje obnovila, osvežila ali nadgradila.  

 

KLJUČNE BESEDE 

Kompetence, razredni učitelji, ples, šport 
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ABSTRACT 

The theoretical introduction includes a definition of dance, a review of the dance history as well 

as a definition of dance styles which are being taught by the teachers at schools. Since teachers 

are the leaders of the dance creative process, they should be familiar with the basic dance 

elements (body, space, time, energy), and know how to present them to the children in an 

appropriate manner. They should be familiar with the content of the dance in the curriculum in 

physical education, the principles of teaching, methods and forms of teaching how to dance. 

Since the dance has an overall meaning for the child's development it has been described and it 

has been pointed out at which stages of the development a child is in the time of the first and 

the second triad. In addition, the complexity of the concept of the competences has been 

explained, the competences that are gained by the teacher, while studying, were named, and it 

has been explained which competences for teaching the art of dance should be developed by 

the teachers. Teachers should be aware to include different dance styles into the physical 

education classes, not only the ones they are familiar with. 

The teaching profession is a profession which demands a lot of competences and a lifelong 

learning. That is why the empirical part includes a research on how much the teacher of the first 

cycle of the elementary school include dance into the physical education classes, and the 

competences of the teachers for teaching dance. The research was empirical - quantum approach 

was used. The data was gained with the help of a survey questionnaire, distributed among the 

first and the second cycle of the elementary school teachers at different schools. As expected, 

the results of the research have shown that the teachers do not dedicate a lot of physical 

education lessons to dance. A lot of them do not even know if they dedicate enough time to 

teaching dance. The research has also shown that the teachers do not feel competent enough to 

teach dance. Even though the teachers are aware of their knowledge deficit, they do not do 

anything to refresh, renew or upgrade their knowledge. 

Key words: competences, first cycle of the elementary school teachers, dance, sports 
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1 . UVOD 

Najpomembnejši cilj športne vzgoje je, da spodbujamo otrokov celostni razvoj. Otrok se 

izpopolnjuje preko gibanja, kar je tudi njegova osnovna potreba in njegova želja. Ples je gibanje 

telesa, v šoli pa se največ gibamo ravno pri predmetu šport, zato se je potrebno zavedati, da z 

gibanjem skrbimo za celosten razvoj otroka, kot je to zapisano v splošnih izhodiščih učnega 

načrta za športno vzgojo (Kovač s sod., 2011). S plesnimi vsebinami in spodbujanjem telesno-

gibalnega, čustvenega, kognitivnega in socialnega razvoja, se otrok razvija v telesno aktivno, 

samostojno, ustvarjalno, inteligentno ter empatično osebnost. Že majhen otrok ob gibanju 

začuti pozitivna čustva (veselje, sreča, upanje, zvedavost, ponos) in prav tako velja tudi za ples. 

Če otrok pri plesu začuti pozitivna čustva, se bo lahko razvil v omenjeno osebnost, hkrati pa bo 

gradil samozaupanje. Pomembno je, da od učitelja dobi pozitivne informacije in ustrezna 

navodila, ob katerih se lahko primerno izrazi. Največ svobodnega izražanja in ustvarjanja ima 

učenec pri sodobnem plesu. Zaradi svobodnega umetniškega in ustvarjalnega izražanja je lahko 

razlog za posmeh vseh, ki ne razumejo pomena plesa in plesnega izražanja plesalca. Pri tem 

ima zelo pomembno vlogo učitelj, ki ni le posredovalec teoretičnega in didaktičnega znanja o 

plesu, ampak mora odgovorno ravnati in pristopati k problemskim situacijam.  

Razlog oziroma povod za izbiro raziskovalnega problema kompetentnosti učiteljev za 

poučevanje plesa v magistrskem delu je bila udeležba na izobraževanju in usposabljanju za 

vodjo otroških folklornih skupin. Tam sem spoznala veliko učiteljev, ki so se zavedali, kako 

pomembna je  plesna vzgoja za celostni razvoj učencev, vendar pa so se zaradi lastnega mnenja 

o neusposobljenosti za poučevanje ljudskih plesov udeležili izobraževanja. Pomembno je, da 

se vsi zavedamo svojih primanjkljajev in naredimo korak naprej v znanju in zavedanju, kako 

lahko s plesom spodbujamo celostni razvoj otrok. 
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2 . PREDMET IN PROBLEM 

2.1 Kaj je ples 

 »Gibanje je človekova nuja. Vanjo nas ne silijo le vsakdanja praktična opravila, ampak naše 

telo, ki je ustvarjeno za gibanje. Plesno gibanje je človekova želja.« (Sachs, 1997, v Šušteršič 

in Zagorc, 2010, str. 6) Potrebno se je zavedati, da je gibanje temeljni del plesa. M. Zagorc 

(2013) navede razliko med gibanjem in plesom. Medtem ko gibanje označi kot splošen pojem, 

pri plesu želimo z določenim namenom in na določen način prenesti svoje telo do cilja. Naše 

telo je sredstvo za gibanje, za ples. Z njim izrazimo svoje občutke ali pa jih pokažemo 

gledalcem.  

Že od nekdaj je ples veljal za »mati vseh umetnosti.« Tako v uvodu v svojem delu pravi Sachs 

(1997, str. 17). Zastavimo si vprašanje: »Zakaj je ples mati vseh umetnosti?« Izmed vseh 

umetnosti, za ples ne potrebujemo pripomočkov. Potrebujemo le svoje telo, ki je instrument, s 

katerim se gibamo. Z njim ustvarjamo in izražamo notranje doživljanje in svoje občutke (Otrin, 

2000, Sachs, 1997). Enako je v svojem delu zapisala M. Vogelnik (2009, str.10): »Za ples ne 

potrebuješ ničesar, samo sebe. Svoje roke in noge, gibčno hrbtenico in sproščeno glavo nad 

prožnim vratom. Samo sebe, kajti ples, ki ga plešeš, si ti sam.«  

Kot pravita N. Markun Puhan in M. Kovač (2005, str. 24) ples ni le »mehansko ponavljanje 

zaporedja plesnih korakov, ampak je tudi sredstvo za izražanje posameznika, za sproščanje 

čustvene napetosti in spodbujanje ustvarjalnosti.« Tudi M. Zagorc (1992) ples povezuje s 

plesalčevim duševnim in duhovnim svetom. Človek, predvsem pa otrok, ima prirojeno potrebo 

po gibanju. Z njim se izraža in išče načine izražanja. »Izražanje s telesom jim je naravno; jih 

sprošča, zadovoljuje in osrečuje.« (Zagorc, 2013, str. 7)  S plesom lahko izraža svoja občutja in 

podoživlja čustva, ki jih je izkusil ob stiku z naravo, s sočlovekom, z družbo. S tem ko se giba 

in obenem čustveno izraža, vzdržuje biopsihosocialno ravnotežje, kar pa pospešuje pravilno 

rast in razvoj otroka.  

Kako močno potrebo po gibanju in izražanju imajo otroci, vidimo pri igri, saj je le ta ves čas 

vpet v igro svojega gibanja. »Otroci se med igro neprestano premikajo, plezajo, se zvirajo, 

vstajajo, padajo, ploskajo, brcajo, manipulirajo z okoljem.« (Zagorc, 2000, str. 17) Otrokovo 

gibanje v igri je vedno načrtovano. Večkrat izmenoma enakomerno poskakuje, ali enakomerno 

teka od predmeta do predmeta. S takšnim gibanjem razvija ritmičnost telesa. Gibanje v ritmu, 

v enakomernem vrtenju in pozibavanju mu vliva zadovoljstvo. Nekateri učenci nimajo 
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razvitega ritmičnega posluha, ki je pomemben tudi pri plesu. Preprosta vaja in igra, s katero 

lahko skrbimo za razvoj ritmičnega posluha, je preprosto ritmično gibanje ob izrekanju 

besedila, vokalni ali instrumentalni spremljavi. Najdemo jih tudi v otroških ljudskih igrah in 

plesih (Fuchs, 2004). 

Naš cilj je, da bi ples otroka sprostil in ga zabaval, kar smo ugotovili tudi v raziskavi o razlogih 

ukvarjanja s plesom (Marn, 2002 v Pišot, 2006). V njej so učenci navedli, da jim ples predstavlja 

sprostitev in zabavo, le majhnemu odstotku pa željo po znanju plesanja. Cilji v učnem načrtu 

pa niso vezani le na sprostitev in zabavo otroka pri plesu, ampak se ga morajo tudi naučiti 

zaplesati oziroma ustvariti.  

In kako pripraviti uro plesa? I. Otrin (2000, str. 4) pravi, da je »pri plesnem pouku potrebno 

začeti z osnovnimi elementi, natanko tako kot pri drugih predmetih. Z osnovami gibanja!« 

Učitelj mora zagotoviti kakovosten pouk, in zato se je potrebno prej dobro pripraviti, saj vse 

dejavnosti stremijo k uresničitvi vzgojno-izobraževalnih ciljev. Glede na to, da so v učni načrt 

za športno vzgojo (Kovač s sod., 2011) vključene različne plesne vsebine, je izbira načel, 

didaktičnih metod in oblik še toliko bolj pomembna.   

2.2 Zgodovina plesa  

Ko raziskujemo in se sprašujemo, koliko časa že obstaja umetnost plesa, kdo je ples izumil, 

oziroma kaj je privedlo do nastanka plesa, najdemo odgovore, ki pravijo, da »ples izvira že iz 

dobe pračloveka, ko je človek skušal z gibanjem in gestami izraziti svoje razpoloženje, misli, 

religiozne nazore, doživljanja in občutke. Posredovanje teh občutkov v obliki gibanja je 

pomenilo prve začetke plesne umetnosti in umetnost sploh.« (Kristan, 1974, str. 7) V povezavi 

z razvojem plesa pa ne smemo pozabiti tudi primitivnih ljudstev, ki so živela v Evropi, saj so 

le ta povezana z zgodnjo zgodovino plesa zahodne civilizacije (Sachs, 1997). 

Gardner (1995) v svoji teoriji o več inteligencah ples postavi med zrele oblike telesnega 

izražanja. Nadalje ugotavlja, da se nobena raba telesa ni razvila višje in dosegla bolj raznolike 

uporabe v različnih kulturah kot je ples. Noben pomembnejši dogodek v življenju praljudstev 

ni minil brez plesa. »Rojstvo, poroka in smrt, setev in žetev, ustoličevanje glavarjev, lov, vojna, 

lunine mene in bolezni, vse spremlja ples.« (Sachs, 1997, str. 18) Človek je vse dogodke, ki jih 

je spremljal ples, povzel po opazovanju narave in posnemanju gibanja živali. Naubauer (1988) 

kot primer plesa v naravi omenja ples čebele, ki s svojim letenjem opisujejo, kje so nabrale 

nektar ter goloba, ki zaljubljeno pleše okoli golobice, ki jo želi osvojiti.   
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S posnemanjem narave je tako človek plesal v različnih formah, Otrin (1998) pa ugotavlja, da 

je bilo gibanje v krogu praoblika vseh plesov. Sprva je bil ples okoli človeka, kasneje v več 

koncentričnih krogih, v katerih so najprej plesali le moški, nato so se jim pridružile tudi ženske, 

vendar telesnega stika še ni bilo. Glasbene spremljave na začetku niso poznali. Bili so le 

ritmični udarci z nogami in rokami, kasneje pa so jih podkrepili z naravnimi ritmičnimi glasbili, 

s piščalmi in brenkali. Tako so se pojavile prve melodije s ponavljajočimi toni – razvila se je 

melodična spremljava plesa (prav tam). 

Plesne zametke najdemo prav pri vseh ljudstvih in narodih, tudi pri najbolj primitivnih naletimo 

na prve pojave umetnosti v njihovih plesih. Iz priložnostnih plesov, ki so jih plesali primitivni 

narodi in ljudstva, se je pozneje razvil umetnostni ples (Kristan, 1974). Umetniškemu plesu so 

dali največji pomen stari Grki, saj je za njih ples veljal kot »sredstvo za vsestranski harmoničen 

razvoj telesa.« (Neubauer, 1998, str. 15) Ples jim je predstavljal izraz duše in telesa, ki so ga 

Grki še tako oboževali (Otrin, 1998). 

Ples se je razvijal, vendar v Rimu ni dosegel enakega položaja, kot ga je imel v Grčiji. 

(Neubauer, 1998) »Trezen človek ne pleše« so bile Ciceronove besede, ki povedo, kaj so si 

Rimljani mislili o plesu (Otrin, 1998, str. 37). Ker pa so bili Rimljani vojaški narod, so obdržali 

vojaške obredne plese. Te so le prevzeli, niso pa bili dovzetni za razvoj le teh. Tako so iz 

grškega gledališča prevzeli predvsem komedije. Ples je bil v Rimu namenjen ljudem nižjega 

sloja, ki pa so s svojim plesom zabavali in razvedrili višje sloje.  

Po propadu rimskega cesarstva, je umetniški ples začel zamirati. Cerkev je prepovedovala vse 

stare obrede, ki so bili poganski (Otrin, 1998). Obdržali so se nekateri kmečki ljudski običaji – 

ples ob rojstvu, ob novem letu, pustu in žetvi. 

Tako je bilo do 12. stoletja. Od takrat dalje pa se je ples spet začel seliti med vladajoče kroge 

na dvore (Neubauer, 1998). Sprva je bil namenjen uživanju višjega sloja, plemstva, le da to ni 

plesalo. Najeli so plesalce, ljudi nižjega sloja, ki so plesali in jih zabavali. Kasneje se jim je 

pridružilo tudi plemstvo in tako je nastal družabni ples. Le ta se je z razvojem kulturnih, 

družbenih in religioznih sprememb zelo spreminjal. Sprva je družabni ples potekal v skupinah, 

nato pa je iz skupinskih plesov privedlo do plesa parov (Kristan, 1974). 

Umetnostni ples se je spet bolj začel razvijati v času renesanse. V tej dobi so odkrili prve začetke 

baleta, ki se je razvijal predvsem na italijanskih in francoskih dvorih (Kristan, 1974). Balet je 

bil sprva le kostumska predstava in plesi so se razlikovali le po kostumskih preoblekah. Z letom 
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1661 pa je bila ustanovljena Kraljeva akademija plesa, ki jo je osnoval Ludvik XIV, znan tudi 

kot Sončni kralj. Znano je bilo, da je tudi sam veliko plesal. V tem času so plesne amaterje 

zamenjali poklicni plesalci (Neubauer, 1998). 

Do 19. stoletja je bil družabni ples povsem ločen od poklicnega odrskega. Družabni ples je 

doživljal velike spremembe. Dvorni ples ni več ustrezal meščanom, nikomur ni bilo mar, da bi 

gledali, kako plešejo drugi, ampak so hoteli plesati tudi sami. Plese so zato prilagodili in 

poenostavili plesalcem. V tem obdobju sta se razvila dva nova plesa, valček in polka.  

V 20. stoletju so se razvili družabni plesi, kot jih poznamo danes: tango, foxtrot, rumba, samba. 

Hkrati pa so se družabni plesi razdelili na plese, ki jih plešemo za zabavo in razvedrilo ter na 

tekmovalne športne plese (Neubauer, 1998). 

»Med obema svetovnima vojnama je baletu sledil nemški izrazni ples ter razmah tako 

imenovanega sodobnega plesa po drugi svetovni vojni, kjer je očitna ponovna prevlada 

plesalcev, deloma na osnovah klasičnega baleta, deloma povsem svobodnih oblik, ki ne 

zahtevajo nobenega poprejšnjega plesnega znanja.« (Neubauer, 1998, str. 91-92) 

Paul Taylor (Gardner, 1995) skozi razvoj plesa ugotavlja, da se je v plesu vedno pokazala tudi 

plesalčeva osebnost. Medtem ko so včasih s plesom izkazali le skrajno enostavna čustva kot sta 

veselje in žalost pa v sodobnem času želijo izraziti bolj zapletena čustva kot so krivda, tesnoba 

in obžalovanje. Omenjena čustva lahko plesalci razvijejo v sodobnem plesu. Ta je gledalcu 

vnesel realen pogled na človekov vsakdan, kar je za ples povsem novo. »Opisoval je navadne 

ljudi iz resničnega življenja, jih problematiziral, parodiral in kritiziral« (Teržan, 2003, str. 191), 

kar pa je čisto nasprotje baletu, ki je gledalcu prikazoval le pravljične vsebine. 

2.3 Vrste plesa  

2.3.1 Ljudski ples in plesne igre 

Ljudski ples sodi v ljudsko kulturno dediščino oz. plesno izročilo, ki je značilno za slovensko 

podeželje vse do druge svetovne vojne. Kdaj in kako so plesi na slovenskem območju nastali, 

je časovno težko opredeliti, saj so k nam prihajali po različnih poteh in so se skozi čas nenehno 

spreminjali (Fuchs, 2004). Nekaterih plesov, ki so se razširili na slovensko območje, ne 

uvrščamo v slovensko plesno izročilo, saj so k nam prišli po vojni iz sosednjih držav, predvsem 

iz nemškega in avstrijskega ozemlja (Ramovš, 1980).  
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 Slovensko plesno izročilo lahko delimo v dve plasti: 

 Starejšo plast 

Večinoma jo sestavljajo skupinski plesi, med katerimi so mnogi preostanki obrednih 

plesov in iger. Ti plesi predstavljajo najbolj preprosta gibanja kot so hoja, tek in 

poskakovanje. Povezani s šegami in navadami, zato jih uvrščamo med plesno izročilo. 

Nimajo izrazito oblikovanih obrazcev plesnih korakov in plesnih gibov, ampak so bolj 

preprosti (Fuchs, 2004). 

Med te plese uvrščamo plese posameznikov, plese v sklenjeni vrsti, kowtre šivat in pa 

zelo razširjena kola. 

 

 Mlajšo plast 

Sestavljajo jo večinoma parni plesi, skoraj vsi tujega izvora (štajeriš, potrkana, sedem 

korakov… ). Plese lahko pleše več parov hkrati (Fuchs, 2004 in Ramovš, 1980). 

 

»Ob plesu odraslih je živelo tudi otroško plesno izročilo, za katerega je značilno prvinsko 

gibanje, ki je na meji med igro in plesom.« (Fuchs, 2004, str. 6) Nastalo je ob posnemanju 

odraslih. Otroško plesno izročilo obsega preproste rajalne igre, ki so jih izvajali v krogu, 

polkrogu ali v vrsti. Tudi dandanes otroci izvajajo rajalne igre, ki pa jim dodajajo sodobne 

elemente, npr. nova besedila. Eden izmed omenjenih primerov je igra »gumitvist«. »M. 

Makarovič meni, da je dejavnost, ki črpa vsebino iz ljudskega izročila, otrokom najbližja, k 

ustvarjalnosti pa jih vzpodbuja, ker je preprosta, jasno oblikovana in otrokom razumljiva.« 

(Fuchs, 2004, str.11) 

Primeri plesnih iger (Fuchs, 2004, str. 11): 

 igre z nadštevilnim plesalcem, 

 igre z zbiranjem soplesalca, 

 fantovske igre: zvezda in igra s klobuki. 

Primeri otroških plesov, ki so razširjeni po vsej Sloveniji (Fuchs, 2004, str. 11): 

 Ringa, ringa raja, 

 Dreto šivat (vrečo šivat), 

 Ali je kaj trden most, 

 Potujemo v Rakitnico, 
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 Bela, bela lilija, 

 Rdeče češnje rada jem, 

 Prišla majka s kolodvora, 

 Jaz sem muzikant, 

 Ob bistrem potoku je mlin. 

 

Ljudski ples pri pouku športa 

Ljudski ples je eno izmed področij, pri katerem lahko učimo tudi plesne prvine ostalih plesov, 

prostorske oblike gibanja in gibanje z deli telesa na mestu. Med prostorske oblike gibanja 

uvrščamo gibanje v krogu, koloni, vrsti, spirali in podobno. Omenjene oblike gibanja lahko 

izvajamo z različnimi načini hoje in teka, ki jih vključimo v otroške ljudske igre in plese. Prav 

tako lahko posebej obravnavamo tudi pokleke, zasuke, zamahe rok in nog in drugo, kar spada 

med prvine gibanje načrtovanih plesov. Če povzamemo, ima velik pomen za razvoj ritmičnega 

posluha primerno preprosto ritmično gibanje z različnimi prvinami gibanja, v različnih 

oblikah gibanja in izvajanja gibov ob izrekanju besedila, vokalni ali instrumentalni 

spremljavi, tudi hoja in tek v 2/4 in 3/4 taktu (Fuchs, 2004). 

2.3.2 Družabni ples 

»Prvi začetki družabnega plesa izvirajo iz Evrope. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje so prodirali 

iz Severne Amerike novi plesi (predhodniki fokstrota, charlestona), kmalu zatem pa še plesi iz 

Latinske Amerike (tango, rumba, samba). Nekateri so utonili v pozabo, drugi pa so se obdržali.« 

(Kristan, 1974, str. 8) 

Danes delimo družabne plese v nam znane skupine (Kristan, 1974): 

 standardni plesi (počasni valček, hitri valček fokstrot), 

 severnoameriški plesi (charleston, blues, boogie), 

 latinskoameriški plesi (tango, samba, rumba, ča-ča-ča). 

Družabni ples pri pouku športa 

Družabne plese lahko vključimo v vse dele vadbene ure.  

V uvodni del ure lahko vključimo plese, ki jih učenci že obvladajo in jih tako uporabimo za 

ogrevanje (valček in polka). »Posamezne korake, slike in poskoke lahko vadimo v sklopu 
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kompleksa gimnastičnih vaj.« (Kristan, 1974, str. 16) Učenje zahtevnejših prvin plesa sodi v 

osrednji del vadbene ure. Učencem jih prikažemo z različnimi metodami in oblikami dela. Sem 

sodijo še posebej vsi hitri plesi. »V zaključni del ure sodijo počasnejši in enostavnejši plesni 

koraki, ki ne zahtevajo fizičnega in umskega napora (levi kare, desni kare, osnovni korak pri 

bluesu, ipd.). V tem delu ure lahko učenci tudi zaplešejo počasnejši ples (blues in angleški 

valček).« (Kristan, 1974, str. 16) 

2.3.3 Klasični ples - balet 

»Balet je najvišja oblika plesne umetnosti.« (Henrik Neubauer) 

Baleta kot samostojnega predmeta v slovenski osnovni šoli ni. Učenci se z nekaterimi 

osnovnimi elementi baleta lahko spoznajo le pri izbirnem predmetu Plesne dejavnosti – 

starinski in družabni plesi, ki pa je namenjen učencem od sedmega do devetega razreda 

(Neubauer, 2001). Lahko pa ima šola razpisano interesno dejavnost balet, ki jo navadno vodi 

zunanji sodelavec. 

 »Klasični balet je zasnovan na odprtosti nog, gibljivosti, vrtenju, nizkih in visokih skokih, 

koordinaciji gibov, predvsem pa na vztrajnosti, discipliniranosti, telesni moči in lepoti gibanja. 

Za vse to si mora učitelj prizadevati ves čas poučevanja, pri tem pa upoštevati postopnost pri 

učenju, saj je že sama baletna drža zahtevna in nenaravna.« (Sečkar, 2009, str. 41) 

Znanja, ki jih učenec lahko pridobi med učenjem baleta lahko uporabi tudi v vsakdanjem 

življenju (npr. pravilna drža, orientacija v prostoru, estetika) in pri izvajanju elementov drugih 

športov (npr. pri gimnastiki, plesu). 

2.3.4 Sodobni ples – izrazni ples  

»Sodobni ples je umetniška zvrst plesa.« (Šušteršič, 2009, str. 13) Poleg sodobnega plesa 

večkrat zasledimo besedno zvezo izrazni ples, ki nam pove, da z gibanjem izrazimo in 

zajamemo celega človeka. Pri njem gre za »mnogodimenzionalnost«. Pri tem nista mišljena le 

umetnost prostora in časa, ampak ima velik pomen tudi »dimenzija človekovega življenja, 

njegovega upanja in obupa, sreče in nesreče, njegovega hrepenenja po nečem boljšem.« (Kenk, 

1981, str. 4) »Prav sodobni ples pa ponuja možnosti, da še zlasti in predvsem med športne 

vsebine učitelj umesti tudi čustveno, umsko, duhovno, socialno komponento gibanja.« 

(Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 6) 
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Otroci se gibljejo svobodno, pri tem uporabljajo naravne oblike gibanja. Ker uporabljajo le te, 

so ob igri gibanja spontani, sproščeni in ustvarjalni, saj so še neobremenjeni z zunanjimi 

dejavniki. Pri plesu jih je potrebno voditi in vzpodbujati le toliko, da bodo enkrat sami znali 

voditi ples (Kenk, 1981). Prav je, da jim omogočimo, da se naučijo zavedati svojega telesa, 

»kvalitete svojega gibanja, občutkov, ki jih sproža gib, predvsem pa da raziskuje, kako čustveno 

reagira na posamezna gibanja in kako občutja, misli in ideje lahko izrazijo dovolj tenkočutno, 

ekspresivno, dramatično, oziroma se samo predaja plesu in se giblje na svojevrsten način.« 

(Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 7)  

»Za sodobni ples je značilno, da koreograf, v našem primeru učitelj, nosi vsebinsko in gibalno 

idejo, vendar jo plesalci s svojim gibanjem, s plesom nadgrajujejo, dopolnjujejo.« (Teržan, 

2003, str. 190)  »Kljub temu, da učitelj nosi idejo, pa je otroku treba privzgojiti čut za svobodno 

izražanje, svobodo giba in vsebinsko svobodo ter neodvisnost izraza od vsiljenih vzgojnih 

napotkov.« (Kenk, 1981, str. 7) In prav zato je sodobni ples tako zelo kompleksen, saj mora 

učitelj vnaprej predvideti, kako bo s svojimi navodili vplival na izražanje učenca. Zavedati se 

moramo, da je lahko ples učenca kljub »vsiljenim« navodilom in napotkom povsem drugačen, 

saj bo učenec s svojim svobodnim gibanjem izrazil sebe in svoje občutke do ideje. 

V osnovni šoli je predlagano, da se sodobnemu plesu nameni (Šušteršič in Zagorc, 2010): 

 v 1. triletju tri od skupaj priporočenih dvanajstih šolskih ur, ki so namenjene 

tematskemu sklopu plesne igre, 

 v 2. in 3. triletju po dve uri od skupno priporočenih desetih ur za tematski sklop ples.  

V nadaljevanju sledi pregled in predlog obravnave sodobnega plesa po razredih pri predmetu 

šport, ki pa ga lahko umestimo tudi v uvodni ali zaključni del pouka (Šušteršič in Zagorc, 2010). 

1. RAZRED 

Učenci posnemajo enostavne gibalne motive na osnovi neposrednega opazovanja okolja 

(posnemanje predmetov, živali, rastli, pravljičnih junakov s pantomimo). Za podlago imajo 

glasbeno ali ritmično spremljavo. Pri tem uporabljajo posamezne dele telesa ali celo telo.   

2. RAZRED 

Učenci so že zmožni ponazarjati gibe ob notranjih (podoživljanje čustvenih stanj, 

funkcionalnih lastnosti predmetov in lastnega telesa) in zunanjih (različne zvrsti glasbe, 
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različni predmeti, drobno orodje) spodbudah. Spoznajo se tudi z osnovami nekaterih plesnih 

tehnik, lahko pa se improvizirano gibajo na različne zvrsti glasbe. 

3. RAZRED 

Učenci že zmorejo posnemati in ustvarjati lažje tematske sekvence in preproste koreografije. 

To gibanje oziroma ples dosežejo z uporabo različnih delov telesa, ki jih izrazijo s hojo, tekom, 

skoki, obrati na mestu in v različnih smereh v prostoru v enostavnem in sestavljenem ritmu. 

Gibanje in ritem povezujejo ob glasbeni spremljavi.  

4. RAZRED 

Pri tematskem sklopu ples je mogoče zaslediti predvsem osnovne elemente gibanja na mestu in 

prostoru v povezavi s komponentami časa ter dinamiko giba. Učenci improvizirajo na določeno 

temo in izvajajo kompleksnejše plesne sestave. 

5. RAZRED 

Poleg gibanja na mestu in v prostoru s komponentami časa ter z dinamiko gibanja se v petem 

razredu učenci še bolj osredinijo na izraznost in gibanje posameznih delov telesa v različnih 

smereh, na različnih ravneh in z uporabo različne količine sile. Pomen ritma iščejo v različnih 

življenjskih pojavih in v gibanju. 

2.4 Celostni razvoj otroka in pomen plesa  

»Otrok vse, kar doživlja, doživlja celostno.« (Zurc, 2008, str. 11) 

2.4.1 Telesni in gibalni razvoj 

Telesni in gibalni razvoj sodita med psihomotorično področje človekovega delovanja, le to pa 

je povezano tudi z drugimi področji otrokovega razvoja: kognitivnim, čustvenim in socialnim. 

Tudi Gardner (1997 v Zurc, 2008) je telesni in gibalni razvoj poimenoval z eno izmed sedmih 

inteligenc, telesno-gibalno inteligenco. Gre za spretno uporabo lastnega telesa, tako grobih 

motoričnih gibov kot spretno uporabo finemotorike.  

Otrok skozi vsakodnevne življenjske situacije razvija osnovne motorične sposobnosti 

(koordinacijo, moč, gibljivost, hitrost, ravnotežje, natančnost) in spretnosti. Ker je gibanje 

otrokova nuja, mu bo gibanje, v katerega ga bomo še dodatno usmerili,  predstavljalo sprostitev, 
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veselje. Mnogo vaj je lahko tudi plesnega značaja, saj z njimi razvija plesnost, dojemljivost za 

ritem, za odnose v paru ali v skupini (Zagorc, 2006). 

Vsako starostno obdobje ima svoje značilnosti, hkrati pa moramo upoštevati individualne 

razlike med otroki, ki so lahko posledica razvoja okolja in zdravja. B. Kroflič in D. Gobec 

(1989) navajata, da razvoj poteka ves čas v smeri od nediferenciranega, celovitega odzivanja, 

k razčlenjenemu. 

Motorični razvoj otroka se začne že v materinem trebuhu, ko se dojenček na dražljaje odziva s 

celim telesom. Novorojenček je zelo aktiven in njegovi gibi so že zelo izpopolnjeni, čeprav so 

še neusmerjeni in nekontrolirani. Z razvojem možganskih centrov, pa postajajo gibi 

nadzorovani in usklajeni (Zagorc, 2006). 

V prvem letu je razvoj otroka s telesnega in gibalnega vidika najintenzivnejši. Poteka v dveh 

smereh:  

 V cefalokavdalni smeri (od glave navzdol): od držanja glave, mahanja z rokami in 

brcanja z nogami, do sedenja okoli šestega meseca, plazenja, kotaljenja, samostojnega 

stanja in hoje okoli prvega leta otrokove starosti;  

 v proksimodistalni smeri (od bližnjega k oddaljenemu): od osrednjega telesa proti 

prstom na roki. Od kotaljenja do gibov s celo roko in šele kasneje finomotorične 

spretnosti (Marjanovič Umek, 2004).  

Do vseh naštetih sprememb pride v otrokovem nadzoru spontano, vzporedno z njegovim 

dozorevanjem. Tudi če bi še tako hoteli, da bi prej shodil, tega ne bo mogel, dokler ne bo 

pripravljen (Videmšek, 2003). 
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Motorični razvoj otroka v predšolskem obdobju je prikazan v spodnji tabeli (Zagorc, 2006, str. 

18). 

MOTORIČNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 

STAROST PODROČJE MOTORIČNEGA RAZVOJA 

GIBI TELESNE SPRETNOSTI 

Dve leti Z lahkoto teka naokrog, 

brcne žogo, ne da bi padel. 

Obrača posamezne strani v 

knjigi. Zgradi stolp iz 6 ali 

več kock. 

Tri leta Zna voziti tricikel in hoditi 

po prstih. Pri hoji po 

stopnicah izmenično dviguje 

obe nogi. 

Zna narisati črto in krog, 

zgraditi most iz 3 kock. 

Štiri leta Poskakuje po eni nogi in 

teče po prstih. Zna splezati 

po lestvi na drevo. 

Napiše nekaj črk. Narisati 

zna človeka in hišo. 

Pet let Zna skakati izmenično po 

eni in drugi nogi. Zlahka 

teče po prstih. Dobro pleše 

po glasbi. 

Nariše kvadrat, trikotnik in 

že napiše številne črke. 

 

M. Zagorc (2006, str. 20) ugotavlja, »da ima otrok od petega do sedmega leta dokaj ugodna 

morfološka razmerja, ki mu omogočajo zelo dobre možnosti za njegovo gibalno dejavnost. V 

primerjavi s telesno težo je kar močan, hoja in tek sproščena in dobro koordinirana, sposoben 

je dobro obvladati svoje telo v prostoru. Hitreje se giblje, spretnejši je in močnejši. Srčno-žilni 

in dihalni sistem imata velike prilagoditvene sposobnosti. Znatno je odpornejši proti vsem 

spremembam okolja tudi prenese večje in daljše telesne obremenitve. Vizualno je zelo 

dojemljiv, hitro opaža in posnema.«  Gibanje in ples »vzpodbujata rast kosti, vpliva na trdnost 

sklepnih vezi, kar omogoča stabilizacijo sklepov, in omogoča učinkovito delo mišic, ki 

neposredno izvajajo gibanje. Pri plesnem gibanju, kjer se nenehno igramo ter premagujemo silo 
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teže in druge zunanje sile, se še posebej povečuje tonus v mišicah ob hrbtenici, to pa močno 

vpliva na držo telesa.« (Zagorc, 2013, str. 9) Prav tako je sposoben zelo natančno opazovati in 

posnemati gibanje iz svoje okolice, slediti ritmu in melodiji glasbe. Zna presoditi in zavzeti 

prostor sam ali v skupini in v različnih formah – v ravni, krožni liniji in v različnih smereh 

(Kroflič in Gobec, 1989). 

Strel (1996 v Zurc, 2008) pa obdobje v primerjavi s podatki, ki jih je zbrala M. Zagorc, podaljša. 

Pravi, da je otrok v obdobju med 6. in 11. letom starosti najuspešnejši v učenju gibalnih vzorcev, 

saj se gibalnih tehnik uči izredno hitro in brez naporov. Vendar pa mora imeti zagotovljene 

dovolj kvalitetne gibalne aktivnost in primernih spodbud, da lahko razvije svoje motorične 

potenciale. 

Kot smo že omenili, s plesom sprožimo pospešeno delovanje več funkcionalnih sistemov:  

srčno-žilni, dihalni, prebavni, vegetativni, senzomotorični, hormonski idr. Z njim 

zadovoljujemo  otrokovo potrebo po gibanju in z obremenjevanjem različnih mišičnih skupin 

skrbimo za  aktivnosti fizioloških procesov vsega telesa.   

2.4.2 Čustveni razvoj otroka  

Otrok se izražanja čustev sprva uči neverbalno. Svoje občutke ugodja in neugodja poveže z 

opazovanjem izražanja svojih staršev, ki jih empatično doživlja. Čustveni razvoj ne vključuje 

le izražanja čustev, ampak tudi doživljanje in uravnavanje le teh (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Čustva delimo na pozitivna in negativna, na primarna – osnovna in kompleksna – sestavljena. 

Med pozitivna čustva uvrščajo čustva, ki ugodno vplivajo na človeka, ki jih doživljajo, ko 

uspešno prehodijo pot do željenega cilja, oziroma ko cilj dosežejo. Negativna čustva pa 

nastopijo, ko človek na poti do cilja naleti na oviro, ki je ne more premagati ali ne doseže cilja. 

Vendar pa ni vedno res, da so negativna čustva nezaželena. Če je čustvo šibko, če ga šibko 

doživljamo, se lahko poveča hitrost mišljenja, ustvarjalnost in iznajdljivost za dosego cilja, 

medtem ko lahko močna čustva, tako pozitivna ali negativna, povzročijo zastoj mišljenja ali 

celo paralizirajo gibalne funkcije. Prehodi med različnimi čustvi so v otroštvu zelo hitri, z 

razvojem pa njihovo doživljanje in izražanje postaja vse bolj uravnovešeno in socialno 

sprejemljivo (Smrtnik Vitulić, 2009).  

Otroci lahko s plesom izrazijo svoje počutje. Če zna otrok nadzirati izražanje svojih čustev, mu 

bo jasno obnašanje drugih (Zurc, 2008). Učimo jih zavedati se svojih čustev, izražati občutja in 

doživljanja z gibanjem. Ne smemo jih pozabiti opozarjati na spoštovanje čustev drugih. Z 
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raziskovanjem gibanja telesa vplivamo na zadovoljstvo z nami samimi, razvijamo samozavest 

in pozitivno samopodobo (Zagorc, 2013). »Gibalna aktivnost ima v otroštvu pomemben vpliv 

na razvoj samopodobe in pojmovanja samega sebe.« (Zurc, 2008, str. 51) Zelo pomembno je, 

kako gibalno uspešen je otrok, pomembna pa je tudi vloga učitelja, ki ga motivira in spodbuja 

k zapletenejšemu gibalnemu izražanju, ob tem pa mu daje tudi pozitivno povratno informacijo. 

Gibanje, ki ga izvaja otrok ob plesu, mu daje možnost, da se uveljavlja, da doživlja in sprošča 

svoj notranji svet, svoje čustvene vrednote. Otroku omogoča svobodno izražanje in razvijanje 

njegove ustvarjalnosti (Zagorc, 2013) . 

Čeprav ni veliko raziskav s področja gibanja in čustvenega razvoja, pa raziskave kažejo na 

povezanost med gibalno aktivnostjo in razvojem otrokove samopodobe. Otroci, ki so uspešni v 

športnih in gibalnih aktivnostih, imajo visoko pojmovanje samega sebe, zato se bodo še naprej 

ukvarjali z gibalno aktivnostjo, razvijali gibalne sposobnosti. Tudi sicer bodo vedno uspešnejši. 

Gibalno neuspešnejši pa se bo zaradi svojih neuspehov izogibal gibalnim aktivnostim, s tem pa 

ne bo pridobival izkušenj in znanj in bo zato še manj uspešen (Zurc, 2008). 

2.4.3 Umski (kognitivni) razvoj 

Kognitivni razvoj vključuje intelektualne procese kot so razumevanje, predstavljanje, 

presojanje, sklepanje, spomin, govor, reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, odločanje 

in učenje (Marjanovič Umek, Zupančič in sod., 2004). »Ker sta gibalni in kognitivni razvoj 

otroka neločljivo povezana med seboj, so gibalne in druge problemske izkušnje neprecenljive 

vrednosti za življenje. Z najrazličnejšimi gibanji – tako tudi s plesom – otrok razvija zavedanje 

telesa, zaznavne funkcije, pa tudi govor, višje mentalne funkcije, spomin, predstavljivost, 

ustvarjalnost, sposobnosti za učenje, za komuniciranje in interakcijo.«  (Zagorc, 2013, str. 9 ) 

V nadaljevanju bomo opisali razvojne stopnje kognitivnega razvoja po Piagetu. Otrok je na 

razredni stopnji ravno v razvoju mišljenja na stopnji konkretnih operacij oziroma v obdobju 

konkretno logičnega mišljenja.  

Razvojne stopnje kognitivnega razvoja po Piagetu 

Senzomotorična ali zaznavno-gibalna stopnja (od rojstva do 2. leta): Otrokovo vedenje v 

prvem obdobju iz refleksnega in čutnega zaznavanja postaja vse bolj namerno. Začne 

razlikovati med sabo in okoljem. Eden izmed najpomembnejših miselnih operacij v omenjenem 

obdobju je stalnost objektov (Smrtnik Vitulić, 2009). 
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Predoperativna stopnja (od 2. do 7. leta): otrokovo razmišljanje postaja vedno bolj logično, 

vendar je še vedno v veliki meri odvisno od percepcije. Besedno se vedno bolje izraža.  Za to 

stopnjo so  značilni naslednje omejitve: egocentrizem, odsotnost logičnega mišljenja, 

ireverzibilnost, animalizem, finalizem. Prav tako je lahko osredotočen le na eno značilnost 

objekta, saj ni zmožen gledati z različnih zornih kotov – centracija (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Stopnja konkretnih operacij (od 7. do 11. leta): Otrokovo mišljenje se vse bolj razvija in 

postaja podobno mišljenju odraslega. Za to obdobje sta značilni dve miselni operaciji: 

reverzibilnost in decentracija. Otrok razvije sposobnost logičnega mišljenja, ki je omejena na 

fizično realnost (Zurc, 2008 povzeto po Labinowicz, 1989).  

Stopnja formalnih operacij (od 11. do 15. leta): Abstraktne probleme začne mladostnik 

reševati na logičen način, kar pomeni, da miselne operacije niso več omejene le na konkretne 

predstave, ampak lahko izhajajo iz besedilnih in logičnih trditev (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Naloga učitelja je, da učitelj prepozna stopnjo kognitivnega razvoja učenca in mu pomaga na 

poti napredovanja na višjo raven. Poleg tega razmišljajmo, kako z izvajanjem gibalnih in 

plesnih dejavnosti spodbudimo razvoj kognicije in učenja, tako kot sta to s svojimi spoznanji 

že potrdila Piaget in Montessori (Tancig, 2014). 

2.4.4 Socialni razvoj 

Področje povezanosti med gibalno aktivnostjo in socialnim razvojem je zelo neraziskano. 

Razlog za to se najbrž skriva v tem, da so področja socialnega razvoja močno prepletena s 

čustvenim razvojem (Zurc, 2008). 

V spodnji tabeli je prikazanih osem faz socializacijskega procesa po Eriksonu, ki si sledijo v 

zaporedju.  
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Preglednica 1: Faze psihosocialnega razvoja po Eriksonu (Videmšek in Pišot, 2007) 

Starost (obdobje) Psihosocialna kriza Psihosocialna 

moč/zmožnost 

Vplivi okolja 

od rojstva do 1. leta 

(obdobje dojenčka) 

zaupanje – 

nezaupanje 

upanje Mati 

od 1. do 3. leta 

(obdobje malčka) 

samostojnost – dvom 

in sram 

moč volje Starši 

od 3. do 6. leta 

(zgodnje otroštvo) 

iniciativnost – 

občutek krivde 

usmerjenost k cilju starši,  

družina, 

prijatelji 

od 6. do 11. leta  

(srednje in pozno otroštvo) 

delavnost –občutek 

manjvrednosti 

zmožnost šola 

od 11. do 18. leta  

(adolescenca) 

identiteta – 

konfuznost ali 

identitetna zmeda 

zvestoba vrstniki 

od 18. do 35. leta 

(zgodnja odraslost) 

intimnost – 

izoliranost 

ljubezen partner, 

prijatelji 

od 35. leta do 65. leta 

(srednja odraslost) 

generativnost ali 

ustvarjalnost – 

stagniranje 

skrb (skrbno 

negovanje) 

družina,  

družba 

od 65. leta do smrti 

(pozna odraslost) 

integriranost jaza – 

obup 

modrost človeštvo 

 

Otrok je v prvi in drugi triadi po Eriksonu v obdobju srednjega in poznega otroštva. Zanj je 

značilno, da gre skozi psihosocialno krizo delavnost – občutek manjvrednosti. V šoli 

vzpostavlja odnose z vrstniki in se vključuje v igro, ki poteka po pravilih. Z delanjem domačih 
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nalog otroku mu večamo samodisciplino. Če zaupa okolju, je samostojen, se lažje uči in je 

uspešnejši. Če pa nima zaupljivega okolja, ga odrasli ne spodbujajo, pa se v njem sproži občutek 

manjvrednosti (Videmšek in Pišot, 2007). 

Otrok torej prek telesnega stika razvija socialne sposobnosti. V okolju moramo spodbujati stike 

z drugimi, da bo razvil zaupanje, občutljivost, sodelovanje otrok v skupini in skupinsko 

reševanje problemov, delitev pozornosti, empatijo, vodenje in podrejanje (Zagorc, 2013). 

2.5 Vpliv učitelja pri poučevanju plesa 

»Dobrega poučevanja ni. So samo dobri učitelji. Z drugimi besedami, poučevanje se udejanja 

samo v učiteljih, samo kot takšno ne obstaja.« (J.Richards v Maček, 2016) 

Buckroyd (2004) pri učenju plesne tehnike v ospredje postavlja učenje. »Z drugimi besedami, 

nihče se ne nauči plesati iz knjige, nihče se ne nauči plesati sam in nihče se ne nauči plesati 

brez učitelja.« (prav tam, str. 76) Za učenca je ponavljanje v vsakodnevnem učenju 

najpomembnejša metoda in izkustvo, saj se z njo uri in razvija.   

Šušteršič in M. Zagorc (2010, str. 49) pravita, da je dober učitelj tisti, ki je »pripravljen na 

celosten razvoj sebe in svojih učencev.« Učitelji ne glede na to, ali so na plesnem področju 

pedagoško izobraženi ali ne, »imajo zelo pomembno vlogo v življenju mladih, saj jim dajo 

ogrodje, ki lahko podpre ali pa zavre njihovo čustveno in duševno rast.« (Wittenberg-

Salzberger, 1983 v Buckroyd, 2004, str. 75)  

Učitelj v svojih letih poučevanja oblikuje svoj stil, vendar pa se mora zavedati, da ga je treba 

pri plesu včasih nekoliko prilagoditi. Otrokom lahko predaja navodila besedno ali pa gibanje 

demonstrira (Zagorc, 1992). Pomembno je, da izbira in uporablja različne metode, še posebej 

zaželeno pa je, da se poslužuje tudi ustvarjalnosti. Kar želi prenesti na učence mora izkusi tudi 

sam. Velik pomen ima stalno izražanje, kar »spodbuja njegovo lastno ustvarjalnost« (Šušteršič 

in Zagorc, 2010). 

Ustvarjalni učitelj naj bi imel slednje značilnosti (Mcleod 1989, v Šušteršič in Zagorc, 2010, 

str. 49): 

 je fleksibilno naravnan; 

 je domiseln v iskanju novih gradiv in metod pri predstavljanju učne snovi učencem; 

 je v dobrih odnosih z učenci, še posebej upošteva divergentno mišljenje učencev; 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Martina Orehek, magistrsko delo  

18 
 

 je kritičen v odnosih s kolegi; 

 je kritičen do sebe in do sistema, v katerem deluje. 

»Za ustvarjalno vzdušje v razredu bo poskrbel tudi tako, da bo: 

 ukinil negativne sankcije za divergentno razmišljanje učencev; 

 zmanjšal strah pred nepravilnimi odgovori; 

 premagal občutja nemoči in nezaželenosti pri izrazito divergentno mislečih učencih; 

 preprečeval posmehovanje in zaničevanje med vrstniki. 

Spodbujal bo naslednje pozitivne dejavnike: 

 občutljivost za lastna občutja; 

 zanimanje za čutne izkušnje; 

 odprtost za nove zamisli; 

 spoštovanje do novega in neobičajnega« (prav tam, str. 49). 

Učitelju so lahko pri zbiranju plesne dejavnosti, pri ustvarjanju z gibom, v pomoč slednje faze, 

vendar pa ni nujno, da proces vedno poteka po navedenem vrstnem redu ali z vsemi fazami 

(Meško, 2011). 

 Ideja (zamisel), tema: zamislimo si, kaj želimo s koreografijo sporočiti ali raziskati.  

 Iskanje gibalnega materiala: z improvizacijo iščemo gibanje v času in prostoru.  

 Kompozicija: izbira in obdelava gibanja, povezanost gibanja in prehodi med gibanjem. 

 Izbira drugih elementov: glasbe, kostumografije in scenskih rekvizitov.  

 Raziskovanje, prepletanje, odločitve: skozi ustvarjalni proces do končne postavitve.  

 Utrjevanje: več ponovitev pripomore k večji suverenosti izvajalcev, višji kakovosti 

izvedbe in interpretacije.  

 Analiza.  

 Uprizoritev plesa.  

 Refleksija: samorefleksija, odziv stroke in odziv gledalcev. 

Učitelj mora dati učencu, da se lahko ustvarjalno izraža z gibom, določeno mero svobode, ki pa 

mora biti podkrepljena z jasnimi cilji in namerami. Za gibanje zato potrebuje določeno 

spodbudo iz okolice. Največkrat imamo glasbo, kot zvočno spodbudo, spremljavo za ples. 

Veliko plesnih kompozicij je nastalo ravno zaradi izbire določene glasbe, ki je s plesom tesno 
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povezana in prepletena. Spodbudo nam lahko pri glasbi predstavlja sam pomen glasbe, njeno 

vzdušje, ritem, ki nam ga narekuje glasba ali melodija. Vendar pa se moramo zavedati, da je 

glasba lahko samo spodbuda in ne spremljava, saj lahko ples obstaja tudi neodvisno od glasbene 

podlage. Spodbudo nam lahko predstavlja tudi vizualizacija predmetov. Pri pouku lahko 

uporabimo zgodbo kot spodbudo, da bi izrazili neko zgodbo s sporočilom (Zagorc, 1992, in 

Šušteršič in Zagorc, 2010). 

2.6 Načela poučevanja  

Pri vzgajanju s plesom upoštevamo splošna pedagoška načela, ki sta jih opredelili Kroflič in 

Gobec (1999): 

Načelo aktivnosti 

»Aktivnost je otrokova naravna potreba.« (Kroflič, str. 46) Z ustvarjalnim gibanjem in s plesom 

usmerjamo otrokovo aktivnost. Vendar pa je v šoli potrebno za tovrstne dejavnosti izbrati 

primeren prostor, v katerem učenci ne bodo utesnjeni in bodo imeli dovolj prostora za gibanje. 

Učence razdelimo v več manjših skupin, v katerih bodo vsi aktivni in bodo sodelovali, izbrati 

pa moramo tudi ustrezne spodbude za učenčevo gibanje in ustvarjanje.  

Načelo interesa 

Da bi otroke motivirali glede na načelo interesa, jih razdelimo v več skupin, med katerimi 

učenci prehajajo. S tem, ko bo prehajal med skupinami, bo preizkusil različna nova področja 

dejavnosti, med njimi tudi tiste, ki so jim v interes. »Tudi pri vzgajanju z gibom in plesom 

vodimo otroke od spoznavnega k raziskovalnemu interesu.« (Kroflič, str. 47)  

Načelo individualizacije 

Tudi v plesni vzgoji upoštevamo osebnostne značilnosti posameznega otroka. Spodbujamo 

učence, ki zaostajajo oziroma imajo manko na določenem področju razvoja. Pri tem pazimo, da 

mu ne razvijamo občutka manjvrednosti in negotovosti, ampak ga z usmerjeno igro, pri kateri 

se bo počutil varno, pripeljemo do želenega cilja. Ne smemo pa pozabiti na učence, ki na 

različnih področjih prehitevajo povprečne zmožnosti skupine. Dolžnost učitelja je, da tudi njim 

individualizira progam in skrbi za nadaljnji razvoj.  
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Načelo ustreznosti razvojni stopnji in spolu 

Pri poimenovanju pojmov starost otrok in razvojna stopnja moramo biti zelo pozorni, saj nista 

ista. Torej bodimo pozorni na razvojno stopnjo otrok ter ustrezno izbiro gibalnega gradiva, 

spodbude in metode ter metodične postopke. Upoštevati moramo načelo individualizacije, ker 

vemo, da je tempo razvoja otrok individualen. 

Tudi interese deklic in dečkov je potrebno upoštevati. Iz prakse vidimo, da predvsem šolski  

dečki niso motivirani za plesno izražanje. Vendar pa izkušnje kažejo, da je to povsem odvisno 

od ustrezne motivacije.  

Načelo nazornosti in doživetosti ter načelo življenjske in psihične bližine 

Življenjska bližina učenca je obsežnejša kot je bila nekoč. Razlog za to je predvsem razvoj 

tehnologije, s katero si pomagamo, da učenec dobi dodatne informacije. Z ogledom video 

vsebin lahko nazorno prikažemo učencem informacije. Vendar pa se je treba dobro zavedati, 

katere vsebine učencem prikažemo, saj lahko prehitro preidemo na neusmerjeno izkoriščanje 

medijev. 

Načelo postopnosti in sistematičnosti 

Postopnost je potrebna pri oblikovanju gibalnih motivov, pri kateri sledimo načelom od lažjega 

k težjemu, od znanega k neznanemu, od skupinskega k posameznemu …  

Specifična načela plesne vzgoje temeljijo na načelih sodobnega umetniškega plesa (naravno 

gibanje in individualno izražanje z gibanjem) ter na načelih skupinske dinamike (učenje vlog v 

majhni skupini, samoupravljanje skupine). 

2.7 Metode  

Učitelj glede na vsebino in cilj izbere ustrezno metodo (Šušteršič in Zagorc, 2010). 

Gobec (1978 v Šušteršič in Zagorc, 2010) predstavi štiri metode, ki jih učitelj lahko uporabi za 

učenja plesa: 

 Metoda vodenja 

To metodo uporabljamo, če imamo gibe že zamišljene in želimo, da se jih otroci 

naučijo ali jih vsaj spoznajo. 
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 Metoda improvizacije 

Zahteva zelo močno spodbudo. Otroci si morajo sami izmišljati gibe, mi jim samo 

določimo vsebino, ali si vsebino sami izmišljamo in jim damo samo sredstva (npr. 

pripomoček). 

 Metoda od improvizacije k vodenju 

Učenci so ustvarjalni. Njihove gibe, ki so jih pokazali pri improvizaciji lahko 

uporabimo tudi pri vodenju. S tem jim urimo gibalni spomin in kritičen odnos do 

svojega in tujega dela. 

 Metoda od vodenja k improvizaciji   

Učenci osvojene gibe pri svoji improvizaciji priredijo po svoje. 

Metode izbiramo tudi glede na razvojno stopnjo otrok, vendar pa je zaželeno, da učitelj uporabi 

več metod. Zmotno je mišljenje, če npr. pri sodobnem plesu izberemo le metodo improvizacije. 

Zavedati se je potrebno, da je metoda vodenja enakovredna metodi improvizacije. Če ne 

vključimo metode vodenja, se učenci ne bodo naučili gibalnih vzorcev, s katerimi lahko 

ustvarjajo (Kroflič in Gobec, 1992). 

Če želi učitelj pri učencih spodbujati ustvarjalnost, lahko z metodo vodenja in razlage 

usmerjamo učence v gibanje in ustvarjanje z gibom. K izražanju jih lahko spodbujamo s 

preprostimi in razumljivimi razlagami, ki jih lahko učencem posredujemo na različne načine. 

Lahko jih posredujemo kot zapoved (skloni se, z dlanmi se dotakni tal ...), lahko jim svetujemo 

(poskusi gibanje z roko povečati …), ilustriramo gibanje (hodi tako, kot bi hodil po vročem 

pesku …) (Zagorc, 1992). Ko pa želimo, da učenec osvoji točno določeno gibanje, je največjega 

pomena, da učitelj pravilno demonstrira gibanje in napačno gibanje učenca tudi popravi. V tem 

obdobju se učenec namreč zelo hitro uči tudi kompleksnejših gibov. Problem nastane, če se 

učenec nauči napačnega gibanja, saj ga je težko odpraviti. Zato je pomembno, da je 

demonstracija kakovostna (Štemberger, 2004). 

2.8 Vsebine iz učnega načrta za športno vzgojo 

»V učnem načrtu je ples predstavljen kot tematski sklop plesne igre, ki se izvaja v 1. triletju, in 

tematski sklop ples, ki se izvaja v 2. in 3. triletju osnovne šole. Navadno se temu tematskemu 

sklopu, skladno s priporočili stroke, namenja 10 do 12 ur v vsakem letu šolanja oz. v vsakem 

razredu.« (Šušteršič in Zagorc, 2010, str. 61) 
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V učnem načrtu za športno vzgojo (Kovač s sod., 2011) je za prvo triletje zapisan cilj: Učenci 

zaplešejo izbrane otroške in ljudske plese, med katere spadajo izštevanke, rajalne igre, plesne 

igre idr.  

Standardi znanja, ki ga mora učenec doseči v prvem triletju so: 

 Učenec se ritmično giblje na mestu in v prostoru ob glasbeni spremljavi. 

 Pozna rajalne igre, zapleše tri otroške in tri preproste ljudske plese.  

 Ob spodbudah učitelja gibalno ustvarja na različne teme. 

 

V drugem triletju so vsebine nadgrajene, dodane so vsebine iz družabnega plesa.  

Zelo pomembno je, da se otrok zaveda svojega telesa, da začuti gibanje posameznih delov telesa 

v različnih smereh in z uporabo različne sile. Poleg tega, da zna zaplesati posamezne ljudske 

plese, jih poveže v sklop. Pri družabnem plesu učenec zna zaplesati osnovne slike in 

kombinacije. Ob glasbeni spremljavi učenec gibalno ustvarja in se izraža na določeno temo ter 

tako ustvari preprosto koreografijo. 

Poleg omenjenih praktičnih vsebin, učenec pozna tudi osnovne glasbene pojme, ki so povezani 

s plesom in jih razlikuje: ritem, tempo, dinamika.  

2.9 Kompetence  

Pojem kompetenc je zelo kompleksen, nadomestil pa je pojme kot so sposobnosti, znanje, 

spretnosti, veščine, ki jih človek uporablja v svojem delovnem okolju (Svetlik, 2006). »V 

primerjavi s sposobnostmi, ki so v veliki meri podedovane in so potenciali za ravnanje, so 

kompetence kompleksnejši akcijski sistemi, ki so uporabni v različnih kontekstih, lahko pa se 

jih tudi učimo in poučujemo.« (Peklaj idr., 2009, str. 10) 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2014, str. 624) je kompetenten človek tisti, ki 

je »pristojen, pooblaščen; kdor temeljito pozna, obvlada določeno področje; usposobljen, 

poklican.«  

»Pojem kompetenc je leta 1973 utemeljil David McClelland z delom Testing for Competence 

Rather then Intelligence, objavljenim v reviji American Psychologist. McClelland je ugotovil, 

da je uspešnost posameznikovega delovanja odvisna od njegovih kompetenc, ki se izražajo v 

vedenju, in ne od njegove inteligence.« (Logar, 2014, str. 11) 
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V namen opredelitve pojma kompetenca in najpomembnejših kompetenc za uspešno delovanje 

v 21. stoletju, so v devetdesetih letih 20. stoletja ustanovili projektno skupino in izvajali študijo 

z naslovom Definicija in selekcija kompetenc: teoretične in konceptualne osnove (Defenition 

and selection of Competencies; Theoretical and Conceptual Foundations – DeSeCo) (Trier, 

2001 v Peklaj idr. 2009). Kompetenco so opredelili kot »sposobnost doseči kompleksne zahteve 

v določenem kontekstu.« (prav tam, str. 10) 

Kompetenca je sposobnost posameznika ali skupine, da v praksi izkaže svojo držo/naravnanost, 

znanje in spretnosti (ki jih je pridobil formalno ali pa preko izkušenj). (Center RS za poklicno 

izobraževanje, projekt Roqet, 2011) V okviru projekta ROQET, katerega cilj je odkrivati 

področja kompetenc pri učiteljih, ki bi se jih dalo izboljšati, je kompetenca koncept, ki vključuje 

tri vidike: 

 »Znanje: pomeni znanje posameznika in njegovo teoretično znanje. 

 Spretnosti: pomeni znanje posameznika in kako to znanje uresniči v praksi. 

 Naravnanost/drža: pomeni voljo posameznika ter njegovo motivacijo in 

pripravljenost uresničiti znanje in spretnosti.« (Center RS za poklicno 

izobraževanje, projekt Roqet, 2011) 

Tudi v Evropski skupnosti so opredelili kompetence za vseživljenjsko učenje, ki pa imajo bolj 

poudarjen socialni vidik. Ključne kompetence so definirali tako: Ključne kompetence 

predstavljajo prenosljiv, več funkcionalen paket znanja veščin in stališč, ki jih vsi posamezniki 

potrebujejo za osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost, ki bi morale biti razvite 

do konca obveznega izobraževanja ali usposabljanja in ki predstavlja osnovo vse življenjskemu 

učenju. (Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, 2009) Med ključne kompetence 

spadajo: 

 kompetence na področju komunikacije v maternem jeziku,  

 komunikacije v tujih jezikih,  

 številske predstavljivosti in kompetence v matematiki, naravoslovju in tehnologiji, 

 informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT),  

 učenje učenja,  

 medosebne in družbene kompetence,  

 inovativnost in podjetnost ter  

 kulturna zavest in izražanje (prav tam). 
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Na področju izobraževanja avtorji kompetence delijo na: temeljne ali splošne, generične in 

delovno-specifične ali delovne kompetence (Razdevšek Pučko, 2004; povzeto po Štemberger, 

Filipčič, Jelovčan, Krpač, Zajec, 2009). 

Temeljne ali splošne kompetence 

Prenosljive so med delovnimi opravili in praviloma zadevajo celotno organizacijo (npr. 

kompetence za področje vzgoje in izobraževanja). 

Generične kompetence 

Te kompetence so skupne za podobna opravila ali skupine delovnih mest (npr. učitelji). 

Delovno-specifične ali delovne kompetence 

Delovno specifične kompetence so specifične za posamezna delovna mesta (npr. naloge učitelja 

razrednika) (Logar, 2014). 

Wallace (1991, povzeto po Cvetek, 2004) kompetentnost loči na dva vidika. Prvi vidik imenuje 

začetna kompetentnost, pri kateri gre bolj ali manj za formalno obliko, da posameznik 

izpolnjuje minimalne zahteve svoje profesije, medtem ko profesionalno kompetentnost označi 

kot profesionalno pot, usposabljanje, ki vodi do profesionalnega cilja, ki ga nikoli ne doseže.  

Škotski urad je leta 1992 izdal seznam kompetenc kot »del smernic za programe izobraževanja 

učiteljev (The Scottish Office, Education and Industry Department).« (Cvetek 2004, str.148) 

Do konca študija naj bi študenti razvili mnoge kompetence, ki naj bi jih učitelj začetnik bil 

sposoben izkazovati: 

 Kompetence, ki se nanašajo na predmet in vsebino poučevanja: izkazovati znanje 

predmeta, ga načrtovati, izbirati ustrezna sredstva, izkazati vsebino na primeren način. 

 Kompetence, ki se nanašajo na razred: ustrezno komunicirati, uporabljati različne 

tehnike, določiti cilje, pri vodenju razreda načrtovati in ustvariti varno okolje za učenje, 

preveriti in oceniti učenčevo napredovanje in znanje. 

 Kompetence, ki se nanašajo na šolo: imeti znanje o organizaciji, v kateri dela, znati 

primerno sodelovati s starši otrok, poznati in znati uporabiti strokovno pomoč na šoli. 

 Kompetence, ki se nanašajo na profesionalnost: sposoben izvesti evalvacijo lasnega 

profesionalnega napredka. 
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Marentič Požarnik (1992 v Cvetek, 2009, str. 83) med elemente profesionalnosti uvršča »visoko 

stopnjo izobrazbe, ugled in samostojnost pri delu, pri čemer je posebej pomembna sposobnost 

pedagoškega sklepanja in razmišljanja o poučevanju določene stroke.« Poleg tega navaja pet 

sklopov kompetenc, ki so značilne za učitelja:  

 »komunikacija in odnosi,  

 učinkovito poučevanje,  

 organizacija in vodenje,  

 sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem ter 

 profesionalni razvoj« (Marentič Požarnik, 2006, po Valenčič Zuljan, 2012, str. 67–68). 

»Temeljni pogoj za uspešno razvijanje in pridobivanje ključnih kompetenc je kakovosten in 

učinkovit izobraževalni sistem, ki ga izvajajo dobro usposobljeni učitelji.« (Peklaj, 2009, str. 

13) »Dejstvo  je, da postajajo kompetence v sodobnem svetu sestavni del kriterijev za 

ocenjevanje dela učiteljev in posledično tudi za njihovo izobraževanje in usposabljanje.« 

(Cvetek, 2004, str. 147) Razredni učitelji morajo v svojem delovnem okolju profesionalno 

obvladati različna področja. Eno izmed področij je tudi ples. 

KOMPETENCE, KI JIH NAVAJA PEDAGOŠKA FAKULTETA V LJUBLJANI  

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani se je leta 2002 vključila v projekt Tuning (Tuning 

Educational Structures in Europe), ki ga je podprla Evropska unija v programu Socrates 

Erasmus (http://www.unideusto.org/tuning/). Spodaj so zapisane kompetence, ki jih je v okviru 

projekta razvila mednarodna delovna skupina za področje izobraževalnih ved in izobraževanja 

učiteljev (Podatki študijskega programa razredni pouk, 2019). 

 

Splošne (generične) kompetence vseh diplomantov – strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju  

 Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej procesov v vzgoji in 

izobraževanju).  

 Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije, obvladovanje komunikacijskih in 

drugih socialnih veščin.  

 Poznavanje, razumevanje in delovanje v skladu z razvojnimi zakonitostmi, različnostjo 

in potrebami posameznika.  
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 Znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in zgodovinskih 

temeljih. 

 Poznavanje in upoštevanje institucionalnih okvirov dela (zahteve, zakonodaja, 

dokumentacijske potrebe, pravni vidiki vzgojno-izobraževalnega dela).  

 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in izobraževanju.  

 Razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov, obvladovanje 

profesionalno-etičnih vprašanj.  

 Poznavanje, razumevanje in delovanje v skladu z načeli inkluzivnosti, 

nediskriminativnosti in multikulturalnosti.  

 

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom: 

 Poznavanje vsebine in metodike področja.  

 Razumevanje in uporaba splošnega in didaktičnega znanja.  

 Interdisciplinarno povezovanje vsebin.  

 Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine.  

 Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za učinkovito 

učenje. 

 Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in spremljanje napredka učencev 

na kognitivnem in nekognitivnem področju.  

 Sporazumevanje s strokovnjaki z različnih vzgojno-izobraževalnih področij.  

 Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njegovih močnih in šibkih 

področij (tako kognitivnih kot nekognitivnih) ob upoštevanju okoljskih dejavnikov 

(fizičnih, socialnih, kulturnih).  

 Poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb učencev v prvih dveh 

vzgojno-izobraževalnih obdobjih osnovne šole ter prepoznavanje učnih zmožnosti in 

težav, celostno pojmovanje otroka, spodbujanje razvoja učenca v odgovornega člana 

družbe.  

 Razumevanje in uporaba strokovnega znanja za doseganje kurikularnih ciljev v prvih 

dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih osnovne šole na področju športne vzgoje.  

 Estetska občutljivost in usposobljenost za aktivno in ustvarjalno delo na umetniških 

področjih.  

 Pomoč pri pedagoškem vodenju posameznika, oddelka in/ali skupine.  
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 Prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in 

kulturno različnost učencev.  

 Ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja, medsebojnih odnosov in učinkovito 

razreševanje disciplinskih problemov ter razvijanje socialnih veščin. 

 

V nadaljevanju sledi seznam kompetenc študijskega programa, smeri Poučevanje na razredni 

stopnji, ki smo jih razdelili na generične (splošne) kompetence ter predmetno-specifične 

kompetence.  

 

Generične (splošne) kompetence:  

 Poznavanje in uporaba ustreznih raziskovalnih pristopov in razvoja lastne prakse. 

 Zmožnost raziskovanja in prenašanja spoznanj v prakso.  

 Sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in 

refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje, intervizija, supervizija).  

 Vzpostavljanje partnerskega odnosa z uporabniki in drugimi skupinami.  

 Razvijanje novega znanja in razumevanja področja.  

 Delovanje v skladu z etičnimi normami in poklicnim kodeksom.  

 Zmožnost sodelovanja v interdisciplinarnem timu in komuniciranja z vsemi vključenimi 

subjekti v vzgojno–izobraževalnem procesu (otroki, mladostniki, starši in strokovnimi 

delavci).  

 Reflektiranje in evalvacija obstoječe vzgojno-izobraževalne prakse ter prepoznavanje 

neizkoriščenih možnosti za dvig njene kakovosti.  

 Razvijanje višjih kognitivnih veščin, povezanih z ustvarjanjem novega znanja.  

 Vodstvene in organizacijske zmožnosti.  

 

Predmetno-specifične kompetence  

 Originalnost in kreativnost pri prepoznavanju in reševanju strokovnih vprašanj v vzgoji 

in izobraževanju otrok do 12. leta.  

 Uporaba nekaterih raziskovalnih pristopov v vzgoji in izobraževanju.  

 Poglobljeno znanje na širših strokovnih področjih poučevanja v prvem in drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju.  

 Poglobljeno poznavanje izbranega področja (šport) v vzgoji in izobraževanju otrok do 

12. leta. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Martina Orehek, magistrsko delo  

28 
 

 Kritično spremljanje najnovejšega razvoja teorije in prakse na področju poučevanja na 

razredni stopnji.  

 Usposobljenost za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju 

poučevanja na razredni stopnji.  

 Prevzemanje odgovornosti za vodenje vzgojno-izobraževalnega procesa.  

 Zmožnost medpredmetnega in »kroskurikularnega« povezovanja ter celovitega pogleda 

na vzgojno-izobraževalni proces.  

 Zmožnost kritične (samo)refleksije in (samo)evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela 

in raziskovalnega dela.  

 Sposobnost za ustvarjanje novih idej (ustvarjalnost) na področju vzgoje in 

izobraževanja.  

 Sposobnost za avtonomno delo v vzgoji in izobraževanju.  

 Sposobnost za delovanje na podlagi etičnega presojanja. 

 

Za namene magistrskega dela smo oblikovali seznam kompetenc učiteljev razrednega pouka za 

poučevanje plesa pri predmetu šport. V pomoč nam je bil seznam kompetenc v diplomskem 

delu Stopar I. (2007), seznam kompetenc v magistrskem delu Todorovič K. (2018) in učni načrt 

za športno vzgojo (Kovač s sod., 2011): 

 Poznavanje in razumevanje pomena plesa pri predmetu šport znotraj vzgojno-

izobraževalnega sistema v družbi. 

 Poznavanje in razumevanje plesa za zdravje in oblikovanje zdravega življenjskega 

sloga. 

 Poznavanje in razumevanje temeljnih pojmov na področju plesa. 

 Poznavanje osnovnega razvoja otrok (gibalnega in telesnega). 

 Poznavanje uradnega učnega načrta in njegove uporabe v praksi (cilji, vsebine, 

standardi znanja, didaktična priporočila). 

 Poznavanje in razumevanje pomena gibalne aktivnosti za razvoj bioloških, 

psiholoških in socialnih dimenzij človeka. 

 Sposobnost načrtovanja, priprave, organizacije, izvedbe in evalvacije pouka športa. 

 Sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri predmetu šport 

za izvajanje plesa. 
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 Sposobnost izbire in uporabe različnih učnih strategij in metodičnih postopkov pri 

predmetu šport za poučevanje plesa. 

 Sposobnost načrtovanja in oblikovanja varnega učnega okolja ter poznavanje 

dejavnikov varne vadbe. 

 Sposobnost prepoznave in reševanja problemov, povezanih s plesom pri predmetu 

šport. 

 Poznavanje osnovnih načel varnosti (primerna oprema, zaščita prostora, varovanje 

…). 

 Sposobnost preprečevanja telesnih poškodb in nudenje prve pomoči pri poškodbah; 

 Sposobnost posredovanja, utrjevanja, preverjanja ter evalvacije teoretičnih in 

gibalnih znanj. 

 Sposobnost oblikovanja in posredovanja povratnih informacij učencem in staršem. 

 Sposobnost objektivnega preverjanja in vrednotenja znanja, gibalnih spodobnosti, 

napredovanja posameznikov pri plesu pri predmetu šport. 

 Sposobnost povezovanja predmeta šport z drugimi predmeti (medpredmetne 

povezave, npr. ples, glasba, zgodovina). 

 Sposobnost vključevanja in dela otrok s posebnimi potrebami pri predmetu šport; 

 Sposobnost diferenciacije in individualizacije v učnem procesu. 

 Poznavanje različnih področij in vsebin plesa ter sposobnost demonstracije. 

 Usposobljenost za delo v timu. 

 Sposobnost izdelave in praktične uporabe didaktičnih gradiv. 

 Sposobnost uporabe različnih učil in virov informacij. 

 Sposobnost spodbujanja človeških medsebojnih odnosov in razvijanja športnega 

obnašanja pri učencih. 

S MODEL HUBERMANA – PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV 

Učitelji tekom svoje profesionalne poti pridobivajo različne izkušnje. Huberman (1997) je to 

pot prikazal s faznim modelom razvoja kariere učitelja. Model prikazuje zaželeno in nezaželeno 

stran učiteljevega razvoja. Dr. Petra Javrh (2007) pa je na podlagi kvalitativne raziskave 

učiteljev na osnovnih in srednjih šolah oblikovala S-model učiteljevega razvoja, ki je zelo 

podoben Hubermanovemu, le da njen model omogoča nevtralni razvoj, ki je najbolj optimalen 

v zrelem obdobju. Deli ga v pet faz: 

1. faza: Preživetje in odkrivanje (1–3 leta poučevanja)  
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Pomembno pozornost učitelji namenijo vprašanju zakaj so se odločili za ta poklic. Prva 

izkustva so zelo pomembna za učitelja tudi v zreli dobi. Nekateri poročajo o odličnem 

stiku, spet drugi neprijetnostih, strahu ali šoku (Javrh, 2007). 

 

2. faza: Stabilizacija v poklicu (4–6 let poučevanja) 

V tem obdobju učitelji razvijajo različne poklicne kompetence. Postanejo bolj 

samozavestni in suvereni, imajo dovolj mladostne moči in zato tudi menjajo zaposlitve, 

saj iščejo pravi tip šole (Javrh, 2007). 

 

3. faza: Srednje obdobje kariere (7–18 let poučevanja) 

a) Poklicna aktivnost in eksperimentiranje  

Za to fazo je značilen aktivizem. Učitelj se prelevi iz začetnika v učitelja, ki je 

postavil svoje meje, pravila in zahteve šoli, učencem in staršem. Občuti suverenost 

in ugodje, ki ga je razvil v prvih dveh fazah.  

b) Negotovost ali revizija 

Zaradi negotovosti, dvomu vase, strahu in nemočjo v sistemu učitelji v tem obdobju 

velikokrat pristanejo v fazi izgorelosti. Velik vpliv nanj ima lahko ravnatelj (Javrh, 

2007). 

 

4. faza: Zrela kariera (19–30 let poučevanja) 

a) Faza sproščenosti 

Učitelj začuti spremembo v počutju, odpira se navzven in je uravnotežen v dejanju. 

Čeprav je še vedno živahen v eksperimentiranju, je pri odločanju premišljen in ni 

več tako zaletav kot začetnik.  

b) Faza nemoči in konservativnosti 

Nekoč uspešni učitelji se znajdejo v osebni stiski, doživljajo osebno krizo. Delo, ki 

jih je nekoč napolnjevalo in motiviralo, se spremeni v strah pred ponovno napako. 

Gre za obdobje revizije, »ki jo konservartivni učitelj razreši tako, da se preda, opusti 

načrte in ima vse večji odpor do novosti.« (Javrh, 2007, str. 81)  

c) Faza kritične odgovornosti 

Učitelj je pri svojem delu izkušen in suveren, opaža pomanjkljivosti. Dosegel je tako 

stopnjo avtonomije, da se angažira in deluje v skladu s svojimi vrednotami, mimo 

navad in pričakovanj (Javrh, 2007). 
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5. Faza: sproščeno ali zagrenjeno izpreganje (31–40 let poučevanja) 

V obeh primerih gre za postopno poklicno poslavljanje in s tem zmanjšane angažiranosti, 

vendar pa se bodo sproščeni učitelji še naprej angažirali, ostali profesionalni in iskali 

rešitve, zagrenjeni učitelji pa ne bodo iskali rešitev v sistemu, imeli bodo pogosto 

disciplinske probleme in zato postali še dodatno utrujeni in izčrpani (Javrh, 2007). 

 

V življenju se ves čas učimo. Dober učitelj je tisti, ki se je pripravljen učiti, iskati znanje in ga 

deliti z učenci. Zavedati se je potrebno, da ima učitelj v življenju mladega človeka, učenca, zelo 

pomembno vlogo. Lahko mu da oporo, ga spodbuja, da išče in najde sebe ter svoje potenciale, 

lahko pa zavre njegovo čustveno in duševno rast.  

Ples je ena izmed dejavnosti, preko katere se otrok celostno razvija. Učitelj je tisti, ki bo iz 

učenca preko izbranih načel in metod poučevanja plesa, privabil občutke sproščenosti, ugodja 

in ustvarjalnosti. Kako kompetentni menijo, da so učitelji pri poučevanju plesa, bomo raziskali 

v našem delu.  
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3 . EMPIRIČNI DEL 

Glede na problematiko smo si zastavili naslednje cilje: 

3.1 CILJI  

C1: Ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo lastne kompetence za poučevanje plesa. 

C2: Ugotoviti, v kolikšni meri učitelji vključujejo ples pri predmetu šport. 

C3: Ugotoviti razloge za ne vključevanje plesa pri predmetu šport. 

C4: Ugotoviti, katere plese učitelji največkrat vključujejo in katere najmanjkrat. 

C5: Ugotoviti, katera metoda poučevanja plesa je najpogostejša in katera najredkejša. 

 

3.2 HIPOTEZE 

H1: Učitelji menijo, da niso dovolj kompetentni za poučevanje plesa. 

H2: Učitelji ples pri predmetu šport vključujejo zelo redko oziroma ga ne vključujejo.  

H3: Učitelji plesa ne vključujejo predvsem zaradi didaktičnega neznanja. 

H4: Učitelji v pouk športa največkrat vključujejo ljudske plese, najmanjkrat pa sodobni ples. 

H5: Najpogostejša metoda, ki jo učitelji uporabijo za poučevanje, je metoda vodenja, najredkeje 

uporabljena metoda pa metoda ustvarjanja. 
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3.3 METODE DELA 

3.3.1 VZOREC MERJENCEV 

Za potrebe raziskovanja smo oblikovali vzorec, v katerega je bilo vključenih 138 učiteljev 

razrednega pouka, ki so v šolskem letu 2017/2018 poučevali šport v prvi in drugi triadi na 

različnih osnovnih šolah po Sloveniji. Na šolah smo najprej pridobili soglasje ravnatelja oz. 

ravnateljice za sodelovanje učiteljev v raziskavi. Rezultati so v spodnjih tabelah prikazani s 

številom vrednosti (f) in odstotkom vrednosti (f %). 

Tabela 1: Prikaz anketirancev glede na spol 

 F  F % 

Moški 7 5,0 

Ženski 131 95,0 

Skupaj  138 100,0 

 

Tabela 2: Prikaz anketirancev glede na starost 

 F  F % 

Manj kot 30 let 49 35,5 

30–39 let 45 32,6 

40–49 let 29 21,0 

50 let ali več 15 10,9 

Skupaj  138 100,0 

 

Največ anketiranih, 68,1 %, je mlajših od 40 let. Razlog za takšno visoko število mlajših 

anketiranih se morda skriva tudi v izpolnjevanju spletne ankete. 21 % anketiranih je starih od 

40–49 let, le 10 % pa je starih nad 50 let.  
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Tabela 3: Prikaz anketirancev glede na stopnjo izobrazbe 

Stopnja izobrazbe F  F % 

VI/1. stopnja 5 3,7 

VI/2. stopnja 12 8,9 

VII. stopnja 113 83,7  

Drugo  5 3,7 

Skupaj  135 100,0 

 

Tabela 4: Prikaz anketirancev glede na naziv 

 F  F % 

Učitelj 70 52,0 

Učitelj mentor 12 9,0 

Učitelj svetovalec 38 28,0 

Učitelj svetnik 15 11,0 

SKUPAJ 135 100,0 

 

Tabela 5: Prikaz anketirancev glede na delovno dobo 

 F  F % 

1–3 let 52 38,0 

4–6 let 18 13,1 

7–18 let 39 28,5 

19–30 let 17 12,4 

31–40 let 11 8,0 

Skupaj  137 100,0 

 

Število učiteljev, razdeljenih po letih poučevanja v šolstvu, smo razvrstili glede na S-model 

(slovenski model) profesionalnega razvoja učiteljev (Javrh, 2008). Največ, 38 % učiteljev 

poučuje 1–3 leta, sledijo učitelji, ki poučujejo 7–18 let, ki jih je 28,5 %. Po navedenih odgovorih 
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so skoraj izenačeni učitelji, ki poučujejo 4–6 let in učitelji, ki poučujejo 19–30 let. Najmanj 

izmed anketiranih, 8 %,  je imelo za seboj 31–40 let poučevanja. 

Tabela 6: Prikaz rezultatov glede na razred, ki ga učitelji poučujejo 

 F  F % 

1. razred 29 21,0 

2. razred 32 23,2 

3. razred 19 13,8 

4. razred 26 18,8 

5. razred 19 13,8 

       Drugo  13 9,4 

Skupaj  138 100,0 

 

Pod drugo so se vpisali učitelji, ki poučujejo v kombinaciji 1. in 2. razreda (7). Trije učitelji 

učijo v prvi triadi, trije pa v podaljšanem bivanju. 

 

3.3.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen za potrebe raziskave. 

Namenjen je učiteljem razrednega pouka. Na začetku anketnega vprašalnika je uvod, v katerem 

je na kratko predstavljen namen raziskave, sledijo pa vprašanja po nekaterih osnovnih osebnih 

podatkih. Nadalje je vprašalnik sestavljen iz 21 vprašanj, od tega je 19 vprašanj zaprtega tipa, 

2 vprašanji sta odprtega tipa in 1 vprašanje kombiniranega tipa.  

3.3.3 ORGANIZACIJA MERITEV 

V mesecu februarju, marcu in aprilu 2018 smo na šole v dogovoru z ravnatelji poslali 

vprašalnike za učitelje v tiskani ali spletni obliki. Pri tem smo si pomagali s spletno aplikacijo 

1ka.si, ki sem jo objavila tudi v skupini razrednih učiteljev na portalu facebook.si. Za reševanje 

ankete učitelji niso bili časovno omejeni. Seznanjeni so bili, da je bilo sodelovanje prostovoljno 

in anonimno. Rešene ankete so anketiranci bodisi zaključili in oddali na spletu oziroma oddali 

ravnatelju v kuvertah. Z zbiranjem podatkov smo končali konec meseca aprila 2018. 
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3.3.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Po koncu raziskave smo podatke ročno vnesli v računalnik v program Microsoft Excel. Zbrane 

podatke smo obdelali z ustreznimi statističnimi postopki v programu IBM Statistical Product 

and Service Solutions (SPSS). Odgovore odprtega tipa smo vsebinsko analizirali, jih prešteli in 

ponekod združili v kategorije. Podatke smo prikazali opisno, grafično ter v obliki frekvenčnih 

in strukturnih tabel. Pogostost pojavljanja podatkov smo izrazili s frekvencemi in z relativnimi 

frekvencami.   
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4 . REZULTATI IN RAZLAGA 

V poglavju bomo predstavili rezultate, ki smo jih dobili s pomočjo vprašalnika. Predstavljeni 

so v obliki tabel in grafov, pod njimi pa so dodane interpretacije in naše mnenje. Pri vprašanjih, 

ki se navezujejo na hipoteze pa sledi tudi potrditev oziroma zavrnitev le teh. 

Tabela 7: Kako radi poučujete ples? 

 F  F % 

Zelo rad. 53 39,3 

Rad. 49 36,3 

Ne rad. 23 17,0 

Poučujem ga le zato, ker je v 

učnem načrtu. 

10 7,4 

Skupaj  135 100,0 

 

Izmed anketiranih je več kot polovica oziroma kar 75, 6 % učiteljev odgovorila, da zelo radi 

(39,3 %) in radi (36,3 %) poučujejo ples. Rezultati nas niso presenetili. Glede na naša opažanja 

smo pričakovali, da učitelji radi poučujejo ples. Navsezadnje je ples družabna dejavnost, pri 

kateri se posameznik lahko zelo sprosti in  ustvarja. 17 % anketiranih je odgovorilo, da plesa 

ne poučujejo radi, ostalih 7,4 % pa ples poučujejo le zato, ker je v učnem načrtu.  

Graf 1: Kako kompetentni menite, da ste za poučevanje plesa? 
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Kompetentnost se je merila z vprašanjem: Kako kompetentni menite da ste za poučevanje plesa, 

ki je bila merjena na Likartovi petstopenjski lestvici. Iz grafa lahko vidimo, da so rezultati 

razporejeni po Gaussovi krivulji. Največ anketiranih je podalo srednjo vrednost, najmanj pa 

vrednost 1 in 5. 

Spremenljivko smo rekodirali po principu: vrednost 1–3 = nekompetentni, 4 in 5 pa 

kompetentni. Kompetentnih se počuti 39,8 % vseh oseb, ki so odgovorili na to vprašanje 60,2 

% pa se jih počuti nekompetentne.  

Hipotezo (Učitelji menijo, da niso dovolj kompetentni za poučevanje plesa.) torej 

sprejmemo.   

Iz danih rezultatov vidimo, da učitelji radi poučujejo ples, vendar se v splošnem ne čutijo dovolj 

kompetentne za predajanje znanja o plesu oziroma poučevanje le tega. Razloge za občutke 

nekompetentnosti bomo predstavili v nadaljevanju raziskave.  

 

MNENJE O ZNANJU PLESA 

Graf 2: Kakšno menite, da je vaše znanje o plesu? 

 

Iz grafa lahko razberemo, kakšno mnenje imajo učitelji o znanju plesa. Že takoj lahko vidimo, 

da je največ anketiranih za vse vrte plesa odgovorilo, da je njihovo mnenje o znanju plesa 

povprečno. 

16

27

14

60

74

90

82

60

48

21

42

18

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PLESNE IGRE

LJUDSKI PLESI

DRUŽABNI PLES

SODOBNI PLES

mnenje o znanju plesa

zelo dobro povprečno slabo



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Martina Orehek, magistrsko delo  

39 
 

Plesnih iger, ki jih učitelji poučujejo predvsem v prvem triletju, je največ. 53,6 % anketiranih 

je odgovorilo, da je njihovo znanje povprečno. 34,8 % vprašanih je odgovorilo, da plesne igre 

pozna in zna zelo dobro, 11,6 % pa jih ima mnenje o lastnem znanju plesnih iger slabo. 

Pričakovali smo, da učitelji plesne igre poznajo zelo dobro. Gre za igre, pri katerih se igramo z 

ritmom in s koraki. Tudi učitelj se lahko igra s koreografijo, ki jo sestavlja. M. Stres  (2010) 

ugotavlja, da učitelji najbolj poznajo naslednje rajalne igre: Bela, bela lilija, Rdeče češnje rada 

jem, Ringa, ringa raja. Sledijo jim še Potujemo v Rakitnico, Abraham in Rdeči, rdeči tulipan. 

Mnenje o znanju ljudskih plesov je za večino anketiranih, 65,2 %, povprečno. 19,6 % učiteljev 

meni, da je njihovo znanje slabo, še manj, 15,2 %, pa jih meni, da imajo zelo dobro znanje o 

ljudskih plesih. Rezultati so bili pričakovani. Na razredni stopnji mora učenec ob zaključku 

druge triade znati zaplesati določeno število plesov. B. Rozman (2009) je v svoji raziskavi 

ugotovila, da polovica anketiranih učiteljev pozna plese, ki so v učnem načrtu, bolj pa so 

usposobljeni učitelji, ki imajo in učijo tudi folklorno skupino.  

Podobno kot pri ljudskih plesih, je tudi pri družabnih plesih največ anketiranih odgovorilo, da 

je njihovo znanje plesa povprečno, kar 59,4 %. Preostali rezultati so podobni kot pri plesnih 

igrah. 30,4 % jih meni, da je njihovo znanje zelo dobro, 10,1 % pa, da je njihovo znanje slabo. 

Od vseh odgovorov rezultati najbolj odstopajo pri sodobnem plesu. Enako, to je 43,5 % 

vprašanih, jih je  mnenja, da je njihovo znanje ali povprečno ali slabo, le 13 % pa jih meni, da 

je njihovo znanje zelo dobro. 

Zakaj so učitelji v tolikšni meri mnenja, da sodobnega plesa ne znajo, ne vemo. Predvidevamo 

lahko, da ga ne poznajo dobro ali da se s tovrstno zvrstjo še niso ukvarjali, čeprav Šušteršič in 

Zagorc (2010) priporočata, da učitelji za sodobni ples v prvem triletju porabijo kar četrtino ur, 

ki so namenjene plesu. 
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Graf 3: Uredite dane plese glede na znanje o njih. (1 - najmanj znanja; 4 - največ 

znanja) 

 

Graf nam prikazuje, kako so učitelji razvrstili ples glede na znanje o njem. Iz danega grafa lahko 

še bolje vidimo, da je kar 52,9 % anketiranih odgovorilo in na mesto z najmanj znanja, postavilo 

sodobni ples. Pri prejšnjem vprašanju so nekateri anketirani svoje znanje ocenili kot povprečno, 

pri tem pa so morali plese urediti po vrstnem redu. Največ jih je na mesto z najmanj znanja, 

izmed vseh naštetih plesov, postavilo sodobni ples.  

Prav tako izstopa podatek, da so plesne igre tiste, o katerih anketirani menijo, da imajo največ 

znanja. Ta rezultat je bil pričakovan. Kot sem že omenila, so plesne igre vsem najbolj znane. 

Obstajajo neka splošna pravila, pravila lahko tudi spreminjamo in prilagajamo. Plesne igre 

uporabljamo tudi za razvijanje plesnih elementov.  

NAJMOČNEJŠE IN NAJŠIBKEJŠE PODROČJE POUČEVANJE PLESA 

Tabela 8: Na katerem področju ste po vašem mnenju najmočnejši pri poučevanju plesa? 

 F  F % 

Teoretično znanje. 14 10,2 

Didaktično znanje. 22 16,1 

Praktični del. 86 62,8 

Drugo. 15 10,9 

Skupaj  137 100,0 
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Iz tabele vidimo, da je največ učiteljev podalo informacijo, da so najmočnejši na področju 

praktičnega znanja in sicer kar 62,8 % vseh, ki so odgovorili na to vprašanje, 16,1 % jih meni, 

da so najmočnejši pri didaktičnem znanju 10,2 % pa na teoretičnem delu. 

M. Knific (2015) je raziskovala, kakšno je teoretično in didaktično znanje učiteljev o plesih na 

področju slovenskega plesnega izročila. Ugotovila je, da ima petina anketiranih dobro 

teoretično znanje o plesih, v našem primeru pa ima dobro teoretično znanje desetina vprašanih. 

Didaktično znanje anketiranih se je navezovalo na posamezne vsebine plesnega izročila, o 

katerem imajo anketirani zelo različna mnenja. Tudi izobraževanja, ki so jih obiskali anketirani, 

so se navezovala predvsem na učenje konkretnih plesov (praktični del) in ne na didaktično 

poučevanje.  

Tabela 9: Na katerem področju ste po vašem mnenju najšibkejši pri poučevanju plesa? 

 F  F % 

Teoretično znanje. 69 61,6 

Didaktično znanje. 21 18,8 

Praktični del. 14 12,5 

Drugo. 8 7,1 

Skupaj  112 100,0 

 

Iz tabele vidimo, da je največ učiteljev podalo informacijo, da so najšibkejši na področju 

teoretičnega znanja, in sicer kar 61,6 % vseh, ki so odgovorili na to vprašanje, 18,8 % jih meni, 

da so najšibkejši na didaktičnem znanju, 12, 5 % pa na praktičnem delu. B. Rozman (2009) je 

v svoji raziskavi o poznavanju in uporabi slovenske ljudske plesne dediščine pri športni vzgoji 

ugotovila, da učitelji sicer poznajo veliko ljudskih plesov, malo pa je takih, ki jih dejansko zna 

zaplesati in jih tudi poučevati.  

Hipotezo 3 (Učitelji plesa ne vključujejo predvsem zaradi didaktičnega neznanja.) torej 

zavrnemo.  

Pričakovali smo, da bodo učitelji v največji meri odgovorili, da se počutijo najšibkejše na 

didaktičnem področju poučevanja plesov. Dani odgovori so nas presenetili. Ob danih izkušnjah 

in iz raziskav (Knific, 2015), pa smo odkrili, da je na različnih izobraževanjih teoretično znanje 
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izpuščeno. Na izobraževanjih tako prevladujeta didaktični in praktični del učenja plesov. 

Sklepamo, da so naši rezultati tudi posledica tega dejavnika.  

PRIPRAVA NA POUČEVANJE PLESA, METODE IN UČENJE PLESA 

Tabela 10: Kako se naučite ples, ki ga kasneje posredujete učencem? 

 F  F % 

Preberem v priročniku. 58 21,3 

Nekdo mi ga zapleše. 54 19,8 

Ogledam si video vsebine. 44 16,2 

Ukvarjanje s plesom v 

otroštvu. 

100 36,8 

Drugo. 16 5,9 

Skupaj  272 100,0 

Pri danem vprašanju so anketiranci lahko izbrali več odgovorov. Večina anketiranih je izbrala 

dva izmed odgovorov. Presenetilo nas je dejstvo, da je kar 36,8 % izmed vseh odgovorov in kar 

73 % vseh anketiranih izbralo odgovor, da so se s plesom ukvarjali v otroštvu. 

Pri odgovorih, pri katerih so morali učitelji dopisati odgovor, je bilo veliko odgovorov praznih. 

Izmed odgovorov, ki jih anketirani preberejo v priročniku, so našteli naslednje priročnike: 

 Ringa raja nas razvaja, 

 priprave Lili in Bine, 

 priprave Glasba, 5. razred, 

 priprave Rokus. 

Anketirani si ogledajo video vsebine preko Youtube kanala ali pa imajo posnete dele plesov, ki 

so jim jih zaplesali sodelavci ali znanci. 

Kot drugo so anketirani navedli naslednje načine učenja plesa: 

 Udeležil/-a sem se seminarja. 

 Moja improvizacija na glasbo. 

 Naučijo me moje hčerke. 

 Sodelujem na revijah, delavnicah. 
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 Diplomirala sem iz sodobnih plesov. 

Sama sem se udeležila več seminarjev o plesu. Čeprav sem se v otroštvu tudi ukvarjala z 

ljudskimi plesi, sem prav na izobraževanjih spoznala, kako hitro pozabimo vsebine plesa, če se 

z njimi ne ukvarjamo redno. Menimo, da je pomembno, da svoje znanje o plesih obnavljamo in 

nadgrajujemo. Seveda je dobro, če imamo nekoga, ki nam ples lahko pokaže in nas nauči 

osnovnih korakov, ali če si ples lahko ogledamo po video vsebinah, vendar moramo biti pozorni 

na zanesljivost vira. Tudi M. Stres (2010) je v svoji raziskavi preverjala, kako se učitelji 

pripravijo in naučijo ples. Ugotovila je, da največ učiteljev prosi za pomoč svoje sodelavce, ki 

plese znajo odplesati, na drugem mestu pa se je pojavil odgovor, da poiščejo pomoč v 

priročniku.  

Zanesljivost vira je pomembna predvsem za ljudske plese in družabne plese, pri katerih imamo 

točno določene korake. Pri sodobnem plesu je v ospredju ustvarjalnost, izraznost, razumevanje 

in interpretacija zgodbe vsakega posameznika.  

Tabela 11: Kako se pripravite na poučevanje plesa? 

 F  F % 

Preberem v priročniku. 18 8,6 

Preberem in pripravim glasbo. 74 35,2 

Sam zaplešem originalen ples in ga 

prilagodim. 

104 49,5 

Se ne pripravljam posebej. 8 3,8 

Drugo. 6 2,9 

Skupaj  210 100,0 

Na vprašanje kako se učitelji pripravijo na poučevanje plesa, je pričakovano skoraj polovica 

anketirancev, 49,5 %, podala odgovor, da sami zaplešejo originalen ples in ga prilagodijo 

učencem. Ta odgovor se nam zdi najbolj primeren za pripravo na ples.  

Učitelj mora poznati originalen ples, saj lahko le tako ples tudi prilagaja specifikam učencev, 

njihovi starosti in zmožnostim. Ples si je težko samo predstavljati, ga vizualizirati. S tem, ko si 

predstavljamo plesne korake, si predstavljamo ritem plesa, ki pa je osnova za nadaljnje delo. 

Zelo pomembno je, da ples tudi sami odplešemo. S tem dobimo vpogled v čas in prostor pri 

plesu, ki sta prav tako pomembna elementa plesa.  
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S 35,2 % je sledil odgovor, da preberejo in pripravijo glasbo. Tudi glasba, ki jo izberemo za 

ples je pomembna, za izbran ples moramo izbrati primerno glasbo in nanjo poskusiti  zaplesati. 

Samo branje o plesu se nam ne zdi dovolj za pripravo na poučevanje plesa, kar je odgovorilo 

kar 8, 6 % anketiranih. Presenetilo nas je dejstvo, da se 2, 9 % anketiranih na poučevanje plesa 

sploh ne pripravlja. Edino možno razlago, ki smo jo videli v danih odgovorih je ta, da so učitelji 

profesionalni plesalci in obvladajo ples, ali pa zares nimajo nobenega znanja o plesu in menijo, 

da četudi izberejo vsebine sodobnega plesa, pri katerih ustvarjajo skupaj z učenci, ni potrebne 

priprave. Menimo, da se slednji ne zavedajo pomembnosti učiteljeve priprave na poučevanje 

plesa.  

Izmed anketiranih smo zbrali odgovore, ki so jih navedli pod odgovor drugo: 

 Poiščem primerno glasbo, sestavim ples in testiram na svoji hčerki. 

 Ustvarjam skupaj z otroki. 

 Ustaljene plesne koreografije prilagodim posamezni generaciji. 

 Ne poučujem plesa.  
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Pri slednjem vprašanju smo preverjali hipotezo H5: Najpogostejša metoda, ki jo učitelji 

uporabijo za poučevanje, je metoda vodenja, najredkeje uporabljena metoda pa metoda 

ustvarjanja. Hipotezo 5 sprejmemo. 

Pri vprašanju so anketiranci lahko izbrali več odgovorov, več metod poučevanja, pri 

posameznem plesu. Iz grafa lahko razberemo, da največ anketiranih pri poučevanju plesa 

uporablja metodo vodenja. Odgovor je bil izbran kar 206-krat. Metoda improvizacije je bila 

izbrana 117-krat, na zadnjem mestu po izbiri metod za poučevanje plesov pa je bila s 101 

izbranim odgovorom metoda ustvarjanja. Slednji metodi sta si bili po številu zelo blizu. Pri 

sodobnem plesu izstopa podatek, da je največ anketirancev za poučevanje plesa izbralo metodo 

improvizacije.  

Jay in Kassing (2003 v Hadela, 2018) ugotavljata, da učitelji za poučevanje plesa največkrat 

uporabljajo metodo prikazovanja (demonstracije), kar bi uvrstili pod metodo vodenja. 

Metodični postopek prikazovanja zajema tri faze: fazo spoznavanja, utrjevanja in 

avtomatizacije. Navajata, da je metoda prikazovanja pomembna, saj spodbuja razvoj čutnih 

zaznav, ki jih otrok dobiva z opazovanjem plesa in pri povratnih informacijah, ki jih učenec 

dobiva s strani učitelja.  Metoda vodenja je enostavna, učitelj uporablja predvsem kadar želi od 

učenca, da posnema njegove gibe in jih sestavi v celoto, v ples. Metodi ustvarjanja in 

improvizacije pa sta kompleksnejši. »Metoda izmišljanja (improvizacije) učencu omogoča 

svobodo ustvarjanja in ga pri tem ne omejuje.« (Hadela, 2018, str.32) Učitelji bi morali dati več 

pozornosti ustvarjanju in improvizaciji. Tudi v učnem načrtu za športno vzgojo (Kovač s sod., 

2011) je zapisan standard znanja (Ob spodbudah učitelja gibalno ustvarja na različne teme.), 

 ki bi moral učitelja spodbuditi k ustvarjanju. 
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Graf 5: V prvem stolpcu obkrožite eno vrsto plesa, ki jo najpogosteje vključite v pouk, v 

drugem stolpcu pa vrsto plesa, ki jo v pouk vključite najredkeje. 

 

H4: Učitelji v pouk športa največkrat vključujejo ljudske plese, najmanjkrat pa sodobni 

ples. 

Iz grafa lahko razberemo, da učitelji najpogosteje izvajajo ljudski ples, 69 vseh anketiranih je 

odgovorilo tako. Najredkeje izvajajo sodobne plese, kar je odgovorilo 98 vprašanih.   

Hipotezo 4 torej sprejmemo. 

 

Razlog za pogosto vključevanje ljudskih plesov vidimo tudi zaradi standarda znanja ob koncu 

prvega triletja: pozna rajalne igre, zapleše tri otroške in tri preproste ljudske plese, s katerima 

lahko dosega tudi slednja standarda:  

 učenec se ritmično giblje na mestu in v prostoru ob glasbeni spremljavi, 

 ob spodbudah učitelja gibalno ustvarja na različne teme. 

 

V drugem triletju so pri standardih znanja vsebine nadgrajene, dodane pa so vsebine iz 

družabnega plesa.  
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ŠTEVILO UR POSVEČENIH PLESU PRI POUKU 

Tabela 12: Ali menite, da plesu pri predmetu šport posvetite primerno število ur? 

 F  F % 

Da. 27 20,0 

Ne. 61 45,2 

Ne vem. 47 34,8 

Skupaj  135 100,0 

Le 20 % anketiranih je prepričanih, da plesu pri predmetu šport posvetijo dovolj ur. Skoraj 

polovica, 45,2 % anketiranih meni, da ne posvetijo dovolj ur, kar 34,8 % pa ne ve, ali posvetijo 

dovolj ur. Skladno s priporočili stroke (Šušteršič in Zagorc, 2008) se plesu pri predmetu šport 

namenja 10 do 12 ur v vsakem razredu. 

 

Tabela 13: Koliko ur na leto posvetite plesnim vsebinam pri predmetu šport? 

 F  F % 

0–6. 51 47,2 

7 in več. 57 52,8 

Skupaj 108 100,0 

 

Vprašanje je bilo odprtega tipa zato smo morali pred analizo rekodirati besedilne spremenljivke 

v številske in nato izračunati statistike. Nato smo spremenljivko še enkrat rekodirali in sicer na 

način: 0–6 ur, nič ali redko vključevanje in nad 6 ur - pogosto vključevanje. 

Učitelji ocenjujejo, da povprečno vključujejo ples v pouk v višini 7,56 ur na leto s standardnim 

odklonom 4,5, kar pomeni, da je 95 % enot v radiju 4,5 +– okoli aritmetične sredine. Hipoteze 

2 (Učitelji ples pri predmetu šport vključujejo zelo redko oziroma ga ne vključujejo.) torej 

ne moremo potrditi.  

47,2 % učiteljev plesu namenja 0–6 ur na leto, 52,8 % pa jih namenja 7 ur ali več. Skladno s 

priporočili stroke (Šušteršič in Zagorc, 2010), namenja 10 do 12 ur v vsakem razredu, zato 

menimo, da jih le polovica namenja plesu pri predmetu šport dovolj ur. 
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IZOBRAŽEVANJA 

V tem poglavju bomo prikazali, kaj učitelji menijo o dodatnem izobraževanju o plesu in ali so 

katerega že obiskali. Predstavili bomo tudi, kje so po njihovem mnenju pridobili največ znanja 

o plesu. 

Tabela 14: Ali menite, da bi se morali udeležiti kakšnega izobraževanja/seminarja o 

plesu? 

 F  F % 

Da. 115 85,2 

Ne. 8 5,9 

Ne vem. 12 8,9 

Skupaj  135 100,0 

 

Večina, 85,2 % anketiranih meni, da bi se morali udeležiti seminarja oz. izobraževanja. 

Predvidevamo, da se zavedajo kompleksnosti in pomembnosti učinka plesa, ki ga ima ples na 

plesalca. Le malo, 5,9 % anketiranih meni, da ne potrebujejo dodatnega izobraževanja o plesu. 

8,9 % anketiranih pa se ni znalo opredeliti in so obkrožili odgovor ne vem.  

Tabela 15: Koliko izobraževanj/seminarjev o poučevanju plesa ste se udeležili in 

katerih? 

 F  F% 

Nobenega. 76 55,9 

1–3. 36 26,5 

3 in več. 24 17,6 

Skupaj  136 100,0 

 

Čeprav smo pri predhodnem vprašanju izvedeli, da kar 85,2 % anketiranih meni, da bi se morali 

udeležiti izobraževanja o plesu, se jih več kot polovica, 55,9 % anketiranih, še ni udeležila 

izobraževanja. 26,5 % anketiranih se je udeležila 1–3 izobraževanj, 3 ali več pa 17,6 %. Ob tem 

se vprašamo, kakšen je dejanski interes anketiranih za izpopolnjevanje znanja o plesih. Tudi M. 

Stres (2010) je v svoji raziskavi ugotovila, da učitelji in učiteljice razrednega pouka zelo malo 
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časa namenijo izpopolnjevanju o plesih. Polovica anketiranih se seminarja udeležijo manj kot 

dvakrat letno, kar 43 % učiteljev pa svojega znanja ne nadgrajuje.  

Menimo, da bi bilo primerno, če bi se udeležili več izobraževanj, saj so navadno razdeljena 

glede na vrsto plesa. Priporočljivo bi bilo, da bi se učitelji udeležili izobraževanj iz različnih 

zvrsti plesa, ki jih poučujejo pri pouku športa. 

Vprašanje, katerega izobraževanja so se udeležili, je bilo odprtega tipa. Večina anketiranih na 

vprašanje ni odgovorila, oziroma so odgovorili, da se izobraževanja niso udeležili ali pa se ne 

spomnijo. Izmed danih odgovorov pa je največ anketiranih navedlo izobraževanji o 

ustvarjalnem gibu (10) in izobraževanje o poučevanju ljudskih plesov (9). Ostali odgovori so si 

sledili tako: 

 družabni plesi, 

 aeorbika za otroke, 

 seminar Pojemo, plešemo, igramo, 

 sodobni ples, 

 mala zborovska šola (ljudski plesi), 

 izvedbe Orffovega instrumentarija, 

 aktiv učiteljev plesa, plesne konference v okviru Pika miga, 

 Plesna šola Urška. 
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Graf 6: Koliko znanja o plesu ste pridobili na spodaj navedene načine? (1 - najmanj 

znanja; 5  -največ znanja) 

 

 

Iz grafa lahko razberemo, da je največ učiteljev izbralo odgovor, da so največ znanja o plesu 

pridobili samoiniciativno doma. 

Poleg omenjenih oblik pridobivanja znanja, so anketiranci izpostavili še druge oblike. Največ 

jih je navedlo, da so znanje pridobili na folklori in preko sodelavk. 

M. Knific (2015) je v svoji raziskavi ugotovila, da več kot štiri petine anketiranih meni, da so 

v sklopu rednega izobraževanja pridobili malo znanja s področja slovenskega plesnega izročila. 

Kar desetina jih je znanje pridobila v okviru neformalnih izobraževanj, seminarjev. V okviru 

izobraževanj pa so se srečevali predvsem s praktičnimi vsebinami in ne s teoretičnimi.  

med študijem na seminarjih samoiniciativno doma drugo
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5 . SKLEP 

V raziskavi smo želeli ugotoviti, kako kompetentni so učitelji za poučevanje plesa v prvi in 

drugi triadi. V ta namen smo izdelali anketni vprašalnik, ki smo ga posredovali na šole 

ravnateljem. Prav tako smo ga objavili na spletnem portalu facebook.si, kjer so ga izpolnili 

preko aplikacije 1ka.si. Anketiranje je bilo izvedeno v februarju in marcu leta 2018.  

V naključni vzorec je bilo vključenih 138 učiteljev, od tega 131 učiteljic in 7 učiteljev, ki so v 

šolskem letu 2017/2018 poučevali šport v prvi in drugi triadi. 

Sestavili smo 5 ciljev in nanje oblikovali 5 hipotez. Z analiziranjem podatkov smo prišli do 

ugotovitev, s pomočjo katerih smo zastavljene hipoteze potrdili oziroma ovrgli.  

Kot smo pričakovali, so učitelji sami potrdili, da niso dovolj kompetentni za poučevanje plesa. 

Prvo hipotezo, (Učitelji menijo, da niso dovolj kompetentni za poučevanje plesa.) lahko 

potrdimo.  Ugotovili smo, da se 60,2 % vseh anketiranih ne počuti dovolj kompetentne za 

poučevanje plesa. Rezultati so bili sicer lepo razporejeni po Gaussovi krivulji. Največ 

anketiranih je je podalo srednjo oceno svoje kompetentnosti, najmanj anketiranih pa vrednost 

1 (najmanj kompetenten) in 5 (zelo kompetenten). 

Pri drugi hipotezi smo preverjali če učitelji pri predmetu šport vključujejo ples. Ugotovili smo, 

da več kot polovica (52,8 %) anketiranih letno namenja plesu 7 ur ali več. Aritmetična sredina 

je tako znašala 7,56 ur na leto s standardnim odklonom 4,5, kar pomeni, da je 95 % enot v radiju 

4,5 +– okoli aritmetične sredine, kar je skladno s priporočili stroke, ki narekuje, da učitelji 

namenijo plesu letno 10–12 ur. Hipoteze 2 (Učitelji ples pri predmetu šport vključujejo zelo 

redko oziroma ga ne vključujejo.) torej ne moremo potrditi.  

Pri tretji hipotezi smo trdili, da učitelji plesa ne vključujejo predvsem zaradi didaktičnega 

neznanja. Hipotezo zavrnemo. Rezultati so pokazali, da se učitelji najšibkejše čutijo na 

teoretičnem področju, saj je tako odgovorilo kar 61,6 % anketiranih. Izkušnje in raziskave so 

pokazale, da je na izobraževanjih in seminarjih največkrat izpuščen teoretični del zato 

sklepamo, da se tudi zaradi tega učitelji na teoretičnem področju čutijo šibke.  

Hipotezo 4: Učitelji v pouk športa največkrat vključujejo ljudske plese, najmanjkrat pa 

sodobni ples, sprejmemo. Rezultati so pokazali, da učitelji najpogosteje izvajajo ljudski ples. 

Tako je odgovorilo 69 vseh anketiranih. Anketirani najredkeje izvajajo sodobne plese, kar je 

odgovorilo 98 vprašanih.   
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Hipotezo 5: Najpogostejša metoda, ki jo učitelji uporabijo za poučevanje, je metoda 

vodenja, najredkeje uporabljena metoda pa metoda ustvarjanja, sprejmemo. Pri 

vprašanju so anketiranci lahko izbrali več odgovorov, več metod poučevanja, pri posameznem 

plesu. Največ anketiranih pri poučevanju plesa uporablja metodo vodenja. Odgovor je bil izbran 

kar 206 krat. Metoda improvizacije je bila izbrana 117 krat, na zadnjem mestu po izbiri metod 

za poučevanje plesov pa je bila s 101 odgovorom metoda ustvarjanja.  

Raziskave sicer kažejo, da imajo učitelji pozitiven odnos do plesa, vendar menijo, da so premalo 

strokovno in didaktično usposobljeni za poučevanje plesov. Učitelji se posameznih plesov 

lahko priučijo, vendar pa obstaja težava – ali znajo primerno prilagoditi plese odraslih psiho–

fizičnim lastnostim učencev (Stres, 2010). 

Ugotovili smo, da je največ raziskav narejenih na področju vključevanja in poučevanja ljudskih 

plesov v osnovni šoli. Vse več je poudarka in raziskav tudi na področju sodobnega plesa in 

ustvarjalnega giba. Dobili pa smo občutek, da se je družabni ples med zvrstmi plesa »izgubil«. 

To nam potrjuje tudi dejstvo, da smo imeli nekaj težav pri iskanju novejše literature o družabnih 

plesih v osnovni šoli. O teh je napisana strokovna literatura, s katero si učitelji v praksi ne 

morejo pomagati. V magistrskem delu bi lahko predstavili in raziskali družabne plese, ki jih 

morajo znati učenci v šoli. Lahko bi jih tudi posneli ali izdali monografijo, kot jo je o sodobnem 

plesu A. Šušteršič (2010). 

Pri empiričnem delu se mi je odprlo še mnogo možnosti, ki bi jih lahko raziskovala. Lahko bi 

raziskali razlike o znanju posameznih zvrsti plesa med učitelji glede na delovno dobo 

poučevanja. Poleg raziskav, ki bi jih naredili med učitelji pa nas zanima tudi mnenje učencev o 

plesnih dejavnostih pri pouku športa in vpliv na počutje in razvoj, razlike med spoloma o 

priljubljenosti različnih zvrsti plesa …  
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6 . PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 

sem Martina Orehek, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

Poučevanje na razredni stopnji. V svojem magistrskem delu bom preverila učiteljeve 

kompetence za poučevanje plesa. Anketni vprašalnik je anonimen, rezultate pa bom uporabila 

izključno za magistrsko delo. S svojo iskrenostjo boste pripomogli k boljšemu vpogledu o 

poučevanju plesa na razredni stopnji. 

 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 

Opomba: V vprašalniku je uporabljena moška oblika učitelj, vendar se ta nanaša tako na učitelje kot na učiteljice. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Spol:          Ž          M 

 

2. Starost:  

      a) manj kot 30 let          b) 30–39 let          c) 40–49 let          č) 50 ali več let 

 

3. Stopnja izobrazbe: 

      a) VI/1. stopnja (višješolski programi do 1994/višješolski strokovni programi)     

      b) VI/2. stopnja (specializacija po višje šolskih programih/visokošolski strokovni programi 

ali visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)/univerzitetni programi(1. bolonjska stopnja))    

      c) VII. ( specializacija po visokošolskih strokovnih programih/univerzitetni programi ali 

magisterij stroke -ZA imenom (2. bolonjska stopnja) 

      č) drugo: _____________ 

 

4. Naziv: 

      a) učitelj           b) učitelj mentor          c) učitelj svetovalec          č) učitelj svetnik 

 

5. Koliko let že poučujete?        

a) 1–3 let  b) 4–6 let c) 7–18 let č) 19–30 let  d) 31–40 let 
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6. Kateri razred poučujete? 

a) 1. razred  b) 2. razred c) 3. razred č) 4. razred d) 5. razred e) Drugo. 

 

7. Kakšno menite, da je vaše znanje o plesu? Označite z X. 

Znanje o plesu Zelo dobro Povprečno Slabo 

Plesne igre    

Ljudski ples    

Družabni ples    

Sodobni ples    

 

8. Uredite dane plese glede na svoje znanje o njih (1 – najmanj znanja; 4 – največ znanja). 

 

Plesne igre ____ 

Ljudski ples ____ 

Družabni ples ____ 

Sodobni ples ____ 

 

 

9. Katere metode uporabljate pri učenju plesa? Pri vsaki vrsti plesa z X označite vsaj eno 

metodo oziroma napišite, katero s katero metodo učite ples. 

Vrste plesa Plesne igre Ljudski ples Družabni ples Sodobni ples 

Metode učenja 

plesa 

Metoda vodenja     

Metoda 

ustvarjanja 

    

Metoda 

improvizacije 

    

Ne učim plesa     

Drugo (prosim, če 

dopišete): 

__________ 

    

Na črto napišite, če katere izmed zgoraj navedenih metod ne poznate. 

 

 

 

10. Kako se NAUČITE ples, ki ga kasneje posredujete učencem? Možnih je več odgovorov. 

(Če boste obkrožili odgovora a ali c, na črto dopišite naslov vira.) 
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a) Preberem v priročniku (dopišite naslov/e):_______________________________ 

b) Prijatelj /sodelavec mi ga zapleše. 

c) Ogledam si video vsebine (dopišite katere):_______________________ 

č) Plese poznam, saj sem se s plesom ukvarjal v otroštvu. 

d) Drugo: ______________________ 

11. Kako se PRIPRAVITE na poučevanje plesa? Možnih je več odgovorov. 

a) Preberem v priročniku. 

b) Preberem v priročniku, pripravim primerno glasbo. 

c) Sam zaplešem originalen ples in ga prilagodim. 

č) Se ne pripravljam posebej. 

d) Drugo:______________________ 

 

12. Kako radi poučujete ples?  

a) Zelo rad. 

b) Rad. 

c) Ne rad. 

d) Poučujem ga samo zato, ker je predpisano v načrtu. 

 

13. Kako kompetentni se počutite za poučevanje plesa? Obkrožite. 

(1 –nekompetenten; 5 – kompetenten) 

 

1  2  3  4  5 

 

14. V prvem stolpcu obkrožite eno vrsto plesa, ki jo najpogosteje vključite v pouk, v drugem 

stolpcu pa vrsto plesa, ki jo v pouk vključite najredkeje. 

 

Najpogosteje 

Plesne igre 

Ljudski ples 

Družabni ples 

Sodobni ples 

Najredkeje 

Plesne igre 

Ljudski ples 

Družabni ples 

Sodobni ples 
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15. Na katerem področju ste po vašem mnenju NAJMOČNEJŠI pri poučevanju plesa? 

 

a) Teoretično znanje. 

b) Didaktično znanje. 

c) Praktični del. 

d) Drugo: ____________ 

 

16. Na katerem področju ste po vašem mnenju NAJŠIBKEJŠI pri poučevanju plesa? 

 

a) Teoretično znanje. 

b) Didaktično znanje. 

c) Praktični del. 

d) Drugo: ____________ 

 

17. Ali menite, da plesu pri predmetu šport posvetite primerno število ur? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

18. Koliko ur na leto posvetite plesnim vsebinam pri predmetu šport?  

_________________________________________________________________ 

 

19. Ali menite, da bi se morali udeležiti kakšnega izobraževanja/seminarja o plesu? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

20. Koliko izobraževanj/seminarjev o poučevanju plesa ste se udeležili in katerih? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

21. Koliko znanja o plesu ste pridobili na spodaj navedene načine? (1 –  najmanj znanja; 5 – 

največ znanja) 

a) med študijem  1    2    3    4    5 

b) na seminarjih 1    2    3    4    5 

c) samoiniciativno doma  (knjige, 

posnetki, življenjski slog) 

1    2    3    4    5 

d)  drugo: __________________ 1    2    3    4    5 

 

 


