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POVZETEK
Preživljanje prostega časa na prostem je za ljudi zelo pomembno, saj s tem med drugim
poskrbimo za gibanje in psihofizično zdravje. Še posebej pa je preživljanje časa na prostem
pomembno za naše najmlajše. Le ti so v veliki meri odvisni od odraslih, koliko časa bodo z
njimi preživeli na svežem zraku in kako bodo ta čas aktivno izkoristili. Zato me je v
diplomski nalogi zanimalo, kako v vrtcu izvajajo delo na prostem in s kakšnimi oblikami
dosegajo svoje cilje. V teoretičnem delu sta opredeljeni tako ekskurzija kot delo na prostem,
ekskurzija je tudi širše razdelana na namen in naloge ekskurzije, oblike ekskurzije ter iz
vidika priprave in organizacije ekskurzije. Delo na prostem pa je opredeljen z vidika kurikula.
Velik poudarek je namenjen didaktičnim načelom in učnim metodam, saj sta oba elementa
bistvena za doseganje ciljev pri dejavnosti. Načela in učne metode moramo dobro poznati, saj
jih uporabimo tako pri načrtovanju kot izvajanju dejavnosti. Cilj empirične raziskave je
ugotoviti, kako vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev gledajo na ekskurzijo in delo na prostem.
V ta namen je bil sestavljen vprašalnik za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev.
V empirični raziskavi smo ugotovili, da imajo vzgojitelji zelo pozitivno mnenje o ekskurzijah
in delu na prostem, ker se otroci po njihovem mnenju tako veliko več naučijo, so bolj aktivni
in si stvari tudi bolje zapomnijo.

Ključne besede: ekskurzija, delo na prostem, cilji, predšolski otrok, vzgojitelj.

SUMMARY
Spending some time outdoors is very important for people,because with this we take care of
our movement and our psychophysical health among other things.Spending time outdoors is
especially important for our youngest.They are largely dependent on adults and how much
time they will spend with them outdoors and how will they actively use this time.That is why
I was interested in my thesis,how are outdoor activities being implemented in kindergartens
and in what ways are they achieving their goals.In the theoretical part I have defined the field
trip and work outdoors,the field trip is also divided on the purpose and tasks of a field
trip,forms and also from a organization and preparation point of view.Work outdoors is
defined from a point of view of a curriculum.A big emphasis is on the didactical principles
and studying methods,both of those elements are essential for achieving goals.We have to
know the principles and studying methods well,because we have to use them in planning and

when we are implementing our activities.The goal of this empirical research is to discover
how do educators and their assistants look on field trips and work outdoors.A questionnaire
was put together for educators and their assistants just for this purpose.We have discovered in
this empirical research that the educators have a very positive opinion about field trips and
work outdoors,because in their opinion children learn a lot more this way,they are more active
and they memorise things better.

Key words: excursions, outdoor work, objectives, pre-school child, pre-school teacher.
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UVOD
Ekskurzija in delo na prostem predstavljata načina dela, ki ob ustrezni organizaciji in
didaktični pripravi otrokom omogočata kakovostno učenje ob hkratnem preživljanju časa na
prostem Otroci danes veliko časa preživijo v vrtcu, koliko časa bodo otroci preživeli aktivno
na prostem pa je v veliki meri odvisno od vzgojitelja. Zavedati se moramo, da imajo za
nekatere vsebine otroci enake možnosti učenja, če ne še boljših, na prostem kot v igralnici.
Odvisno je od vzgojiteljev kako fleksibilni so in kako znajo izkoristiti zunanji prostor. Pri tem
je prav tako pomembno, da znajo vzgojitelji presodit kdaj otrokom posredovati znanje, jim
razlagati, se vključevati v njihovo raziskovanje … in kdaj pustiti otrokom, da samostojno
raziskujejo novo okolje. Otroci na splošno zelo radi preživljajo čas na prostem, saj so veliko
manj omejeni, imajo več prostora za raziskovanje in so bolj sproščeni.
Ekskurzija omogoča aktivno in neposredno spoznavanje narave, družbe in njunih značilnosti
ter tako prispeva k otrokovemu doživljajskemu in izkušenjskemu ravnovesju (Fatur, 1992).
Pozitivne spodbude so temeljne motivacijske metode pri delu z najmlajšimi. Vrtec naj
otrokom vsakodnevno omogoči in jih spodbuja, da z različnimi dejavnostmi v prostoru in na
prostem spoznajo in razvijejo gibalne sposobnosti ter usvojijo nekatere gibalne koncepte in
sheme. Z gibanjem si otroci razvijajo tudi intelektualne sposobnosti. Igra in gibanje imata
pomembno vlogo tudi pri socialnem in emocionalnem razvoju. (Kurikulum, 2009)
Človek mora pri vsakem delu upoštevati določena načela, še zlasti pa to velja za vzgojnoizobraževalni proces, ki mora potekati načrtno in sistematično, da lahko dosežemo vnaprej
postavljene cilje...
Vzgojitelj se mora na posamezno dejavnost vedno dobro pripraviti ter upoštevati vse vidike
učenja. Samo dobro pripravljeni vzgojitelji lahko v sproščenem vzdušju dosežejo cilje, ki so
si jih zadali. Za kvalitetno izvajanje ekskurzij in dela na prostem morajo imeti vzgojitelji
dovolj znanja, da lahko otrokom omogočijo dejavnosti pri katerih se otroci hkrati sproščajo,
zabavajo in učijo.

V diplomskem delu bom opredelila ekskurzijo, opredelila njen namen in navedla
naloge ekskurzije. Naštela bom tudi vrste in oblike ekskurzije ter pogledala kako jo
pripravimo in organiziramo. Prav tako bom opredelila tudi delo na prostem, pojasnila način
priprave in organizacije. Posebno pozornost sem namenila didaktičnim načelom in učnim
metodam, na kratko pa sem navedla miselni razvoj otrok in njihove sposobnosti za
raziskovalno delo po Piagetu.
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V empiričnem delu bom predstavila analizo anketnih vprašalnikov, s katerimi sem poskušala
ugotoviti, kako vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev gledajo na ekskurzijo in delo na prostem.
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I. TEORETIČEN DEL
1. EKSKURZIJA
Ekskurzija izvira iz latinske besede excursio in pomeni kratek poučen izlet, ki je strokovno
voden. Ekskurzija je zelo pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa, ki je ne
obravnavamo kot učne metode, ampak kot obliko dela s ciljem, da učenci na določenem
izbranem mestu opazujejo in opazijo predmete ter pojave, ki so del učne obravnave v šoli
(Leas, 1985).

1.1 NAMEN EKSKURZIJE
Ekskurzija omogoča aktivno in neposredno spoznavanje narave, družbe in njunih značilnosti
ter tako prispeva k otrokovemu doživljajskemu in izkušenjskemu ravnovesju (Fatur, 1992).
Dobro pripravljena ekskurzija spodbuja motivacijo otrok, njihovo osvajanje in razširjanje
znanja, pomeni povezovanje teorije s prakso, razvijanje najrazličnejših zmožnosti in učenčeve
osebnosti, hkrati udeleženci ekskurzije zadovoljujejo svoje socialne in čustvene potrebe.

1.2 NALOGE EKSKURZIJE
Kot smo že omenili, je ekskurzija del pouka, zato so cilji ter naloge ekskurzije zelo podobni
ciljem in nalogam pouka. Pogosto pa ravno na ekskurzijah, kjer učenci dejavno sodelujejo,
najbolj neposredno opazujemo, kaj učence navdušuje, kar skušamo pri načrtovanju učnega
procesa čim bolj upoštevati in prispevati k učinkovitemu posameznikovemu razvoju. Torej je
za kakovosten proces učenja nujno več lastnega odkrivanja (opazovanja, logičnega
razmišljanja, povezovanje različnih snovi, pojmov …) in manj posnemanja ter reprodukcije,
saj se v današnjem času od posameznika ne pričakuje le znanje, ampak tudi njegovo
povezovanje z ustvarjalnostjo in problemsko rabo v vsakodnevnih situacijah.
Ekskurzija ima pomembno in visoko pedagoško vrednost, saj učenci na njih pridobijo največ
nazornega, praktičnega in predvsem dolgotrajnejšega (poglobljenega) znanja.
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Materialnoizobraževalne naloge ekskurzije:
Najpomembnejša in temeljna naloga ekskurzije je, da učencem omogoča pridobivanje tistega
znanja, ki ga pri pouku v učilnici ne morejo razviti v tolikšnem obsegu ali globini. Učenec
mora biti na ekskurzijah sposoben povezati že obravnavano učno snov s situacijami, ki si jih
ogledajo, preizkušajo, doživijo … v naravi ali družbi, ter jih pojasniti. Poleg tega pa
ekskurzije učencem omogočajo, da:
− razvijajo tehnično mišljenje,
− povezujejo učenje (teorijo) s prakso,
− razvijejo odnos do predmeta,
− zbirajo najrazličnejša gradiva.
(Podhostnik, 1980)

Formalnoizobraževalne ali funkcionalne naloge ekskurzije:
Funkcionalne naloge pouka so predvsem razvijanje posameznih in raznovrstnih človeških
zmožnosti. Na ekskurzijah smo tako predvsem pozorni na to, da učenci razvijajo sposobnosti
pomnjenja, opazovanja, zbiranja in urejanja podatkov, ustvarjanja lastnih zapiskov in skic.
Tako kot pri pouku pa morajo tudi tu učenci razvijati svoje organizacijske sposobnosti,
delovne navade, kritičnost, inteligentnost itd. (Podhostnik, 1974, str. 9)

Vzgojna naloga ekskurzije:
»Ob tem, ko vodimo učence k doživljanju določenih vrednot, mu razvijamo tudi sposobnost
za doživljanje drugih vrednot. Če smo učenca idejno, moralno, estetsko in politehnično
vzgajali ob določenih življenjskih in družbenih situacijah, ga bomo vzgojili tako, da bo
pošteno in družbeno pravilno ravnal tudi v povsem novih življenjskih situacijah.«
(K. Podhostnik, 1974, str. 11)

Vzgojni cilji ekskurzije so močno povezani z materialno in funkcionalno nalogo. V današnjem
času, ko so otroci večji del dneva ločeni od svojih zaposlenih staršev, imajo poleg njih zelo
pomembno vlogo pri vzgoji tudi učitelji in vzgojitelji, ki predvsem s svojim zgledom in
odnosom vplivajo na razvoj učenčevih vrednot in navad. V času celodnevnih oziroma
večdnevnih ekskurzij, ko je učitelj ves čas z otroki ali v njihovi bližini, se z njimi pogovarja in
jih opazuje, spoznava njihove značajske lastnosti in interese, hkrati pa je učitelj s svojim
ravnanjem, obnašanjem in vrednotenjem zgled za učence.
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Najpomembnejše vzgojne naloge ekskurzije so:
− razvijanje medsebojne pomoči,
− razvijanje odgovornosti, samoaktivnosti in vztrajnosti,
− razvijanje ekološke kulture,
− razvijanje ustreznega odnosa do umskega in fizičnega dela,
− razvijanje discipline, točnosti in urejenosti,
− razvijanje pozitivnega odnosa do predstavljenega (narave, dela, ljudi itd.).

Pomembno je, da so na ekskurzijah povezane vse tri naloge, torej da učenci osvajajo nova znanja,
razvijajo sposobnosti in pridobivajo vrednote.

1.3 VRSTE EKSKURZIJ
Ekskurzije se po svojih značilnostih med seboj razlikujejo. Lahko pa jih razdelimo glede na
(Leas, 1985):
− mesto izvajanja: narava, vrtovi, muzeji, rastlinjaki, zavodi, šole, fakultete, inštituti,
zdravstvene organizacije, tovarne, izložbe.
− vsebino učne snovi: zgodovinska, geografska, biološka, etnološka, umetnostna,
interdisciplinarna.
− namen, etapo učnega procesa: uvodna, pripravljalna, ilustrativna, zaključna,
kombinirana.
− čas trajanja: enourna, dveurna, triurna, celodnevna, večdnevna.

1.4 OBLIKE EKSKURZIJ:
− EKSKURZIJA V OBLIKI UČNEGA SPREHODA: Zajema ožjo okolico, traja uro ali
dve in se omejuje na določeno snov enega predmeta.
− UČNE EKSKURZIJE: Lahko so zgodovinske, zemljepisne, naravoslovne, navadno
zajemajo več predmetov, potekajo tako, da učitelj pelje učence iz ožje v širšo okolico in
trajajo ves šolski dan.
− ZAKLJUČNE EKSKURZIJE: So kombinacija ekskurzije in izleta, lahko so enodnevne
ali dvodnevne, običajno jih izvedemo po Sloveniji, redkeje v tujini, vključujemo več
razredov skupaj in obsegajo različne vsebinske tematike.
(Podhostnik, 1980)
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1.5 PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA EKSKURZIJE
Od pouka v učilnici se ekskurzija razlikuje po tem, da zahteva obširnejšo in skrbnejšo
pripravo, in sicer je vzrokov za to kar nekaj: interdiscipliniranost zahteva usklajevanje ciljev
in vsebine vseh predmetov, ki so vključeni v program ekskurzije, upoštevati je treba veliko
skupino učencev, poskrbeti za dodatno varnost, predvideti stroške ...

Pripravo ekskurzije lahko razdelimo na organizacijsko pripravo, pripravo programa ter
pripravo učencev.

Organizacijska priprava
Organizacijska priprava zajema več nalog, in sicer: naloge učiteljev, določitev dolžine poti in
datuma ekskurzije, rezervacija prevoza, finančna organizacija, najava obiskov, seznanitev
staršev ter zagotavljanje varnosti.

Priprava programa
Pri pripravi programa mora biti učitelj pozoren na: določitev ciljev, izbor vsebine, izbor učnih
metod in sredstev, določitev smeri poti, časovno razčlenitev, pripravo nalog ter informiranje
drugih udeležencev (staršev, spremljevalcev idr.) (Cigler, 1995).

Priprava učencev
Naloge, ki so vezane za pripravo učencev, so: motivacija, seznanitev s cilji, programom in
posebnostmi, oblikovanje skupin, razdelitev nalog, zbiranje gradiva, priprava gradiva, navodil
(vedenja in za delo na terenu) (Cigler, 1995/2).
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Priprava učitelja

Najprej je pomembno, da učitelj določi temo in cilje ekskurzije. Zahtevnost ekskurzije
moramo prilagoditi starosti in predznanju učencev. Pri tem smo pozorni na količino podatkov,
postopkov in opazovanih predmetov, saj prevelika količina novega znanja učence utruja in jih
odvrača od opazovanja in drugih dejavnosti ter zmanjšuje koncentracijo, zanimanje ter
poslušnost. Zaradi tega naj bi bila tema ekskurzije čim bolj konkretna in obenem dovolj
problemska in izzivalna.
1. Učitelj se bo na ekskurzijo zagotovo dobro pripravil, če bo pred izpeljavo sam obiskal
kraj, kjer bo ta potekala, se seznanil z delovnimi pogoji in varnostjo ter na podlagi teh
podatkov določil, kaj in kako podrobno si bodo učenci ogledali.
− Učitelj načrtuje podrobno pripravo za delo, kamor poleg učnih ciljev in izvedbe
zapiše še učne metode in sociološke oblike dela ter predvidi pripomočke, sredstva in
pribor za delo na terenu. Poleg tega mora določiti točen čas odhoda, trajanje ekskurzije
in čas vrnitve, posebno pozornost pa namenja še razporeditvi in časovni umestitvi
posameznih točk (krajev, postopkov …) ogleda.
− Trajanje učne ekskurzije je odvisno od začrtanih učnih ciljev ter nalog, od števila
obiskanih objektov in od oddaljenosti le-teh.
− Prav tako je zelo pomembna priprava učnih listov in obvestil staršem, na primer na
roditeljskem sestanku, o poteku, poti, delu, namenu in ciljih ekskurzije.
− Učitelj mentor mora s cilji in nalogami seznaniti vse strokovne delavce, ki bodo na
kakršen koli način sodelovali pri pripravi in izvedbi ekskurzije. Posredovati jim mora
podatke o smeri poti, časovni razporeditvi, trajanju ekskurzije in jih seznaniti z
njihovimi zadolžitvami.
Učitelj je odgovoren tudi za varnost otrok. Formalno je za varnost otrok poskrbljeno z
normativom o številu učiteljev spremljevalcev – en učitelj spremlja največ 15 učencev. V
primeru, da so v skupini problematični učenci, se mora učitelj o zagotovitvi varnosti
posvetovati z drugimi učitelji in sodelavci šolske svetovalne službe ter z učenčevimi
starši. Učitelj mora biti pozoren na upoštevanje nekaterih učnih načel. Podhostnik(1974)
je izpostavil didaktična načela kot načelo psihofizičnih sposobnosti in potreb učencev, ki
zahteva povezovanje prijetnega s koristnim in pravo mero obojega; načelo aktivnosti
učencev, kar zagotovimo z reševanjem različnih nalog (delovni listi, aktivnosti na kraju
ekskurzije, opazovanje, ustvarjanje, poizkušanje itd.); načelo sočasnosti, ki zahteva
_________________________________________________________________________________________________________________
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predvsem hkratnost vidnega in slušnega dojemanja, po možnosti tudi dojemanje z drugimi
čutili.

Priprava učencev
Učence moramo pripraviti na ekskurzijo še pred njeno izvedbo. Obdelati moramo vse tiste
elemente, ki so pomembni za opazovanje in delo na ekskurziji. Pomembno je učence seznaniti
− s cilji ekskurzije,
− s tehničnimi pripomočki, ki jih morajo vzeti s seboj,
− z objektom, ki ga bodo obiskali,
− z razporedom po skupinah,
− s pravili vedenja na poti in na mestu ogleda,
− s časom trajanja ekskurzije,
− z varnostnimi ukrepi na ekskurziji,
− s potekom dela v skupini, (z delovnimi listi in drugimi pripomočki),
− s pisanjem zapiskov, skiciranjem in obliko pisnega poročila s slikovnim gradivom.
(Podhostnik, 1974)

Zelo pomembno je tudi pravočasno in celovito obveščanje staršev..
Starše je treba obvestiti:
− o številu ekskurzij v šolskem letu,
− o strokovni vsebini,
− o ceni ter razložiti, kaj ta vključuje,
− kako je poskrbljeno za varnost učencev,
− o prehrani in nastanitvi,
− o dolžnostih učencev pred, med in po ekskurziji,
− o številu udeležencev in času odhoda ter prihoda. (Podhostnik, 1974)

O vsem tem se je treba domeniti na roditeljskih sestankih. Razrednik lahko starše povabi k
sodelovanju pri izvedbi ekskurzije. Na ta način postanejo starši dejavni udeleženci ekskurzije,
ki s prevzemanjem določenih nalog razbremenijo učitelja in prispevajo k varnejši in
učinkovitejši izvedbi ekskurzije. (Podhostnik, 1974)
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1.6 IZVEDBA EKSKURZIJE
Izvajanje ekskurzije se običajno začne pred šolo, pred vstopom v avtobus s spodbudnim
nagovorom, takrat preverimo, ali so prišli vsi učenci ter ali imajo vse potrebno s seboj. Med
vožnjo povzemamo napotke, ki smo jih posredovali že v razredu med pripravljanjem na
ekskurzijo. Poudariti je treba, kakšno mora biti obnašanje, ter še enkrat opozoriti učence na
cilje, ki jih bodo skušali doseči med ogledom. V primeru praktičnega dela je treba posebno
pozornost nameniti konkretnim navodilom, to lahko podkrepimo tudi z demonstracijo.
Med potekom ekskurzije mora učitelj učence spodbujati, med odmori in sprostitvenimi
dejavnostmi pa je priporočljivo, da se druži z njimi, saj se tudi tako razvija sproščen odnos
med učiteljem in učenci, tako na ekskurziji kot kasneje v šoli.
Učenci si med ekskurzijo določene stvari tudi skicirajo ter sproti zbirajo gradivo in
informacije za zaključno poročilo v šoli ali celo šolsko razstavo, ki je namenjena ostalim
učencem, učiteljem in obiskovalcem šole.
Na koncu učne ekskurzije, ko so realizirani vsi zadani cilji in naloge, učitelj v sodelovanju z
učenci oblikuje prve krajše zaključke in povzetke, ki bodo učence spomnili na potek
ekskurzije in jih pripraviti na zaključek, ki se bo odvijal v šoli. (Podhostnik, 1974)

1.7 ZAKLUČEK EKSKURZIJE
Izpeljani ekskurziji sledi sinteza dela, ko so vtisi in pridobljena znanja še sveži. Povratna
informacija je za učence pri tovrstnem delu nepogrešljiva. Svoje delo ovrednoti tudi učitelj, in
sicer oceni ustreznost programa, organizacijo, vodenje, analizira vzroke težav in predlaga
morebitne izboljšave.

1.7.1 ZAKLJUČNO DELO IN EVALVACIJA EKSKURZIJE
Krajši zaključek naredimo že na kraju ekskurzije, kjer poudarimo cilje ekskurzije in učence
pripravimo za nadaljnje delo, ki je predvidevano doma ali v šoli. Ker se cilji ekskurzije
uresničujejo v razmerah, ko ni mogoče popolnoma vsega, kar so učenci videli, slišali in
izbrali, usvojiti, a hkrati ne moremo preveriti, kaj od vsega tega so razumeli in kako, mora
učitelj v učilnici zaokrožiti delo in vsebino ekskurzije v najkrajšem možnem času, saj so
učenčevi vtisi, dogodki in doživljaji še sveži. Gradiva, ki so ga učenci zbrali, učitelj pregleda
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in preveri, če jim manjkajo podatki, ki jih posreduje ali učencem predlaga in omogoči dostop
do literature, kjer je ta podatek možno najti, pri tem morajo imeti učenci dovolj časa, da lahko
pregledajo gradiva in ga uredijo ter da se pripravijo na predstavitev in ovrednotenje
ekskurzije. Poleg predstavitve poti ekskurzije se ta lahko zaključi še na drugačen način:
− Učenci sami odgovarjajo na vprašanja sošolcev.
− Učenci v razgovoru povejo svoja mnenja in vtise, ki so jih dobili.
− Učitelj že pred ogledom razdeli vprašanja, na katera učenci odgovarjajo po ekskurziji.
− Skupinsko poročanje o delu in zaključkih na ekskurziji, za to morajo imeti skupine dovolj
časa.
− Učenci pokažejo in opišejo gradivo, ki so ga prinesli z ekskurzije.

Priporočljivo je, da se učitelj ustanovi in gostiteljem zahvali. Kot smo omenili že zgoraj, mora
tudi sam oceniti ekskurzijo, analizirati vse njene etape, navesti pomanjkljivosti, dobre strani in
dosežene rezultate. Glede na to oceno predlaga, kako bi naslednjo ekskurzijo še izboljšal,
njene rezultate pa uporabil pri svojem nadaljnjem vzgojno-izobraževalnem delu.

Na koncu je nujna skupna evalvacija udeležencev, in sicer mentorjev in učiteljev
spremljevalcev. Na osnovi razgovorov in analiz se izoblikujejo odgovori na naslednja
vprašanja:
− ali so bili cilji in naloge ekskurzije realizirani,
− s čim se lahko pojasni uspeh ali neuspeh ekskurzije,
− ali je bila časovna razporeditev primerna,
− do katerih novih znanj so prišli učenci in tudi učitelji,
− katero pričakovano znanje ni bilo usvojeno in zakaj,
− zakaj je prišlo do nekaterih težav in kako bi se jim lahko izognili.
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2. DELO NA PROSTEM
V nadaljevanju posredujemo tri navedke iz kurikuluma za vrtce v katerih je
izpostavljena vloga in pomen dela na prostem.
Pomemben element kurikula, v katerem je poudarjena pravica do izbire, je organizacija
prostora in časa, ki sledi pomembnim načelom:
− organizacija zdravega, varnega in prijetnega prostora (tako notranjih prostorov kot
zunanjih površin),
− zagotavljanje zasebnosti in intimnosti,
− zagotavljanje fleksibilnosti in stimulativnosti prostora (ureditev igralnice naj se
spreminja

glede

na

starost

otrok

in

glede

na

dejavnosti,

ki

v

igralnici

potekajo).(Kurikulum, 2009)

Za zasledovanje načela odprtosti ali fleksibilnosti in izbire sta pomembna tako količina kot
vrsta prostora, zunanja in notranja ureditev, dostopnost zunanjih površin, število in
raznolikost notranjih prostorov – vse skupaj v veliki meri sodoloča kakovost življenja otrok v
vrtcu. (Kurikulum, 2009)

Pozitivne spodbude so temeljne motivacijske metode pri delu z najmlajšimi. Vrtec naj otrokom
vsakodnevno omogoči in jih spodbuja, da z različnimi dejavnostmi v prostoru in na prostem
spoznajo in razvijejo gibalne sposobnosti ter usvojijo nekatere gibalne koncepte in sheme. Z
gibanjem si otroci razvijajo tudi intelektualne sposobnosti. Igra in gibanje imata pomembno
vlogo tudi pri socialnem in emocionalnem razvoju.
(Kurikulum, 2009)
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3. DIDAKTIČNA NAČELA, KI JIH MORAMO UPOŠTEVATI
PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI DELA NA PROSTEM
3.1 OPREDELITEV DIDAKTIČNIH NAČEL
Človek mora pri vsakem delu upoštevati določena načela, ker tudi ta vplivajo na uspešnost
dejavnosti. Ni namreč področja, kjer jih ne bi bilo treba spoštovati, nasprotno, bolj kot je
to zapleteno, več je formuliranih načel. (Poljak, 1974, str. 235)
Sama beseda načelo pomeni vodilo, osnovno pravilo, primarno zahtevno, smernico pri
delu, iz tega pa izhaja, da učitelj uspešno uresniči svoje naloge, če so didaktična načela
določena načela, ki ga vodijo pri učnem delu. (Poljak, 1974, str. 235)
Na podlagi spoznane objektivne zakonitosti se izvajajo didaktična načela. Načelo je zakon
v subjektivnem smislu, ki izhaja iz zakona v objektivnem smislu. Kolikor globlje se
spozna zakonitost učnega procesa, se oblikuje toliko več načel, ki odražajo to zakonitost
in njeno strukturo. (Poljak, 1974, str. 235)
Iz bistva pouka oziroma zakonitosti pouka se izvajajo didaktična načela, saj jih ni mogoče
dogmatično vsiliti od zunaj. (Poljak, 1974, str. 235–236)
Da bi načela bolje razumevali in utemeljevali sta potrebna dva pogoja. Prvi pogoj je
analitični pristop, to je skrbna razčlenitev in analiza njihovih precej splošnih formulacij,
za katerimi se skriva pestra vsebina. Drugi pogoj pa je poznavanje teoretičnih ozadij
načel.
(Blažič in dr., 2003)

Ta načela so:
− načelo nazornosti in abstraktnosti,
− načelo aktivnosti in razvojnosti,
− načelo sistematičnosti in postopnosti,
− načelo diferenciacije in integracije,
− načelo primernosti in akceleracije,
− načelo individualizacije in socializacije,
− načelo racionalizacije in ekonomičnosti,
− načelo historičnosti in sodobnosti. (Poljak, 1974, str. 237)
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Didaktična načela se morajo nanašati na vse dele učnega procesa: na učne vsebine, učne
metode, učna sredstva ... Nekatera načela se seveda bolj specifična samo za nekatere elemente
pouka, vendar se morajo enakomerno porazdeliti na učni proces v celoti. (Poljak, 1974, str.
237)
Zanimanje didaktičnih načel se kaže predvsem v tem kako uspešno voditi učno delo. Njihova
obveznost pa je le do mere v kolikor:
-

ne nasprotujejo znanstveni logiki učnega vodenja in so kot taka sestavni del učiteljeve
profesionalne znanstvene izobrazbe;

-

ne posegajo v kompetence učiteljeve profesionalne svobode, ki jo lahko omejujejo le
demokratično sprejeti družbeni vzgojno-izobraževalni okviri;

-

ne preprečujejo ustvarjalnega prilagajanja učnega vodenja vsakokratnim posebnostim
učencev in učnih situacij.

(Blažič in dr., 2003)

3.2 NAČELO NAZORNOSTI IN ABSTRAKTNOSTI
Bistvena razlika glede na način sprejemanja in samo kakovost znanja je med dejstvi in
posplošitvami. Prav zaradi tega je pomembno, da opozorimo na to načelo. Z načelom
nazornosti se zagotavlja sprejemanje dejstev, z načelom abstraktnosti pa sprejemanje
posplošitev. (Poljak, 1974, str. 238) Analogna enotnost načela in abstraktnosti mora biti,
kot je znanje enotnost sprejetih dejstev in posplošitev. (Poljak, 1974, str. 238)
Nazornost pomeni celostno čutno doživljanje, usvajanje dejstev in oblikovanje pravilne
predstave, torej se objekt preučevanja perceptivno dojema s čutili. Omogočanje učencem,
da med poukom s čutili neposredno dojemajo objektivno, ki se pri pouku preučuje,
zagotavlja upoštevanje načela nazornosti. (Poljak, 1974, str. 238)
Načelo nazornosti ima širši psihološki pomen, ker deluje človeška zavest integralno,
intenzivira čutno doživljanje ter druge psihične funkcije – pomnjenje, domišljijo,
emocionalno doživljanje ... Če učenci opazujejo zanimiv predmet, imajo ne samo čutnih
doživljajev, temveč se pri tem razvija še zanimanje, predmet čustveno doživljajo, njihova
pozornost se koncentrira, zapomnijo si sliko predmeta ... (Poljak, 1974, str. 238)
Nazornost je potrebna le toliko, da učenci akumulirajo zadostno količino dejstev, na
podlagi le-teh pa prehajajo najprej k abstrakcijam oziroma posplošitvam. Pridobivanje
znanja se ne izčrpa s sprejemanjem dejstev s pomočjo nazornosti, marveč moramo učence
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na podlagi sprejetih dejstev z miselno aktivnostjo pripeljati do posplošitev, to pomeni do
zakonov, načel, pravil, simbolov razmerij ...
Da se giblje k izvajanju posplošitev, torej se na podlagi nazornosti izločijo le tista dejstva, ki
so materialna podlaga za oblikovanje določene vrste posplošitev, mora biti tudi nazornost pri
pouku spoznavno in psihološko orientirana. Pri nazornosti ne smemo nikoli pretiravati z
učnimi sredstvi, saj nam dajejo preveč faktografskih podatkov, ti pa otežujejo izvajanje
zaželenih podatkov. Zato ne zadošča samo poudarjanje enotnost nazornosti in abstraktnosti
zaradi sprejemanja dejstev in generalizacij, temveč je treba poudariti enotnost tiste nazornosti,
ki pripelje do določenih abstrakcij..(Poljak, 1974, str. 239–240)
Nazornost je potemtakem pogoj za izvajanje abstrakcij in je hkrati vključena v abstrakcije,
tako da ni mogoče govoriti o nazornosti mimo ustrezne abstrakcije in tudi ne o abstrakcijah
brez nazornosti. Med nazornostjo in abstrakcijami mora biti stalna zveza, ki izvira iz
dialektičnega postulata o znanju kot enotnosti dejstev in posplošitev, to pa se mora pokazati
tudi v enotnosti načela nazornosti in abstraktnosti. (Poljak, 1974, str. 240)
Enotnosti ne smemo razumeti kot mehanične združitve, temveč kot intelektualni proces, ki na
podlagi dejstev postopoma vodi k posplošitvam. V učni praksi je pri tem treba uporabiti
didaktične prehode med nazornostjo in abstraktnostjo kot dvema dialektičnima poloma, od
konkretnega k abstraktnemu, kar učencem olajšuje ta prehod. (Poljak, 1974, str. 240)
Pomen nazornosti:
− preprečuje formalizem v znanju učencev,
− prispeva k ugodnejšim psihološkim pogojem pouka,
− nazorno usvojeno snov učenci razumejo in si jo trajno zapomnijo,
− nazornost je pomembna za razvoj opazovalne sposobnosti in mišljenja; učenci analizirajo,
primerjajo, ugotavljajo podobnosti in razlike, odnos med obliko in funkcijo ...,
− je idejno pomembna. Učenci spoznajo, da je osnovni vir znanja zunanji, od nas neodvisni
svet, in da so vse abstrakcije, pojmi, zakonitosti ..., če so pravilno posplošeni, odraz stanja v
objektivni stvarnosti. (Podhostnik, 1974, str. 58)
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3.3 NAČELO AKTIVNOSTI IN RAZVOJA
Aktivnost je pomemben dejavnik pri oblikovanju osebnosti, saj človek z delom razvija
potence, ki so v njem. (Poljak, 1974, str. 241)
Med delom in razvojem osebnosti obstaja tako imenovana zakonitost, vzorčno-posledična
zveza. Zakonitost, na kateri se izvaja načelo enotnosti aktivnosti in razvoja, se glasi: človek se
razvija z delom, z lastno aktivnostjo. (Poljak, 1974, str. 242)
Izhajajoč iz tega načela, moramo učencem omogočiti,aktivnosti saj bodo samo s svojo lastno
aktivnostjo pridobili znanje, razvijali sposobnosti in s tem oblikovali vzgojne vrednote.
Znanja učenci ne morejo dobiti, prav tako jim ga učitelji ne morejo dati, prenesti ali pa kar
podariti, vse to si lahko učenci pridobijo le z vključenostjo, zanimanjem, delom ter
angažiranjem lastne osebnosti. Uspeh ali neuspeh je pri učencih pomembno odvisen od njih,
kaj, koliko in kako delajo pri pouku in izven njega. Zato je uspeh pri pouku v sorazmerju z
deležem lastne aktivnosti. Didaktično načelo enotnosti aktivnosti in razvoja izvajamo ravno
zaradi dejavne udeležbe, ki pogojuje razvoj. Razlikujemo različna področja aktivnosti,
senzorične, praktične, izrazne, intelektualne, z njihovimi številnimi elementi, ki se med
določenim delom integrirajo med seboj v celostno dejanje. (Poljak, 1974, str. 242)
Pri pouku govorimo o zavestni aktivnosti, sicer poznamo nekatere človeške dejavnosti, ki niso
zavestne in so biološkega izvora, na primer: impulzi, instinktivni gibi, avtomatizmi, naravni in
pogojni refleksi. (Poljak, 1974, str. 242)
Razvoj sposobnosti opazovanja je odvisen od senzorične aktivnosti, razvoj sposobnosti
praktičnega dela je odvisen od motorične aktivnosti, razvoj sposobnosti izražanja je odvisen
od izrazne aktivnosti, razvoj miselne sposobnosti pa od miselne aktivnosti. (Poljak, 1974, str.
243)
V razmerju med vodeno in svobodno aktivnostjo, reproduktivno in produktivno aktivnostjo,
enostavno in zapleteno aktivnostjo, praktično in intelektualno aktivnostjo se pri pouku
razodeva dialektičnost tega načela (Poljak, 1974, str. 243)
Gledano iz psihološkega zornega kota je ključ za aktiviranje učencev zlasti v njihovi
emocionalni plati. (Poljak, 1974, str. 243)
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3.4 NAČELO SISTEMATIČNOSTI IN POSTOPNOSTI
Sistematičnost pomeni obravnavanje učnih vsebin v določenem logičnem pregledu, ki pripelje
učence do stopnje znanstvenega sistema kot logičnega pregleda znanstvenih dejstev in
posplošitev. Učitelj mora v množici znanstvenih dejstev in posplošitev izločiti vsebinske
elemente kot oporne točke, zato je bistvo sistemiziranja učnih vsebin. Pri tem pa je nujno, da
se vsebinski elementi zbirajo okoli ustreznih oporišč. (Poljak, 1974, str. 244)
Za izločanje oporišč so kriteriji lahko različni, odvisno je namreč od notranje strukture in
njene logičnosti. Učenci se s takšnim načinom seznanjajo, da bodo znali učne vsebine tudi
sami urejati, namesto da bi samo sprejemali že izdelane sisteme iz določenih virov znanja.
(Poljak, 1974, str. 244)
Učne vsebine bi bile brez takega urejanja neurejene, nepregledno nakopičene v zavesti in
anarhične. Načelo sistematičnosti se izvaja na podlagi objektivne zakonitosti, kjer je znanje v
zavesti pregledno razvrščeno. Učitelj, ki vodi učence k znanstvenemu sistemu, se ravna po
načelu sistematičnosti. (Poljak, 1974, str. 245)
Učitelj mora svoje učence postopoma popeljati do znanstvenega sistema kot rezultata
sistemiziranja dejstev in posplošitev končnih ciljev, saj so učenci v različnih razvojnih
stopnjah. Prav zaradi tega pa se načelo sistematičnosti in načelo postopnosti povezujeta.
Učenci namreč še ne morejo takoj sprejemati znanstvenih sistemov v popolni ekstenzivnosti,
temveč jih morajo do vseh teh sistemov učitelji pripeljati postopoma. (Poljak, 1974, str. 245)
Ta postopnost se v učiteljevem delu izraža s posebnimi pravili, ki se glasijo:
− od lažjega k težjemu,
− od enostavnega k zapletenemu,
− od bližnjega k daljnemu,
− od znanega k neznanemu
− od konkretnega k abstraktnemu. (Poljak, 1974, str. 245)

Učiteljeva spretnost se tako pokaže ravno v tem, da pri obravnavanju učnih vsebin odkrije in
izvede tako postopnost, ki bo odražala ustrezno ravnovesje obeh polov, od psihološkega –
glede na učenca, do logičnega – glede na znanstveni sistem, in to brez pretežkih
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prehodov. Kako doseže učitelj razumevanje tega, kar obravnava, je merilo za pravilno
uporabo tega načela. (Poljak, 1974, str. 246)

3.5 NAČELO DIFERENCIACIJE IN INTEGRACIJE
Kakor analiza in sinteza, spoznavanje in ustvarjanje, reproduktivno in produktivno delo je
tudi načelo diferenciacije in integracije v istem dialektičnem razmerju. Glede na
razčlenjevanje določenih učnih fenomenov na ožje delo zato, da bi jih učenci bolje spoznali,
je namreč z analizo povezana diferenciacija. Z njo se učna vsebina razdeli na učne predmete,
nadaljnji deli na učno celoto, teme in enote, učne enote se razčlenjujejo še naprej na
mikroelemente ... Vse to se deli v okviru učnega načrta za posamezen predmet. Na temeljne
stopnje se razčlenjuje celoten potek učnega procesa, in sicer na: uvod, obravnavanje novih
vsebin, vajo, ponavljanje, preverjanje. (Poljak, 1974, str. 247)
Tako kot proces diferenciacije pouka stalno spremlja proces integracije, mora tudi proces
analize stalno spremljati proces sinteze. Integracija je združevanje oziroma sintetiziranje v
učnem procesu. (Poljak, 1974, str. 248) K spoznavanju elementov je usmerjena analiza in z
njo povezana diferenciacija, z delom in ustvarjanjem pa je povezana sinteza in z njo povezana
integracija pouka. Ne zadošča le delitev na dele, temveč jih moramo združevati, če želimo
dobiti celoto. Dialektična enotnost in ravnotežje morata biti v tem stalna. Ni diferenciacije
brez integracije in tudi ni integracije brez diferenciacije; ne samo spoznavanje brez
ustvarjanja in tudi neustvarjanje brez spoznavanja, ker eno brez drugega ni mogoče. (Poljak,
1974, str. 248)
Razumljivo je, da se diferenciacija in integracija izvajata v vseh elementih pouka, hkrati sta
procesa prepletena, saj se didaktična načela nanašajo na vsa vprašanja pouka.

3.6 NAČELO PRIMERNOSTI IN AKCELERACIJE
Načelo primernosti temelji na podlagi objektivnih zakonitosti, da se otrok razvija postopoma,
anatomsko, fiziološko, duševno in da je učno delo na posamezni stopnji šolanja treba uskladiti
s telesnimi in duševnimi močmi učencev posamezne razvojne dobe.(Poljak, 1974, str. 250)
S specifičnostmi v posamezni dobi je treba adaptirati učno delo v okviru razvojnega dela, kajti
otrok ni človek v malem. Načelo primernosti ali ustreznosti se izvaja na podlagi objektivne
zakonitosti. Na vse vidike učnega dela se mora nanašati tudi to načelo. (Poljak, 1974, str. 250)
_________________________________________________________________________________________________________________
Sandra Osolnik: Ekskurzija in delo na prostem

Stran 26 od 69

Univerza v Ljubljani - Predagoška fakulteta
Diplomsko delo
_________________________________________________________________________________________________________________

Praktična uporaba načela pomeni, da bo pouk po vsebini in načinu dela, ravno prav zahteven,
ne prelahek in ne pretežek, posamezne učne vsebine ne smemo začeti niti prezgodaj niti
prepozno, psihofizičnih sil učencev pa ne smemo ne podcenjevati. (Poljak, 1974, str. 250)
Z enotnostjo načela primernosti in akceleracije kot enotnostjo gibanja po vzpenjajoči se liniji
med dvema nasprotjema se ustvarjajo ugodnejše možnosti za intenziviranje tega gibanja. Prav
v tem pa je pomembna odločilna vloga pouka pri razvoju posameznika. (Poljak, 1974, str.
252)

3.7 NAČELO INDIVIDUALIZACIJE IN SOCIALIZACIJE
Učenci se med seboj razlikujejo, kar pomeni, da je razredna skupnost učencev skupek
različnih individuumov. Te razlike so psihične, fizične in etične, ki narekujejo
individualiziranje pouka, kar pomeni, da upoštevamo posebnosti učencev in skrbimo, da se
njihove individualne psihofizične moči razvijejo do maksimuma. (Poljak, 1974, str. 253)
Z različnimi načini prilagajanja pouka lahko izvajamo individualizacijo. V praksi se to
najlažje izvaja pri dopolnilnem in dodatnem pouku. Manjše število učencev pri dopolnilnem
in dodatnem pouku omogoča, da se učitelji bolj neposredno in individualno ukvarjajo z
učenci, da jim konstruktivno pomagajo in zadovoljijo posameznikove spoznavne interese. Pri
rednem pouku se individualizacija najlažje izvaja z individualnim delom učencev, še posebej,
če so naloge diferencirane glede na določene individualne razlike. Pri tem je zelo pomembno,
da učenci pri taki obliki dela delajo s svojim lastnim tempom. Prav tako prispeva k
individualizaciji tudi skupinsko delo, saj z notranjo razdelitvijo dela med člane skupine vsak
prispeva svoj delež. (Poljak, 1974, str. 253)
Najtežje je tako individualizirati pouk pri frontalnem delu, vendar tudi pri taki obliki
individualizacija ni popolnoma izključena. Z diferenciranjem pouka po vsebini in načinu dela
se potemtakem doseže individualizacija do te mere, da se zadovoljijo individualne posledice.
Če bi imeli pouk brez individualizacije, bi to pripeljalo do negativnih posledic v splošnem
razvoju učencev, saj bi bil v takšnem primeru pouk za šibkejše učence pretežak, za nadarjene
pa prelahek. (Poljak, 1974, str. 154)
Že na začetku smo povedali, da se učenec giblje med svojevrstnimi bipolaritetami, med
individualnostjo in skupnostjo. Z individualizacijo zadovoljimo samo en pol – če poudarjamo
samo individualnost lahko sprožimo negativne posledice. Čeprav je zelo pomembno
upoštevati individualnost posameznika, pa ta ne sme razbiti kolektiva Ravno zaradi tega se
mora individualizacija povezovati s socializacijo, ki je nasprotni dialektični pol, in takrat
govorimo o enakosti načela individualizacije in socializacije. (Poljak, 1974, str. 254)
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Razvoj posameznika v kolektivu mora prispevati k oblikovanju močne skupnosti, hkrati mora
kolektiv pomagati pri razvoju posameznikov kot članov kolektiva, ne da bi jih dušil.

3.8 NAČELO RACIONALIZACIJE IN EKONOMIČNOSTI
Določeno optimalno porabo časa zahteva sleherni učni postopek, pri uresničevanju
ekonomičnosti moramo to upoštevati. Ne smemo pa zapravljati časa s kakšnim učnim
postopkom in pri tem škodovati drugim delom učnega programa. Premišljeno usklajevanje
učne vsebine z učnimi postopki predstavlja ekonomično izrabo časa. Da se ne zmanjša
izobraževalna in vzgojna vrednost moramo vsak učni učinek doseči s čim manjšo porabo časa
in moči. Bistvo zahteve po ekonomičnosti je torej, da učitelj dobro premisli, kako dolgo bo
obravnaval učne vsebine in katere metodične postopke bo uporabil pri tem, da bo učinek
popoln. (Poljak, 1974, str. 255–256)
Da bi dosegli zaželeno ekonomičnost, ne smemo enostavno mehanično skrajšati razsežnosti
pouka; nasprotno, ekonomičnost pouka je neposredno povezana z racionalizacijo, obe sta
doseženi z dobro premišljenimi spremembami postopkov, dela pri pouku. (Poljak, 1974, str.
256)

Izvesti premišljene oziroma racionalne spremembe v učnih postopkih pomeni racionalizirati
pouk, tako da dosežemo kvalitetnejši čas in večji učinek v predpisanem učnem času, s tem pa
večjo ekonomičnost učnega dela. V vseh delih učnega pouka moramo izvajati racionalizacijo.
(Poljak, 1974, str, 256)
Učiteljeva iznajdljivost, intelektualna zmožnost in strokovna usposobljenost so pogoji za
racionalizacijo pouka, recimo za odkrivanje izvirnih in boljših rešitev, za visoko stopnjo
osmišljenosti učnih postopkov, intenzivno razmišljanje in učenčevo dejavnost, ustvarjalno
odkrivanje … (Poljak, 1974, str. 257.)

3.9 NAČELO HISTORIČNOSTI IN SODOBNOSTI
Posamezne naravne in družbene fenomene moramo preučevati razvojno, v njihovem
dialektičnem gibanju od preteklosti do sedanjosti, to pa pomeni, da moramo vsebine
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preučevati znanstveno. Ugotoviti moramo nastanek posameznega fenomena ali problema v
preteklosti, predvideti njegovo prihodnost in celo zavestno delovati za nadaljnji razvoj v
prihodnosti, kar je mogoče na podlagi poznavanja celostne linije. Objektivna zakonitost kot
osnova za izvajanje enotnega didaktičnega načela historičnosti in sodobnosti ali aktualnosti, v
tem je dialektična enotnost preteklosti in sedanjosti. (Poljak, 1974, str. 258)
V zgodovini šolstva se je dogajalo in dogaja se še dandanes, da so načelo historičnosti
poudarjali in absolutizirali, kar je negativno vplivalo na proces izobraževanja. Če bi se ustavili
samo pri zgodovini kot eni strani dialektičnega pola in ne bi zajeli sedanjosti, bi to pripeljalo k
historicizmu. To pomeni, da takšen način dela usmerja učence zgolj v zgodovino, v tisto, kar
je bilo in česar ni več, posledično pa se učenci ne bi zanimali za sedanjost in prihodnost. To
pa je tudi vzrok in razlaga, zakaj moramo historičnosti pridružiti sodobnost. (Poljak, 1974, str.
258)
Že predstavniki nove šole, so opozorili na načelo sodobnosti. Njihovo temeljno vodilo je bilo,
da je življenje najboljša šola, od tu tudi razmislek ne učimo se za šolo, temveč za življenje.
Po tem so nekatere šole dobile imena: šola za življenje z življenjem (Decroly), šola popolnega
življenja (Ligthardt). (Poljak, 1974, str. 258–259)

Uresničevanje tega načela ne pomeni mehanične preslikave življenja v šolo, temveč
preoblikovanje glede na razvojno starost učencev in posebne naloge šole. Sodobnost znanja
vključuje zadnje rezultate znanosti in družbene prakse sploh, zgodovinski aspekt pa daje temu
celotnemu znanju potrebno globino. (Poljak, 1974, str. 259–260)

4. METODE DELA
Učne metode dela so povezane z vsemi drugimi didaktičnimi področji, še vedno pa imajo
svojo specifično vsebinsko definicijo. Učne metode so načini dela pri pouku. Še posebej so
povezane z materialno-tehnično, spoznavno in psihološko platjo pouka. Vsaka metoda ima
dvostranski pomen, saj je pouk prepleten z učiteljevo in učenčevo dejavnostjo in
vključenostjo, zato se metoda nanaša na način dela učiteljev in učencev na vseh stopnjah
učnega procesa. Učne metode, so tako vključene v celoten učni proces, in imajo vpliv na delo
učitelja in učenca hkrati. (Poljak, 1974, str. 87)
Izbira učnih metod je odvisna od več dejavnikov, kot so: učna vsebina, tip učne ure,
posamezne etape v učnem procesu in delni cilji učne enote, razvojna stopnja učencev,
razvitost različnih sposobnosti in spretnosti učencev v oddelku, gmotno-tehnična podlaga,
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število učencev v razredu, lokacija šole, čas (ki je na voljo) in učiteljeva osebnost. (Tomić,
2003)

V zgodovinskem razvoju didaktične teorije in prakse so se oblikovale različne metode:
Poljak (1974) razlikuje med:
1. metoda demonstriranja,
2. metoda praktičnih del,
3. metoda risanja oziroma ilustrativnih del,
4. metoda pismenih del,
5. metoda branja in dela s tekstom,
6. razgovorna metoda,
7. metoda ustnega razlaganja. (Poljak, 1974, str. 87–88)

4.1 METODA DEMONSTRIRANJA
Demonstracija pomeni nekaj pokazati, razlagati, dokazovati. V didaktičnem pogledu kazanja
je demonstracija pri pouku kazanje vsega tistega, kar je mogoče perceptivno doživeti. Ta
metoda je zato v najbolj tesni povezavi z materialno-tehnično platjo pouka, predvsem z
uporabo učnih sredstev in pripomočkov. Perceptivno zajemanje določenih delov objektivne
stvarnosti, zaradi metode demonstriranja, zato se s tem načinom sprejemajo dejstva. (Poljak,
1974, str. 88)
Temeljni namen demonstriranja je, da učenci pridobijo ustrezna spoznanja o stvarnosti,
naravni in družbeni in spoznajo dejstva, ki so temeljna za razvijanje posplošitev. (Poljak,
1974, str. 93)
To, da si učitelj za demonstriranje izbere ustrezne vire iz prve roke, je zelo pomembno, ker so
učencem tako predstavljena dejstva dostopnejša in lažje evidentirana. Demonstriranje je
združljivo tudi z drugimi učnimi metodami, pri čemer mora učitelj glede na učne cilje
pretehtati, s katerimi oblikami dela bodo učenci najbolj globinsko pridobivali znanje. Njegovo
delo postane na takšen način zgled za učenčevo samostojno delo. Metoda demonstriranja je
uporabna na vseh stopnjah učnega procesa. (Poljak, 1974, str. 93–94)

4.2 METODA PRAKTIČNIH DEL
Za metodo praktičnih del lahko uporabimo tudi termin metoda laboratorijskih del, a je zaradi
narave te metode prvo poimenovanje primernejše. (Poljak, 1974, str. 94)
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Praktično delo je aktiven odnos človeka do materije in narave sploh, da bi jo spreminjal,
zatorej pomeni metoda praktičnih del način dela učitelja in učencev pri konkretni snovi.
(Poljak, 1974, str. 94)
Metodo praktičnega dela uporabimo tedaj, ko imamo pri pouku konkretno snov, na katero
neposredno delujemo.

− Pogoji za praktično delo
Snov, energija, organ dela in delovno orodje potrebujemo za izvajanje praktičnega dela.
(Poljak, 1974, str. 95)
Praktično delo je aktiven odnos do snovi in osnovni pogoj zanj, zato brez konkretnega
materiala tudi praktično delo ni mogoče. Ker snov nastopa v različnih agregatnih stanjih,
lahko praktično delo poteka z zelo raznolikim materialom. (Poljak, 1974, str. 95)
Za praktično delo je potrebna energija, in sicer mehanična ali pogonska. Viri zanjo so
lahko naravne sile, živali, človek in stroji. (Poljak, 1974, str. 95)

− Struktura praktičnega dela
Praktično dejanje oziroma praktično delo je sestavljeno iz določenega števila praktičnih
operacij, torej so praktične operacije elementi praktičnega dejanja. (Poljak, 1974, str. 96)
Za ilustracijo bomo našteli nekaj praktičnih operacij: brušenje, cepljenje, glajenje,
izpiranje, izrezovanje, klesanje, kopanje, kovanje, lepljenje, mazanje, mešanje,
modeliranje, montiranje, namotavanje, obrezovanje, obračanje, odvajanje, ostrenje ...
(Poljak, 1974, str. 97)
Z opazovanjem in analizo konkretnega praktičnega dela je najbolje evidentirati praktične
operacije. Najprej je treba spoznati strukturo dejanja, da lahko začnemo s praktičnim
delom. Ali so zajete vse potrebne operacije in ali so izvedene pravilno in v ustreznem
zaporedju, je mogoče ugotoviti na podlagi praktičnega dela. Če so bile operacije slabo
opravljene ali pa so nekatere izostale, to pomeni, da je bil končni izdelek slab, zato je
vsaka operacija odvisna od pravilnosti prijemov in gibov. (Poljak, 1974, str. 97–98)

− Didaktične pripombe k uporabi metode praktičnih del
Da bi uspešno uporabili metodo praktičnih del pri pouku glede na izvajanje določenega
praktičnega dejanja, moramo izpolniti te pogoje:
− poznati lastnosti snovi, na katere delujemo,
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− izbrati potrebno orodje in (s)poznati njihovo funkcijo,
− spoznati strukturo praktičnega dejanja glede na število in zaporedje praktičnih operacij.
(Poljak, 1974, str. 98)

4.3 METODA RISANJA
Posamezni deli učnih vsebin se izražajo z risbo je delovni način učitelja in učenca pri metodi
risanja. Ta metoda se pogosto povezuje z metodo pismenih del in tudi z metodo
demonstracije. Zaradi neposrednega ustvarjanja risbe pred očmi učencev so bistvene
metodične razlike, zato mora biti metoda risanja razmeroma samostojna. (Poljak, 1974, str.
100)

− Risanje kot način izražanja
Risbo dobimo z risanjem kot delovnim načinom pri pouku. V svoji strukturi je risba
sestavljena iz številnih različnih črt, njeni osnovni elementi so črte in linije. Z njo je
mogoče prikazati objekte v dveh ali treh razsežnostih, s poudarjeno ali brez poudarjene
perspektive.
Poznamo več vrst risb glede na kombinacijo številnih vrst črt, in sicer po obsegu zajetih
vsebinskih elementov in velikosti v primerjavi z dejanskim objektom. Preslikanje,
prerisovanje izdelane risbe, risanje na podlagi opazovanja ... vse to je mogoče razlikovati
glede na stopnjo izražanja. Glede na namen risanja in prevladujočo psihično funkcijo pa
razlikujemo risanje na podlagi spominjanja, opazovanja in domišljije. Za izražanje
potrebujemo tudi določno gradivo, na primer različna sredstva za risanje in različne
podlage za risanje.
Pri tem je pomembno, da uporabljamo sredstva v barvi, ki imajo spoznavni in psihološki
pomen. (Poljak, 1974, str. 100–101)

Psihofiziološka plat risanja pri pouku obsega:
− ustrezno opazovanje objekta risanja v vseh njegovih posameznostih in v celoti,
− ohranitev slike v zavesti, to je vizualno pomnjenje do prenosa slike na podlago,
− prenos slike na podlago oziroma risanje. (Poljak, 1974, str. 101)

Za risanje je osnovni organ roka, s katero delamo gibe in prijeme. (Poljak, 1974, str. 101)
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− Vsebina risanja pri pouku
Različne učne vsebine je mogoče izraziti z risanjem kot načinom dela pri pouku, na
primer:
− risanje grafičnih znakov,
− risanje grafičnih simbolov,
− geometrijska risba,
− grafično izražanje kvantitativnih razmerij,
− shematično risanje predmetov,
− shematično prikazovanje procesa,
− risanje na podlagi opazovanja in predstave naravnih predmetov,
− konkretiziranje abstrakcij,
− ilustriranje fabule. (Poljak, 1974, str. 102–104)

− Didaktične pripombe k uporabi metode risanja

To učno metodo lahko uporabimo pri vseh predmetih. Temeljni pogoj za vključevanje v
pouk je, da si učitelj in učenec pridobita spretnost risanja, da učitelj uporablja tudi že
izdelane risbe ali samostojno sestavljene lastne risbe. Učitelji morajo že med samimi
pripravami na pouk skicirati risbo, da jo med učnim procesom učencem spretneje in
hitreje narišejo. S to učno metodo učitelj učencem olajša dojemanje proučevanih učnih
vsebin. Vse tisto, kar učitelj riše na tablo, si učenci prerišejo v zvezke in zraven
sodelujejo, zato jih je treba navajati na risanje, saj se le tako ob obravnavani učni vsebini
izražajo tudi z risbo. (Poljak, 1974, str. 104–105)

4.4 METODA PISANJA
Glasovna pisava ali pisava v ožjem smislu je skupek določenih grafičnih znakov ali črk, s
katerimi se označujejo posamezni glasovni elementi človeškega govora. (Poljak, 1974, str.
106)
Za uporabo te učne metode kot delovnega načina in hkrati ustnega izražanja je temeljni pogoj
obvladanje tehnike pisanja. Obvladovanje spretnosti branja se povečuje hkrati z razvojem
tehnike pisanja. (Poljak, 1974, str. 106)
Učitelj izbira vsebinske dele, ki jih bo zapisal na šolsko tablo, na primer: naslove učnih enot,
manj običajne besede, številske podatke, teze ...
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Včasih učitelj zapiše le dele teksta, spet drugič pa celo besedilo, npr. v tujem jeziku.
Potemtakem je pisanje po šolski tabli lahko strnjeno ali obširno, odvisno od potreb pouka.
Pomembno je le, da je pisanje na tabli pregledno in strukturirano. (Poljak, 1974, str. 106–107)
Glede na samo stopnjo samostojnosti ločimo:
− vezane pismene izdelke,
− polvezane pismene izdelke,
− samostojne pismene izdelke.
S tem je pri učencih hkrati poudarjena razvojna linija pri obvladovanju sposobnosti
pisanja. (Poljak, 1974, str. 107)

4.5 METODA BRANJA IN DELA S BESEDILOM
Metoda branja je močno povezana z materialno in tehnično stranjo pouka, najdemo namreč
veliko različnih vrst tekstov, kot so: besedila v učbenikih, pravopisih, leksikonih ... Zato je
pomembno, da tako učitelji kot učenci evidentirajo in izberejo za pouk potrebno tekstovno
gradivo. Ravno v tem pa je tudi posebnost šolskih knjižnic s preglednim evidenčnim
sistemom bibliografije. (Poljak, 1974, str. 113)
V šolah pridobiva metoda dela s tekstom vedno večji pomen, saj se ta metoda uporablja za
poglabljanje in širjenje ter sistematiziranje znanja. Prav tako jo koristno uporabimo tudi za
pridobivanje novega znanja. Z vsem tem pa otroke že v času šolanja navajamo na stalno
izpopolnjevanje, ki je pretežno oprto na preučevanju nove strokovne literature. (Tomić, 2003)

− Vrste branja
Razlikujemo več vrst branja. Glede na obseg poznamo fragmentno in obširno branje.
Fragmentno branje je branje definicij pravil, branje krajših odlomkov besedil, sklepov ...
in se ga morajo učitelji ter učenci priučiti, šele tako bodo takšna besedila znali poiskati,
seveda morajo poznati tudi raznovrstne tekstne vire. (Poljak, 1974, str. 113)
Obširno branje je branje nekega teksta v celoti, recimo pesmi, berila, poglavja v
učbenikih ... Takšna vrsta branja je večkrat povezana s samostojnim delom učitelja in
učenca izven pouka. (Poljak, 1974, str. 113)
Glede na način verbalnega izražanja ločimo glasno in tiho branje.
Glasno beremo predvsem fragmentarno branje, obširno branje pa v primeru, da je
povezano z bralnimi vajami, beremo glasno, sicer pa tiho. (Poljak, 1974, str. 113)
Glede na tempo ločimo počasno in hitro branje.
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Počasi beremo, kadar kontinuirano in temeljito proučujemo tekst kot vir znanja, poleg je
vključeno še intenzivno razmišljanje in doživljanje. Hitro pa beremo, kadar želimo iz
teksta izluščiti bistvo. Ali se bomo odločili za hitro ali počasno branje, je odvisno od: vrste
teksta, stopnje predznanja, narave teksta, smisla branja in stopnje šolanja. (Poljak, 1974,
str. 114)

− Delo s tekstom
Delo je sestavni del učne metode branja in dela s tekstom. Med branjem in delom s
tekstom je razlika, branje je pogoj za delo s tekstom, vendar ga ni mogoče omejiti zgolj na
branje. Če zajema čim širša področja raznovrstnih dejavnosti, je delo s tekstom
učinkovitejše.
Delo bomo tako predstavili v več stopnjah:
− branje,
− branje in miselna aktivnost,
− branje, mišljenje in izražanje,
− branje, mišljenje, izražanje in opazovanje,
− branje, mišljenje, izražanje, opazovanje in praktično delo. (Poljak, 1974, str. 114–116)

− Didaktično oblikovanje učbenika
Učbenik je temeljna šolska knjiga za posamezen predmet, napisana na podlagi
predmetnika in učnega načrta ter posebej didaktično oblikovana. (Poljak, 1974, str. 117)
Vsak dan jo pri svojem delu uporabljajo učenci.

Temeljne značilnosti učbenika so:
− je temeljna šolska knjiga,
− napisan je na podlagi predpisanega predmetnika in učnega načrta,
− je didaktično oblikovan,
− uporablja se vsak dan. (Poljak, 1974, str. 117)

Strukturo učnega procesa v vseh njegovih delih in vidikih je treba upoštevati pri
didaktičnem oblikovanju učbenika. To pomeni, da so vanj vključeni teksti, ki učence
navajajo na pripravljalno delo z besedilom, na razlaganje novih vsebin, utrjevanje
določenih dejavnosti, ponavljanje in preverjanje novih nalog. (Poljak, 1974, str. 117)
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Tekst učbenika učence neposredno navaja na uporabljanje določenih aktivnosti, to je zelo
pomembno iz vidika metode branja in dela s tekstom. Učbenik mora biti oblikovan tako,
da pomaga usposabljati in spodbuja učence za branje in delo s tekstom nasploh, zato ima
velik pomen tehnična oprema učbenika, na primer formati, obseg knjige, velikost črk,
dolžina, grafične in slikovne priloge ter ovitek knjig. (Poljak, 1974, str. 118)
Za sam nastanek knjig so zadolženi številni ljudje – uredniki, recenzenti, lektor, korektor,
ki poskrbijo, da je učbenik usklajen s predpisanim predmetnikom, učnim načrtom, da bo
vsebinsko in jezikovno ustrezen, didaktično ustrezno oblikovan in tehnično dobro
opremljen. (Poljak, 1974, str. 118–119)
Kot prvi pogoj za izvajanje metode branja in dela s tekstom pa bi navedli obvladovanje
spretnosti branja. (Poljak, 1974, str. 119)

4.6 RAZGOVORNA METODA
Razgovorna metoda je način dela pri pouku v obliki dialoga med učiteljem in učenci pa tudi
med učenci. Imenuje se tudi dialoška ali erotematska metoda (gr. erotema – vprašanje).
(Poljak, 1974, str. 120)
Temelj vsakega pogovora je govorno-poslušalski odnos, v katerem se izmenjujeta vlogi
govorca in poslušalca . (Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009)
Pomembno za predpostavko dialoškega pogovora je ustvarjanje psihološke varnosti – ozračja,
v katerem se učenci počutijo dovolj varne za izražanje svojih misli, še posebej v tiste, ki niso
povsem gotovi. (Požarnik, 2009)
Učinkovit razredni pogovor je tako rekoč improvizacija, saj ne moremo v naprej predvideti,
kako bo potekal. Učitelj mora dobro obvladati osnovne pristope, oblike in metode, da
improvizacija pogovora ne privede do kaosa. (Požarnik, 2009)

− Struktura razgovora
Vprašanje in odgovor sestavljata, v svoji globalni strukturi, razgovor. V primeru, da nista
prisotna oba dela, gre samo za samogovor ali monolog. Vse dele bomo v nadaljevanju tudi
našteli.

Poznamo naslednje vrste vprašanj: aperceptivna vprašanja, alternativna ali disjunktivna
vprašanja, indirektna, enoznačna, zvijačna vprašanja, kategorična, pomožna, razvojna
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vprašanja, retorična, sugestivna, mnogostranska vprašanja, izpitna ali kontrolna in fiktivna
ali navidezna. (Poljak, 1974, str. 120–122)
Druga strukturna komponenta razgovora pa je odgovor, ki je z vprašanjem pogoj za
razgovor. Odgovor pa je odvisen od narave vprašanja, poznavanja vsebine in sposobnosti
verbalnega izražanja. Odgovor je v nekaterih lastnostih zelo podoben ustni razlagi.
(Poljak, 1974, str. 122–123)

− Oblike razgovorne metode
Izoblikovalo se je več oblik razgovorne metode, ki jih razlikujemo glede na stopnjo
zapletenosti. (Poljak, 1974, str. 123)
To so:
− katehetična oblika razgovora,
− sokratovska metoda razgovora,
− hevristična oblika razgovora,
− prosta oblika razgovora,
− diskusija. (Poljak, 1974, str. 123–127)

−Didaktične pripombe k uporabi razgovorne metode
Pomembno pri metodi razgovora je, da ustvarimo ozračje, ki spodbuja sodelovanje in je
naklonjeno pogovoru ter izmenjavi informacij.
V sodobni šoli moramo učence spodbujati k postavljanju vprašanj in iskanju odgovorov
nanje. (Poljak, 1974, str. 128)
Razgovor je v svojem bistvu posebna dialektika človeškega duha, v kateri se izmenjujejo
vprašanja in odgovori kot dva nasprotna dialektična pola v enotnosti in medsebojni
dinamiki. (Poljak, 1974, str. 128)
Neposredno komuniciranje učitelja z učenci je bistvena prednost razgovorne metode.
Poleg tega pa med razgovorom odgovori dobivajo zanesljivejšo orientacijo, učitelj vidi,
kako učenci spremljajo učno delo, ali so psihološko vpeljani v problem, ali dojamejo nove
učne vsebine ... (Poljak, 1974, str. 129)
Učitelji naj bi znali preseči ustaljen način poslušanja in odzivanja, to pa se kaže predvsem
v živahnejšem, aktivnejšem in bolj raznolikem odzivanju na izjave učencev. (Požarnik,
2009)
Učiteljevi odzivi na učenčev odgovor so nosilci pomembnih sporočil za učence. In na njih
vplivajo spoznavno, motivacijsko in socializacijsko. (Požarnik, 2009)
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4.7 METODA USTNEGA RAZLAGANJA
Metoda ustnega razlaganja je način dela pri pouku, ko učitelj ali učenci verbalno razlagajo
dele učne vsebine. Imenuje se tudi monološka metoda. (Poljak, 1974, str. 129)
Ker je človek pri poučevanju vedno uporabljal ustni govor in je hkrati to temeljni način
človekovega izražanja, je to ena izmed najstarejših učnih metod.

− Oblike metode ustnega razlaganja
Glede na naravo učnih vsebin, ki jih razlagamo, ločimo:
− pripovedovanje,
− opisovanje,
− obrazložitev,
− pojasnitev,
− premišljanje. (Poljak, 1974, str. 130)

− Didaktične pripombe k uporabi razgovorne metode
Že v času šolanja se mora učitelj usposobiti za vsebinsko natančno in jezikovno pravilno
ustno izražanje. V primeru, da dlje nekaj ustno razlagamo, je treba narediti premore, saj
učenčevo dojemanje oziroma njihovo sprejemanje nekoliko zaostajata. (Poljak, 1974, str. 134)
Učencem je treba pri razlagi pomagati s kratkimi spodbudami, impulzi, ki so lahko verbalni,
izvedeni z gibi rok ali izrazom obraza.
Verbalne impulze pokažemo z odobravanjem ali potrjevanjem, z oporekanjem ali negiranjem,
z izražanjem dvoma, z opozorilom, z velelnikom, z izločanjem in poudarjanjem posamezne
besede, z izražanjem začudenja, z vstavljanjem raznih veznikov. Impulzi z gibom in z
izrazom obraza se navezujejo predvsem na gibe rok in glave in imajo funkcijo olajšanja
samostojne razlage učencem. (Poljak, 1974, str, 134–135)
Za daljše govorno nastopanje se morajo učenci pripraviti, navadno si pripravijo krajšo pisno
dispozicijo. Učiteljeva razlaga bo učencem za zgled za prosto nastopanje, seveda mora
govorec poznati vsebino in imeti sposobnost izražanja, saj je to pogoj za uspešnost metode
razlaganja. (Poljak, 1974, str. 135)
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5. PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA DELA NA PROSTEM
Sestavni del učiteljevega dela je pripravljanje na pouk, ki mora upoštevati pedagoško,
didaktično, organizacijsko in infrastrukturno funkcijo. Samo dobro pripravljen učitelj lahko
doseže učne cilje in pri tem ustvarja sproščeno vzdušje, ki motivira učence in s katerimi
učitelj sproti rešuje vse nepredvidljive situacije. Pri tem predpostavljamo upoštevanje
sodobnih didaktičnih principov – individualiziranja in diferenciranja pouka, vnašanje novih
znanstvenih odkritij, kritičnega spremljanja napredovanja posameznega učenca ... Z uporabo
sodobne tehnologije in z uvajanjem novih sistemov pouka lahko učitelj stopnjuje učinkovitost
in racionalnost vzgojno-izobraževalnega procesa. (Podhostnik, 1974, str. 141)
Učitelju omogoča pedagoška, psihološka, didaktično metodična in ožja strokovna izobrazba
uspešno opravljanje zastavljenih nalog, z ustreznim odnosom do učencev pa pridobi zaupanje
in spoštovanje ter posledično samozavest in veselje za nadaljnje delo. (Podhostnik, 1974, str.
141)
Učiteljevo pripravljanje na pouk je permanenten proces, ki traja od nastopa službe pa vse do
upokojitve in se vseskozi nadgrajuje. Še dodatna, posebna oblika dela je strokovno
izpopolnjevanje, predpisano z zakonom. (Podhostnik, 1974, str. 141)
Didaktiki delijo učiteljevo pripravljanje po časovnih obdobjih:
− globalno ali celoletno pripravljanje,
− tematsko pripravljanje,
− pripravljanje posameznih učnih ur. (Podhostnik, 1974, str. 141)

5.1 GLOBALNO ALI CELOLETNO PRIPRAVLJANJE
Osnovna naloga globalne priprave pa je študij okvirnega učnega načrta in izdelava časovne
razporeditve učne snovi oziroma podrobnega učnega načrta. (Podhostnik, 1974, str. 141)
Globalna priprava se navadno pripravlja skupinsko na strokovnih aktivih, ki potekajo v okviru
posamezne šole ali v regionalnem obsegu ob pomoči strokovnjakov Zavoda za šolstvo. Učitelj
tako že v globalnem učnem načrtu predvidi čas za posamezno obravnavo učnih tem,
horizontalno in vertikalno povezovanje učne snovi, planira ekskurzije, učna sredstva, šolske
naloge ... (Podhostnik, 1974, str. 141–142)
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5.2 TEMATSKA PRIPRAVA
Tematska priprava je podrobnejša priprava in temelji na letni ali globalni pripravi. Učitelj si
sistematsko pripravo pripravi na širši tematski sklop, obravnavo posameznih učnih tem, ki pa
se obravnavajo izredno zaokroženih učnih procesih.(Podhostnik, 1974, str. 142) Učitelj mora
vsako učno temo tudi analizirati in obenem razmišljati o učencih, njihovem predznanju in
sposobnostih. Na podlagi tega pa nato določi cilje, tako izobraževalne kot tudi vzgojne.
Pripraviti mora material in načrtovati načine za preverjanje znanja, hkrati določi čas, ki je
potreben za opravljanje nalog. (Podhostnik, 1974, str. 142)
Kot smo že omenili, učitelj v globalni pripravi določi čas, ki je potreben za obravnavo
posameznih učnih tem. Odloči se tudi, koliko časa bo namenil za osvajanje nove učne snovi,
za urjenje, ponavljanje, preverjanje in ocenjevanje. Tudi vsa učna sredstva, ki jih potrebuje za
izvedbo, mora načrtovati. (Podhostnik, 1974, str. 142)
Učitelj razmisli, kako bi organiziral usvajanje učne vsebine, kako bo zagotovil, da bodo
učenci pri tem dejavno iskali, raziskovali, da bodo imeli priložnost za iniciativnost in
kritičnost ... Razmisliti mora tudi o povezavi učne teme s sorodnimi predmeti in z že
obravnavano snovjo ter jo navezati na naslednje učne vsebine. (Podhostnik, 1974. str. 142)

5.3 PRIPRAVA ZA POSAMEZNO URO ALI MIKROARTIKULACIJA
POUKA
Sodobna didaktika zavrača kakršno koli stalno shemo učnih ur. Vsaka učna ura je enkratna in
neponovljiva, kar dokazuje tudi praksa. Odgovor, zakaj je tako, se kaže prav v enkratnosti
vsakega oddelka in učencev v njem, ki so si različni, imajo samosvoj odnos do dela,
predznanje, učne navade ... (Podhostnik, 1974, str. 142–143)
Učitelj, ki se zaveda edinstvenosti posamezne razredne skupnosti, je vedno glede na
didaktično situacijo pripravljen delno odstopiti od svoje učne priprave. (Podhostnik, 1974, str.
143)
Učna ura ima strukturo, kar pomeni, da je sestavljena iz več elementov ali delov, in sicer mora
učitelj učno uro oblikovati tako, da bo predstavljala učinkovito in funkcionalno, relativno
zaokroženo snovno, metodično in psihološko celoto. (Podhostnik, 1974, str. 143)
Dobro poznavanje elementov učne ure je pogoj za kakovostno pripravo, in sicer moramo
upoštevati naslednje:
− učno snov,
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− psihološke elemente,
− določitev izobraževalnega in vzgojnega cilja,
− didaktične naloge,
− metodično oblikovanje učne ure,
− materialno-tehnične elemente,
− gospodarjenje s časom. (Podhostnik, 1974, str. 143–145)

6.UPOŠTEVANJE ZNAČILNOSTI OTROK V OKVIRU
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
Didaktika mora upoštevati posebnosti stopenj v otrokovem razvoju, ki jih obravnava razvojna
psihologija. Pri vseh posameznikih iste vrste poteka razvoj približno enako. Stopnje moramo
upoštevati pri dnevni, tedenski in letni obremenitvi učencev, prav tako pri sestavljanju urnika,
pri izbiri vsebine, pri obsegu učne snovi, pri strukturiranju učnih predmetov, pri organizaciji
in vodenju pouka ... (Podhostnik, 1974, str. 43)

Več neposredne metodične pomoči bodo potrebovali mlajši učenci, saj se značaj nazornosti
pouka med šolanjem spreminja. V nižjih razredih je prisotna konkretna nazornost, v višjih pa
jo delno nadomesti simbolizirana nazornost. Posamezne stopnje učnega procesa ne bodo
enako poudarjene na vseh stopnjah šolanja, tako bo na primer treba v nižjih razredih veliko
več pozornosti posvetiti urjenju in sprotnemu ponavljanju kot v višjih. (Podhostnik, 1974,
str.44)

Značaj in vrsta aktivnosti se spreminjata posledično s starostjo. Postopoma otroka načrtno
usposabljamo za samostojnost, kritičnost in ustvarjalnost. Večji pomen pri mlajših otrocih bo
imel domačijski in priložnostni pouk, zato je v nižjih razredih otrok v učnem procesu bolj
objekt, medtem ko je v višjih vse bolj subjekt, seveda pod skrbnim učiteljevim vodstvom.
(Podhostnik, 1974, str. 44)

Učenci v nižjih razredih bodo v skupinski ali individualni učni obliki snov najprej ponavljali,
razširjali, uporabljali preprostejše vire informacij, pri tem pa bodo vse skupine obravnavale
isto nalogo. Za zahtevnejše delo bodo učence usposabljali postopoma, prav tako za
samostojno osvajanje znanja v indirektnih oblikah pouka. Za samostojno osvajanje informacij
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jih bomo načrtovano usposabljali s pomočjo sodobnih virov: s pomočjo tekstov, medmrežja,
televizije, radia, slovarjev, leksikonov ... (Podhostnik, 1974, str. 44)

Otrokovega zorenja ne smemo absolutizirati. Da ne bi pretiravali s svojimi zahtevami, je treba
poznati relativne meje otrokovega razvoja, ki so pogojene s starostjo. Tako bodo učitelji
upoštevali, da so otroci v prvih letih šolanja sposobni predmete in pojave opisati, ne bodo pa
še definirali pojmov. (Podhostnik, 1974, str. 44)

Učitelj pa seveda ne sme premalo zahtevati od učencev, po nepotrebnem metodizirati, preveč
olajševati pouk, onemogočiti »raziskovanje« in s tem zaiti v drugo skrajnost in zavirati
otrokov razvoj. Za učence moramo pripraviti take zahteve, ki jih bodo lahko rešili z ustreznim
naporom, z angažiranjem psihofizičnih sposobnosti. Zelo pomembna je sodobna naloga pouka
– razvijanje otrokovih sposobnosti, ki se oblikujejo, kadar so učenci vključeni v funkcionalen
pouk. Zato se zahteva, ki pravi, da mora pouk ustrezati starosti učencev, združuje z zahtevo
po pospeševanju celotnega učnega razvoja. Seveda pa se tudi enako stari učenci medsebojno
razlikujejo, kar privede do individualizacije. (Podhostnik, 1974, str. 44)

O pomenu spoznavanja otrokovih značilnosti in njihovega upoštevanja v učnem procesu, smo
govorili že v poglavju didaktična načela. tu želimo izpostaviti, da je pomembno, da vzgojitelj
pozna miselni razvoj otrok in njihovih sposobnosti za raziskovalno delo po Piagetu.

Piaget je v otrokovih odgovorih na intelektualne naloge opazil določene vzorce. Otroci enake
starosti odgovarjajo na podoben način, vendar se ti odzivi pomembno razlikuje od načina
odgovarjanja odraslih in njihovih pričakovanj, kakšni naj bi ti odzivi bili. Piaget je na
podlagi vzorcev odgovorov, ki so jih otroci dajali v različnih situacijah, njihovo mišljenje
razdelil na štiri osrednje stopnje (Labinowicz, 2010, str. 56).

Stopnja

Starostni

Značilnosti

razpon
zaznavnogibalna
Pripravljalni,
predlogični

rojstvo–2

usklajevanje fizičnih

leti

dejavnosti; predpredstavna
in predbesedna stopnja

stopnji
_________________________________________________________________________________________________________________
Sandra Osolnik: Ekskurzija in delo na prostem

Stran 42 od 69

Univerza v Ljubljani - Predagoška fakulteta
Diplomsko delo
_________________________________________________________________________________________________________________

predoperacionalna

2–7 let

sposobnosti predstavljanja
dejavnosti prek misli in
jezika;
predlogična stopnja

konkretne
Stopnji

operacije

naprednejšega,

formalne operacije

7–11 let

logično mišljenje, omejeno
na fizično stvarnost

11–15 let

logičnega

logično mišljenje,
abstraktno in neomejeno

mišljenja

Naslov sheme: …(Labinowicz, 2010, str. 56).
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II. EMPIRIČEN DEL
7. OPREDELITEV PROBLEMA
Hiter tempo življenja, s katerim se vsakodnevno soočamo, nas je privedel do tega, da ljudje
vse več časa preživimo v zaprtih prostorih. Mnogi si premalokrat vzamemo čas za sprehod ali
kako drugo obliko preživljanja časa na prostem. Zaposlenim to na nek način onemogočajo
urniki služb, ki se vse kasneje začnejo in posledično tudi kasneje končajo. Vprašati pa se
moramo, kaj to pomeni za otroke. Nekateri otroci so pogosto v vrtcu do poznega popoldneva
in ko pridejo domov, se redko s starši odpravijo v kakšen park ali na igrišče. Tudi zato morajo
vzgojitelji v vrtcu poskrbeti, da otroci preživijo čim več časa na prostem. Okolje nudi sicer
pester izbor dejavnosti, ki jih lahko izvedemo na prostem, vendar pa je nujno delo veliko
natančneje oblikovati in izbrati ustrezen prostor, kjer posamezno dejavnost lahko izvedemo.
Delo na prostem omogoča, da lahko otroci s svojo domišljijo in radovednostjo za nova
spoznanja, tudi sami oblikujejo dejavnost. V tem primeru je naloga vzgojiteljev, da jih
opazujejo, spodbujajo njihovo radovednost in jim ponudijo odgovore, ki jih bodo spodbujali
za nadaljnjo raziskovanje.
Skoraj vse dejavnosti, ki jih navadno oblikujemo in izvajamo v igralnici, lahko prenesemo na
prosto. Otroci imajo na prostem več gibalnega prostora in neko stvar lahko izvajajo dalj časa,
imajo večjo koncentracijo. Še posebej se to izrazito pokaže pri dejavnosti, za katero so dali
otroci sami pobudo. Tak način dela pripomore k oblikovanju spoštljivega odnosa do narave, k
razvoju kreativnosti in sposobnosti raziskovanja, hkrati pa učenci preživijo veliko več
aktivnega časa v naravi, na prostem.
Dejavnosti iz vseh področij kurikula, lahko prenesemo na prosto. Otroci bodo s takim
načinom zadovoljili potrebo po gibanju in bodo lahko bolj umirjeni, saj bodo imeli dovolj
prostora okoli sebe ter samega prostora za gibanje.
Ker je eden od načinov dela na prostem tudi ekskurzija, si bomo pogledali tudi kako vpliva na
otroke in kaj vse otroci pridobijo s takšno obliko dela.
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7.1 NAMEN IN CILJ RAZISKOVANJA
Namen raziskovanja je bil pridobiti informacije vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki
delajo v različnih vrtcih, kakšni so njihovi pogledi na ekskurzijo in delo na prostem.
Zanimalo me je mnenje anketirancev o tem, v kolikšni meri lahko delo na prostem in
ekskurzija prispevata k otrokovi sposobnosti raziskovanja, k njihovi samostojnosti in
kreativnosti ter katere cilje otroci dosežejo s takšnim načinom dela.

7.2 CILJI
− Ugotoviti, kolikšno pomembnost vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pripisujejo ekskurziji
in delu na prostem.
− Ugotoviti mnenje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev o tem, ali z ekskurzijo in delom
na prostem dosežejo več kot z drugimi oblikami dela.
− Ugotoviti, kako dobro so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev usposobljeni za izvajanje
ekskurzije.
− Ugotoviti, kakšen odnos imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev do ekskurzij.
− Ugotoviti, koliko časa vložijo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v načrtovanje in
izpeljavo ekskurzije ter kaj jim vzame največ časa.
− Ugotoviti, v kolikšni meri vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev spodbujajo raziskovanje in
učenje z odkrivanjem pri ekskurziji in delu na prostem.
− Ugotoviti, kateri cilji po mnenju vzgojiteljev so dosegljivi z raziskovanjem in odkrivanjem
pri ekskurziji in delu na prostem,
− Ugotoviti izkušnje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev o poteku dela na prostem.
− Ugotoviti, koliko svobode vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev dopuščajo otrokom pri
raziskovanju.
− Ugotoviti mnenja vzgojiteljev o njihovi vlogi pri delu na prostem.
− Ugotoviti, ali vzgojitelji radi opravljajo svoje delo.
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7.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE
H 1: Večina vzgojiteljev ocenjuje, da so ekskurzije pomembne za predšolskega otroka.
H 2: Večina vzgojiteljev meni, da z ekskurzijo pridobijo več znanja kot z drugimi oblikami
dela.
H 3: Večina vzgojiteljev se počuti dovolj strokovno usposobljenih za načrtovanje in izvajanje
ekskurzije.
H 4: Večina vzgojiteljev ima pozitiven odnos do ekskurzij.
H 5: Večina vzgojiteljev vloži veliko truda za načrtovanje in izpeljavo ekskurzij.
H 6: Večini vzgojiteljem pri organizaciji ekskurzij vzame največ časa birokracija.
H 7: Po mnenju večine vzgojiteljev ekskurzije zelo spodbujajo otrokovo raziskovanje in
učenje z odkrivanjem.
H 8: Večina vzgojiteljev meni, da otroci dosežejo samostojnost in kreativnost pri izvajanju
ekskurzije.
H 9: Večina vzgojiteljev ocenjuje, da je delo na prostem zelo pomembno za predšolskega
otroka.
H 10: Po izkušnjah večine vzgojiteljev poteka delo na prostem sproščeno, bolj vzpodbudno.
H 11: Večina vzgojiteljev zelo aktivno vključuje otroke v sam proces načrtovanja dela na
prostem.
H 12: Po mnenju večine vzgojiteljev večina otrok ni najbolj samostojnih pri raziskovanju
narave.
H 13: Po mnenju večine vzgojiteljev delo na prostem zelo spodbuja otrokovo raziskovanje in
učenje z odkrivanjem.
H 14: Večina vzgojiteljev meni, da otroci pri delu na prostem dosežejo predvsem naslednje
cilje: samostojnost, kreativnost, spoznavanje novega.
H 15: Po mnenju večine vzgojiteljev je njihova vloga pri delu na prostem načrtovanje in
izvajanje dejavnosti.
H 16: Večina vzgojiteljev rada opravlja svoje delo.
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7.4 RAZISKOVALNA METODA
Osnovna raziskovalna metoda
Pri empiričnem delu moje diplomske naloge sem uporabila deskriptivno in kavzalno –
neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.

Vzorec
Vzorec moje raziskave je neslučajnostni in priložnostni. Raziskavo sem izvedla v vrtcu
Ciciban Ljubljana, enota Ajda, vrtec Mengeš, osnovna šola Komenda – Moste, vrtec
Mehurčki in osnovni šoli Jurija Vege Moravče - vrtec Vojke Napokoj Moravče. V raziskavi
so sodelovali pomočniki vzgojiteljev in vzgojitelji predšolskih otrok, ki so zaposleni v
navedenih vrtcih. Pri tem je približno 31 vzgojiteljev in 32 pomočnikov vzgojiteljev.

Opis instrumenta in postopek zbiranja podatkov
Odgovore na raziskovalna vprašanja sem pridobila z vprašalnikom za pomočnike vzgojiteljev
in vzgojitelje predšolskih otrok. Vprašalnik, ki sem ga sestavila, vsebuje vprašanja zaprtega,
odprtega in kombiniranega tipa. V vprašalniku je 6 vprašanj zaprtega tipa, 6 vprašanj odprtega
tipa in 6 vprašanj kombiniranega tipa.

Opis postopka obdelave podatkov
Za obdelavo podatkov sem uporabila izračun odstotkov. Podatke sem prikazala v obliki, grafov in
v besedni obliki.
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7.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
MNENJE O POMEMBNOSTI EKSKURZIJ

Graf 1: Mnenje o pomembnosti ekskurzij

Zanimalo nas je kako vzgojitelji ocenjujejo pomembnost ekskurzij za predšolskega otroka.
Stopnjo pomembnosti so ocenjevali na pet-stopenjski ocenjevalni lestvici.
14% vzgojiteljev je ocenilo pomembnost ekskurzije s srednje pomembno, kar 57%
vzgojiteljev je ekskurzija pomembna in 29% vzgojiteljev je svoj odgovor ocenila kot izjemno
pomembne.
Nihče od vzgojiteljev ni mnenja, da ekskurzija ni pomembna ali da je manj pomembna.
Utemeljevale so, da so ekskurzije pomembne za otroke zaradi druženja, doživljanje sveta,
spoznavanje novosti, doživljanje širšega okolja, predvsem pa so pomembne zaradi aktivnega
učenja, kar pomeni konkretno izkušnjo. Sklepamo lahko, da so ekskurzije po mnenju
vzgojiteljev pomembne za predšolskega otroka. Glede na rezultate svojo hipotezo
H1: Večina vzgojiteljev ocenjuje, da so ekskurzije pomembne za predšolskega otroka, potrjujem.
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MNENJE O TEM, KOLIKO ZNANJA PRIDOBIJO OTROCI Z EKSKURZIJO V
PRIMERJAVI Z DRUGIMI OBLIKAMI DELA

Graf 2: Mnenje o tem, koliko znanja pridobijo otroci z ekskurzijo v primerjavi z drugimi oblikami dela

94% vzgojiteljev je mnenja, da otroci pridobijo z ekskurzijo več znanja kot z drugimi
oblikami dela. Le 6% vzgojiteljev pa meni, da z ekskurzijo otroci ne pridobijo več znanja.
Vzgojitelji, ki so na vprašanje odgovorili z da, so z naslednjimi trditvami podprli svoj
odgovor: ker otroci tako doživljajo svet z vsemi čutili, lahko opazujejo nove stvari, ker imajo
otroci radi spremembe in novosti, ker lahko neposredno opazujejo in pridobivajo konkretne
informacije, poteka bolj celostno učenje. Vzgojitelji, ki so na vprašanje odgovorili z ne, so
svoj odgovor utemeljili s tem, da otroci zunaj niso tako zbrani kot v igralnici in, da se lahko
enako naučimo v igralnici kot na prostem.
Po mnenju večina vzgojiteljev torej otroci pridobijo več znanja z ekskurzijo kot z drugimi
oblikami dela. Glede na dane rezultate svojo hipotezo H2: Večina vzgojiteljev meni, da z
ekskurzijo pridobijo več znanja kot z drugimi oblikami dela, potrjujem.
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MNENJE O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI ZA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE
EKSKURZIJE.

Graf 3: Mnenje o strokovni usposobljenosti za načrtovanje in izvajanje ekskurzije

16% vzgojiteljev meni, da je zelo dobro strokovno usposobljenih za načrtovanje in izvajanje
ekskurzij, 48% vzgojiteljev je mnenja, da so dobro usposobljeni in 36% vzgojiteljev meni, da
so srednje dobro usposobljeni. Nihče od anketiranih vzgojiteljev pa po svojem mnenju ni
slabo ali zelo slabo ocenil svoje strokovne usposobljenosti za načrtovanje in izvajanje
ekskurzije. Menim, da so takšni rezultati tudi odraz tega, da vzgojitelji že kar nekaj časa
opravljajo takšne naloge in so si z leti pridobili dragocene izkušnje, ki so jim v pomoč pri
načrtovanju in izvajanju ekskurzije. Iz danih rezultatov lahko svojo hipotezo H3: Večina
vzgojiteljev se počuti dovolj strokovno usposobljenih za načrtovanje in izvajanje ekskurzije,
potrdim.
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OPREDELITEV ODNOSA DO EKSKURZIJ.

Graf 4: Opredelitev odnosa do ekskurzij

86% vzgojiteljev ima pozitiven odnos do ekskurzij, 11% vzgojiteljev ima nevtralen odnos in
3% vzgojiteljev ima negativen odnos do ekskurzij. Iz rezultatov lahko razberemo, da ima
večina vzgojiteljev pozitiven odnos do ekskurzij, da jih radi načrtujejo in izvajajo. Tisi redek
odstotek vzgojiteljev, ki so svoj odnos ocenili kot nevtralen in negativen, so mnenja
pomočnikov vzgojiteljev, ki navadno nimajo tolikšne vloge pri samem načrtovanju in
izvajanju in si zato po mojem mnenju tudi težko oblikujejo neko mnenje oziroma odnos do
ekskurzij. Iz danih rezultatov lahko svojo hipotezo H4: Večina vzgojiteljev ima pozitiven
odnos do ekskurzij, potrdim.
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MNENJE VZGOJITELJEV O ČASU, KI GA VLOŽIJO V NAČRTOVANJE IN
IZPELJAVO EKSKURZIJE.

Graf 5: Mnenje o času vloženem v načrtovanje in izpeljavo ekskurzije

37% vzgojiteljev vloži veliko časa v načrtovanje in izpeljavo ekskurzije, 57% vzgojiteljev
vloži srednje veliko časa in 6% vzgojiteljev vloži le malo časa za načrtovanje in izpeljavo
ekskurzije. Dani rezultati nam prikazujejo, da se večina vzgojiteljev posveti načrtovanju in
izpeljavi ekskurzije. Koliko časa potrebujejo, pa je odvisno tudi od njihove strokovne
usposobljenosti, njihovih predhodnih izkušenj in zahtevnosti ekskurzije. Tudi tokrat so tisti, ki
so odgovorili, da porabijo malo časa strokovni delavci, ki opravljajo delo pomočnika
vzgojitelja in v proces niso toliko vključeni, ko gre za načrtovanje in izvajanje. Prikazani
rezultati kažejo, da svojo hipotezo H5: Večina vzgojiteljev vloži veliko truda za načrtovanje
in izpeljavo ekskurzij, ovržem.
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6. MNENJE O TEM, KAJ JIM VZAME NAJVEČ ČASA PRI NAČRTOVANJU
EKSKURZIJE.

Izbrala sem najpogostejše odgovore vzgojiteljev:
− organizacija (po mnenju 32 anketirancev),
− birokracija (mnenje 15-ih anketirancev)
− skrb za varnost (mnenje 10-ih anketirancev) ,
− najti nekaj novega ( mnenje 8-ih anketirancev),
− izbira lokacije (možnosti učenja na izbrani lokaciji- mnenje 6-ih anketiranih)
− kako doseči želene cilje (mnenje 6-ih anketirancev),
− poiskati primeren dan (mnenje 5-ih anketirancev),

Kot pri večina drugih stvareh je tudi pri izpeljavi ekskurzije pomembno veliko usklajevanja in
pripravljanja. Zato me rezultati, da jim vzame največ časa delo s papirji oziroma birokracija,
niso presenetili. Odgovori pa so si bili podobni v vseh vrtcih, kjer sem izvajala anketiranje. Iz
danih rezultatov je razvidno, da svojo hipotezo H6: Večini vzgojiteljem pri organizaciji
ekskurzij vzame največ časa birokracija, ovržem.
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MNENJE O TEM, V KOLIKŠNI MERI EKSKURZIJE SPODBUJAJO OTROKOVO
RAZISKOVANJE IN UČENJE Z ODKRIVANJEM.

Graf 7: Mnenje o tem, v kolikšni meri ekskurzije spodbujajo otrokovo raziskovanje in učenje z odkrivanjem.

83% vzgojiteljev meni, da ekskurzije zelo spodbujajo otrokovo raziskovanje in učenje z
odkrivanjem, 17% vzgojiteljev pa je mnenja, da ekskurzije spodbujajo enako kot drugi načini
dela. Nihče od vzgojiteljev pa ni mnenja, da ekskurzije ne spodbujajo otrokovega
raziskovanja in učenja z odkrivanjem. Iz rezultatov torej lahko sklepamo, da je ekskurzija zelo
pomembna
za vsesplošno učenje otroka in njegov razvoj. Glede na dobljene rezultate svojo hipotezo H7:
Po mnenju večine vzgojiteljev ekskurzije zelo spodbujajo otrokovo raziskovanje in učenje z
odkrivanjem, potrjujem .
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8. MNENJE O CILJIH POVEZANIH Z RAZISKOVANJEM IN UČENJEM Z
ODKRIVANJEM, KI JIH DOSEGAJO OTROCI PRI EKSKURZIJI.

Izpostavila bom najpogostejše odgovore:
− aktivno učenje (mnenje 23-ih anketirancev),
− spoznavanje novega ( mnenje 15-ih anketirancev),
− odvisno od teme in vrste ekskurzij ( mnenje 12-ih anketirancev),
− večja samostojnost otrok (mnenje 11-ih anketirancev),
− otrok poišče lastno pot do rešitve ( mnenje 11-ih anketirancev
− raziskovanje ( mnenje 8-ih anketirancev)
− spoznavanje kako in kje pridobiti informacije (mnenje 5-ih anketirancev),
− eksperimentiranje ( mnenje 4-ih anketirancev),
− razvijanje vzdržljivosti ( mnenje 4-ih anketirancev),
− razvijanje sposobnosti koncentracije ( mnenje 4-ih anketirancev),

Odgovori so si bili podobni v vseh vrtcih. Najbolj pogost odgovor pa je bil aktivno učenje, ki
je zelo pomembno za otroka, saj tisto kar se otrok nauči iz lastnih izkušenj nikoli ne pozabi.
Zato je takšno učenje za otroka bistveno. Glede na dane rezultate svojo hipotezo H8: Večina
vzgojiteljev meni, da otroci dosežejo samostojnost in kreativnost pri izvajanju ekskurzije,
ovržem.
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MNENJE O POMEMBNOSTI DELA NA PROSTEM

Zanimalo nas je kako vzgojitelji ocenjujejo pomembnost dela na prostem za predšolskega
otroka. Stopnjo pomembnosti so ocenjevali na pet-stopenjski ocenjevalni lestvici od 1 povsem nepomembno do 5 - izjemno pomembno.

Graf 9: Mnenje o pomembnosti dela na prostem

2% vzgojiteljev je pomembnost dela na prostem za predšolskega otroka ocenila kot
nepomembno, 6% vzgojiteljev je ocenilo s srednjo pomembno, 33% vzgojiteljev je
pomembnost ocenila s pomembno in kar 59% vzgojiteljev je na lestvici ocenilo delo na
prostem kot izjemno pomembno. Rezultati kažejo, da je visok odstotek vzgojiteljev, ki jim je
pomembno preživljati čas na prostem. Svoje odgovore so vzgojitelji utemeljevali s tem, da
okolje nudi več možnosti za različne dejavnosti, da se bolj približamo naravi, da otrok s tem
dobi konkretno izkušnjo, otroci imajo daljšo motivacijo in večji prostor za raziskovanje in
spoznavanje novega. Oseba, ki je ocenila pomembnost z 2, je odgovor utemeljila s tem, da si
otroci bolj zapomnijo stvari v okolju, ki ga že poznajo. Iz danih rezultatov je razvidno, da
svojo hipotezo H9: Večina vzgojiteljev ocenjuje, da je delo na prostem zelo pomembno za
predšolskega otroka, potrjujem.
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Kot opazovalec na praksi sem opazila, da si otroci, pri delu na prostem, resnično veliko več
zapomnijo, imajo večjo željo po spoznavanju novega, po raziskovanju, in so motivirani dalj
časa. Sami so zelo hitro prišli do pomembnih spoznanj, ki so jih nato še bolj motivirala pri
nadaljnjem delu.

10. MNENJE O TEM, KAKO PO NJIHOVIH IZKUŠNJAH POTEKA DELO NA
PROSTEM.

Po izkušnjah vzgojiteljev poteka delo na prostem lahko naključno ali načrtovano, pomembno
je, da se upoštevajo interesi otrok, da jih pripraviš, da opazujejo in spoznavajo naravo z vsemi
čutili, da otroci pri tem spoznavajo okolico vrtca, da pride tudi do spontane igre in
raziskovanja.
Iz mojega opazovanja sem spoznala, da so otroci zunaj veliko bolj sproščeni, opazijo veliko
novih stvari in ti dajo s tem nove teme za raziskovanje. S tem, ko smo prepustili otrokom, da
sami raziskujejo, so gradili tudi na samostojnosti, hkrati pana svoji osebnosti. Kot opazovalec
si lahko opazoval otroke pri delu v igralnici in pri delu na prostem. Tako sem opazila veliko
razliko v učinkovitosti posameznika, ki se v igralnici ni želel izpostavljati, pri tem odrasli
večkrat dobimo mnenje, da odgovora na kakšno vprašanje ne pozna, se mu ne da razmišljati,
je nesamostojen.., pri delu na prostem pa prekipeva od idej, samostojnosti in
samoinciativnosti. Tudi »problematične« otroke je bilo na prostem veliko lažje motivirati in
krotiti njihov višek energije, lažje je otroka preusmeriti v delo. Iz razbranih odgovorov lahko
svojo hipotezo H10: Po izkušnjah večine vzgojiteljev poteka delo na prostem sproščeno, bolj
vzpodbudno, potrdim.
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MNENJE O TEM, KAKO SO OTROCI VKLJUČENI V SAM PROCES DELA NA
PROSTEM

Graf 11: Mnenje o tem, kako so otroci vključeni v sam proces dela na prostem

25% vzgojiteljev je na to vprašanje odgovorilo, da dajo otroku le iztočnice ostalo pa
prepustijo njim, 73% vzgojiteljev je odgovorilo, da dajo otrokom napotke in jih usmerjajo,
2% vzgojiteljev pa je odgovorilo, da večina odgovorov otrokom posredujejo z razlaganjem.
Kot so vzgojitelji utemeljili, je zelo pomembno upoštevati tudi starost otrok in njihove
izkušnje. Pomembno je paziti tudi na varnost otrok, zato je odvisno od okolja, ki ga otroci
raziskujejo. Dober vzgojitelj mora kombinirati vse tri možnosti. Izbere pa jo glede na cilj, ki
ga želi doseči.
Tudi pri mojem opazovanju je vzgojiteljica izmenično izbirala med temi možnostmi. Veliko
vlogo je pri izbiri igralo okolje, bolje ko je bilo poskrbljeno za varnost tem več svobode je
vzgojiteljica lahko ponudila otrokom. Tako so lahko otroci v malem gozdičku povsem
samostojno raziskovali in spoznavali nove stvari. Glede na dobljene rezultate svojo hipotezo
H11: Večina vzgojiteljev zelo aktivno vključuje otroke v sam proces načrtovanja dela na
prostem, potrdim.
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MNENJE O TEM, KOLIKO SO PO NJIHOVIH IZKUŠNJAH OTROCI SAMOSTOJNI PRI
UČENJU Z RAZISKOVANJEM NARAVE

Graf 12: Mnenje o tem, koliko so po njihovih izkušnjah otroci samostojni pri učenju z raziskovanjem narave

6% vzgojiteljev je na lestvici označilo, da so otroci nesamostojni pri učenju z raziskovanjem
narave, 56% vzgojiteljev je ocenilo s srednje samostojni, 35% jih je na lestvici ocenilo s
samostojni in le 3% vzgojiteljev so ocenili samostojnost otrok pri učenju z raziskovanjem
narave kot izjemno samostojne. Iz rezultatov lahko sklepamo, da kar veliko otrok ni zelo
samostojnih. Svoje ocene so vzgojitelji utemeljevali s tem, da nekateri otroci potrebujejo
veliko navodil in spodbud, drugi so popolnoma samostojni, da je v celoti odvisno tudi od
predhodnih izkušnjah posamezne skupine, veliko pa po vzgojiteljevih mnenjih vplivajo tudi
spodbude, ki jih prejemajo otroci doma. Iz dobljenih rezultatov svojo hipotezo H12: Po
mnenju večine vzgojiteljev večina otrok ni najbolj samostojnih pri raziskovanju narave,
ovržem.

_________________________________________________________________________________________________________________
Sandra Osolnik: Ekskurzija in delo na prostem

Stran 59 od 69

Univerza v Ljubljani - Predagoška fakulteta
Diplomsko delo
_________________________________________________________________________________________________________________

MNENJE O TEM,V KOLIKŠNI MERI DELO NA PROSTEM SPODBUJA OTROKOVO
RAZISKOVANJE Z ODKRIVANJEM NARAVE.

Graf 13: Mnenje o tem,v kolikšni meri delo na prostem spodbuja otrokovo raziskovanje z odkrivanjem narave

Kar 91% vzgojiteljev meni, da delo na prostem zelo spodbuja otrokovo raziskovanje z
odkrivanjem narave, 9% vzgojiteljev pa je mnenja, da delo na prostem spodbuja enako kot
ostali načini dela, nihče od anketiranih vzgojiteljev pa ni mnenja, da delo na prostem ne
spodbuja otrokovega raziskovanja z odkrivanjem narave. Iz takšnega rezultata torej lahko
razberemo, da je delo na prostem izjemno pomembno za otroke, saj jih tako lahko v večji
meri spodbujamo za raziskovanje, s tem pa si otroci pridobijo neprecenljive izkušnje in
spoznanja. Glede na dobljene rezultate svojo hipotezo H13: Po mnenju večine vzgojiteljev
delo na prostem zelo spodbuja otrokovo raziskovanje in učenje z odkrivanjem, potrdim.
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14. MNENJE O TEM, KATERE CILJE, POVEZANE Z RAZISKOVANJEM IN UČENJEM
Z ODKRIVANJEM, DOSEGAJO OTROCI PRI DELU NA PROSTEM

Po mnenju vzgojiteljev otroci dosegajo naslednje cilje:
− otroci spoznavajo nove stvari (mnenje 25-ih anketirancev),
− otroci so sposobni raziskovati naravo ( mnenje 20-ih anketirancev)
− otroci si ustvarijo odnos do narave (mnenje 15-ih anketirancev),
− učenje učenja ( mnenje 8-ih anketirancev),
− otroci samostojno odkrivajo nove zakonitosti (mnenje 7-ih anketirancev),
− otroci primerjajo živo in neživo naravo ( mnenje 7-ih anketirancev),
− otroci eksperimentirajo (mnenje 6-ih anketirancev) ,
− otroci urijo svojo radovednost ( mnenje 5-ih anketirancev)
− otroci premagujejo strahove (mnenje 3-h anketirancev).

Iz prikazanih rezultatov lahko svojo hipotezo H14: Večina vzgojiteljev meni, da otroci pri
delu na prostem dosežejo predvsem naslednje cilje: samostojnost, kreativnost, spoznavanje
novega, potrdim.
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15. VZGOJITELJEVA PRESOJA LASTNE VLOGE PRI DELU OTROK NA PROSTEM

Po mnenju vzgojiteljev je njihova naloga:
− pripraviti otroke k določeni temi,
− pripraviti sredstva, material,
− spodbujati otroke pri izvajanju dejavnosti,
− določiti cilje in pripeljati otroke do njih,
− spodbujati otroke pri samostojnosti,
− morajo otroke opazovati,
− dajati napotke,
− jih usmerjati,
− v prvi vrsti pa je nujno da poskrbijo za varnost otrok,
− pripraviti dejavnosti čimbolj raznolike in pestre,
− pripraviti dejavnosti primerne starosti otrok,
− posredovati pravila in navodila otrokom,
− zagotoviti ustrezne pogoje, da si pridobijo čim več znanja
Glede na dobljene rezultate svojo hipotezo H15: Po mnenju večine vzgojiteljev je njihova
vloga pri delu na prostem načrtovanje in izvajanje dejavnosti, ovržem.
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MNENJE VZGOJITELJEV O TEM, ALI RADI OPRAVLJAJO SVOJ POKLIC,IN ALI SO
Z NJIM ZADOVOLJNI.

Graf 16: Mnenje vzgojiteljev o tem, ali radi opravljajo svoj poklic,in ali so z njim zadovoljni.

100% vzgojiteljev je na vprašanje odgovorilo z da. Vsi anketirani vzgojitelji so zadovoljni s
svojim poklicem. Rezultat ni nobeno presenečenje, vendar pa je vprašljiv, saj si nihče od
anketiranih ne bi želel priznati, da mu je delo odveč oziroma, da v delu ne uživa.
Svojo hipotezo H16: Večina vzgojiteljev rada opravlja svoje delo, glede na rezultate potrdim.
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8. ZAKLJUČEK
Preživljanje časa na prostem je za vsakega posameznika zelo pomembno, še prav posebej za
predšolske otroke. V diplomski nalogi sem se zato osredotočila na ekskurzije in delo na
prostem. Zanimalo me je kakšen pomen pomočniki vzgojiteljev in vzgojitelji pripisujejo
takim načinom dela, kako vidijo lastno vlogo, kaj z ekskurzijo in delom na prostem
pridobivajo otroci. Raziskava se mi je zdela pomembna, ker po mojem mnenju odrasli in
otroci preživimo preveč časa v zaprtih prostorih. Večino predpostavljenih hipotez sem v svoji
raziskavi potrdila. Zavedam se, da pridobljeni rezultati niso posplošlivi na celotno populacijo,
vendar pa odražajo sliko stanja v vrtcih, ki so pri raziskavi sodelovali.
V raziskavi so pomočniki vzgojiteljev in vzgojitelji ocenili ekskurzijo in delo na prostem kot
pomembna načina dela, ki pripomoreta k večjemu druženju med otroki, doživljanju sveta,
spoznavanju novosti, doživljanju širšega okolja. Pomočniki vzgojiteljev in vzgojitelji se za
svoje delo počutijo dobro usposobljeni in imajo pozitiven odnos do dela. Po njihovem mnenju
ekskurzija in delo na prostem

spodbujata otrokovo raziskovanje in učenje z odkrivanjem,

prav tako so anketiranci mnenja, da s takšnim načinom dela otroci pridobijo več znanja kot z
drugimi načini dela. Otroci so tako bolj aktivni pri učenju, sami pridejo do novih spoznanj ter
so tudi bolj samostojni. Delo na prostem ali ekskurzija je po mnenju pomočnikov vzgojiteljev
in vzgojiteljev poteka tudi veliko bolj sproščeno in spodbudno.
V raziskavi, so enako odgovarjali pomočniki vzgojiteljev in vzgojitelji vseh anketiranih
vrtcev.
Na podlagi ugotovitev bi izpostavila, da je zelo dobro, da se pomočniki vzgojiteljev in
vzgojitelji zavedajo pomembnosti svoje vloge, ki jo imajo pri ekskurziji in delu na prostem za
otroke. Le to gotovo pripomore, da ta načina dela pogosteje organizirajo, s čimer je otrokom
omogočeno, da preživijo svoj čas na prostem aktivno in kakovostno. Kot bodoča vzgojiteljica
si tudi sama želim, da bi lahko izpeljala čim več dobrih projektov na prostem. Pri obravnavi te
teme sem spoznala veliko pomembnih stvari, ki jih je potrebno upoštevati pri sami pripravi in
izvedbi dela.
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IV. PRILOGE
PRILOGA 1:
VPRAŠALNIK
Spoštovani!
Sem Sandra Osolnik, študentka na oddelku za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete
Univerze v Ljubljani. Vljudno vas prosim za pomoč pri izvajanju empiričnega dela moje
diplomske naloge z naslovom Ekskurzija in delo na prostem. Z vprašalnikom, ki je pred
Vami, bom pridobila pomembne podatke za mojo raziskavo. Sodelovanje v anketi je povsem
anonimno. Podatki pa bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. Za odgovore se Vam že
v naprej lepo zahvaljujem!
OPOMBA! Pod ekskurzijo spada: sprehod, obisk galerije, sejma … vse kar se dogaja izven
igralnice in vsebuje učenje.

1. Kako ocenjujete pomembnost ekskurzij za predšolskega otroka? Obkrožite črko pred
odgovorom in utemeljite svojo izbiro.
Povsem nepomembne a)1

b) 2

c) 3

č) 4

d) 5 izjemno pomembne

Utemeljitev:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Ali po Vašem mnenju otroci pridobijo z ekskurzijo več znanja kot z drugimi oblikami dela?
a) Da
b) Ne
Zakaj?______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Kako dobro ste po vašem mnenju strokovno usposobljeni za načrtovanje in izvajanje
ekskurzije?
a) Zelo dobro
b) Dobro
c) Srednje dobro
d) Slabo
e) Zelo slabo
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4. Kako bi označili Vaš odnos do ekskurzij?
a) Pozitiven (ekskurzij se veselim, rada jih načrtujem in izvajam)
b) Nevtralen (kar je treba, je pač treba)
c) Negativen (ekskurzije mi predstavljajo dodatno breme)
d)Drugo:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Koliko časa vložite v načrtovanje in izpeljavo ekskurzije?
a) Veliko
b) Srednje
c) Malo

6. Kaj vam vzame največ časa?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. V kolikšni meri ekskurzije spodbujajo otrokovo raziskovanje in učenje z odkrivanjem?
a) Zelo spodbujajo
b) Enako kot drugi načini dela
c) Ne spodbujajo

8. Katere cilje, povezane z raziskovanjem in učenjem z odkrivanjem, dosegajo otroci pri
ekskurziji?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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9. Kako ocenjujete pomembnost dela na prostem za predšolskega otroka? Obkrožite črko pred
odgovorom in utemeljite svojo izbiro.
Povsem nepomembno a)1

b) 2

c) 3

č) 4

d) 5 izjemno pomembno

Utemeljitev:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. Kako po Vaših izkušnjah poteka delo na prostem?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. Kako so otroci vključeni v sam proces dela na prostem?
a) Otrokom dam le iztočnice, ostalo je prepuščeno njim)
b)Otrok dam napotke in jih usmerjam)
c) Otrokom večino odgovorov posredujem z razlago večina odgovorov jim posredujete z
razlaganjem)
Utemeljite izbrani odgovor:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. V kolikšni meri, so po vaših izkušnjah, otroci samostojni pri učenju z raziskovanjem
narave? Obkrožite črko pred odgovorom in utemeljite svojo izbiro.
Povsem nesamostojni a) 1 b) 2

c) 3

č) 4 d) 5 zelo samostojni

Utemeljitev:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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13. V kolikšni meri delo na prostem spodbuja otrokovo raziskovanje in učenje z odkrivanjem
narave?
a) Zelo spodbujajo
b) Enako kot drugi načini dela
c) Ne spodbuja

14. Katere cilje, povezane z raziskovanjem in učenjem z odkrivanjem, dosegajo otroci pri
delu na prostem?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15. Kakšna ja vaša vloga pri delu otrok na prostem?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

16. Ali radi opravljate svoj poklic? Ste z njim zadovoljni?
a) Da
b) Ne

Izobrazba:
a) pomočnik vzgojitelja
b) vzgojitelj predšolskih otrok
Starost: _____ let.

Delovna doba: _____ let

Kakšen strokovni nazive imate (na vprašanje odgovarjajo samo vzgojiteljice)?
a) svetnik b) svetovalec

c) mentor

č) nimam naziva

______________________________________________________________
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