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Povzetek: V vsaki družbi živijo ljudje s posebnimi potrebami, ki so pogosto marginalizirani
in odrinjeni ob rob. Odnos družbe do drugačnih kaže na njeno odprtost, pravičnost in
inkluzivnost. Čas šolanja je za otroke s posebnimi potrebami zelo pomemben, saj se tudi pri
njih dogajajo razvojne biološke in osebnostne spremembe. V razvoju vsakega otroka so poleg
staršev in učiteljev pomembni tudi vrstniki, ki v obdobju mladostništva prevzamejo osrednje
mesto. S projektom izkustvenega in vrstniškega učenja, ki ga izvajamo v domu osnovne šole,
smo učencem z motnjo v duševnem razvoju omogočili druženje, učenje in zabavo z vrstniki,
dijaki. Pod vplivom izkustvenega in vrstniškega učenja se je povečalo zaznavanje lastne
uspešnosti učencev, ki je eden najpomembnejših vidikov zavedanja o sebi in pogoj za uspešno
vključevanje posameznika v družbo.
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experiencing biological and personal changes as well. That is why, not only parents and
teachers have an important role but also their peers, whose role becomes more significant in
adolescence. A project named Experiential and peer learning, which we are doing in home of
children with mental disabilities, has enabled children with mental disabilities socialising,
learning and fun with peers and students of the nearby secondary school. The project
increased students’ perception of self-efficiency, which is one of the most fundamental
precepts about oneself because it enhances the inclusion of individuals in society.
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PREDGOVOR

Postmoderna družba postavlja pred ljudi nove in drugačne izzive kot tradicionalna družba.
Družbena skupina, ki je posebno ranljiva, so mladostniki in še zlasti otroci s posebnimi
potrebami. Znanje in izobrazba sta za uspešno vključitev v družbo in življenje zelo
pomembni, vendar nista dovolj. Za uravnoteženost, mir, zadovoljstvo in srečo v življenju, za
uspešno vključitev v širšo družbo, na trg dela in za zaposlitev so potrebna mnoga znanja in
spretnosti, ki jih morajo otroci in mladi razvijati ali pridobivati, odrasli pa ohranjati,
dopolnjevati, spreminjati in razvijati.
Za temo diplomskega dela sem se odločila ob izvedbi inovacijskega projekta (v sodelovanju z
Zavodom za šolstvo Ljubljana) z naslovom Vrstniško učenje, ki je na mojo pobudo leta 2007
pričel potekati v Domu osnovne šole Minke Namestnik − Sonje v Slovenski Bistrici. Projekt
je bil v juniju 2010 zaključen kot inovacijski projekt in se še vedno izvaja kot stalna dejavnost
in način življenja v domu naše šole.
K sodelovanju v projektu smo prvo leto delovanja projekta povabili dijakinje Srednje šole
Slovenske Bistrica in kasneje dijakinje Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor.
Izkustveno učenje v delavnicah z različnimi vsebinami izvajamo enkrat tedensko od oktobra
do aprila v tekočem šolskem letu. Načrtovane dejavnosti dopolnjujemo z novimi vsebinami za
tekoče šolsko leto ter jih širimo izven doma šole. Vključili smo več zunanjih izvajalcev:
Center Društvo za pomoč mladim Maribor, Rdeči križ Slovenska Bistrica in Zavod za šolstvo
Ljubljana s konzulentko gospo Jožico Piko Gramc, Klub študentov Slovenska Bistrica in
druge.
Na začetku nismo vedeli, kako se bo projekt razvijal. V procesu projektnega dela smo se učili
in spreminjali vsi: učenci doma šole, dijaki, strokovni delavci in zunanji izvajalci. Sprva šibka
ideja je rastla in se bogatila. Vrstniško in izkustveno učenje predatavlja popestritev,
obogatitev in nadgradnjo dela in življenja v domu osnovne šole.
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Izkustveno in vrstniško učenje učencev z motnjo v duševnem razvoju
Diplomsko delo, Ljubljana, Pedagoška fakulteta

UVOD
Razumevanje biološkega, psihološkega, socialnega in duhovnega razvoja in delovanja
človeka je močno povezano s stanjem in razvojem družbe in v tej zvezi z razvojem
znanosti. V preteklosti so misleci, modreci in drugi iskali odgovore na ta vprašanja v
naravnih silah, ki so jim pripisovali nezemeljski, božanski in nadnaraven pomen. Zaradi
hitrega napredka znanosti v predpreteklem in preteklem stoletju so mnoga znanstvena
odkritja vezana na 19. in 20. stoletje, na čas industrijske revolucije, moderne in
postmoderne družbe, saj je to obdobje rekordno po številu znanstvenih odkritij na vseh
področjih, kar velja tudi za razvoj človeka, njegovo delovanje in funkcioniranje.
Kaj je oblikovalo človeka in človeštvo, kako nas je oblikovalo, kakšen vpliv je imelo in
ima na nas, ta in druga vprašanja predstavljajo vir raziskovanj znanstvenikov. Nova
odkritja se dogajajo vsak dan in spreminjajo naše razumevanje in pogled na človeka in
njegovo delovanje ter na svet in univerzum nasploh.
Ljudje s posebnimi potrebami, prizadeti, invalidi in hendikepirani, so del vsake družbe.
Genetske napake, kronična obolenja, akutne bolezni, nesreče v prometu, pri delu in v
športu ter različne socialno-družbene situacije bodo vedno znova porajale nove posebne
potrebe, prizadetosti, drugačnosti, invalidnosti in hendikepiranosti.
S svojim odnosom do ljudi s posebnimi potrebami, prizadetimi, invalidi in
hendikepiranimi kažemo stopnjo človečnosti, pravičnosti, sprejetosti in strpnosti do
drugačnosti in različnosti. Te skupine ljudi so pogosto marginalizirane skupine, ki
potrebujejo našo posebno pozornost in skrb. Njihov položaj in sprejetost v družbi je
ogledalo naše človečnosti in nas samih. Šele ob sobivanju, brez izoliranja in segregiranja,
je družba popolna in človeška.
Vsak posameznik je edinstven, enkraten in neponovljiv predstavnik človeške vrste z
njemu lastnimi značilnostmi, posebnostmi in potrebami. Temu naj bi sledili pristopi, načini
in metode dela v vzgoji in izobraževanju. Prav to dejstvo postavlja potrebe oseb s
posebnimi potrebami za normalne potrebe te skupine ljudi.
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TEORETIČNI DEL

1

DEJAVNIKI ČLOVEKOVEGA RAZVOJA

J. Rich Harris (2007) navaja, da sta temeljna dejavnika razvoja človeka dednost ali narava
in okolje ali vzgoja. Narava in vzgoja sta gibali našega razvoja in naša oblikovalca.
Dednost ali narava predstavljata gene, ki jih otrok podeduje od staršev in človeške vrste.
Genotip predstavlja gensko konstitucijo posameznika. Okolje ali vzgoja pomenita način,
kako se z otrokom ukvarjamo. »Fenotip je celota vseh lastnosti organizma. Razvije se ob
sovplivanju med geni in okoljem« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 89). Človek
je telesno, duševno in duhovno bitje in je skupek sovplivanja in prepletanja vplivov genov
in vplivov okolja.

1.1

Vpliv dednosti ali narave

O vplivu genov na razvoj človeka ne dvomi nihče. Raziskave mnogih človekovih
značilnosti, ki so opravljene po metodah vedenjskih genetikov, dokazujejo, da »na splošno
dednost prispeva 50 odstotkov v vzorcih preiskovancev, drugih 50 odstotkov pa prispeva
vpliv okolja« (Rich Harris, 2007, str. 31).
Dednost in okolje sta močno povezana in prepletena, saj dednost močno vpliva tudi na
okolje in ne moremo ločiti njunega vplivanja. »Podobnost v vedenjskih značilnostih se
pojavlja predvsem zaradi genetske podobnosti med člani istih družin zaradi genov, ki si jih
delijo« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 103). »Starši otrokom ne podarijo samo
genov, temveč jim določijo tudi okolje. Okolje, ki ga starši zagotavljajo otrokom, je delno
posledica delovanja njihovih genov« (Rich Harris, 2007, str. 29). Govorimo o posrednih in
neposrednih genskih učinkih.
V prihodnosti bo imel genski inženiring nedojemljiv vpliv na razvoj ljudi, živali in rastlin,
saj bomo lahko z njegovo pomočjo vplivali na njihovo zdravje, sposobnosti, izgled,
popravljali in spreminjali gensko zasnovo, dednost oziroma naravo, podobo in lastnosti
ljudi. Predpostavljamo lahko, da bodo ljudje živeli bolj zdravo, dlje in bolj kakovostno. S
spreminjanjem genske zasnove človeka, živali in rastlin se odpirajo mnoga etična
vprašanja in možnosti zlorabe moderne znanosti za različne neetične in škodljive namene.
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1.2

Vpliv okolja ali vzgoje

Najsplošnejše bi lahko vzgojo opredelili kot »družbeno-pedagoški proces razvoja
človekove individualne in družbene osebnosti« (Pedagoška enciklopedija 2, 1989, str.
138). Pri vzgoji gre za sovplivanje in medsebojno delovanje, gre za odnos. Vzgoja je
povezana z obstoječim družbenim sistemom in je z njim omejena in pogojena. Je v tesni
povezavi z izobraževanjem in je od izobraževanja ne moremo ločiti.

1.2.1 Vpliv družine, staršev, sorojencev
Pri vzgoji, ki se najpogosteje začne v družini s starši, ne gre zgolj za vpliv staršev na
otroke, temveč tudi za to, da s svojimi značajskimi lastnostmi in vedenjem tudi otroci
vplivajo na starše. »Vzgoja ni nekaj, kar starši naredijo otrokom, temveč je nekaj, kar starši
in otroci naredijo skupaj« (Rich Harris, 2007, str. 33). Gre dejansko za socializacijo.
Dolgoročno gre za to, da se otroci »naučijo vesti kot navadni, sprejemljivi člani družbe«
(Rich Harris, 2007, str. 153).
Vzgoja otrok je v različnih civilizacijah in kulturah različna, saj jo pogojujejo in so v tesni
povezanosti z njo. V tradicionalnih kulturah je vzgoja potekala in še poteka na drugačen
način kot v modernih družbah. »V tradicionalnih družbah se starši komajda ukvarjajo z
otroki in jim dajejo zelo malo jasnih navodil« (Rich Harris, 2007, str. 150). Avtorica
navaja, da ko se v tradicionalnih kulturah rodi nov družinski član, otroka, ki je bil do tedaj
v varstvu pri starših, prevzame v varstvo najmlajši brat ali sestra, v skupini otrok. V
skupini otrok se otrok nadalje uči in vzgaja.
J. Rich Harris (2007) meni, da bi lahko za pretekli evropski in ameriški vzgojni model
rekli, da so o vzgoji otrok odločali moški. Nasveti za vzgojo otrok so govorili o telesnem
zdravju otrok, vedenju in veri. Ko so se moški zaposlili, naj bi skrb za vzgojo prevzele
ženske. Dodaja, da so matere postale odgovorne ne samo za zdravje, razvoj, vedenje in
vero, temveč tudi za psihično počutje otrok. Na matere so začeli valiti krivdo ne le zaradi
tega, kar so in česar niso naredile za otroke, temveč tudi zaradi njihovih podzavestnih
občutenj in vzgibov.
Za današnji moderni vzgojni model velja, da se najpomembnejšo vlogo za vzgojo oziroma
socializacijo otrok pripisuje vlogi staršev, a še vedno bolj materam, četudi očetje dobivajo
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odgovornejšo in pomembnejšo vlogo. Danes se nam zdi nujno in potrebno, če ne samo po
sebi umevno, da glede razvoja, učenja in vzgoje poslušamo tudi nasvete strokovnjakov.
Glede na prevladujoči stil vzgoje v družini ločimo avtoritaren, avtoritativen, permisiven in
nevpleteni vzgojni slog (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 373–376). Čistih
vzgojnih stilov ni, temveč gre največkrat za kombinacijo različnih vzgojnih slogov, ki jih
uporabljajo starši v povezavi z značilnostmi otroka.
V vzgojnem delovanju staršev je postala samoumevna »brezpogojna ljubezen« do otrok,
permisivna vzgoja in poudarjen je velik vpliv staršev na otroke. Žorž (2002, str. 6) meni,
da je pogosto prisotna materialna razvajenost in pomehkuženost otrok, saj gre za pretirano
popustljivost, pretirano nego in zasipanje z raznimi dobrinami, ne glede na to, ali jih otrok
potrebuje in ali jih zmore ustrezno in smotrno izkoristiti.
V razvitih državah so se močno spremenili tudi bivanjski pogoji ljudi. Danes živimo v
velikih enodružinskih hišah, kjer smo večino dneva umaknjeni v svoj prostor in svoj svet.
Poudarjen je individuum. Pogosto smo ločeni od narave in v pomanjkanju praktičnih
življenjskih izkušenj. Živimo v namišljenem virtualnem, televizijskem in računalniškem
svetu, ki nam na eni strani daje občutek vsemogočnosti in pomembnosti, na drugi strani pa
nas pušča prazne in nezadovoljene, ker ne vključuje vseh človekovih čutil.
Družina ima različne oblike in opravlja različne funkcije, med drugimi reprodukcijsko
funkcijo in vzgojo otrok. Vpeta je v zgodovinski in družbeni kontekst, ki predstavlja njen
okvir in poudarja različne naloge družine ter jim daje različen pomen in vsebino. Papalia
(2003, str. 10) navaja, da v zahodnih družbah že od predindustrijskih časov prevladuje
jedrna družina, ki jo sestavljajo starši in otroci. V drugih družbah, kot sta Azija in Latinska
Amerika, je tradicionalna razširjena družina, ki je večgeneracijska sorodstvena mreža
starih staršev, tet, stricev, bratrancev in sestričen ter bolj oddaljenih sorodnikov.
V postmoderni družbi družina doživlja velike spremembe. V razvoju vsakega posameznika
je zelo pomembna. Ne moremo si je izbrati, saj smo v njo rojeni. V najzgodnejšem
obodbju življenja smo povsem odvisni od nje. Njena vloga se prične zmanjševati v
obdobju mladostništva, ko dobivajo pomembnejšo vlogo vrstniki in se pričnejo
mladostniki vključevati in umeščati v družbo ter zelo intenzivno oblikujejo svojo
identiteto.
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1.2.2 Vpliv okolja, skupnosti in skupine
V tradicionalnih družbah je bil po mnenju J. Rich Harris (2007), položaj posameznika
določen z njegovim rojstvom. Tako je še danes. Širše družine so bile med seboj povezane
in so si pomagale ter poskrbele za svoje člane. V modernih družbah je življenjska pot in
izbira posameznika odprta in svobodna. Več ali manj lahko vsak svobodno odloča o svoji
življenjski poti, usmerjenosti in usodi. V tradicionalnih skupnostih v nasprotju z
modernimi skupnostmi, ni zasebnosti. Otroci se v tradicionalnih skupnostih naučijo o
različnih dejstvih, pred katerimi jih v sodobni družbi želimo zaščititi.
»Družbeno okolje vpliva na vedenje na stopnji, ki zavesti ni normalno dosegljiva« (Rich
Harris, 2007, str. 72). Avtorica poudarja, da se lahko vedemo drugače doma in drugače
izven doma. Otroci in odrasli v različnih okoljih oblikujejo različne jaze in osebnosti.
Otrok in odrasli preklapljata med različnimi osebnostmi in pravili. Katera osebnost bo v
ospredju, določa situacija, v kateri smo se znašli, in naša povezava z njo ter je vpovezavi s
podobnostjo situacije in vrednostnim sistemom, ki ga imamo.
J. Rich Harris (2007) navaja, da podobnost išče podobnosti in različnosti povzročajo
sovražnosti. Temelje za nastanek te predpostavke lahko najdemo v najzgodnejšem obdobju
razvoja človeka, saj je človeškemu predniku bilo življenje v skupini oziroma »pripadnost
skupini nujna za posameznikovo preživetje in reprodukcijsko uspešnost« (Puklek, 2007,
str. 9). J. Rich Harris (2007) poudarja, da je za ljudi značilno, da se združujemo v interesne
oziroma vrstniške skupine, ki nam dajejo občutek pripadnosti in varnosti na eni strani in
nam zagotavljajo, da smo to mi nasproti drugim. »Življenje v skupinah, ki se med seboj
ločujejo, je temeljna lastnost človekove narave« (Rich Harris, 2007, str. 106). Po drugi
strani se tudi znotraj skupine oblikuje hierarhija, v kateri prihajata do izraza socialni status
in moč posameznikov pa tudi vzajemna odvisnost in povezanost članov skupine (Puklek,
2007, str. 9). Razvojno in zgodovinsko združevanje ljudi v skupine je zagotavljalo enega
od pogojev za preživetje in razvoj človeške vrste in je neizbežen del naše vsakdanjosti.
Tudi za osebni položaj znotraj skupine moramo razvijati različne spretnosti, ki nam bodo
omogočale sodelovanje in delovanje v skupini, predvsem pa nam bodo omogočale
zavedanje lastne uspešnosti.
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1.2.3 Vloga šole in učiteljev
Šola ima pomembno vlogo v razvoju posameznika, saj izobražuje in vzgaja. Tudi šola se
spreminja in razvija. Brajša (1995, str. 8) poudarja, da je šola zasnovana na štirih temeljih:
šolski ekonomiji (poslopje, oprema, financiranje), učnih programih, šolskem okolju
(država in starši) ter učencih in učiteljih, ki sistem vzdržujejo in razvijajo. Poleg družine in
širšega okolja je šola tretji sistem, v katerega se vključujejo učenci.
Izobrazba, ki jo šola daje, je dobila izjemno velik pomen v pričakovani socialni, karierni,
delovni in drugi uspešnosti posameznika. Izobraževanje se je praktično raztegnilo na
celotno življenjsko obdobje posameznika. Postavlja se vprašanje, ali so formalno
izobraževanje, znanje in formalna izobrazba res tako pomembni in odločilni dejavniki v
življenju posameznika. Odgovor je pritrdilen. Kot je zapisano v Beli knjigi o vzgoji in
izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011, str. 110), je za nadaljnji razvoj slovenske
osnovne šole ključnega pomena, da tudi prihodnjim generacijam šola zagotavlja ustrezno
splošno izobrazbo ter trajno in kakovostno znanje. Kakovost znanja predstavlja
kompleksen pojem, ki v doseganje postavljenih ciljev in standardov znanja vključuje tudi
oblikovanje osebnosti, oblikovanje nacionalne in kulturne identitete, razvijanje učnih
navad, vzgojno delovanje itd.
»V šolskem okolju se vedno dogaja družbena kategorizacija« (Rich Harris, 2007, str. 212).
Hitro je mogoče opaziti nasprotni učinek skupine in kategorizacije, ko dobri učenci
postajajo vse boljši, slabi pa še slabši. Pomemben dosežek je enotna skupina motiviranih
učencev, ko skupina dela za izvršitev neke naloge ali dosego skupnega cilja.
»Učitelji so za učence včasih najboljši vir pomoči pri soočanju s čustvenimi in
medosebnimi problemi. Kadar je doma življenje učencev zmedeno in nepredvidljivo,
potrebujejo skrbno in stabilno strukturo v šoli. Potrebujejo učitelje, ki znajo postaviti jasne
meje, ki so konsistentni, mirno uveljavljajo pravila brez kaznovanja, spoštujejo učence in
kažejo iskreno skrb« (Woolfolk, 2002, str. 87). Učitelj je vodja in lahko vpliva na skupino,
čeprav ni njen član. Vpliva na skupinske norme, odnos do stvari in vedenje, ki je
sprejemljivo. Določi meje skupine in podobo, ki jo ima skupina o sebi. Učitelji imajo moč
in odgovornost, saj nadzirajo skupino otrok in lahko vplivajo na mnenje in vedenje
skupine.
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Med učiteljem in učencem je v osnovi hierarhičen odnos, saj ima učitelj znanje in je
predstavnik družbenega sistema. Vlogi učitelja in učenca se spreminjata v skladu z
družbenim stanjem in prevladujočo paradigmo učenja. Učitelj ni več prenašalec informacij,
temveč je spodbujevalec, ustvarjalec idej in stališč, mišljenja in vrednot ter je predvsem
motivator. Gre za odnos oziroma razmerje, v katerem imata aktivno vlogo tako učitelj kot
učenec, kjer ne gre več za učenje, temveč za poučevanje.

1.2.4 Vloga vrstnikov
A. Woolfolk (2002) poudarja, da imajo odnosi z vrstniki pomembno vlogo pri zdravem
osebnostnem in socialnem razvoju posameznika. Vrstniki so za otroka pomembni že zelo
zgodaj, sprva v smislu radovednega opazovanja, posnemanja, igranja. Posebno pomembno
vlogo imajo vrstniki v obdobju mladostništva. »Sprejetje in zavrnitev vrstnikov sta
povezana s splošno življenjsko prilagodljivostjo v odraslem obdobju« (Rich Harris, 2007,
str. 155). Za šolarje so najpomembnejši v razredu drugi učenci. Za otroke so vrstniki zelo
pomembni zato, ker se vskupini morajo vesti po pravilih skupine, sicer jih skupina ne
sprejme in so izločeni. Izločitev in osamljenost pa jim pomenita neke vrste socialno smrt.
Po mnenju J. Rich Harrisove (2007) si otroci obupno želijo biti normalni in običajni.
Sovražijo, če so drugačni od vrstnikov. Ista avtorica pravi, da hočejo otroci razlike v
družini ali nasploh pred drugimi prikriti, saj ne želijo izstopati. Kar se otrok nauči doma in
je pogosto dobro za doma, ni nujno, da bo dobro sprejeto v vrstniški skupini. V vrstniški
skupini je velikokrat sprejeto nekaj drugega kot doma. Zaželeno je in je seveda zelo dobro,
če so v vrstniški skupini zelo dobro sprejete spretnosti, ki si jih otrok pridobi, npr. spretnost
na računalniku, igranje inštrumenta, športna aktivnost, kot je nogomet ipd. »Svet, ki ga
otroci delijo z vrstniki, oblikuje njihovo vedenje in spreminja prirojene osebnostne
lastnosti ter s tem odloča, kakšni bodo kot odrasli« (Rich Harris, 2007, str. 176).
Odnosi z vrstniki v šoli igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju samospoštovanja,
doseganju šolskega uspeha in uspeh v kasnejšem odraslem življenju. Učitelj bi se moral
zavedati, kako se posamezen učenec razume s skupino. Pazljivo posredovanje odraslega
lahko po mnenju A. Woolfolk (2002) pogosto popravi takšne težave, še posebej v višjih
razredih osnovne šole.
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2

IZOBRAŽEVANJE, UČENJE IN POUČEVANJE

Učenje oziroma poučevanje je konkretno dejanje izobraževanja. V širšem pomenu, kot piše
V. Pukl, (1995), je učenje pojmovano kot vsako progresivno spreminjanje posameznika, ki
se dogaja pod vplivom izkušenj in zajame vse tri komponente spoznavno, socialno in
čustveno. B. Marentič Požarnik (2010) pojmuje sprejemanje, kopičenje, pridobivanje,
spoznavanje nečesa kot nižje pojmovanje učenja ali kvantitativen pogled ter razvijanje,
sprejemanje, širjenje obzorja kot višje pojmovanje, ki mu je skupno kvalitativno
spreminjanje obstoječih pojmov in pogledov. Rezultat kvalitativnega spreminjanja je, da
znamo več, na stvari gledamo drugače in se ob tem tudi sami celovito spreminjamo.
»Poučevanje je umetnost in znanost«, ki zahteva »ustvarjalnost, talent in presojo
umetnika« (Woolfolk, 2002, str. 18–19).
Vzgoja in izobraževanje sta tesno povezana, čeprav so se pojavile tudi težnje, po katerih
naj bi šole samo poučevale. Pojmovanje učenja se je skozi zgodovino močno spreminjalo
in se razvijalo v povezavi z razvojnim kontekstom družbe ter s tem, kako se učenja lotimo.
Skozi zgodovino šolstva je bilo razvitih veliko učnih postopkov in praks, ki so izhajale iz
frontalnega podajanja snovi in pasivnosti otrok. Opazen je premik k vse bolj aktivni
udeležbi otrok v vzgojno izobraževalnem procesu. Otroci in odrasli smo s hitrim razvojem
računalniške in drugih tehnologij prisiljeni k obvladovanju vedno novih in zahtevnejših
znanj in spretnosti s teh področji.
Psihologija je z različnimi smermi močno vplivala na pedagogiko in didaktiko.
Psihoanalitična teorija je po mnenju M. Batistič Zorec (2006, str. 36) vplivala na splošno
usmerjenost učiteljev, ki namesto takojšnega discipliniranja otrokovega neustreznega
vedenja skušajo razumeti emocionalne razlage vedenja in ukrepajo v skladu s tem.

2.1

Teoretične opredelitve procesa učenja

Z vprašanji bistva učenja so se v preteklem stoletju ukvarjali številni psihologi, ki so
oblikovali več kot 50 teorij učenja. B. Marentič Požarnik (2010, str. 13) navaja, da so se
raziskave v zvezi z učenjem ukvarjale z odnosom med deli in celoto, tj. ali je bistvo učenja
v ustvarjanju oziroma krepitvi povezav med prej izoliranimi deli izkušenj ali pa človek že
od vsega začetka izhaja iz dojemanja celote, pri čemer imajo obstoječi pojmi in ideje
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bistven vpliv na učenje. Ista avtorica navaja drugo dilemo učenja, s katero se ukvarjajo
teorije učenja, tj. ali je učenje predvsem razumski in individualen proces in ali se v njem
prepletajo čustveni in socialni elementi. V nadaljevanju predstavljam različna pojmovanja
učenja, ki jih utemeljujejo različne teorije učenja.

2.1.1 Asociativistično in behavioristično pojmovanje učenja
Po utemeljitelju asociativizma Hansu Ebbinghausu (Marentič Požarnik, 2010), gre pri
učenju za ustvarjanje in krepitev asociativnih zvez. Bistvenega pomena pri tem je
ponavljanje. Behavioristi, kot so: Ivan Ivanovič Pavlov, Edward Thorndike in Burhus F.
Skinner, so utemeljili in nadgradili asociativizem. »Behavioristični pogled v splošnem
predpostavlja, da je rezultat učenja sprememba v vedenju in poudarja vpliv zunanjih
dogodkov na posameznika« (Woolfolk, 2002, str. 153). Veliko eksperimentov
behavioristov je potekalo z živalmi, saj je bilo pri eksperimentih z ljudmi težko doseči
pogojne reflekse, ki so jih »motili« drugi mentalni procesi. Po Batistič Zorec (2006)
behaviorizmu očitajo, da je otrok pri učenju pasiven in da behavioristi razlagajo le
enostavna vedenja. Gre za zunanje dogodke, kot vzrok sprememb v vedenju, ki ga
opazujemo. Njihove raziskave težko posplošimo na vsakdanje življenje, ker so največkrat
potekale v laboratoriju. Behavioristi so iskali splošne zakone učenja, ki veljajo za vse ljudi,
ne glede na njihovo starost in druge notranje osebne dejavnike.
»Moderni behavioristi verjamejo, da v vsaki interakciji otrok odgovori na svoj način, ki je
odvisen od osebne zgodovine in genetske strukture« (Batistič Zorec, 2006, str. 50).
Skinnerjev model operativnega in instrumentalnega pogojevanja ter teorija podkrepitve so
imeli velik vpliv na šolsko učenje. »Na tej osnovi se je razvilo programirano učenje,
pozneje učenje s stroji, v današnjem času pa vsaj del učenja z računalniki« (Marentič
Požarnik, 2010, str. 15).

2.1.2 Socialno učenje
Teorija socialnega učenja, ki se je oblikovala na temlju behaviorima, z najpomembnejšim
predstavnikom Albertom Banduro poudarja, da se ne učimo le na osnovi lastnih izkušenj,
temveč predvsem iz opazovanja vedenja in njegovih posledic pri drugih (Batistič Zorec,
2006). Opazovanje drugih ljudi je pomembno tudi zato, da razvijemo pričakovanja o
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možnih posledicah našega vedenja. Otrokovo vedenje ni le sponatano in slučajno, ampak je
reprodukcija tega, kar je videl. Lahko je že prvič povsem ustrezno, lahko pa zahteva več
poskusov ponovitev in se pod vplivom ojačitev iz okolja postopma oblikuje v zaželeno
vedenje. »Novo vedenje ni nujno posledica enega modela, ampak je lahko rezultat
kombiniranja segmentov več vedenj različnih ljudi« (Thomas, 1992, po Batistič Zorec,
2006, str. 45). Socialno učenje vključuje koncepte kognitivne teorije, saj poudarja pomen
razmišljanja, simbolizacije in razumevanja vzročno-posledičnih odnosov. Avtorica navaja,
da ojačanje, ki pogojuje večino vedenja, ni avtomatično. Učinki ojačanja so odvisni od
razumevanja odnosov med vedenjem in njegovimi posledicami (model S – O – R), ki
upošteva tudi, kaj se dogaja v osebnosti.
Otrok opazuje modele, ker mu informacije pomagajo pri odločitvi o tem, kako bo
zadovoljil svoje potrebe v določeni situaciji. Proces socialnega učenja vsebuje štiri glavne
funkcije (Crain, 1992; Lafrancois, 1990; Thomas, 1992, po Batistič Zorec, 2006, str. 45):
1. usmerjanje pozornosti, ko je opazovalec pozoren na situacije, ki so pomembne in
ignorira slučajne in nepomembne situacije,
2. kodiranje in zadrževanje v spominu, ko se shrani opaženo kot vizualna podoba ali
semantična koda, zato mlajši otroci bolj posnemajo enostavna vedenja,
3. proces metodične reprodukcije, ko je potrebno mentalno reprezentacijo prenesti v
aktualno vedenje,
4. ojačanje in motivacijski proces, ker vplivajo na vedenje lastne izkušnje, ojačanja iz
preteklosti in opažene posledice vedenja pri drugih.
Pomembno je zaznavanje lastne uspešnosti, ki se nanaša na možnot ravnanja z okoljem in
vključuje dve komponenti: ključne spretnosti za uspešno obnašanje in prepričanje o lastni
uspešnosti. Bandura meni, da je osebna uspešnost eden najpomembnejših vidikov vedenja
o sebi in vpliva na izbiro vedenja ter trud, ki smo ga pripravljeni vložiti v neko za nas
pomembno zadevo. »V najzgodnejših letih je najpomembnejši vir informacij glede lastne
uspešnosti družina, pozneje pa se veča vpliv drugih odraslih, na primer učiteljev in
predvsem vrstnikov« (Batistič Zorec, 2006, str. 46).
Teorija socialnega učenja je široko uporabna v praksi, zato je najpogosteje uporabljena v
projektu vrstniškega in izkustvenega učenja kot pomen modelov (vrstnikov dijakov,
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strokovnih delavcev in zunanjih izvajalcev delavnic) za učence. V delavnicah skupinskega
dela z možnostjo posnemanja, s prepoznavanjem in nagrajevanjem vloženega truda in
ustreznega vedenja so učenci z motnojo v duševnem razvoju razvili vrsto spretnosti in
prepričanje o lastni uspešnosti ter dosegli velik napredek v osebnostnem razvoju.

2.1.3 Geštaltistično, kognitivistično, socialno konstruktivistično pojmovanje učenja
B. Marentič Požarnik (2010) navaja, da so geštaltisti začetniki celostno usmerjene tradicije
učenja. Za geštaltiste človekova osebnost vsebuje vzorce pričakovanj, izkušenj, ciljev in
zato človek kot osebnost teži k smiselni celoti. Na tej osnovi se bo človek odzval na
dražljaje, jih organiziral in prišel do vpogleda.
»Perspektiva pogleda na učenje, ki poudarja notranje, mentalne procese, to, kar se dogajav
človekovi glavi, se je nadaljevala v kognitivističnem in konstruktivističnem pogledu na
učenje« (Marentič Požarnik, 2010, str. 16). Kognitivisti, kot navaja B. Marentič Požarnik
(2010) poudarjajo, da znanja ne moreš drugemu »dati«, niti od nekoga »sprejeti«, ampak
ga mora vsakdo zgraditi z lastno miselno aktivnostjo.
Kognitivizem izhaja iz tega, da otroci oziroma ljudje že imamo neko znanje. Pri učenju smo
aktivni, sami raziskujemo, iščemo nove informacije za rešitve ter prihajamo do novih
izkušenj in novih spoznanj. Znanje oziroma spoznanje, ki ga pridobimo je podlaga in
usmerja novo učenje. Po mnenju A. Woolfolk (2002, str. 193) je pri kognitivnem pristopu
eden najpomembnejših elementov učnega procesa to, kar posameznik prinese v učno
situacijo. Kognitivisti poudarjajo raven znanja, ki ga ima posameznik.
Konstruktivisti menijo, da znanja ne sprejemamo od zunaj, ampak ga izgrajujemo
»konstruiramo« sami z lastno aktivnostjo v procesu osmišljanja svojih izkušenj (Marentič
Požarnik, 2010, str. 17). Znanje ustvarja vsak sam v zanj značilnem procesu osmišljanja
izkušenj. Jan Piaget je k učenju prispeval razvojno perspektivo, ko je proučeval, po
kakšnih mehanizmih otroci različnih starosti spoznavajo svet in se učijo (Marentič
Požarnik, 2010). Govorimo o treh vrstah konstruktivizma: psihološkem ali individualnem,
socialnem in sociološkem konstruktivizmu. Psihološki ali individualni konstruktivizem
zanima, kako posamezniki zgradijo določene elemente svojega kognitivnega ali čustvenega
aparata. Sociološki konstruktivisti se zanimajo za to, kako je skonstruirano javno znanje pri
strokah. B. Marentič Požarnik (2010) dodaja, da je socialni konstruktivizem prispeval
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spoznanje, da učenje ni samostojen proces, ki poteka v posamezniku, ampak je za učenje
bistvenega pomena dialog, možnost spraševanja, sprotnega preverjanja smisla, lastnih
domnev v skupini.
V smislu socialnega konstruktivizma, kot ga pojmuje L. S. Vigotski (Woolfolk, 2002, str.
282), je pomen vrstniškega učenja prav učenje od vrstnikov, posnemanje njihovega
vedenja, sprotno preverjanje smisla in domnev in dialog z njimi. Vrstniki so za otroke s
težavami v razvoju potrebni in pomembni še toliko bolj. V smislu socializacije jim vrstniki
pomenijo možnost povezanosti in pristne navezanosti na pomembne druge, ki v tej vlogi ne
morejo biti njihovi starši ali učitelji. Vrstniško učenje jim omogoča možnost dialoga z
vrstniki, možnost spraševanja, preverjanja smisla, ustreznosti in pravilnosti lastnih domnev
ter možnost identifikacije. Od vrstnikov, odnosov z vrstniki, sprejetosti v vrstniški skupini,
je po J. Rich Harrisovi (2007) odvisna uspešnost kasnejšega vstopanja človeka v odnose z
drugimi in zmožnost navezovanja tesnejših čustvenih stikov in odnosov.

2.1.4 Humanistična perspektiva učenja
Kot navaja B. Marentič Požarnik (2010), so humanistični psihologi Eric From, Abraham
Maslow, Carl Rogers za področje učenja prispevali spoznanje, da je pri vsakem učenju
udeležen človek s celotno svojo osebnostjo. Pri učenju so enako kot intelektualni procesi
pomembna tudi čustva, osebni cilji, želja po spoznavanju, radovednost, težnja po
uveljavljanju svojih zmožnosti, samouresničevanju, ustvarjanju in osebnem smislu. Rogers
po navedbah B. Marentič Požarnik (2010) govori o osebno pomembnem ali signifikantnem
učenju, o učenju, ki je povezano s konkretno življenjsko situacijo v smislu problemov, ki
izhajajo iz življenjske izkušnje in znane situacije.
Za izkustveno učenje je po Johnu Deweyu, Kurtu Lewinu, Davidu Kolbu (Marentič
Požarnik, 2010) pomembna vpletenost v celovito izkušnjo, na primer skupinsko dogajanje
ter refleksija o izkušnji. Ob izkušnji se zares učimo in ob tem, v najboljšem primeru, tudi
osebnostno rastemo. Iz humanističnega pogleda na človeka črpa tudi doživljajska
pedagogika, ki je usmerjena k delovanju in aktivnostim. Gre za »odnos med doživetjem in
vzgojo: doživljajska pedagogika, avanturna pedagogika, akcijska pedagogika, k delovanju,
akciji usmerjena pedagogika, izkušenjsko učenje« (Fischer/Mroczek, po Krajnčan, 2007,
str. 18).
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2.1.5 Nevrofiziološka in računalniška učna perspektiva
V zadnjem času so velik pomen pridobile tudi nevrofiziološke raziskave o delovanju
možganov in zmožnost učenja. »Smeri, kot so sugestopedija, nevrolingvistično
programiranje, naravno ali pravo učenje (truelearning) se opirajo med drugim tudi na
spoznanja o celostnem delovanju možganov in iščejo načine, kako izkoristiti njihove
zmožnosti« (Marentič Požarnik, 2010, str. 19). Na poznavanje procesov učenja je
pomembno vplivalo tudi proučevanje računalniških simulacij učenja in reševanje
problemov.
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3

IZKUSTVENO UČENJE

Otroci in odrasli veliko znanja dobimo z vsakdanjimi življenjskimi in ne le s šolskimi
izkušnjami. Židan (1993) izpostavlja, da se nam vsak dan zgodi veliko dogodkov, ki niso
pomembni, in mnogo dogodkov, ki predstavljajo izkušnjo, na osnovi katere se učimo in
spreminjamo. Izkustveno učenje se je kot pojem prvič pojavil kot raziskovalni termin v
ZDA v tridesetih letih dvajsetega stoletja (Židan, 1993, str. 29). Izkustvenemu učenju so
pričeli ponovno posvečati večji pomen po letu 1970, kar je bila posledica kritičnih
pogledov na pogosto za udeležence pasivne izobraževalne metode.
B. Marentič Požarnik (2010) poudarja, da je vsako učenje izkustveno, saj je rezultat učenja
nova izkušnja. V šolski praksi je v nižjih razredih izkustvenega učenja več, v višjih
razredih pa so v ospredju simbolične in ne neposredne izkušnje. Izkustveno učenje se je
ponovno

razmahnilo

v

zadnjih

desetletjih

kot

kritika

pasivnosti

udeležencev

izobraževalnega procesa in zaradi spoznanja, da je za lažje in bolj dinamično učenje
pomembna aktivna vpletenost s celostno izkušnjo, kot je praktično in skupinsko dogajanje
ter razmišljanj in refleksija o izkušnji.
Otrok, mladostnik, odrasli ima različne izkušnje, s katerimi vstopa v izobraževalni proces.
Osebne izkušnje so v izobraževalnem procesu zelo dragocene in jih velja izrabiti, obogatiti
in nadgraditi. Izkustvenega učenje se ne da uporabiti pri čisto vseh vzgojno izobraževalnih
predmetih in dejavnostih. Udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa z izkustvenim
učenjem lahko dobijo novo motivacijo, saj se poveča obseg in kakovost oziroma
uporabnost znanja, spretnosti in sposobnosti, izboljša pa se tudi njihova samopodoba. Po
mnenju B. Marentič Požarnik (2010, str. 123) se izkustveno učenje uveljavlja tudi pri
učenju kompleksnejših poklicnih, komunikacijskih, socialnih spretnosti (učitelji, vodje
izobraževanja, ravnatelji, socialni delavci, psihologi, zdravniki, prodajalci...).
Izkustveno učenje je širše od behaviorističnega, saj slednje zanemarja notranjo osebno
izkušnjo, pa tudi širše od kognitivnega učenja, ki poteka po abstraktnih shemah. Skuša
premostiti vrzel med osebno izkušnjo in objektivnim (družbenim) znanjem. Za izkustveno
učenje je pomembna vpletenost v celovito izkušnjo, pomembno je skupinsko dogajanje in
razmišljanje ter refleksija o izkušnji. »Izkustveno učenje skuša povezati človekovo čutno in
čustveno izkušnjo, razmišljanje, analiziranje in delovanje v celoto« (Marentič Požarnik,

- 14 -

Izkustveno in vrstniško učenje učencev z motnjo v duševnem razvoju
Diplomsko delo, Ljubljana, Pedagoška fakulteta

2010, str. 120). Pri izkustvenem učenju ne gre za dolgoletno prakso in konkretno
delovanje. Po mnenju A. Židan (1993, str. 29) izkušnje pomenijo reflektirano prakso, ki se
sooči s posameznikovimi praktičnimi teorijami in ki te teorije dopolnjuje, potrjuje in
zavrača.
Z izkustvenim učenjem razvijamo lastnosti, sposobnosti, spretnosti oziroma kompetence,
ki jih bomo potrebovali v času šolanja, pri vstopu na trg delovne sile in nasploh v
vsakdanjem življenju, kot so: sposobnosti prožnega prilagajanja novemu, razvijanje
osebnostne avtonomije, občutljivosti za sebe in druge, sposobnost komunikacije in
sodelovanja, celovitega dojemanja situacije in ustreznega ravnanja (Marentič Požarnik,
2010, str. 123). Tako se z osebno izkušnjo preko izkustvenega učenja učimo, razvijamo in
spreminjamo ter dosegamo višji nivo znanja in osebno zadovoljstvo, kar je odvisno tudi od
tega, kakšen pomen pripisujemo izkušnjam posameznika (Židan, 1993, str. 30).
Model izkustvenega učenja, kot navaja B. Marentič Požarnik (2010), poteka v štirih
stopnjah, povezuje se v cikličen proces, kjer prva stopnja pomeni konkretno izkušnjo,
druga razmišljujoče opazovanje, tretja abstraktno konceptualizacijo in četrta aktivno
eksperimentiranje, kar je navedeno v krogu izkustvenega učenja po Kolbu (Marentič
Požarnik, 2010, str. 124). Pri tem ni nujno, da se izkustveno učenje vedno začne s prvo
stopnjo. Pomembno je, da so v procesu izkustvenega učenja realizirane vse štiri stopnje.

Shema 1: Krog izkustvenega učenja po Kolbu (B. Marentič Požarnik, 2010, str. 124)
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K postavljenim ciljem moramo naravnati aktivnosti in usmerjati iniciativo udeležencev,
zato mora biti učitelju jasno, kaj hoče s takšnim učenjem doseči. Kakšni so njegovi cilji? V
katera področja želi s takšnim učenjem prodreti? Ali v izobraževanje, usposabljanje,
profesionalni razvoj, osebnostno rast učenca? Pomembno je vedeti in poznati značilnosti
udeležencev, kot so: sposobnosti posameznikov, osebnostne značilnosti, izkušnje in
pričakovanja, starost, spol, sestava skupine, prostovoljnost udeležbe (A. Židan, 1993, str.
30–32). Za uspešno izvajanje izkustvenega učenja morajo biti zagotovljeni: ustrezen
prostor, material in oprema.
Uspešno izvedeno izkustveno učenje zahteva od vodje, da ima zelo jasne cilje, kaj želi z
izkustvenim učenjem doseči. Vedeti moramo, katera področja želimo razvijati v
izkustvenem vzgojno-izobraževalnem procesu in katere metode bomo uporabili, da bomo
zastavljene cilje dosegli. Po Walterju in Maksu (1981, po Maretič Požarnik, 2010, str. 125)
učne metode delimo z vidika izkustvenega učenja na osrednje in podporne. (Med osrednje
metode izkustvenega učenja ista avtorica uvršča: simulacije, igranje vlog in socialne igre,
strukturirane naloge, skupinsko interakcijo in telesno gibanje ter sproščanje. Podporne
metode izkustvenega učenja pa so: opazovanje procesa, čas za razmislek, fantaziranje in
vizualizacija, terenske izkušnje, ekskurzije, metoda primerov, metoda projektov in uporaba
avdiovizualnih sredstev. Nekatere metode se na naših osnovnih in srednjih šolah vse bolj
uveljavljajo v obliki socialnih iger, v okviru projektnega učnega dela, mladinskih delavnic,
naravoslovnih in kulturnih dni, šole v naravi ipd. K metodi izkustvenega dela, kot navajata
B. Marentič Požarnik (2010) in Židan (1993), spadajo: vodenje skupine, tematske in
izkustvene diskusije, socialne igre, skupinske aktivnosti, igranje vlog, simulacija.

3.1

Doživljajska pedagogika kot oblika izkustvenega učenja

Doživljajska pedagogika razume vzgojo kot nekaj, kar je podvrženo delovanju in
izkušnjam (Ziegenspeck, po Krajnčan, 2007a). Doživetja predstavljajo »notranji proces, pri
čemer se predelajo zunanji dražljaji, ki subjektivno – na podlagi zaznavanja, poprejšnjega
znanja in razpoloženja – pripeljejo osebo do vtisa« (Krajnčan, 2007a, str. 19). Pomembno
je, da znamo povezati izkušnje, se pravi notranja doživetja in zunanji svet. Pri doživljajski
pedagogiki otrok dobiva izkušnje z aktivnim, lastnim spoprijemanjem z naravo, pri čemer
se veliko dogaja nezavedno. »Doživljajsko pedagoške metode so ciljno usmerjene k
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dviganju občutka lastne vrednosti, predelavi razvajenosti, svojih samoumevnosti,
razvijanju občutka pripadnosti, vadbi v samoodgovornosti. Prispeva k medčloveškim
odnosom, saj izhaja iz nujnosti osebne bližine, novih vidikov zaznavanja tujega in sebe,
kjer pridejo na preizkušnjo utrjena stališča in predsodki« (Krajnčan, 2007a, str. 19). Zelo
poudarjeno je vzgojno delovanje, zato je zelo primerna za vzgojne zavode. Udeležencem
daje nove možnosti, saj ponuja učenje z lastnimi doživetji. Povezana je z dogajanjem v
naravi, zato pridobivajo udeleženci nove življenjske dimenzije, ki služijo vzgojnim
oziroma pedagoškim ciljem. Vsak udeleženec sam prispeva pomembne izkušnje za
nadaljnje življenje.

3.2

Socialne igre in skupinska interakcija

V praksi so se razvile posebne ustvarjalne tehnike, ki jih imenujemo socialne igre ali
treningi učenja socialnih veščin. »Izvajajo se v obliki skupinskega dela in po metodi
izkustvenega učenja. Vključujejo različne oblike izražanja, najpogostejše je verbalno
izražanje, v neverbalno pa vključujemo likovno, glasbeno in gibalno izražanje« (Virk Rode
in dr., 1989, str. 20). Posebna oblika psihosocialnega učenja je učenje vedenja za dobre
socialne stike.
Socialnim igram ali učenju socialnih veščinje je skupen pojem interakcija, kar pomeni
medsebojno delovanje (Virk Rode in dr., 1998, str. 20). Teoretične temelje socialnih iger
najdemo pri simboličnem interakcionalizmu, sociološki smeri, ki se je razvijala v okviru
ameriškega družbenega raziskovanja od konca 19. stoletja naprej, s predstavniki: Dharles
Cooley, G. Herbert Mead, Erving Goffman, ki je na podlagi igralne metafore razvil igralno
teorijo socialne interakcije. S socialnimi igrami ustvarjamo ugodno klimo v skupini,
komunikacijo med udeleženci in pogoje za dobre medsebojne odnose. Gre za proces
opolnomočenja, »selfempowerment« ali krepitve samega sebe. Na tej osnovi lahko oseba
prične prevzemati večjo odgovornost zase in se zavedati, da ima v vsaki situaciji različne
možnosti izbire. Socialne igre oziroma treningi socialnih veščin so zelo pomembni za:
večanje občutka varnosti, za boljše odnose z vrstniki in avtoritetami, boljšo komunikacijo
in lažje reševanje konfliktov, sprejemanje pravil in moralnih norm, večanje samozavesti in
boljšo predelavo čustev (Bašić in Žižak, 1992, str. 60).
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Med socialnimi igrami lahko opazujemo individualne člane ter interakcijo znotraj in zunaj
skupine, saj je vedenje posameznika odvisno od njegovih potreb in motivov. Metode
oziroma treningi so učinkovitejši, če so v njih vključeni vrstniki. Bašić in Žižak (1992)
navajata, da lahko mladi zelo učinkovito pomagajo drug drugemu. Ustrezno
komuniciranje, reševanje problemov, prevzemanje odgovornosti, prepoznavanje čustev in
potreb, reševanje konfliktov itd., so stvari, ki se jih lahko naučimo. Socialne veščine je
dobro preizkusiti oziroma se jih učiti v socialnem prostoru, v skupini z drugimi, kjer se
počutimo varni in sprejeti, kjer si lahko dovolimo napake in spodrsljaje. Skupine morajo
biti strokovno vodene in usmerjanje, s pripravljenim programom. Udeležence je potrebno
motivirati za sodelovanje. Vključeni so lahko učitelji, starši, otroci in njihovi vrstniki,
prostovoljci in drugi.
Socialne igre s skupinsko interakcijo so v preteklih letih dobile pomembno vlogo tako pri
učnem delu, kot tudi v različnih drugih dejavnostih v formalnih in neformalnih oblikah
izobraževanja in druženja, zlasti na področju poznavanja samega sebe ter osebnostnega in
čustvenega razvoja posameznika. »Socialne ali interaktivne igre so lahko del pouka ali pa
potekajo kot samostojna dejavnost na šoli«, meni Rozman (1995, str. 401–595).
Pomembno vlogo imajo pri gradnji dobrih medsebojnih odnosov ter kvalitetnejšem
vključevanju in sodelovanju otrok in odraslih v različnih skupinah.

3.3

Projektno učno delo

Projektno učno delo je način dela, s katerim se udeleženci učijo razmišljati in delati »po
določenem redu, in je usmerjeno k določenim ciljem. Združuje elemente direktnega
učiteljevega vodenja učnega procesa in elemente samostojnega dela učencev« (Ferjan,
1992, str. 196).
H. Novak in sod. (2009, str. 13) poudarjajo, da pri projektnem delu ne gre zgolj za
izvajanje projekta kot načina dela, s katerim se izvajalci učijo postopkov vodenja in
izvajanja projekta od zamisli in načrtovanja njegove izvedbe do produkta, sledi še
evalvacija, kar pomeni, da se delo konča z analizo in oceno celotne izvedbe in poteka
projekta. Izvajalci projekta se torej prek projektnega dela zelo intenzivno učijo, z
izvajanjem različnih aktivnosti bogatijo svoje znanje in razvijajo različne sposobnosti in
spretnosti. Projektno delo poteka zavestno, ciljno naravnano in načrtno ali pa spontano, ko
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gre za igre in svobodne dejavnosti. Izvaja se lahko pri različnih predmetih in dejavnostih.
Temelji na spodbujanju in lastni aktivnosti udeležencev. Uporaben in zanimiv način dela je
lahko tudi pri delu v vzgojnih zavodih.
»Pomen projektnega dela kot učnega modela je torej v omogočanju udeležencem, da s
svojim aktivnim udejstvovanjem v projektu razvijajo svoje potenciale in notranje
možnosti. Njihovo udejstvovanje temelji na spodbujanju optimalnega osebnostnega
razvoja vsakega posameznika. Ker udeleženci skupaj izvajajo dogovorjene naloge, se učijo
tudi komuniciranja in sodelovanja, medsebojnega upoštevanja in spoštovanja, osebne
odgovornosti, samostojnega in kritičnega presojanja ter izvirnega in ustvarjalnega
reševanja nalog« (Novak idr., 2009, str. 14). Avtorica navaja, da projektno delo temelji na
izkustvenem učenju s pretežno skupinskim načinom dela pri reševanju različnih konkretnih
problemov in nalog. Oba, učitelj in učenec, sta postavljena v aktivno vlogo in odnos.
Drugačnost projektnega dela je tudi v tem, da je vsebina tematsko zaokrožena. Aktivna
vloga udeležencev, upoštevanje njihovega znanja in izkušenj naredi delo privlačno in
zanimivo ter pozitivno vpliva na motiviranost za delo in uspešnost udeležencev.

3.4

Prednosti in slabosti izkustvenega učenja

Za uspešnost izkustvenega učenja je pomembno kakovostno vodenje. Učitelj oziroma
vodja mora zelo dobro poznati bistvo tega učenja. »Z napačno uporabo lahko škoduje tako
strokovnemu kot didaktičnemu razvoju učenčeve osebnosti« (Židan, 1993, str. 28). Metoda
je uporabna v vzgoji in izobraževanju pri različnih starostnih skupinah, od predšolskih
otrok do odraslih, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti razvoja in učenja
posamezne ciljne skupine udeležencev.
Nekateri menijo, da izkušnje pri učenju niso pomembne, za druge so ravno izkušnje najbolj
pomembne in jim tak način učenja najbolj ustreza. Enim bolj ustreza učenje ob knjigi,
drugi se raje učijo neposredno ob izkušnji in z drugimi. Gre za posameznika značilne učne
stile.
Izkustveno učenje s skupinskim načinom dela in socialnim učenjem ne bo odpravilo vseh
težav posameznika in motenj v skupinah na šolah, vsekakor pa bo prispevalo k
razumevanju lastnega vedenja in izboljšalo uvid v kompleksne medsebojne odnose ter

- 19 -

Izkustveno in vrstniško učenje učencev z motnjo v duševnem razvoju
Diplomsko delo, Ljubljana, Pedagoška fakulteta

spodbujalo socializacijo in osebnostni razvoj učencev. Ob zavedanju prednosti in slabosti
izkustvenega učenja bomo izbrali glede na cilje projektnega dela ustrezno obliko in metodo
izkustvenega dela, ki bo omogočala doseganje zastavljenih ciljev.
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4

SOCIALNO PEDAGOŠKI PRISTOPI V ŠOLSKEM PROSTORU

Za kritičen odnos socialnopedagoške stroke do družbenih dogajanj in kritičen odnos do
razmer v šolah, za njeno delovanje na kolektivnem, skupinskem in individualnem polju je
odgovorna socialna pedagogika v šolski in pedagoški praksi. »Učitelj in socialni pedagog
se lahko z obojestranskim razumevanjem, sodelovanjem in skupnimi odločitvami razvijata
samo polagoma v dialektičnem procesu in interakciji« (Krajnčan, 1997, str. 97).
Delovanje socialnega pedagoga v šolskem prostoru daje številne možnosti njegovega
udejstvovanja s preventivnim, kurativnim in razvojnim delovanjem. Pogosto se socialnim
pedagogom očita, da delajo predvsem na kurativnem področju. Kranjčan (1997, str. 94)
poudarja, da bo morala socialna pedagogika neizogibno prispevati k doseganju uspeha v
šoli, saj bodo tako lahko učenci razvili svoje znanje ter dosegli optimalni socialni, čustveni
in duhovni razvoj.
Metode tretmana, ki so sredstva in pristopi v socialnopedagoški stroki, obsegajo poleg
klasičnih metod vzgojnega dela celo vrsto drugih metod in tehnik. Ena izmed njih je
metoda vodenja skupine. Ostale socialnopedagoške metode so še: sociometrija, realitetna
terapija, transakcijska analiza, biblioterapija, modifikacija vedenja in druge. Izbor metode
je odvisen od kriterijev za izbor, kot so značilnosti populacije, poznavanje metode, cilj
tretmana, najpomembnejši pa je odnos med strokovnim delavcem in otrokom (J. Bašić in
A. Žižak, 1992, str. 57–94).

4.1

Preventivni modeli v osnovni šoli

Pojem prevencija je bil odkrit šele v 20 stoletju. Preventivni značaj socialne pedagogike je
zabeležen v letu 1929. »Gerhard Baumer ga je opredelila kot skupno delo zdravljenja ali
preprečevanja, ki naj bo usmerjeno k praktičnemu delovanju« (Krajnčan, 2007b, str. 121).
»Strateško implicirana prevencija je preprečevanje, da bi se težave sploh pojavile. Težave
je potrebno rešiti, odnose izboljšati in otrokom ter mladostnikom spodbujati razvoj, jih
podpirati, ne pa biti v drži gasilcev, ki reagirajo, ko je otrok že oškodovan« (Krajnčan,
2007b, str. 121). Preventiva je pravočasna intervencija, je prava reakcija ob pravem času.
Reakcija na potrebe in položaj ciljne populacije. Te potrebe sporoča populacija sama,
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njihovi starši ali strokovni delavci, ko preprosto z nečim niso zadovoljni. Vsaka ustanova
ima lahko svoj, drugačen način prevencije in delovanja, ki je vezan na ciljno populacijo.
Otroku s preventivo ponudimo dovolj načinov, virov in podpore, da do težav ne pride ali se
z njimi sooča na družbeno sprejemljiv in tako lažji način (prav tam).

4.1.1 Prevencija glede na področja in ciljne skupine
Pri prevenciji je glede na ciljne skupne pomembno ugotoviti in dejavnosti usmeriti na tista
področja, na katerih je »nekdo odvrnjen, prestrašen, pregnan, preprečen, potlačen,
izognjen, odrinjen, zmanjšan, reformiran, integriran, kontroliran, discipliniran, varovan,
podpiran, zagotovljen, zavarovan, odklanjan, preusmerjen, izboljšan, nadomeščen ali
puščen v miru« (Krajnčan, 2007b, str. 122). Ciljne skupine vključene v preventivno delo
razlikujemo glede na starost, spol, socialno pripadnost, cilj, vrsto preprečevanja itd.
(Bauer, 2005 po Krajnčan, 2007).

4.1.2 Prevencija glede na časovno dimenzijo
Preventivo glede na časovno dimenzijo, kot navaja Krajnčan (2007b), lahko delimo na
primarno, sekundarno in terciarno. Primarna je fokusirana na celotno populacijo in
vključuje ukrepe, ki skrbijo za izboljšanje družbenih razmer in pogojev. Sekundarna
prevencija vključuje zgodnje diagnoze in gre za posameznike in skupine, kjer je že
potrebna pomoč. Neželeni razvoj je usmerjen v nadaljevanje prevencije ali zmanjševanje
škode. Terciarna prevencija je vezana na rehabilitacijo.
Primarna prevencija v osnovni šoli želi povečati možnosti šole, družine in skupnosti v
oblikovanju učinkovitega okolja. Zajame veliko ljudi. V vrtcu, šoli, domu šole, srednji šoli,
dijaškem domu, zajame vse otroke, učence oziroma dijake. »Pozornost je usmerjena v
kreiranje primarnih (v šolah), sekundarnih (v učilnici) in terciarnih (individualnih) oblik
podpore za izboljšanje rezultatov v povezavi z načinom življenja (osebni, zdravstveni,
družbeni, družinski, poslovni rekreativni) za vse otroke in mladostnike,...« (Melzer, 2006,
po Krajnčan, 2007b).
S preventivnim delom v šolah na področju vzgojnega dela in socialne pedagogike želimo
preprečiti velike vedenjske odklone in spodbujati vsestranski in v pozitivno smer naravnani
razvoj otrok. Postopki, ki zadovoljujejo te kriterije, vključujejo ozaveščanje in
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nagrajevanje učencev, ker so sledili osnovnemu zadovoljevanju teh kriterijev vedenja.«
(Krajnčan, 2007b, str. 123). »Sekundarna prevencija v osnovni šoli je dajanje intenzivne in
ciljne intervence za podporo tistim učencem, ki ne reagirajo na napore, vložene na nivoju
primerne prevencije« (Krajnčan, 2007b, str. 124). Avtor poudarja, da so intervence
intenzivnejše, saj manjšemu delu učencev ali posameznim učencem grozi nevarnost, da se
pojavijo resnejše vedenjske težave. Zaradi tega potrebujejo več podpore. Gre za manjše
skupine ali individualno pomoč tej skupini ali posameznim učencem.
»Terciarna prevencija v osnovni šoli je fokusirana na potrebe posameznikov, ki kažejo
vzroke težjih oz. že trajnejših vedenjskih težav« (Krajnčan, 2007b, str. 124). Podpora
pozitivnemu vedenju je koristna v podpori prilagajanju vedenja učencev z zelo širokim
razponom značilnosti, npr. avtizem, čustvene motnje, razvojne motnje in drugi, ki ne
obvladajo svojih težav.
O pomembnosti zgodnje intervencije, ki vključuje pravočasno ugotavljanje in zaznavanje
znakov za ukrepanje, ni dvoma. Z zgodnjo intervencijo preprečujemo nastanek večjih in
resnejših vzgojnih in drugih težav. V praksi je zelo težko razmejiti in opredeliti med
preventivnim delom in ukrepanjem in kurativnim delom in strategijami, ker ni ostre
ločnice in ker ena prehaja ali vključuje drugo. Glede metod preventivnega dela v socialni
pedagogiki velja, da » ni slabih in dobrih metod in pristopov, ampak so samo bolj ali manj
angažirani izvajalci, za katere je potrebno priskrbeti dovolj znanj in možnih izbir, da se
lahko odločajo za tisto, ki jim je najbližja v povezavi z otrokovo oz. mladostnikovo
specifiko« (Schilling, 1995, po Krajnčanu, 2007b).
Vsaka šola ima lahko svoje preventivne načine, metode in pristope, ki so vezani na
možnosti, potrebe in želje akterjev v šolskem prostoru: učencev, učiteljev in staršev. Tudi
število različnih preventivnih dejavnosti je od šole do šole različno in je vezano na želje,
potrebe, usposobljenost in odprtost ljudi in ustanove, kakor tudi na vključenost in
povezanost z okoljem.
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5

OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI

Ne dolgo tega so bile osebe s posebnimi potrebami izolirane in segregirane v ločenih in
zaprtih posebnih ustanovah, graščinah »proč od oči, ušes in srca« (Rozman 1997, str. 49).
To je veljalo tudi za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Stanje se je z idejo o integraciji
in inkluzijo z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2000 začelo
spreminjati. Po tem zakonu se otrok ne usmerja glede na motnjo, temveč v program.
Besedo prizadetost, ki ima izrazito negativno konotacijo, je nadomestil izraz motnja.
Zakon o osnovni šoli v11. členu (www.uradni-list.si) in Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami iz leta 2011 (prične veljati 1. 9. 2012) v 2. členu (www.uradni-list.si)
navajata, da so otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu otroci z motnjami v duševnem
razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni
otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni
otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi
motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno
izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene
programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.
»Cilji in načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami so:
-

enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok,

-

ohranjanje ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega
razvoja,

-

pravočasna usmeritev v ustrezni program,

-

organizacija vzgoje in izobraževanja, ki naj bodo čim bliže kraju bivanja,

-

celovitost in kompleksnost,

-

individualiziran pristop,

-

kontinuiranost programov vzgoje in izobraževanja,

-

interdisciplinarnost« (Kolenc, 2004, str. 29).

Vsakega otroka je potrebno obravnavati celostno, kot individuum z njemu lastno
osebnostjo, sposobnostmi, zmožnostmi in težavami. Cilji obravnave so naravnani k
maksimalnemu razvoju otrokovih sposobnosti, ob hkratnem strokovnem delu pri
odpravljanju težav. Pomembna je kompenzacija težav na področjih, kjer doživljajo uspehe
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in potrditve. Nujno je zgodnje odkrivanje in zgodnja obravnava otrok s posebnimi
potrebami. Posebno pozornost je potrebno nameniti delu s starši. Zavedati se moramo, da
pri otrocih s posebnimi potrebami gre za normalne potrebe te populacije.
Čeprav o inkluziji oseb s posebnimi potrebami, tudi z motnjo v duševnem in telesnem
razvoju, težko govorimo, se je zagotovo povečala njihova sprejetost v družbi na eni strani
in na drugi strani odprtost ustanov, ki jih obiskujejo ter njihovo povezovanje in
vključevanje v okolje. Rozman (1997, str. 49) meni, da se je zadnja leta vse bolj
uveljavljalo spoznanje, da imamo od tesnejšega skupnega življenja lahko korist vsi, saj je
družba normalna, ko so v njej aktivno vključeni vsi, tudi starejši, osebe s posebnimi
potrebami idr.
Osebe s posebnimi potrebami, zlasti tiste z motnjo v duševnem in telesnem razvoju
potrebujejo nenehno skrb družbe, ki se kaže v skrbi za njihov položaj v družbi in njihovo
vključevanje v skupnost ter delo. So najštevilčnejša skupina otrok s posebnimi potrebami.
Pogosto ostanejo potisnjeni ob rob družbe, marginalizirani in pozabljeni, brez možnosti
enakopravne vključitve v družbo. Kratene so jim osnovne človekove pravice, kot sta
pravica do sredstev za dostojno preživetje, pravica do dela in dostojnega življenja.
Gospodarska kriza predstavlja nižanje življenjskega standarda in zaposlitvenih možnosti
tudi za skupino oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

5.1

Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju

Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo v primerjavi z vrstniki kvalitativno
drugačno kognitivno strukturo, ki se kaže v počasni sposobnosti generalizacije in
konceptualizacije, v omejenih spominskih sposobnostih, težavah v diskriminaciji,
sekvencioniranju, omejenem splošnem znanju, bolj konkretnem kot absolutnem mišljenju.
Zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti je omejena tudi njihova sposobnost reševanja
problemov. Na področju komunikacije imajo ti učenci težave v artikulaciji in tudi
receptivne ter ekspresivne težave (www.zrss.si – prilagojen izobraževalni program z nižjim
izobrazbenim standardom).
Njihov socialni razvoj poteka tako kot pri vrstnikih, samo prehod iz ene faze v drugo je
počasnejši in včasih bolj zapleten, ker imajo slabše razvite socialne spretnosti, manj so

- 25 -

Izkustveno in vrstniško učenje učencev z motnjo v duševnem razvoju
Diplomsko delo, Ljubljana, Pedagoška fakulteta

kritični do drugih učencev in se nagibajo k nezrelemu presojanju socialnih situacij.
Dokazano je, da je proces dozorevanja teh učencev upočasnjen, poln vzponov in padcev,
zato pri tem potrebujejo pomoč in vodenje, zlasti pa učenje socialnih veščin, ki jim bodo
po končanem šolanju omogočile lažjo vključitev v širše socialno okolje. V času šolanja v
primerjavi z vrstniki ne dosežejo enakovrednega izobrazbenega standarda, potrebujejo
prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, njim prilagojene metode ter
ustrezne kadrovske in druge pogoje (www.zrss.si – prilagojen izobraževalni program z
nižjim izobrazbenim standardom). Imajo znižane sposobnosti za učenje in dosežejo
temeljna šolska znanja.
Večino otrok v prilagojen program usmerijo po več letih neuspešnega dela v redni osnovni
šoli. Pogosto imajo zelo neustrezno samopodobo in so slabše opremljeni s socialnimi
veščinami. »Otroci iz osnovne šole s prilagojenim programom potrebujejo, glede na
naštete značilnosti, sistematično učenje vedenja za uspešnejše socialne interakcije.
Treningi socialnih veščin so zanje pomembni prav tako kot branje in računanje, če ne še
bolj« (Rozman, 1997, str. 48).
Po končanem šolanju v 9. razredu v nižjem izobrazbenem standardu se lahko vpišejo v
nižje poklicno izobraževanje, ki traja 2 leti. Izobraževanje v teh programih je na najnižji
ravni poklicnega izobraževanja, ni pilagojeno, ampak so le prilagotive v smislu
prilagojenega izvajanja programov s strokovno pomočjo. Dijak, ki je uspešno končal nižje
poklicno izobraževanje se lahko vključi na začetek triletnega poklicnega izobraževanja.
Prizadevati si moramo za največjo možno samostojnost in avtonomijo in kvalitetno
življenje vseh oseb z motnjo v duševnem razvoju.

5.2

Osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju

Osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju zaradi posebnosti te motnje za
svoj osebni razvoj potrebujejo neprestano stimulacijo. Posebnost te motnje se v procesu
učenja kaže predvsem v zmanjšanih intelektualnih sposobnostih, znižani motivacijski sferi,
pomanjkanju elementov samoaktivnosti, manjši potrebi po samopotrjevanju, slabši
intencionalni usmerjenosti. Tudi njihovo šolanje poteka zaradi močno upočasnjenega
razvoja drugače. Posebni program se deli na več delov, in sicer: obvezni del, ki traja 9 let z
možnostjo podaljšanja, ki traja največ tri leta, nadaljevalni (za učence neobvezni) del, ki
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traja največ tri leta in usposabljanje za življenje in delo, ki traja največ pet let. Posebni
program vzgoje in izobraževanja se lahko izvaja tudi v socialno-varstvenih zavodih
oziroma centrih za usposabljanje. Kadar so otroci usmerjeni vključno z namestitvijo v
zavod, so hkrati vključeni v vzgojni (socializacijsko-namestitveni) program (www.zrss.si –
posebni program).
Opara (2005) opisuje, da lahko otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju osvojijo
osnove branja, pisanja in računanja. Več lahko dosežejo na drugih področjih. Sposobni so
sodelovati v enostavnem razgovoru in razumejo enostavna navodila. Sporočajo potrebe in
želje. Zmorejo preprosta opravila pri skrbi za sebe. Lahko opravljajo enostavna praktična
dela. Le izjemoma lahko živijo povsem samostojno.
Otroci z težjimi in težkimi motnjami se učijo osnovnih veščin. Otroci s težjimi motnjami v
duševnem razvju opravljajo nezahtevna opravila. V vseh dejavnostih pogosto potrebujejo
pomoč drugih. Razumejo in odzovejo se na zelo enostavna navodila. Znajdejo se samo v
ožjem okolju in potrebujejo varstvo. Lahko so prisotne druge motnje in bolezni.
Otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju sodelujejo v zelo omejenem obsegu, in
sicer le pri posameznih opravilih in aktivnostih. Potrebujejo stalno nego, varsto, pomoč,
vodenje in podporo. Lahko so zelo omejeni v gibanju in imajo lahko zelo težke dodatne
motnje in bolezni.
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6

ŠOLANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI NA SLOVENSKEM

Iz Monografije ob stoti obletnici zavoda Janeza Levca (2011) je razvidno, da je bilo
šolanje oseb s posebnimi potrebami na Slovenskem sprva odvisno od različnih cerkvenih
redov in od posameznikov, ki so v ta namen zapustili svoje imetje. V sirotišnice so
sprejemali otroke sirote, nezakonske otroke in otroke s posebnimi potrebami. V
sirotišnicah je bila minimalna skrb omejena na socialni vidik (na prehranjevanje, nego in
varstvo), šolanje je bilo zgolj v zametkih. V 18. stoletju je cesarica Marija Terezija
zahtevala obnovitev ljubljanske sirotišnice. 1702 leta so uršulinke poleg dekliške šole
odprle še internat in so vanj sprejemale tudi otroke s posebnimi potrebami.
Razvoj zavodov pri nas se je pričel v drugi polovici 19. stoletja, najprej za motnjo sluha in
vida. Prvi zavod za otroke s posebnimi potrebami je bil odprt leta 1840 v Gorici in je bil
namenjen gluhim. 1911 leta je bil v Ljubljani odprt prvi »pomožni oddelek«, ki se je čez
nekaj let razvil v samostojno šolo za učence v motnjo v duševnem razvoju. Leta 1913 se je
posebni oddelek za učence z motnjo v duševnem razvoju odprl tudi v Mariboru. Šele
vzpostavitev diktature kralja Aleksandra je ponovno stabilizira razmere, saj je Zakon o
narodnih šolah, 5. decembra 1929, poenotil šolstvo v okviru jugoslovanske države in
predvideval splošno ustanavljanje šol za učence s posebnimi potrebami, internate in
poseben pravilnik.
Pomemben napredek za posebno šolstvo pomeni imenovanja Antona Skale za referenta za
osnovne šole s prilagojenim programom na Ministrstvu za prosveto v Beogradu, 1930 leta.
Veliko spremembo je pomenila šolska reforma iz leta 1958 z idejo o popolnoma enotni ali
delno direfencirani osnovni šoli, vendar zaradi nasprotovanja do realizacije te ideje ni
prišlo. Poleg splošnih ciljev so za šolanje otrok s posebnimi potrebami dodali posebne cilje
za razvijanje sposobnosti, ki bi jim pomagale za lažje vključevanje v družbo. Zakon o
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju iz leta
1968 (Ur. l. SRS, št. 5-26/1968) je zahteval usposabljanje in timsko obravnavo za vse
kategorije prizadetosti in vse organizacijske oblike usposabljanja. 1976 leta je bil sprejet
nov Zakon o izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju (Ur. l. RS, št 19/1976), ki je skupaj s poznejšimi spremembami veljal vse do leta
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2000. Na podlagi tega zakona je bil 1977 sprejet Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok,
mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Nov zakon je kategoriziranje nadomestil z razvrščanjem. Predvideval ja izobraževanje v
specializiranih ustanovah in specializirane strokovnjake.
Zakon o osnovni šoli iz leta 1996 (Ur. l. RS, št. 12/1996) je nekaterim skupinam s
posebnimi potrebami omogočil šolanje znotraj rednih osnovnih šol. Še večjo spremembo
pomeni Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2000. Osnovnošolski
programi se po tem zakonu izvajajo tako v rednih kot tudi v posebnih šolah. Otroci z
motnjo v duševnem razvoju se lahko izobražujejo v izobraževalnih programih z nižjim
izobraževalnim standardom, in sicer:
- otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju;
- otroci z več motnjami, ki imajo tudi lažje motnje v duševnem razvoju.
Otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju se usmerja v posebni program
vzgoje in izobraževanja, ki ga izvajajo le osnovne šole s prilagojenim programom in
socialnovarstveni zavodi.

6.1

Osnovna šola Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica

Osnovna šola Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica je, kot je navedeno v šolski
kroniki, javni vzgojno-izobraževalni zavod za izobraževanje otrok in mladostnikov z
razvojnimi težavami na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole.
V okviru zavoda deluje kot organizacijska enota dom učencev.
OŠ Minke Namestnik – Sonje je ustanovila Občina Slovenska Bistrica leta 1961.
Imenovala se je Vzgojni zavod za duševno prizadete otroke. Njena naloga je bila
usposabljanje lažje duševno prizadetih otrok. Leta 1962 se je zavod preimenoval v
Posebno osnovno šolo. Leta 1978 je šola dobila ime po borki Pohorskega bataljona Minki
Namestnik – Sonji. V šolskem letu 1964/65 je bil odprt dom šole za učence, ki so
potrebovali strokovno učno pomoč in vzgojno obravnavo ter za učence, ki zaradi slabe
prometne povezave niso mogli vsakodnevno prihajati v šolo in odhajati domov.
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V prvem šolskem letu je bilo v šolo vpisanih 29 učencev. Število učencev je nato
naraščalo. Največ učencev je bilo vpisanih v šolskem letu 1973/74, kar 167, po letu 1978 je
začelo število vpisanih učencev upadati. V šolskem letu 2010/11 je bilo v šolo vpisanih 38
učencev, 19 učencev v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in 19
učencev v posebni program.
Leta 1991 je šola pričela z izobraževanjem otrok z zmerno motnjo in leta 1992 s težjo in
težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Istega letaje pričela pod okriljem šole
delovati mobilna specialno pedagoška služba za nudenje učne pomoči učencem s
posebnimi potrebami v rednih osnovnih šolah občin Slovenska Bistrica, Oplotnica,
Poljčane in Makole. V šolskem letu 1997/98 je pričel v z delovanjem Varstveno-delovni
center, ki je kasneje postal enota Varstveno-delovnega centra Polž Maribor in se je preselil
na novo lokacijo.
Pomembni dosežki dviga kvalitete vzgojno izobraževalnega delovanja zavoda OŠ Minka
Namestnik – Sonja so se zgodili v šolskih letih:
 2007/08 z odprtjem sobe zamultisenzorno stimulacijo in sproščanje,
 2009/10, ko je šola pridobila Certifikat kakovosti SIQ (Inštitut za kakovost in
meroslovje Ljubljana) in
 2010/11 odprtje Centra za svetovanje za otroke, starše in strokovne delavce za
področje posebnih potreb.
Poslanstvo šole po Letnem delovnem načrtu šole za šolsko leto 2011/12 je: smo osnovna
šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom, ki vzgaja in izobražuje
otroke s posebnimi potrebami v:
-

programu nižjega izobrazbenega standarda,

-

posebnem programu,

-

programu domske vzgoje in celodnevne oskrbe in

-

mobilni specialno pedagoški službi.

Vizija šole »Želimo, da bi bili naši učenci v okolju sprejeti, uspešni in srečni. To bomo
dosegli s strokovnim timskim delom in dobrimi medsebojnimi odnosi. Trudili se bomo, da
bi bili prepoznavni v okolju« (Letni delovni načrt šole, 2011, str. 6).
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a) Program nižjega izobrazbenega standarda obiskujejo učenci s posebnimi potrebami, ki
glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči
izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu večinskega osnovnošolskega
izobraževanja. Posebnost prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom je
med drugim vsebinsko prilagojen predmetnik, ki poleg premetov iz obveznega programa,
vsebuje tudi specialno-pedagoška predmeta: računalniško opismenjevanje

in socialno

učenje. Na razredni stopnji je poudarek na opismenjevanju in pridobivanju delovnih navad,
na predmetni stopnji pa na predpoklicnem usposabljanju.
Pouk in praktično delo potekata v učilnicah in delavnicah. Cilj vzgajanja in izobraževanje
ter usposabljanja je, da učenci pridobijo osnovna znanja, spretnosti in maksimalno
razvijejo svoje sposobnosti. Večini učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju je
omogočena usposobitev za enostavna dela ter kasnejše samostojno delo in življenje.
Šolanje od 1. do 9. razreda poteka v triadah.
b) Posebni program vzgoje in izobraževanja je zasnovan razvojno. Zaradi močno znižanih
intelektualnih sposobnosti osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju niso
nikoli popolnoma samostojne. S posebnimi vzgojno-izobraževalnimi procesi pa njihovo
stopnjo samostojnosti in neodvisnosti lahko razvijamo do optimalnih meja.
Šolanje poteka zaradi močno upočasnjenega razvoja drugače. Posebni program se deli na
več delov, in sicer: obvezni del, ki traja 9 let, z možnostjo podaljšanja, ki traja največ tri
leta, nadaljevalni (za učence neobvezni) del, ki traja največ tri leta in usposabljanje za
življenje in delo, ki traja največ pet let. Cilji usposabljanja so: spodbujati otrokov razvoj na
zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem, delovnem in socialnem področju;
navajanje na skrb za zdravje in samostojno življenje; pridobivanje osnovnih znanj in
spretnosti; navajanje na čim bolj aktivno, delno samostojno vključevanje v okolje.
c) Mobilna specialno pedagoška služba
Nudi dodatno strokovno pomoč učencem, ki so bili po Zakonu o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo. Te skupine učencev so: otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci,
dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, otroci z več
motnjami. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali izven oddelka,
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lahko pa tudi občasno v posebni skupini izven oddelka. Del delovne obveze mobilnih
specialnih pedagogov je lahko tudi individualna in skupinska pomoč v razredu ali izven
razreda, seveda v dogovoru z razrednikom ali predmetnim učiteljem.
Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi v
skladu s standardi in normativi, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo za posamezna
področja vzgoje in izobraževanja. Program mobilne specialno-pedagoške službe se izvaja v
skladu s smernicami za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo.
d) Program domske vzgoje in celostne oskrbe otrok. Domovi za učence s posebnimi
potrebami so namenjeni tistim otrokom s posebnimi potrebam, ki jim ni mogoče zagotoviti
vzgoje in izobraževanja v kraju njihovega prebivališča in jim zaradi oddaljenosti
prebivališča od kraja vzgoje in izobraževanja ni mogoče zagotoviti prevoza, zato se lahko
vključijo v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.
Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami predstavlja posebnosti domske
vzgoje za otroke s posebnimi potrebami v Sloveniji. Namenjen je vzgojiteljem, strokovnim
ter vodstvenim delavcem v:
- samostojnih domovih, domovih pri OŠ PP in domovih v okviru centrov in zavodov za
učence s posebnimi potrebami,
- skupinam za učence s posebnimi potrebami v dijaških domovih,
- ter njihovih dopolnilnih oblikah domske vzgoje« (www.zrss.si – vzgojni program domov
za učence s posebnimi potrebami).
e) Inovacijski projekt vrstniško učenje v domu šole
S pričetkom inovacijskega projekta v šolskem letu 2007/08 nismo vedeli natančno, kako se
bo projekt razvijal in ali bo uspešen. Želeli smo spremembo, želeli smo nekaj drugega in
nekaj več v smislu pestrosti dejavnosti, vključevanja doma v okolje in inkluzije otrok.
Želeli smo, da bi se otroci v domu šole čim bolj povezali z okoljem, da bi se družili in
sklepali prijateljstva z vrstniki in se učili od njih. Ponuditi smo jim želeli raznovrstne in
pestre dejavnosti s področja učenja socialnih veščin, razvoja ročnih spretnosti, preventivnih
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zdravstvenih in sprostitvenih dejavnosti, s katerimi bi imeli učenci možnosti pridobivati
raznovrstne izkušnje, se učiti z in od vrstnikov, sklepati prijateljstva in se zabavati.
Odločili smo se za projekt vrstniškega učenja v povezavi z dijaki Srednje šole Slovenska
Bistrica in Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Izvajanje dejavnosti
vrstniškega učenja smo načrtovali po korakih načrtovanja in izvajanja projekta. Glede na
usmeritev projekta smo si postavili cilje. Zavedali smo se pomembnosti druženja učencev s
posebnimi potrebami z vrstniki in učenja od njih. Spomladi leta 2007 smo projekt prijavili
kot inovacijski pri Zavodu za šolstvo Ljubljana. Podporo smo pridobili pri vodstvu šole in
strokovnih delavcih doma Projekt smo kot inovacijski izvajali v šolskih letih 2007/08,
2008/09, 2009/10. (www.zrss.si – usposabljanja, inovacijski projekti). V šolskem letu
2010/11 je postal stalna dejavnost, ki jo izvajamo v domu učencev.
Vsako leto je bila v projekt vključena nova skupina dijakov, skupno 19 dijakinj in skupno
24 otrok z motnjo v duševnem razvoju. Delavnice v okviru projekta po metodi projektnega
dela je v tem času izvajalo 10 zunanjih izvajalcev: Center Društvo za pomoč mladim
Maribor, Rdeči križ Slovenska Bistrica, Srednja šola Slovenska bistrica Bistrica, Slovenska
filantropija Ljubljana, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Fakulteta za
zdravstvene vede Maribor, Zveza borcev Slovenska Bistrica, Šent Maribor, dve pevki
narodno-zabavne glasbe, Klub študentov Slovenska Bistrica.
Tabela 1: Število vključenih učencev, dijakov prostovoljcev, zunanjih izvajalcev,
strokovnih delavcev
Šolsko

Število učencev

Število dijakov

leto

Število strokovnih

Število zunanjih

delavcev

izvajalcev

2007/08

22

4

6

3

2008/09

19

9

6

5

2009/10

16

7

6

4

2010/11

14

9

5

5

2011/12

13

6

5

5

Vsako šolsko leto imenujemo projektni tim in vodjo tima. Zastavljene cilje in načrt
evalviramo, dopolnjujemo in prilagajmo. Delavnice izvajamo od prvega tedna v oktobru
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do zadnjega tedna v aprilu. Projekt sproti evalviramo pri učencih, dijakih, strokovnih
delavcih in zunanjih izvajalcih na različne načine: z vprašalniki, pogovorno, z
razglednicami, slikovno ipd. Projekt smo vsako leto predstavljali sodelavcem v šoli,
učencem, staršem, šolskim svetovalnim delavcem občin Slovenska Bistrica, Poljčane,
Makole, Oplotnica. Pripravili smo objave projekta v lokalnem časopisu Panorama – trikrat,
v Biltenu zdravih šol – dvakrat in opravili predstavitve projekta na Aktivu šolskih
svetovalnih delavk občine Slovenska Bistrica, Aktivu domov za učence s posebnimi
potrebami Slovenije, Zdravim šolam za območje Podravja in staršem na roditeljskih
sestankih.
Tabela 2: Cilji izkustvenega in vrstniškega učenja
Šolsko

Število Vsebina ciljev

leto

ciljev

2007/08

3

Izkustveno učenje, druženje in zabava z vrstniki, trening socialnih
veščine

2008/09

5

Izkustveno učenje, druženje in zabava z vrstniki, trening socialnih
veščin, delavnice izvajajo tudi dijaki, širjenje navzven

2009/10

6

Izkustveno učenje, druženje in zabava z vrstniki,trening socialnih
veščin, delavnice izvajajo tudi dijaki, širjenje navzven, letna tema
delavnic (Državljanska vzgoja in etika)

2010/11

6

Izkustveno učenje, druženje in zabava z vrstniki, trening socialnih
veščin, delavnice izvajajo tudi dijaki, širjenje navzven, letna tema
delavnic (Prazniki in običaji na Slovenskem)

2011/12

6

Izkustveno učenje, druženje in zabava z vrstniki, trening socialnih
veščin, delavnice izvajajo tudi dijaki, širjenje izven doma šole, letna
tema delavnic (Igraj se z menoj)

Dejavnosti izvajamo enkrat mesečno izven šole in se tako skušamo čimbolj povezati z
okoljem in pridobivati izkušnje zunaj ustanove – v Srednji šoli Slovenska Bistrica, Centru
Društvo za pomoč mladim Maribor, Klubu študentov Slovenska Bistrica. V posameznih
šolskih letih smo izvedli med 25 in 27 delavnic.
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Tabela 3: Izvedene dejavnosti po področjih
Šolsko

Socialne

Telesne in

Zdravstvena

Zabavain

Število

leto

spretnosti

ročne spretnosti

preventiva

sprostitev

delavnic:

2007/08

6

9

5

5

25

2008/09

9

9

4

4

26

2009/10

9

9

4

5

27

2010/11

8

8

5

4

25

2011/12

7

8

5

7

27

Skupaj

39

43

23

25

130

Delavnice skupinskega dela izkustvenega in vrstniškega učenja pripravljamo strokovni
delavci doma, zunanji izvajalci in srednješolci. Zasnovane so na praktičnem delu
udeležencev, vključujejo predstavitev in evalvacijo ob zaključku. Trudimo se, da so
vsebine delavnic aktualne, čimbolj pestre in zanimive. Kot je navedeno v Tabeli 3 je bilo v
petih letih izvedenih skupno 130 delavnic. Seznam izvedenih delavnic v šolskem letu
2011/12 je v Prilogi 9.
Šola zelo uspešno izobražuje ter z različnimi aktivnostmi in dejavnostmi pomaga otrokom
z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Nenehno širimo dejavnosti šole. Strokovni
delavci z novostmi, projekti in inovacijskimi projekti, pestrimi oblikami dela, novimi
pristopi in aktivnostmi nudimo pomoč učencem v matični in večinskih osnovnih šolah.
Velik poudarek je namenjen izobraževanju, razvoju kadrov, skrbi za kvaliteto odnosov,
razvoju dejavnosti in uvajanju novosti.

- 35 -

Izkustveno in vrstniško učenje učencev z motnjo v duševnem razvoju
Diplomsko delo, Ljubljana, Pedagoška fakulteta

EMPIRIČNI DEL

7

OPIS RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI

Postmoderna kapitalistična družba proizvaja individualnost in prinaša veliko negotovosti.
Mladi so bolj kot kdajkoli do sedaj prisiljeni razvijati raznovrstne spretnosti, ki jih
potrebujejo v hitro spreminjajočih in pogosto zelo zaostrenih življenjskih situacijah. Z
raziskavo v okviru diplomskega dela želimo evalvirati in strokovno utemeljeno zaokrožiti
projekt izkustvenega, vrstniškega in socialnega učenja učencev z motnjo v duševnem
razvoju in dijakov. V raziskavi sta zajeti ranljivi skupini otrok: otroci s posebnimi
potrebami in mladostniki. Ciljna skupina raziskave so učenci z motnjo v duševnem in
telesnem razvoju, ki se pogosto soočajo s težavami pri uspešni integraciji oziroma inkluziji
v okolje.
Diplomsko delo je študija primera dobre prakse akcijskega raziskovanja projektnega dela,
izkustvenega in vrstniškega učenja kot oblike socialnega učenja prostovoljcev, dijakov
dveh srednjih šol: Srednje šole Slovenska Bistrica in Srednje zdravstvene in kozmetične
šole Maribor, z učenci s posebnimi potrebami z lažjo do težjo motnjo v duševnem in
telesnem razvoju, ki od ponedeljka do petka bivajo v domu osnovne šole Minke Namestnik
– Sonje Slovenska Bistrica. Koncept projektnega dela se iz leta v leto ne spreminja,
spreminja pa se vsebina delavnic glede na potrebe in interese otrok ter glede na možnosti,
ki jih imamo. V projekt vrstniškega učenja je tako vsako leto vključenih nekaj novih
učencev, ki se vključijo v dom šole in nekaj novih dijakov prostovoljcev. Z delom v
projektu zaključujejo učenci, ki izstopijo iz doma šole, in dijaki, ki zaključijo srednješolsko
izobraževanje. Dejavnosti vrstniškega učenja širimo izven doma učencev in k izvajanju
delavnic vabimo nove zunanje izvajalce.

Kot cilji raziskovanja nas bodo zanimala naslednja raziskovalna vprašanja:
RV1: Kako učenci s posebnimi potrebami, ki bivajo v domu šole, in strokovni delavci
zaznavajo, da so v projektu razvijali spretnosti s področij: socialnih odnosov, spretnosti za
delo, skrbi za zdravje, spretnosti sodelovanja in uveljavljanje samega sebe?
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RV2: Kako učenci s posebnimi potrebami, ki bivajo v domu šole, in dijaki prostovoljci
evalvirajo projekt izkustvenega in vrstniškega učenja, ki se izvaja v šolskem kontekstu?
RV3: Raziskati, kako strokovni delavci (doma šole in zunanja izvajalka) vrednotijo
projektno delo in timsko sodelovanje, izkustveno in vrstniško učenje v okviru projekta
izkustvenega in vrstniškega učenja v šolskem kontekstu?
RV4: Ugotoviti, kakšno je mnenje staršev učencev s posebnimi potrebami o projektu
izkustvenega in vrstniškega učenja učenca z dijaki prostovoljci?
Zanimalo nas bo tudi, kako učenci, dijaki, vzgojitelji in starši evalvirajo delujoči projekt v
smislu vrednotenja projektnega dela vrstniškega in izkustvenega učenja v šolskem
kontekstu.

7.1

Raziskovalna predvidevanja

Na podlagi opredeljenih ciljev raziskovanja smo postavili naslednja raziskovalna
predvidevanja, ki niso zastavljena kot statistične hipoteze ampak kot domneve oz.
predvidevanja:
P1:

Projekt vrstniško učenje ima po mnenju učencev in strokovnih delavcev doma šole

pozitiven vpliv na razvoj spretnosti učencev z motnjo v duševnem razvoju na področjih:
socialnih spretnosti, spretnosti za delo, skrbi za zdravje, spretnosti sodelovanja in
uveljavljanja samega sebe.
P2:

Učenci z motnjo v duševnem razvoju in dijaki izražajo pozitivno mnenje o

projektu izkustvenega in vrstniškega učenja kot oblike socialnega učenja v šolskem
kontekstu (motivacija, doživljanje delavnic, evalviranje delavnic).
P3:

Strokovne delavke pozitivno vrednotijo projektno delo, timsko sodelovanje,

vrstniško in izkustveno učenje v projektu izkustvenega in vrstniškega učenja, ki se izvaja v
domu šole v šolskem kontekstu.
P4:

Starši izražajo pozitivno mnenje o izvajajočem projektu izkustvenega in vrstniškega

učenja učenca z dijaki prostovoljci v šolskem kontekstu.
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8

8.1

OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE

Raziskovalne metode

Raziskovalne metode predstavljajo splošen način organiziranja in raziskovanja
opredeljenega raziskovalnega problema. Glede na raven spoznanja pedagoškega polja
poznamo deskriptivno ali opisno in kavzalno ali vzročno raziskovalno metodo. Z
deskriptino metodo spoznavamo, kakšno je pedagoško polje, s kavzalno pa pojave
vzročno-posledično pojasnjujemo. Razlikujemo eksperimentalno in neeksperimantalno
kavzalno oziroma vzročno raziskovalno metodo (Sagadin, 1991).
V empiričnem delu diplomskega dela smo uporabili deskriptino metodo. Z njo smo želeli
izvedeti, kakšno mnenje imajo intervjuvanci, tj.: učenci, dijaki, strokovni delavci in starši o
izkustvenem, socialnem in vrstniškem učenju, ki ga izvajamo kot projektno delo z učenci s
posebnimi potrebami in prostovoljci dijaki v domu šole. Raziskava ni povsem
deskriptivna, saj smo želeli preveriti, kako učenci s projektnim delom razvijajo spretnosti s
področja socialnih veščin, spretnosti za delo, uveljavljanja samega sebe, skrbi za zdravje in
razvoj interesov.
Raziskavo vodimo kot akcijsko raziskovanje, ki ga razumemo kot most med kvalitativno in
kvantitativno raziskovalno paradigmo. Zamišljen in izpeljan je bil poseg, akcija v
pedagoško prakso. Raziskovalno delo opisuje in razlaga izkustveno raziskovalni primer.
Cilj raziskovanja je bil spoznati resnico o raziskovalnem primeru in pridobiti nova
spoznanja ter spremeniti in izboljšati prakso. Po oblikovani izhodiščni ideji smo naredili
okviren načrt raziskave z vsem, kar se bo naprej dogajalo. Načrt je veljal do 1. akcijskega
koraka, ko smo izhodiščno idejo preverili in dopolnili. Letno smo izvedli najmanj dva
akcijska kroga. Z novim šolskim letom smo faze raziskovanja ponovili, predvsem smo
ponavljali akcijske korake in dopolnjevali akcijske načrte.

8.2

Opis vzorca

Anketni vprašalnik z ocenjevalno lestvico so izpolnjevali vsi učenci doma šole, ki lahko
odgovarjajo na vprašanja, in strokovni delavci, ki so ocenili napredek pridobljenih
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spretnosti v raziskavi sodelujočih učencev: socialne veščine, uveljavljanje samega sebe,
spretnosti za delo, skrb za zdravje in spretnosti sodelovanja. Strokovni delavci doma šole
so anketni vprašalnik izpolnjevali februarju 2012. Zajela sem vse strokovne delavce, ki so
bili v šol. letu 2011/12 zaposleni v domu šole: vzgojitelje, varuhinje in medicinsko sestro.
Vsi neposredno delajo z učenci in sodelujejo v projektu vrstniškega učenja.
Polstrukturirane intervjuje sem opravila s tremi učenci: z učenko z lažjo in dvema
učencema z zmerno motnjo v duševnem. Intervjuvala sem jih s polstrukturirani
intervjujem. Sodelovali so prostovoljno. Za polstrukturirane intervjuje sem pridobila pisno
soglasje staršev.
Vzorec intervjuvanih dijakov so bili trije dijaki, in sicer dve dijakinji in en dijak dveh
srednjih šol, ki so prostovoljno vključeni v delavnice vrstniškega učenja.
V vzorcu strokovnih delavcev sta bili dve strokovni delavki doma šole in zunanja izvajalka
delavnic, ki je pedagoginja. Intervjuvala sem jih s polstrukturirani intervjujem. Strokovni
delavci so v raziskavi sodelovali prostovoljno.
S polstrukturiranim intervjujem sem intervjuvala tri starše. Sodelovali so prostovoljno.

8.3

Potek raziskave

Za raziskovanje in evalviranje projektnega dela v okviru vrstniškega učenja sem se
odločila leta 2010. Strokovno utemeljeno sem želela ovrednotiti delujoči projekt, ki ga
izvajamo v domu učencev. Pridobila sem soglasje šole in staršev. Pričela sem s študijem
literature in pripravo teoretičnega dela naloge.
Jeseni 2011 sem pričela s pripravo vprašalnikov in pridobivanjem soglasij za izvedbo
anketiranja in intervjuvanja. Anketne vprašalnike in intervjuje sem izvedla v februarju,
marcu in aprilu 2012. Sledila je obdelava, vrednotenje podatkov in zaključevanje v smislu
razprave o ugotovitvah ter oblikovanje sklepov.
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8.4

Navedba tehnik in postopkov zbiranja podatkov

Vzročno posledične odnose smo raziskovali z akcijskim raziskovanjem s skupino učencev
s posebnimi potrebami z lažjo do težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju in skupino
dijakov prostovoljcev, ki sodelujejo v projektu vrstniškega učenja. V evalvacijo projekta v
vzorcu smo vključili dijake, tri strokovne delavce in tri starše. Raziskava je kombinacija
kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja. Kombinacija omogoča celovitejši vpogled v
proučevani problem. Podatke bom dopolnjevala tudi s podatki iz letnih delovnih načrtov
šole in dokumentacije o projektnem delu.
Kombinacija različnih tehnik zbiranja podatkov je omogočila bolj kompleksen pogled na
zastavljena raziskovalni problem. Tehniki, ki smo ju uporabili, sta: polstrukturirani
intervjuji in anketni vprašalnik z ocenjevalnimi lestvicami. Sestavili smo instrumente za
vsako tehniko v skladu s cilji raziskave. Uporabili smo polstrukturirane intervjuje za
učence, dijake, strokovne delavce in starše ter anketni vprašalnik v obliki ocenjevalne
lestvice za učence in strokovne delavce. V nadaljevanju so predstavljene uporabljene
tehnike in organizacija zbiranja podatkov ter vsebinske in metodološke značilnosti
posameznih raziskovalnih inštrumentov.

8.4.1 Intervju
a) Značilnosti izbrane tehnike in organizacija zbiranja podatkov
Intervju je ena izmed najbolj pogosto uporabljenih tehnik zbiranja podatkov, ki se
uporablja tako v kvantitativnem kot v kvalitativnem raziskovanju glede na podatke, ki jih
zbiramo. Podatke zbiramo s pogovorno komunikacijo, s pogovorom pri čemer spraševalec
sprašuje, vprašanec pa odgovarja. Je več kot dialog, ker je v ospredju obojestranski odnos
med ljudmi, saj je spraševalec pozoren na vse odzive vprašane osebe, ne samo verbalne
(Vogrinc, 2008, str. 100). Najpogosteje gre za oseben stik spraševalca z vprašano osebo.
Lahko se izvede tudi po telefonu, potem spraševalec ne more spremljati neverbalno
komunikacije spraševanca. V pedagoškem raziskovanju je najpogosteje uporabljen
raziskovalni intervju, s katerim zbiramo informacije v raziskovalne namene. Poznamo
posreden in neposreden intervju, po številu vprašancev pa ločimo: individualni in
skupinski intervju. Glede na stopnjo standardizacije ločimo standardizirani in
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nestandardizirani intervju. Prvi se uporablja v okviru kvantitativnega raziskovanja,
nestandardizirani intervju je odprt, manj formalen in prožnejši.
Polstrukturirani intervju je med standardiziranem in nestandardiziranim intervjujem.
Oblikovanih je nekaj bistvenih vprašanj odprtega tipa, ostala vprašanja pa spraševalec
oblikuje sproti. Uporabi se lahko odprti ali zaprti tip vprašanja. Odgovori so lahko kratki
ali v obliki pripovedi (Vogrinc, 2008, str. 109). Odgovori se beležijo na različne načine:
snemanje ali pisno in izpolnjevanje vprašalnika o intervjuju.
Polstrukturirane intervjuje sem izvedla februarja 2012, najprej z dijaki, nato s strokovnimi
delavci, učenci in nazadnje s starši. Med nami je bilo v času izvajanja projekta
vzpostavljena velika mera medsebojnega zaupanja, poznavanja in spoštovanja. Vse to se je
zelo poznalo pri intervjuvanju v smislu sproščenega sodelovanja ter odkritega in jasnega
odgovarjanja.
b) Vsebinske in metodološke značilnosti inštrumenta
Uporabila sem polstrukturirane intervjuje, tehniko spraševanja in prostega pripovedovanja.
Vprašanja sem lahko sproti dopolnjevala s podvprašanji in v primeru učencev sama
vnašala odgovore v obrazce. Na vprašanja o motivaciji za vključitev v projekt, o
doživljanju na delavnicah in evalvaciji delavnic so odgovarjali učenci in dijaki. Strokovni
delavki in zunanjo izvajalko sem spraševala o njihovem pogledu na vrstniško učenje,
pomenu delavnic za učence in dijakinje, projektnem delu, skupinskem delu, izkustvenem
učenju in timskem sodelovanju. Intervjuji so potekali individualno na podlagi predhodnega
dogovora. Za učence, ki so mladoletni, sem pridobila soglasje staršev za izvedbo
intervjujev. Opravila sem jih v domu šole v popoldanskem času. Izogibala sem se motečim
dejavnikom. Intervjuje sem po predhodnem dogovoru z intervjuvanci posnela z mobilnim
telefonom. Pričela sem s postavljanjem bolj preprostih vprašanj ter nadaljevala z bolj
specifičnimi. Zadnje vprašanje je bilo odprto in je dajalo možnost prostega odgovora.
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8.4.2 Anketni vprašalnik
a) Značilnosti izbrane tehnike in organizacija zbiranja podatkov
Z anketo zberemo podatke o stališčih in mnenjih vprašanih. Anketni vprašalnik je lahko
sestavljen iz vprašanj, ki spadajo k določeni tehniki zbiranja podatkov (npr. anketni
vprašalnik, vprašalnik ocenjevalna lestvica, lestvica stališč). Vprašalnik pa je lahko
kombinacija različnih tehnik in vključuje npr. tako ocenjevalne lestvice, lestvice stališč in
anketa vprašanja odprtega tipa in ga v tem primeru imenujemo vprašalnik (Mesec, 1998).
Prednost ankete vidim v tem, da smo s pomočjo anketnega vprašalnika prišli do mnenj
učencev in strokovnih delavcev o vplivu izkustvenega in vrstniškega učenja na spretnosti,
ki so jih pridobili učenci na področju socialnih veščin, uveljavnjanja sebe, spretnosti za
delo, skrbi za zdravje in spretnosti sodelovanja. Anketiranje je podobno kot intervjuvanje
potekalo februarja 2012.
b) Vsebinske in metodološke značilnosti inštrumenta
Za ugotavljanje stopnje pridobljenih veščin in spretnosti učencev sem uporabila anketni
vprašalnik z ocenjevalno lestvico. Anketni vprašalnik z ocenjevalno lestvico je bil z
imenom in priimkom učenca. Učenci in strokovni delavci so pri posamezni trditvi s
križcem označili izbrano stopnjo: nisem izboljšal, delno izboljšal, zelo izboljšal. Strokovna
delavka je pri posameznem vprašanju označila izbrano ocenjevalno stopnjo za učenca. Za
učence sem zaradi njihovih specifičnih značilnosti odgovore na trditve vnašala v anketni
vprašalnik jaz kot raziskovalka. Za učence je anketni vprašalnik z ocenjevalno lestvico
vsebinsko nekoliko prirejen z enostavnimi, vsebinsko lažjimi zapisi. Vprašalnik za starše je
vključeval njihov pogled na projekt izkustvenega in vrstniškega učenja, pomen druženja
njihovega otroka z vrstniki ter spremembe, ki jih starši opažajo v otrokovem vedenju in jih
lahko opredelijo kot rezultat vpliva projektnega dela.

8.5

Opis obdelave podatkov

a) Polstrukturirane intervjuje učencev in dijakov sem snemala in jih pretipkala v pisno
obliko. Kvalitativno sem jih obdelala z metodo analize vsebine. Uporabila sem induktivni
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pristop. Na podlagi kod 1. reda sem oblikovala kode 2. reda. Sledil je opis posameznega
primera in analiza primera. Rezultate sem predstavila in interpretirala.
Strokovni delavki doma šole in zunanjo izvajalko delavnic sem prosila, da odgovore na
vprašanja za polstrukturiran intervju zapišejo same. Tri starše sem intervjuvala s
polstrukturiranim intervjujem in njihove odgovore posnela. Intervjuje s starši sem opravila
v popoldanskem času v domu šole po predhodnem pogovoru z njimi. Prepisi zaradi
obsežnosti niso priloženi k diplomskemu delu in so dostopni v arhivu avtorice.
Podatke, zbrane s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, je bilo potrebno najprej prepisati
v pisno obliko in jih nato kvalitativno analizirati. Kodiranje predstavlja interpretacijo
analiziranega besedila, ki ima za glavni cilj oblikovanje utemeljene teorije za model
izkustvenega in vrstniškega učenja, ki smo ga razvili in ga izvajamo v domu učencev.
b) Anketni vprašalnik z ocenjevalno lestvico pridobljenih spretnosti sem primerjala pri
obeh skupinah, pri učencih in strokovnih delavcih. Podatke sem prikazala s stolpčnimi
diagrami in v tabelah ter jih interpretirala.
Ugotovitve iz polstrukturiranih intervjujev in ocenjevalnih lestvic sem strnila v zaključke.
Za lažjo predstavo sem izračunala odstotne deleže, ki pa so glede na dejstvo, da je numerus
sodelujočih anketirancev manjši od 100, zgolj informativne narave.
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9

REZULTATI Z INTERPRETACIJO

Raziskava vključuje kvantivativne in kvalitativne podatke, zato je obdelava potekala
ločeno glede na nominalne oz. ordinalne podatke.
V prvem delu je predstavljena obdelava kvantitativnih podatkov, zbranih na osnovi ankete
z ocenjevalno lestvico in se nanaša na predvidevanje P1. Rezultati anket, ki se nanašajo na
predvidevanje P1, so predstavljeni po področjih pridobivanja spretnosti učencev za:
socialne spretnosti, uveljavljanje samega sebe, spretnosti za delo, skrb z zdravje, spretnosti
sodelovanja. Obdelava podatkov je potekala s pomočjo računalniškega programa Microsoft
Office Excel, tako da sem vnesla zbrane podatke, jih obdelala in grafično prikazala. Ker je
vzorec populacije nizek, so prikazani odstotni deleži zgolj informativni. Rezultate
ocenjevalne lestvice pridobljenih spretnosti učencev sem primerjala pri obeh skupinah
vprašanih: učencih in strokovnih delavcih.
V drugem delu so predstavljeni rezultati intervjujev dijakov, strokovnih delavcev in
učencev in se nanašajo na predvidevanji 2 (P2) in 3 (P3), pri čemer gre v bistvu za
evalvacijo projekta vrstniškega učenja kot oblike izkustvenega in vrstniškega učenja v
šolskem kontekstu.
Rezultati intervjujev staršev se nanašajo na mnenje staršev o izvajanju projekta
izkustvenega in vrstniškega učenja, o druženju učenca z dijaki in spremembah vedenja, ki
jih opažajo pri otroku in jih lahko pripišejo vključenosti otroka v projekt, kar je navedeno v
predvidevanju P4.

9.1

Razvoj spretnosti učencev po mnenju učencev in strokovnih delavcev

9.1.1 Socialne spretnosti
Zanimalo me je, v kolikšni meri so učenci s posebnimi potrebami po mnenju strokovnih
delavcev doma šola in po mnenju učencev, sodelujočih v projektu, razvili socialne
spretnosti, kot so: pogovarjanje, poslušanje, vključevanje v skupine in pridobivanje
prijateljstev. Navedene spretnosti so za učence pomembne pri vključevanju v različna
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okolja, za uspešnost in samozavest posameznika. Te spretnosti posamezniku prinašajo
osebno zadovoljstvo in srečo.

a) POGOVARJANJE
Pogovarjanje – odgovori strokovnih delavcev v %
Niso izboljšali

50,0

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

50,0

39,5

37,5

12,5

Pogovarjanje z učenci

51,9

50,0

38,5

13,5

11,5

Pogovarjanje z dijaki

38,5

9,6

Pogovarjanje z vzgojitelji Pogovarjanje z zunanjimi
izvajalci

Graf 1: Odgovori strokovnih delavcev o napredovanju v spretnostih pogovarjanja učencev
Graf 1 in Tabela 4 (v Prilogi 1) prikazujeta, da so strokovni delavci največji napredek
učencev opazili v njihovih spretnostih pogovarjanja z dijaki in pogovarjanju z vzgojitelji,
delni napredek pa v njihovih spretnostih pogovarjanja z učenci in pogovarjanja z zunanjimi
izvajalci.
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Pogovarjanje – odgovori učencev v %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

53,8

53,8
46,2

38,5 38,5

38,5
30,8

30,8

23,1
15,4

Pogovarjanje z učenci

15,4

Pogovarjanje z dijaki

15,4

Pogovarjanje z vzgojitelji Pogovarjanje z zunanjimi
izvajalci

Graf 2: Odgovori učencev o napredovanju v svojih spretnosti pogovarjanja
Graf 2 in Tabela 5 (v Prilogi 1) prikazujeta mnenje učencev o doseženih spretnostih
pogovarjanja. Učenci menijo, da so dosegli največji napredek v spretnostih pogovarjanja z
dijaki in vzgojitelji. Delni napredek so dosegli v spretnostih pogovarjanja z zunanjimi
izvajalci. Enak rezultat delnega in znatnega izboljšanja, ki je skupno 77%, dosegajo učenci
po mnenju učencev v pogovarjanju z učenci.
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b) POSLUŠANJE
Poslušanje – odgovori strokovnih delavcev v %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

55,8
51,0
46,2

45,2 46,2

44,2
37,5

29,8

14,4
11,5

9,6

6,7

Poslušanje učencev

Poslušanje dijakov

Poslušanje vzgojiteljev

Poslušanje zunanjih
izvajalcev

Graf 3: Odgovori strokovnih delavcev o napredovanju v spretnostih poslušanja učencev
Strokovni delavci menijo (primerjava Graf 3, Tabela 6 v Prilogi 1), da so učenci na
področju poslušanja drugih učencev in vzgojiteljev v največji meri dosegli delno
izboljšanje, in sicer v 56% in 51%. Na področju poslušanja dijakov in zunanjih izvajalcev
delavnic so strokovni delavci menili, da sta kategoriji delnega in znatnega izbojšanja skoraj
izenačeni med 44% in 46%.
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Poslušanje – odgovori učencev v %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

69,2
53,8
46,2 46,2

46,2
38,5
30,8
23,1

7,7

Poslušanje učencev

7,7

Poslušanje dijakov

23,1
7,7

Poslušanje vzgojiteljev

Poslušanje zunanjih
izvajalcev

Graf 4: Odgovori učencev o napredovanju v spretnostih poslušanja
Iz Grafa 4 in Tabele 7 (v Prilogi 1) je razvidno, da učenci pri sebi ocenjujejo, da so najbolj
napredovali na področju poslušanja dijakov. Projekt vrstniško učenje daje učencem
možnost komuniciranja z vrstniki. Delno izboljšanje so dosegli na področju poslušanja
učencev in poslušanja vzgojiteljev. Največ težav učenci beležijo na področju poslušanja
zunanjih izvajalcev.
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c) VKLJUČEVANJE V SKUPINE
Vključevanje v skupine – odgovori strokovnih delavcev v %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

52,9

Zelo izboljšali

51,0
47,1
44,2
39,4

28,8

18,3
9,6

Vključevanje v skupino učencev

8,7

Vključevanje v skupino dijakov

Vključevanje v skupino izvajalcev
delavnic

Graf 5: Odgovori strokovnih delavcev o napredovanju v spretnostih vključevanja v skupine
Iz Grafa 5 in Tabele 8 (Priloga 1) je razvidno, da so po mnenju strokovnih delavcev učenci
pod vplivom izkušenjskega in vrstniškega učenja najbolj napredovali na področju
vključevanja v skupino dijakov in delno napredovali na področju vključevanja v skupino
učencev in skupino izvajalcev delavnic.

- 49 -

Izkustveno in vrstniško učenje učencev z motnjo v duševnem razvoju
Diplomsko delo, Ljubljana, Pedagoška fakulteta

Vključevanje v skupine – odgovori učencev v %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

53,8

Zelo izboljšali

53,8
46,2

46,2

38,5
30,8

15,4
7,7

Vključevanje v skupino učencev

7,7

Vključevanje v skupino dijakov

Vključevanje v skupino izvajalcev
delavnic

Graf 6: Odgovori učencev o napredovanju pri vključevanju v skupine
Učenci ocenjujejo (primerjava Graf 6 in Tabela 9 v Prilogi 1), da so pod vplivom
izkustvenega in vrstniškega učenja zelo izboljšali področje vključevanja v skupino dijakov
in skupino učencev. Pri vključevanju v skupino izvajalcev sta rezultata delnega izboljšanja
in velikega izboljšanja enaka in dosegata vsak 46,2%.
Odstotek ocenjenega delnega izboljšanja in velikega izboljšanja pri vključevanju učencev z
motnjami v duševanem razvoju v skupino učencev znaša 84,6%, v skupino dijakov 92,3 in
v skupino zunanjih izvajalcev 92,4%. Navedeni odstotni deleži zaznanega izboljšanja so
zelo visoki v primerjavi s kategorijo brez izboljšanja, kjer so odstotki bistveno nižji (7,7%
pri vključevanju v skupino dijakov in izvajalcev delavnic in 15,4% pri vključevanju v
skupino učencev).
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d) SKLEPANJE PRIJATELJSTEV
Sklepanje prijsteljstev – odgovori strokovnih delavcev v %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

54,8
48,1
36,5
31,7

15,4

13,5

Sklepanje prijateljstev z učenci

Sklepanje prijateljstev z dijaki

Graf 7: Odgovori strokovnih delavcev o napredovanju pri sklepanju prijateljstev z učenci
in dijaki
Strokovni delavci menijo, da so učenci zelo izboljšali svoje spretnosti sklepanja
prijateljstev z dijaki in delno izboljšali svoje spretnosti sklepanje prijateljstev z učenci, kar
kažejo podatki v Grafu 7 in Tabeli 10 (v Prilogi 1).
Sklepanje prijateljstev – odgovori učencev v %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

46,2

46,2

38,5

38,5

15,4

15,4

Sklepanje prijateljstev z učenci

Sklepanje prijateljstev z dijaki
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Graf 8: Odgovori učencev o napredovanju pri sklepanju prijateljstev z učenci in dijaki
V raziskavi sodelujoči učenci zase menijo (primerjava Graf 8, Tabela 11 v Prilogi 1), da so
se zelo izboljšali na področju sklepanja prijateljstev z učenci in sklepanja prijateljstev z
dijaki. Da so se na tem področju zelo izboljšali jih je menilo 46,2% učencev, za delno
izboljšanje se je odločilo 38,5%, 15,4% pa jih je menilo, da se na področju sklepanja
prijateljstev niso izboljšali.
Izkušenjsko in vrstniško učenje, ki smo ga kot projektno delo razvili v domu šole, daje
učencem možnost učenja in razvijanja socialnih spretnosti: pogovarjanje, poslušanje,
vključevanje v skupine in sklepanje prijateljstev, ki so potrebne za uspešno vključevanje
med vrstnike. Podatki potrjujejo, da smo v projektu na področju učenja in razvoja socialnih
spretnosti učencev zelo uspešni. Naša predvidevanja so se potrdila.

9.1.2 Uveljavljanje samega sebe
Uveljavljanje učencev – odgovori strokovnih delavcev v %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

67,3
54,8

52,9

30,8

51,9

30,8

28,8
19,2

18,3
14,4

17,3

13,5

Nastopanje pred drugimi Izražanje mnenj v skupini

Upoštevanje mnenj
drugih v skupini

Pomoč drugim v skupini

Graf 9: Odgovori strokovnih delavcev o izboljšanju uveljavljanja učencev
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Strokovni delavci menijo (primerjava Graf 9 in Tabela 12 v Prilogi 1), da so učenci na
vseh štirih področjih v spretnostih uveljavljanja samega sebe (nastopanje pred drugimi,
izražanje svojega mnenja v skupini, upoštevanje mnenj drugih v skupini in pomoč drugim
v skupini), dosegli vsaj delno izboljšanje.
Uveljavljanje samega sebe – odgovori učencev v %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

61,5

61,5
53,8
46,2 46,2
38,5
30,8
23,1

15,4

15,4

15,4
7,7

Nastopanje pred drugimi Izražanje mnenj v skupini

Upoštevanje mnenj
drugih v skupini

Pomoč drugim v skupini

Graf 10: Odgovori učencev o izboljšanju uveljavljanja samega sebe
Iz Grafa 10 in Tabele 13 (v Prilogi 1) razberemo, da učenci menijo, da so pod vplivom
izkušenjskega in vrstniškega učenja učenci zelo izboljšali področje pomoči drugim v
skupini. V vseh ostalih kategorijah je delno in velikoi zbojšanje zaznalo med 84,6% in
92,3% sodelujočih učencev.
Vzpodbudna klima v skupinah, upoštevanje že pridobljenega znanja, podpora vrstnikov in
strokovnih delavcev so prispevali k opaznemu napredku učencev na področju uveljavljanja
samega sebe v vseh kategorijah: nastopanju pred drugimi, izražanju mnenj v skupini,
upoštevanju mnenj drugih v skupini in pri pomoči drugim v skupini.
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9.1.3 Pridobivanje spretnosti za delo
Spretnosti za delo – odgovori strokovnih delavcev v %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali
44,2

43,3
39,4

39,4
36,5

32,7
27,9

19,2

17,3

Imeti načrt za preprost izdelek

Uporaba škarij, noža, šivanke,
vročega lepila

Izdelovanje različnih izdelkov

Graf 11: Odgovori strokovnih delavcev o izboljšanju spretnosti za delo
Iz Grafa 11 in Tabele 14 (Priloga 1) je razvidno, da so učenci po mnenju strokovnih
delavcev v okviru projekta vrstniškega in izkustvenega učenja najmanj napredovali na
področju načrtovanja izvedbe preproste naloge. Dejstvo je, da zahtevnejših miselnih
procesov učenci z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju ne zmorejo. Pri tej
spretnosti so zato rezultati izboljšanja najnižji. Opaznejše izboljšanje so strokovni delavci
pri teh učencih zaznali v uporabi preprostih orodij in izdelovanju različnih izdelkov.
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Spretnosti za delo – odgovori učencev v %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali
61,5

53,8

38,5
30,8

30,8
23,1

23,1

23,1
15,4

Imeti načrt za preprost izdelek

Uporaba škarij, noža, šivanke,
vročega lepila

Izdelovanje različnih izdelkov

Graf 12: Odgovori učencev o napredovanju v spretnostih za delo
Učenci tudi menijo (Graf 12, Tabela 15 v Prilogi 1), da imajo največ težav z načrtovanjem
izvedbe preproste naloge, saj tega učenci z zmerno in težjo motnjo na zmorejo. Po mnenju
učencev so zelo napredovali pri uporabi orodja in izdelovanju različnih izdelkov.
Navedene spretnosti lahko učenci ob vztrajnem treningu razvijejo v znatni meri.

- 55 -

Izkustveno in vrstniško učenje učencev z motnjo v duševnem razvoju
Diplomsko delo, Ljubljana, Pedagoška fakulteta

9.1.4 Skrb za zdravje
Skrb za zdravje – odgovori strokovnih delavcev %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

63,5
50,0

48,1
41,0
31,0

28,4

30,8

39,4
28,0

21,6
12,5
5,8

Uživanje raznovrstne
hrane

Skrb za nego zob

Oskrba manjše odrgnine, Preprečevanje bolezni z
opekline
umivanjem rok

Graf 13: Odgovori strokovnih delavcev o napredovanju v spretnostih učencev na področju
skrbi za zdravje
Po mnenju večine strokovnih delavcev so v raziskavi sodelujoči učenci delno napredovali
pri uživanju raznovrstne hrane, oskrbi manjše poškodbe, pri preprečevanju bolezni z
umivanjem rok in skrbi za redno umiranje zob (Graf 13, Tabela 16 v Prilogi 1). Navedena
področja so za samostojnost in odgovornost za zdravje vsakega človeka zelo pomembna.
Za učence z motnjo v duševnem razvoju te spretnosti predstavljajo bolj kvalitetno življenje
in sposobnost, da sami skrbijo za sebe in svoje zdravje.
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Skrb za zdravje – odgovori učencev v %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

61,5
53,8
46,2
38,5 38,5
30,8
23,1

23,1

23,1

15,4

Uživanje raznovrstne
hrane

30,8

15,4

Skrb za nego zob

Oskrba manjše odrgnine, Preprečevanje bolezni z
opekline
umivanjem rok

Graf 14: Odgovori učencev o napredovanju v spretnostih na področju skrbi za zdravje
Po mnenju učencev (Graf 14 in Tabela 17 v Prilogi 1) so delno napredovali pri uživanju
raznovrstne hrane in oskrbi manjše poškodbe. Zelo so napredovali pri preprečevanju
bolezni z umivanjem rok. V skrbi za redno umiranje zob sta oceni delni in znaten napredek
učencev po odstotnem deležu izenačena.
Na osnovi rezultatov sklenemo, da učenci prepoznavajo svoj napredek na področju skrbi za
zdravje in sicer tako glede uživanja raznovrstne hrane kot skrbi za nego zob, oskrbe
manjše poškodbe in preprečevanja bolezni z umivanjem rok. Odgovori obojih, učencev in
strokovnih delavcev, kažejo znaten napredek učencev na področju skrbi za lastno zdravje
in samostojnosti na tem področju, kar je za kvaliteto njihovega življenja zelo pozitivno in
pomembno.
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9.1.5 Spretnosti sodelovanja
Spretnosti sodelovanja – odgovori strokovnih delavcev v %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

59,6
50,0
45,2

46,2
40,4

37,5

12,5
8,7
0,0
Sodelovanje pri igri z učenci,
dijaki

Sodelovanje na zabavi z učenci,
dijaki

Sodelovanje na plesu z učenci,
dijaki

Graf 15: Odgovori strokovnih delavcev o napredovanju na področju sodelovanja z drugimi
Strokovni delavci večinoma menijo (Graf 15, Tabela 18 v Prilogi 1), da so učenci zelo
izboljšali svoje sodelovanje z drugimi učenci in dijaki na plesih. Tako jih meni skoraj 60%.
Učenci so po mnenju strokovnih delavcev delno izboljšali svoje spretnosti sodelovanja z
učenci in dijaki na zabavi. V spretnosti sodelovanja z učenci in dijaki pri igri pa so se
opredeljevali za kategoriji delnega izboljšanja (45,3%) in opaznega izboljšanja (46,2%).
Odstotki izbojšanja v vseh treh kategorijah spretnosti sodelovanja učencev z dijaki so
visoki. Kažejo na to, da so učenci in dijaki v času izvajanja delavnic izkušenjskega in
vrstniškega učenja razvili zelo pristne in prijateljske odnose, visoko stopnjo pripadnosti,
medsebojnega zaupanja in sodelovanja.

- 58 -

Izkustveno in vrstniško učenje učencev z motnjo v duševnem razvoju
Diplomsko delo, Ljubljana, Pedagoška fakulteta

Spretnosti sodelovanja – odgovori učencev v %
Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

69,2
61,5
53,8

38,5

38,5
30,8

7,7
0,0

0,0

Sodelovanje pri igri z učenci, dijaki Sodelovanje na zabavi z učenci,
dijaki

Sodelovanje na plesu z učenci,
dijaki

Graf 16: Odgovori učencev o napredovanju na področju sodelovanja z drugimi
Glede na ugotovitve (Graf 16 in Tabela 19 v Prilogi 1) lahko zaključimo, da so učenci
menili, da so najbolj napredovali v sodelovanju na zabavi z učenci in dijaki v 61,5% in
sodelovanju na plesu z učenci in dijaki, kjer je kar 69,2% učencev je zaznalo svoj zelo
opazen napredek na tem področju.

Pregled zaznanega napredka v različnih spretnostih učencev
V okviru raziskovalnega vprašanja 1 sem želela ugotoviti, kako učenci in strokovni delavci
zaznavajo, da so učenci, ki med tednom bivajo v domu osnovne šole in sodelujejo v
projektu izkustvenega in vrstniškega učenja v šolskem kontekstu, napredovali v svojih
spretnostih s področja socialnih odnosov, v spretnostih za delo, na področju skrbi za
zdravje, sodelovanja z drugimi in uveljavljanja samega sebe.
Tako učenci kot strokovni delavci so menili, da so učenci zelo napredovali oziroma
izboljšali svoje socialne spretnosti: poslušanje, pogovarjanje, vključevanje v skupine in
sklepanje prijateljstev. Največji napredek na področju socialnih spretnosti strokovni
delavci in učenci zaznajo pri: poslušanju dijakov, pogovarjanju z dijaki, vključevanju v
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skupine dijakov in sklepanju prijateljstev z dijaki. Zelo izrazit napredek nekoliko pogosteje
zaznavajo tako učenci kot strokovni delavci. Iz navedenega sklepamo, da izkustveno in
vrstniško učenje pripomore k razvoju socialnih spretnosti učencev, vključenih v projekt.
Socialne spretnosti, kot npr. poslušanje, pogovarjanje, vključevanje v skupine, sklepanje
prijateljstev so pomembne za lažje vključevanje in sprejetost učencev z motnjo v
duševnem razvoju med vrstnike in v širše okolje. Z dobro razvitimi socialnimi spretnostmi
imajo učenci več možnosti za bolj kakovostno, bolj bogato in uspešno življenje v družbi.
Napredek učencev na področju razvoja socialnih spretnosti je velik. Dokazali smo, da
lahko s primerno vsebino, dobrim načrtom in kontinuiranim delom zelo napredujejo na
področju učenja socialnih spretnosti tudi otroci z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem
razvoju.
Na področju uveljavljanja samega seb eso učenci in strokovni delavci ocenili, da so v
raziskavi sodelujoči učenci po mnenju strokovnih delavcev delno in zelo napredovali na
vseh ocenjevanih področjih: nastopanju pred drugimi, izražanju svojega mnenja v skupini,
upoštevanju mnenj drugih v skupini in v pomoči drugim v skupini. Po mnenju učencev so
najbolj napredovali na področju nudenja pomoči drugim v skupini. Iz navedenega je
razviden opazen razvoj spretnosti uveljavljanja samega sebe na področjih, ki so pomembne
pri vključevanju v različne dejavnosti, kot tudi, da so tudi učenci s težjo, zmerno in lažjo
motnjo v duševnem razvoju enakopravni in aktivni člani različnih skupin.
Različne delovne spretnosti so tisto področje, ki ga lahko pri osebah z motnjo v duševnem
razvoju s treningom razvijemo v znatni meri, kar je pokazala tudi naša raziskava.
Najmanjši napredek teh učencev je bil zaznan na področju načrtovanja izvedbe preproste
naloge. Ker gre za zahtevnejše miselne procese, ki učencem z motnjo v duševnem razvoju
povzročajo največ težav, je razumljivo, da je tu napredek najmanj opazen. Na področju
uporabe preprostih orodij in izdelovanja različnih izdelkov pa je bil zaznan znaten
napredek učencev.
Skrb za zdravje predstavlja pomemben vidik življenja vsakega posameznika. Za učence z
motnjo v duševnem razvoju lahko trdimo, da so v okviru vrstniškega in izkustvenega
učenja napredovali v vseh opazovanih kategorijah: v skrbi za nego zob, v oskrbi manjše
odrgnine in v preprečevanju bolezni. Z zdravim načinom življenja pripomoremo h
kvalitetnejšemu življenju učencev in njihovemu boljšemu zdravju, kar vpliva na življenje
njihovih družin in je dobra naložba za nadaljnje življenje.
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Na področju spretnosti sodelovanja učencev z motnjo v duševnem razvoju z drugimi je
največ strokovnih delavcev in učencev menilo, da so zaznali zelo izrazit napredek v vseh
treh opazovanih dejavnostih: v sodelovanju pri igri, sodelovanju na zabavi in sodelovanju
na plesu. To pomeni, da so dejavnosti igre, zabave in plesa učencem všeč, da so se vanje
dejavno vključili in pri tem uživali ter da so v teh dejavnostih dosegli tudi največji
napredek.
Odgovori intervjujvanih učencev in strokovnih delavcev doma šole dokazujejo, da so
učenci dosegli opazen ali zelo opazen napredek na področju pridobivanja socialnih
spretnosti, uveljavljanja samega sebe, v uporabi preprostega orodja, pri skrbi za zdravje in
sodelovanju z drugimi. Naše začetno predvidevanje (P1) smo z dobljenimi rezultati v celoti
potrdili.

9.2

Evalvacija projekta izkušenjskega in vrstniškega učenja s strani učencev,
dijakov, strokovnih delavcev in staršev

V okviru raziskave nas je v raziskovalnem vprašanju 2 zanimalo, kako učenci s posebnimi
potrebami, ki bivajo v domu šole in dijaki evalvirajo projekt izkušenjskega in vrstniškega
učenja, ki se izvaja v šolskem kontekstu. V okviru raziskovalnega vprašanju 3 pa smo
želeli raziskati in ugotoviti, kako strokovni delavci vrednotijo projektno delo, timsko
sodelovanje, izkustveno in vrstniško učenje v okviru projekta. Z raziskovalnim vprašanjem
4 smo želeli tudi ugotoviti, kakšno je mnenje staršev učencev s posebnimi potrebami o
projektu izkušenjskega in vrstniškega učenja učencev z dijaki.
Na omenjena raziskovalna vprašanja bom odgovorila z analizo in interpretacijo
polstrukturiranih intervjujev učencev, dijakov, strokovnih delavcev in staršev. Pri
interpretaciji intervjujev bom izhajala iz navedb intervjuvancev o prednostih in
pomanjkljivostih projekta.

9.2.1 Evalvacija projekta z vidika izkušenj in doživetij udeležencev
Zanimalo nas je, kaj udeleženci strokovni delavci, dijaki in učenci, pridobijo na delavnicah
izkustvenega učenjav okviru projekta. Odgovore intervjuvancev predstavljamo v Tabeli
20.
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Tabela 20: Evalvacija projekta z vidika izkušenj in doživetij udeležencev

Strokovni
delavci

Intervjuvanci

Prednosti
izkustvenega učenja

Strokovna del. 1

 odprtost in sodelovanje

Pomanjkljivosti
izkustvenega
učenja
 ni

 razvijanje mišljenja
 razvijanje govornih spretnosti
 razvijanje ustvarjalnih spretnosti
Strokovna del. 2

 konkretna in praktična izvedba

 ni

 pridobivanje izkušenj
 učenje z opazovanjem
 kritično razmišljanje
 različnost metod in tehnik dela
Strokovna del. 3

 pridobivanje izkušenj

 ni

 ugodna, pozitivna in varna klima
 doživljanje uspeha
 samozavestnejši posamezniki
Dijaki

Dijakinja 1

 sproščeno vzdušje

 ni

 delavnice v obliki iger
Dijakinja 2

 sproščenost in opaženost
 pohvaljen posameznik in skupina
 praktično delo in ustvarjanje

Učenci

Dijak 3

 prostovoljna udeležba

Učenka 1

 sproščeno vzdušje

 ni

 poučne vsebine

Starši

Učenec 2

 raznovrstne in pestre delavnice

Učenka 3

 delavnice za zabavo

Starš 1

 možnost učenja od vrstnikov

Starš 2

 učenci izvedo za delo v srednji šoli

 ni

Prednosti izkustvenega učenja so po mnenju strokovnih delavk v konkretni in praktični
izvedbi vsebin in pridobljenih izkušnjah, možnostjo opazovanje in kritičnega razmišljanja.
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Zunanja izvajalka 3 navaja:
»Izkušnja, posebej takšna, ki posamezniku nudi ugodje in ugled v skupini, je ključnega
pomena za uspeh in dobro počutje skupine in vodi k samozavestnejšim posameznikom.«
Strokovna delavka 1 poudarja, da izkustveno učenje »razvija mišljenje, govorne in
ustvarjalne spretnosti udeležencev.« Vpletenost v celotno izkušnjo in raznovrstne in pestre
delavnice zagotavljajo pri udeležencih pridobivanje spretnosti na različnih področjih.
Zunanja izvajalka 3 poudarja: »Pomembna je pozitivna in varna klima, ki nudi občutek
sprejetosti, predvsem pa nudi okolje za iskanje rešitev ob morebitnih konfliktih.« Strahovi
in anksiozna stanja posamezniku onemogočajo uspešno učenje, varna klima in občutek
sprejetosti pa učinkovitost učenja povečujejo. Mnenje strokovne delavke 2 je, da »otrokom
ni zanimivo suhoparno učenje iz knjig«. Učenje iz knjig je eden izmed načinov učenja.
Različnim učnim tipom osebnosti ustrezajo različni načini vzgojno izobraževalnega dela.
Pri učenju je pomembna vpletenost v celotno izkušnjo, npr. skupno dogajanje in
razmišljanje ter refleksija o izkušnji. Izkustveno učenje poveže človekovo čutno in
čustveno izkušnjo, razmišljanje, analiziranje in delovanje v celoto.
Dijakom je pomembno sproščeno in ustvarjalno vzdušje ter pestre vsebine in oblike dela.
Dijakinja 1 navaja:
»Ker smo na delavnicah bolj sproščeni, si neko snov lažje zapomnimo. Bolj si zapomnimo
tudi zato, ker so delavnice pripravljene v obliki iger.«
Dijakinja 2 izpostavlja: »Vedno je dobro opažen in pohvaljen prispevek posameznika in
delo skupine.« Dijak 3 meni: »Delavnice so neobvezne, prihajamo prostovoljno, ker tako
hočemo in ne ker moramo.«
Učenci vidijo prednost vrstniškega učenja v sproščenem vzdušju in pogovarjanju, poučnih,
pestrih in zanimivih delavnicah in delavnicah za zabavo. Učenka 1 pohvali: »Na
delavnicah se veliko pogovarjamo, se zabavamo. Je poučno.« Učencu 2 je všeč: »da se
pogovarjamo, igramo, razgibavamo in izdelujemo različne izdelke.« Učenka 3 izpoveduje :
»Na vrstniškem učenju se tudi zabavamo.«
Starši vidijo prednost delavnic izkustvenega učenja učencev in dijakov v tem, da se učenci
lahko učijo od vrstnikov in da od njih izvedo, kako poteka življenje in delo v srednji šoli.
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9.2.2 Evalvacija projekta z vidika druženja in sklepanja prijateljstev
S polstrukturiranimi intervjuji sem želela ugotoviti mnenje intervjuvanih strokovnih
delavcev in staršev o tem, kaj učenci pridobijo z vrstniškim učenjem in druženjem z dijaki.
Odgovori so prikazani v Tabeli 21.
Tabela 21: Evalvacija projekta z vidika druženja in sklepanja prijateljstev
Intervjuvanci
Strokovni

Strokovna del. 1

delavci

Prednosti

Pomanjkljivosti

vrstniškega učenja

vrstniškega učenja

 navezovanje stikov

 neredno prihajanje

 sodelovanje

dijakov

 lažje vključevanje v okolje
 smeh, veselje učencev in dijakov
 neučakanost učencev
Strokovna del. 2

 prostovoljno druženje

 ni

 zgled starejših vrstnikov
Strokovna del. 3

 možnost identifikacije za učence

 ni

 ciljna usmerjenostdruženj
 načrtovana druženja
 pomoč učencem
Starši

Starš 1

 družba starejših vrstnikov

 ni

 spremembe v vedenju
Starš 2

 identifikacija z dijaki

Starš 3

 identifikacija z dijaki

Strokovne delavke so zaznale prednosti vrstniškega učenja in druženja v neformalnem
prostovoljnem druženju dijakov in učencev ter lažjem vključevanju učencev s posebnimi
potrebami v družbo vrstnikov in okolje (strokovna delavka 1):
»Prednosti vrstniškega učenja učencev in dijakov vidim v navezovanju stikov, sodelovanju,
odprtosti, lažjem vključevanju v okolje, smehu, veselju in neučakanosti.«
Vsak ima neko znanje oziroma izkušnjo, ki jo v procesu učenja izgrajuje. Učenje ni
osamljen proces, temveč poteka v interakciji z okoljem in drugimi udeleženci. Pri učenju je
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zelo pomembna sprotna povratna informacija, ki jo dobimo od drugih. Znanje ustvarja
vsak sam v zanj značilnem procesu osmišljanje izkušenj in tako so nove izkušnje podlaga
za nadaljevanje procesa učanja.
Strokovna delavka 2 izpostavlja, da »so dijaki učencem za zgled in da jim učenci želijo biti
podobni« in s tem poudarja možnost in vpliv pozitivne identifikacije med vrstniki v
skupini. Zunanja izvajalka 3 meni, da gre »za pomemben vidik socialnega razvoja
posameznika, saj na poti osamosvajanja in pridobivanja izobrazbe mladostnikov
predstavljajo vrstniki tisto podporo in identifikacijo, ki mlademu omogoča napredek in
razvoj. Ker gre za jasno postavljene cilje, namene in vsebine dejavnosti, so spremembe še
večjekot pri naključnem vrstniškem druženju.« Sprejemanje učencev s posebnimi
potrebami s strani vrstnikov preprečuje socialne anksioznosti učencev. V obdobju
mladostništva stopi v ospredje potreba mladostnika po druženju in pripadnosti vrstniški
skupini. Ustrezno razvite socialne spretnosti so pogoj, da vrstniki opazijo mladostnika in
ga sprejmejo kot enakovrednega člana svoje skupine ali za prijatelja.
Vrstniško učenje in druženje dijakov z učenci s posebnimi potrebami predstavlja
»pozitivno izkušnjo vključevanja mladostnika v tiste družbene skupine, s katerimi se v
naključnem vrstniškem druženju verjetno ne bi srečevali, zagotovo pa se ne bi srečevali v
takšni meri.« Dijaki, vključeni v projekt izkustvenega in vrstniškega učenja, so dobro
spoznali otroke z motnjo v duševnem razvoju. Spoznali so funkcioniranje učencev in
njihove sposobnosti, kar spreminja njihov odnos do različnosti ter usmeritev za nadaljni
študij in življenjsko pot.
Za učence so vrstniki pomembni zato, ker se morajo vskupini vesti po pravilih skupine,
sicer niso sprejeti in jih skupina izloči. Možnost pozitivnih identifikacijskih vzorcev
predstavlja pravo smer v človekovem razvoju. Zelo pomembna je pri mladih, ki šele
izgrajujejo svojo osebnost in so v obdobju mladostništva v fazi izgradnje lastne identitete,
zato so v tem odbodju za mlade zelo pomembne vzpodbude in možnosti za pozitivno
identifikacijo. Strokovna delavka 3 je izpovedala:
»Vrstniško učenje lahko preseže svoje dimenzije in postane prijateljska skupina, kar je
izreden uspeh določenega projekta.«
Strokovne delavke ne vidijo pomanjkljivosti vrstniškega učenja. Strokovna delavka 1
pravi:
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» Morda želja učencev, da bi dijaki vedno redno prihajali na delavnice«.
Strokovna delavka 2 poudarja, da je lahko »identifikacija in posnemanje

starejših

vrstnikov tudi možnost posnemanja negativnih vedenjskih vzorcev«.
Starši (1, 2 in 3) poudarjajo možnost identifikacije učenca z vrstniki. Starš 1 pove:
»Sin ima rad družbo starejših vrstnikov. Všeč mu je, da se nekaj » resnega« dogaja.
Druženje in sklepanje prijateljstev učencev z motnjo v duševnem razvoju in dijakov ima
pozitiven vpliv za obe skupini. Učenci s posebnimi potrebami imajo možnost pozitivne
identifikacije, učenja od vrstnikov in vključevanja v skupino vrstnikov. Dijaki poglabljajo
ter širijo znaje in izkušnje z učenci s posebnimi potrebami, ki so za njih pomembne v
vsakdanjem življenju pri odločitvah glede njihove zaposlitve in nadaljnjega študija.

9.2.3 Evalvacija projekta z vidika pristopa in načina izvajanja
Zanimalo me je mnenje strokovnih delavcev o projektnem delu kot načinu izvajanja
projekta izkustvenega in vrstniškega učenja. Rezultati tega dela intervjujev so prikazani v
Tabeli 22.

Tabela 22: Evalvacija projekta z vidika pristopa in načina izvajanja

Strokovni

Intervjuvanke

Prednosti

Pomanjkljivosti

Strokovna del. 1

 metodični postopek

 ni

delavci

 nadgradnja
Strokovna del. 2

 dajanje pobud in idej
 načrtovanje izvedbe
 izvedba in evalvacija
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 nov krog načrtovanja
Strokovna del. 3

 učenje socialnih veščin

 ni

 preverjanje naučenega
Dijaki

Dijakinja 1

 izkustveno naravnane delavnice

 ni

 vsebinsko pestre delavnice
Učenci

Dijak 2

 delavnice z zabavno vsebino

 ni

Učenka 1

 veliko se pogovarjamo

 ni

 je zabavno in poučno
Starši

Učenec 2

 praktično delo, zabavne vsebine

 ni

Starš 1

 pomen druženja z vrstniki

 ni

Starš 2

 možnost učenja od vrstnikov

 ni

 vrstniki so učencem za vzor

 ni

Prednost vrstniškega učenja kot projektnega dela je po mnenju intervjuvank v metodičnem
postopku in evalvaciji. Strokovna delavka 2 je povedala:
»Prednost projektnega načina dela je v dajanju pobud, načrtovanju izvedbe, izvajanju
zastavljenih ciljev, sprotni in končni evalvaciji ter v ponovnem iskanju novih ciljev in idej
oziroma ponovitvi novega kroga«.
Gre za način dela, po katerem se udeleženci učijo razmišljati in delati projektno ter
pridobivajo spretnosti, ki so potrebne za tovrstno delo. Strokovna delavka 1 poudarja, da je
prednost »nadgradnja in razvoj ideje«. Izvajalci se učijo postopkov vodenja in izvajanja
projekta od zamisli in načrtovanja njegove izvedbe do končnega produkta in projektnega
dela. Z izvajanjem različnih aktivnosti bogatijo svoje znanje in razvijajo različne
sposobnosti in spretnosti. Delavnicam sledi evalvacija, kar pomeni, da se delo konča z
analizo in oceno poteka in izvedbe delavnice.
Pomanjkljivost je večkrat časovna vezanost, ki je ena ura tedensko. Pomanjkljivosti po
mnenju zunanje izvajalke 3 so lahko tudi:
»nevključenost vseh članov, morda izrinjenost nekaterih članov, nelagodje,
nepripravljenost na sodelovanje v obstoječem projektu, užaljenost... Tudi prevelika
oziroma prepogosta vpletenost mentorja. Vrstniška skupina v tem primeru ne pride do
izraza v vsej svoji polnosti in pestrosti.«
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Učenka 1: »Več se pogovarjamo kot pri delu v razredu. Delo je poučno. Imamo veliko
zabav. Zdi se mi, da so delavnice enkrat tedensko čisto dovolj.« Učenec 2 navaja:
»Prednost delavnic je v tem, da se pogovarjamo, da imamo različne igre, razgibavamo se
in plešemo ter izdelujemo izdelke.« Učenka 3 poudarja: »Prednost delavnic je, da se
zabavam, zato ne bi nič spremenila.« Spreminjamo prepričanje, da je učenje dobro in
učinkovito le, če je prisotno zgolj trdo in resno učno delo. Če ob delu tudi uživamo in se
zabavamo, je uspeh našega dela in prizadevanj popoln.
Mama 1 je mnenja, da je projekt super ter dodaja: »Dobro je, da se otroci učijo od
vrstnikov in niso zapostavljeni od drugih otrok.« Učenci imajo družbo, ki je sicer ne bi
imeli in bi bili izolirani, umaknjeni in potisnjeni v svoj svet. Mama 2 izpostavlja: »Zdi se
mi pomembno, da osnovnošolci slišijo od dijakov za delo v srednji šoli, kaj in kako je v
srednji šoli in kako se morajo učiti. Tako se tudi malo pripravijo na srednjo šolo.« Za
mlade so pomembne informacije vrstnikov in identifikacijski vzorci, saj imajo vrstniki
velik vpliv v posameznikovem razvoju, ki je največji prav v odbodju mladostništva, ko
mladostniki iščejo in gradijo svojo identiteto.
Dijaki navajajo, da so izkustveno naravnane in vsebinsko pestre delavnice zanimive
učencem in dijakom. Dijakinja 1 meni: »Najbolj všeč so mi delavnice, kjer lahko učenci
pokažejo svoje ročne spretnosti.« Dijakinji 2 so bile najbolj všeč rojstnodnevne igre in
delavnice s petjem in plesom. Dijaku 3 so najbolj ostale v spominu delavnice, ko smo se
igrali igrice, ki so namenjene tim-buildingu in ice-breakingu. Da je vsebina delavnic
zanimiva, je potrebno dobro poznati značilnosti udeležencev, kot so sposobnosti
posameznikov, osebnostne značilnosti, izkušnje in pričakovanja, starost in spol.
Pomembne so želje učencev in možnosti izvedbe.
Všečnost izkustvenega učenja poudarjajo tudi učenci. Učenka 1 je povedala: »Najbolj všeč
mi je bilo, ko so delavnice pripravili srednješolci ter na zabavah in božična večerja.«
Učenec 2 dodaja: »Vse delavnice so mi bile všeč: npr. ko smo delali plakate, vabila, kviz.
Svetovna je bila pevka Špela s harmoniko.« Učenka 3 je povedala: »Najbolj všeč mi je bilo,
ko smo delali plakate s srednješolkami in ko smo plesali. Nobenih delavnic ne bi izpustila.«
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9.2.4 Evalvacija projekta z vidika vpliva na učence, strokovne delavce in ustanovo
V intervjuju sem želela ugotoviti, kakšen pomen pripišejo strokovne delavke timskemu
delu v okviru projekta vrstniškega in izkustvenega učenja učencev in dijakov v domu
osnovne šole. Odgovori intervjuvanih strokovnih delavk so prikazani v Tabeli 23.
Tabela 23: Evalvacija projekta z vidika vpliva na učence, strokovne delavce in ustanovo

Strokovni

Intervjuvanke

Prednosti

Pomanjkljivosti

Strokovna del. 1

 izboljšanje domskega življenja

 ni

delavci

 bogatenje domskega življenja
Strokovna del. 2

 dogovarjanje in povezanost skupine

 ni

 zaupanje in sodelovanje
 skupni cilj
Strokovna del. 3

 pestrost idej in mnenj

 ni

 argumentiranje svojega mnenja
 »rast« skupine
 prevzemanje odgovornosti
 delitev nalog
 vodenje s sodelovanjem
 inovativnost
 usmerjenost v rešitve
 aktivna participacija
Prednosti timskega dela v okviru projekta strokovne delavke 1, 2 in 3 vidijo v
dogovarjanju, povezanosti v skupni nalogi, zaupanju drug drugemu. Dobro delujoč in
usklajen tim gradi medsebojno zaupanje, sproščeno komunikacijo, pozitivno soodvisnost
in podporo (A. Polak, 2007), kar smo v projektu izkustvenega in vrstniškega učenja tudi
dosegli. Zunanja izvajalka 3 navaja:
» Pestrost idej, soočanje različnih mnenj, argumentiranje svojega mnenja, oblikovanje
pozitivne samopodobe z rastjo skupine in uspešno doseženimi cilji, sodelovanje,
prevzemanje odgovornosti za svoje naloge, deljenje nalog, vodenje s sodelovanjem,
inovativnost, usmerjenost na rešitve, aktivna participacija... vse to so pomembne dimenzije,
ki jih prinese timsko delo.«
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Porazdelitev nalog omogoča vsebinsko in interesno specializacijo, kar omogoča bolj
popolno, primerno, strokovno in uspešno delo. Prav tako omogoča uskladitev pričakovanj
in zahtev ter večjo integracijo znanja učencev (A. Polak, 2007). Strokovna delavka 1 vidi
prednosti timskega dela v okviru projekta kot možnost »izboljšanja in bogatenja domskega
življenja«. Od timskega dela imajo prednosti vsi: učenci, učitelji in dom kot institucija.
Pomanjkljivosti timskega dela v okviru projekta strokovne delavke 1, 2 in 3 ne najdejo.

9.2.5 Evalvacija projekta z vidika motivacije in aktivnosti udeležencev v projektu
Zanimalo me je, kako projekt izkustvenega in vrstniškega učenja motivira učence in dijake
za vključitev in sodelovanje. Odgovori intervjujev so prikazani v Tabeli 24.
Tabela 24: Evalvacija projekta z vidika motivacije udeležencev v projektu

Učenci

Intervjuvanci

Motivacija za vključitev v delavnice

Učenka 1

 želja po vključitvi in druženju
 želja po učenju
 želja po spoznavanju več prijateljev

Učenec 2

 izdelovanje izdelkov, voščilnic, okraskov
 dobro počutje na delavnicah
 želja po druženju

Učenka 3

 druženje s srednješolkami
 ustvarjanje s srednješolkami
 skupna zabava

Dijaki

Dijakinja 1

 da spoznam drugačne od sebe
 da se od njih kaj naučim
 pridobim znanje, kako ravnati
 velik pomen mi pomeni njihovo prijateljstvo

Dijakinja 2

 vedno znova me spravijo v dobro voljo
 ker se z njimi sprostim
 ker je to čas, v katerem uživam
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Dijak 3

 ker vabijo prostovoljce, da se vključijo
 ker je to prostovoljstvo drugačno

Motivacija predstavljato, kar nas vzpodbudi, da nekaj naredimo, da nas spravi v gibanje.
Učenka 1 navaja, da so bile največja motivacija za sodelovanje v projektu njene želje:
»da se vključim, da se družim z vrstniki, da se nekaj naučim in spoznam več prijateljev.«
Za učenca 2 je bila motivacija za vključitev: »Ker izdelujemo izdelke, ker se dobro
počutim, ker mi je fino,ker se družimo.« Učenka 3 dodaja: »V delavnice sem se ključila
zato, da delam s srednješolkami, da se družim in da se zabavam.«
Dijaki navajajo kot razlog vključitve v projekt prostovoljno delo, spoznavanje drugačnosti,
željo po učenju, doživljanje prijetnih občutkov in užitek. Dijakinja 1 dodaja: »Velik pomen
zame je prijateljstvo učencev.« Dijak 3 meni: »To prostovoljno delo je drugačno in je
veliko boljše, kot si ga predstavljajo drugi.«
Da smo se pripravljeni vključiti v neko dejavnost, moramo začutiti izziv, da nas nekaj
pritegne, da nas nekdo nagovori, povabi ipd. Za učence in dijake je vključenost v različne
dejavnosti pomembna zaradi pridobivanja različnih izkušenj, učenja, zapomnitve prostega
časa, vključenosti v družbo. Na ta način na mlade delujemo preventivno, pa tudi kurativno.
Z izkustvenim in vrstniškim učenjem, ki ga izvajamo, dosegamo vse to. Pričakovanja vseh
presegamo s tem, da se ob delu in druženju tudi zabavamo, veselimo in uživamo.
V raziskavi sem želela izvedeti tudi, kakšne spremembe opažajo strokovni delavci in starši
v aktivnostih učencev. Odgovori so prikazani v Tabeli 25.

Tabela 25: Evalvacija projekta z vidika sprememb v funkcioniranju udeležencev v
projektu
Intervjuvanci

Pozitivne spremembe v funkcioniranju

Negativne

učencev in dijakov

spremembe

Strokovni Strokovna del. 1

 odprtost v komunikaciji pri učencih

 ni

delavci

 sprejemanje in sodelovanje pri dijakih
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Strokovna del. 2

 bolj umirjeni učenci

 ni

 učenci so spretnejši v izražanju
 sprejemanje in odprtost dijakov
Strokovna del. 3

 skupno sodelovanje vseh

 ni

 odprtost v odnosih učencev in dijakov
 skupina diha drug z drugim
 upoštevana je individualnost
 močna pripadnost skupini
Starši

Starš 1

 manj uporništva in trme

 ni

 uživa
Starš 2

 večja pripravljenost za sodelovanje

 ni

 večja pripravljenost za učenje
Starš 3

 ni sprememb

 ni

Pri učencih s posebnimi potrebami strokovne delavke opažajo odprtost v komunikaciji in
vpliv na pozitivno samopodobo. Strokovna delavka 2 dodaja:
»Učenci se veselijo vsake srede. Med njimi in dijaki se pletejo niti prijateljstva in
naklonjenosti. Učenci so bolj mirni, potrpežljivi. Počutijo se sprejeti in zato določeni
spremenijo svoje vedenje na boljše. Manj je konfliktov. Postanejo bolj spretni v izražanju.«
Zunanja izvajalka 3 opisuje: »Skupno sodelovanje, druženje, spoznavanje drugačnosti in
odprtost v odnosih me je kot zunanjo izvajalko zelo navdušilo. Letošnja skupina diha drug
z drugim. Posamezniku omogoča individualnost. Nihče nikogar ne obsoja ali kako drugače
izključuje. Po mojem mnenju je vrstniško učenje kvalitetno prispevalo k razvoju
samozavedanja mladostnikov, pozitivni samopodobi in večji pripadnosti skupini.«
Pri dijakih opažajo strokovne delavke napredek v razumevanju in sprejemanju drugačnosti
in sodelovanju z učenci s posebnimi potrebami. Strokovna delavka 2 poudarja:
»Dijaki imajo radi učence in se navežejo nanje. Menim, da ima to vpliv na njihovo
poklicno usmeritev. Če si danes prostovoljec, potem imaš široko srce za soljudi in takšni so
naši dijaki.«
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Mama 1 navaja: » Doma vidim, da se je sin zelo spremenil. Manj je trmast in uporniški. Sin
ne govori, sem pa videla slike na spletni strani šole in vidim, da sodeluje in uživa.« Mama
2: »Sin včasih kaj pove o delavnicah. Prinese in pokaže izdelke. Bolj je začel sodelovati pri
pouku in se bolj uči.« Mama 3 pravi, da ne opazi sprememb.
Strokovni delavci in starši opažajo pozitivne spremembe v funkcioniranju učencev in
dijakov, ki so vključeni v projekt. Odprtost v komunikaciji, večja spretnost v izražanju,
aktivno sodelovanje in pripravljenost za delo, učencem omogočajo uspešnejše delo in
vključitev v družbo vrstnikov. Sprejemanje in rezumevanje drugačnosti ter prostovoljno
delo dijakov so naložbe za njihov nadaljni razvoj in razvoj družbe.

9.2.6 Evalvacija projekta z vidika vključenosti in socialne sprejetnosti udeležencev
Zanimalo me je, ali smo s skupinskim delom, ki smo ga spodbujali in načrtno izvajali,
prispevali k večji vključenosti in sprejetosti učencev in dijakov. Odgovori so prikazani v
Tabeli 26.
Tabela 26: Evalvacija projekta z vidika vključenosti in socialne sprejetnosti udeležencev
Intervjuvanci

Prednosti skupinskega dela

Pomanjkljivosti
skupinskega dela

Dijaki

Dijakinja 1

 pohvala za skupinsko delo

 ni

Dijakinja 2

 dobro počutje v skupini

 ni

 delo vsakega je bilo vidno
 pohvala in nagrada
 druženje in pomoč
Dijak 3

 sodelovanje in sprejetost

 ni

 delo upoštevano in pohvaljeno
Učenci

Učenka 1

 delo v skupini je bilo fajn

 nezmožnost dogovora

Učenec 2

 sprejetost v skupini

 ni

Učenka 3

 sodelovanje in pomoč

 ni

 pohvala za trud
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Dijaki 1, 2 in 3 povedo, da so v skupini vedno dobro sprejeti ne glede na sestavo skupine.
Med seboj so si pomagali in porajale so se nove ideje. Dijakinja 1:
»Navadno sem bila tista, ki sem učencem pomagala na začetku. Nalogo so učenci sami
dokončali.«
Dijakinja 1 je povedala: »Za delo sem bila vedno pohvaljena in upoštevana. Največja
nagrada mi je bilo zadovoljstvo učencev ob opravljeni nalogi in dobro počutje v skupini.«
Učenka 1 je razložila: «Ko delamo v skupinah, je bolj fino, kot če delaš sam. Pri
skupinskem delu mi je všeč, da se skupaj pogovorimo, razdelimo delo in delamo. Ni mi
všeč, če se v skupini nismo mogli dogovoriti.« Učenec 2 dodaja: »V skupini mi je fino, ker
se družimo in smo prijatelji. Za svoje delo sem bil pohvaljen.« Učenka 3 je povedala:
»Všeč mi je, da se v skupini pogovarjamo, da se zabavamo. Za svoje delo v skupini sem
bila pohvaljena, kar mi je bilo zelo všeč.«
Skupinsko delo navaja posameznike na sodelovanje, dogovarjanje, vključevanje in skupno
reševanje nalog. Vsak mora opraviti svoj del naloge in sodelovati za uspešno skupno
izvedbo. Za uspešno dokončane naloge in preprečevanje izolacije posameznika je
sposobnost vključevanja, podrejanja, prilagajanja in sodelovanja zelo pomembna.Videti je,
da nam je s skupinsko zastavljanimi nalogami uspelo doseči, da so učenci začutili
pomembnost sodelovanja. Vsi intervjuvanci so navedli, da so pri skupinskem delu tudi
uživali. Predstavitve opravljenega dela in nalog smo vedno pripravili tako, da so vsi
sodelujoči doživeli potrditev za trud in uspešno delo

9.2.7 Doživljanje delavnic in počutje udeležencev na delavnicah
V raziskavi me je zanimalo, kako udeleženci raziskave doživljajo in se počutijo na
delavnicah (glej Tabelo 27).
Tabela 27: Doživljanje delavnic in počutje udeležencev na delavnicah
Strokovne

Pozitivno počutje

delavke

Negativno
počutje
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Strokovni Strokovna del. 1

 prijetno, sproščeno, razbremenjujoče

 ni

delavci

Strokovna del. 2

 vedno zelo pozitivno

 ni

Strokovna del. 3

 dobro počutje, sprejeta, dobrodošla

 ni

Učenka 1

 dijaki vedno pridejo dobre volje

 ni

Učenec 2

 smo prijatelji, radi se družino

 ni

Učenka 3

 dijaki se radi družijo z nami

 ni

Dijakinja 1

 vedno smo dobrodošli

 ni

Dijakinja 2

 veselje, objemi in sproščenost

 ni

Dijak 3

 njihova družba mi veliko pomeni

 ni

Učenci

Dijaki

Intervjuvane strokovne delavke (1, 2 in 3) opišejo doživljanje in počutje na delavnicah kot
prijetno, sproščeno in razbremenjujoče. Strokovna delavka 2 opisuje: »Včasih mi je žal, da
v mojih dijaških letih nismo imeli takšnih možnosti. Sodelovanje s Fakulteto za zdravstvene
vede in Srednjo zdravstveno šolo Maribor vsem predstavlja nov način zdravstvene vzgoje
mladih.« Zunanja izvajalka 3:
»Vedno sem se na delavnicah dobro počutila. Iskreno smo se zabavali in se drug od
drugega ogromno naučili.«
Počutje: Dijaki 1, 2, 3 povedo, da jim je najbolj všeč to, da jih učenci sprejmejo z velikim
veseljem, njihovi objemi in sproščenost. So dobri prijatelji. Dijakinja 1 pove:
»Največ sem učencem zaupala o svoji družini in šoli in to sem izvedela tudi od njih.«
Dijakinja 2: »Pri učencih mi je najbolj všeč to, da so iskreni. Povedo različno, včasih več,
včasih manj.« Dijak 3 dodaja: »Učencem sem povedal tisto, kar so vprašali, če je bilo
primerno. Velikokrat so mi učenci zaupali osebne stvari, ki jih vsak ne bi .«
Učenki 1 je bilo všeč: »ker dijaki pridejo dobre volje in se radi pogovarjajo z nami. Vedno
se kaj pogovorimo o mojem delu doma in v šoli. Dijaki so mi povedali o ocenah in kaj so
oni delali v šoli.« Učencu 2 je bilo pri dijakih najbolj všeč: »da smo prijatelji in da se
pogovarjamo, delamo in igramo. Povedal sem jim o sebi.« Učenka 3: »Najbolj všeč pri
dijakih mi je, da so prijazni in veseli. Radi se družijo z nami.«
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Doživljanje udeležencev delavnic je pozitivno. Veselje ob druženju, sproščeno vzdušje in
dobro počutje so odgovori, ki so jih učenci, dijaki, strokovni delavci in zunanji izvajalci o
doživljanju in počutju na delavnicah največkrat izrekli.

9.2.8 Predlogi intervjuvancev in dodatna mnenja o projektu
Zanimalo me je, ali imajo intervjuvani strokovni delavci, učenci in dijaki kakšne predloge
in ali želijo o delavnicah še kaj povedati. Podatki so prikazani v Tabeli 28.
Tabela 28: Predlogi in mnenja intervjuvancev
Intervjuvanci

Predlogi

Strokovni Strokovna del. 1

 še več dogajanja izven prostorov doma šole

delavci

Strokovna del. 2

 nima drugih predlogov

Strokovna del. 3

 vključitev v obstoječ šolski sistem

Učenka 1

 delavnice si želim še naprej

Učenec 2

 takega učenja še nisem videl, rad vidim da pridejo dijaki

Učenka 3

 nima predloga

Dijakinja 1

 bilo je super, res sem uživala

Dijakinja 2

 nima predloga

Dijak 3

 da so delavnice super

Učenci

Dijaki

Strokovne delavke menijo, da bi še več delavnic izvajali izven doma učencev. Nadaljevali
bi z inovativnim in timskim delom. Zunanja izvajalka 3 razmišlja o tutorstvu starejših
mladostnikov mlajšim ob prehodu v novo okolje.
Projekt vrstniškega učenja je zelo dodelana in načrtovana oblika nadgradnje dela v domu
učencev. Strokovna delavka 2 dodaja: »Vrstniško učenje je neformalna šola za življenje
tako za učence s posebnimi potrebami kot za dijake. To so spretnosti, ki jim vsi skupaj
vdahnemo življenje, da oživijo in živijo z nami in v nas.« Zunanja izvajalka 3 je mnenja, da
projekt deluje, pripomore k socialnemu razvoju, dviguje čustveno inteligenco in prispeva k
razvoju vseh vpletenih. Model bi bilo potrebno čim več uporabljati in razvijati na vseh
nivojih mladinskega dela.
Dijakinja 2 meni: »Super projekt in v njem res uživam.« Dijak 3: »Da so delavnice super.«
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Učenka 1: »Vrstniško učenje mi je všeč in bi ga še imela naprej.« Učenec 2 pove: »Takega
vrstniškega učenja še nisem videl. Rad vidim, da prihajajo dijaki.«
Intervjuje zaključujem z dodatkom strokovne delavke 1, ki je zapisala:
»Delavnice izkustvenega in vrstniškega učenja so zelo dobro načrtovane in so dodelana
oblika in kvalitetna nadgradnja domskega življenja in dela.«
Večjih sprememb glede organizacije in izvedbe delavnic izkustvenega in vrstniškega
učenja učenci, dijaki, strokovni delavci in starši ne navajajo. Predlogu o več delavnicah
izven doma šole bomo skušali v prihodnje nameniti še večjo pozornost. V osnovi pa način
in organizacija dela v delavnicah izkustvenega in vrstniškega učenja ostaja isti, saj daje
pozitivne rezultate in so udeleženci in izvajalci z njim zadovoljni.

9.3

Pregled potrditve raziskovalnih predvidevanj

Zaradi obsežnosti predstavljenih rezultatov raziskave so v spodnjih tabelah predstavljeni
preglednejši zapisi ugotovitev iz anketnih vprašalnikov in polstrukturiranih intervjujev z
učenci, dijaki, strokovnimi delavci in starši, s katerimi bom posamezna predvidevanja
potrdila ali ovrgla.

Tabela 29: Pregled potrditve oziroma zavrnitve Predvidevanja 1
Predvidevanje 1: Projekt vrstniško učenje ima po mnenju učencev in strokovnih
delavcev doma šole pozitiven vpliv na razvoj spretnosti učencev z motnjo v duševnem
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razvoju na področju socialnih spretnosti, spretnosti za delo, skrbi za zdravje, spretnosti
sodelovanja in uveljavljanja samega sebe.
Potrditev

strokovni delavci: vzgojitelj 1, vzgojitelj 2, varuhinja 3, Skupno

predvidevanja varuhinja 4, varuhinja 5, varuhinja 6, varuhinja 7, število
medicinska sestra 8, anketna vprašalnika z ocenjevalno virov: 8
lestvico
Zavrnitev

/

/

predvidevanja
Predvidevanje 1, da ima projekt vrstniško učenje po mnenju učencev in strokovnih
delavcev doma šole pozitiven vpliv na razvoj spretnosti učencev z motnjo v duševnem
razvoju na področjih socialnih spretnosti, uveljavljanja samega sebe, spretnosti za delo,
skrbi za zdravje in spretnosti sodelovanja, smo v celoti potrdili. Vse anketirane osebe so
potrdile, da so učenci delno ali zelo napredovali na vseh področjih, ki smo jih vključili v
Predvidevanje 1.

Tabela 30: Pregled potrditve oziroma zavrnitve Predvidevanja 2
Predvidevanje 2: Učenci z motnjo v duševnem razvoju in dijaki izražajo pozitivno
mnenje o projektu vrstniškega učenja kot oblike socialnega učenja v šolskem kontekstu.
Potrditev

dijak 1, dijakinja 2, dijakinja 3, učenka 1, učenka 2, Skupno

predvidevanja učenka 3, polstrukturirana intervjuja

virov: 6

Zavrnitev

/

/

število

predvidevanja
Predvidevanje 2, kjer smo predvidevali, da učenci z motnjo v duševnem razvoju in dijaki
izražajo pozitivno mnenje o evalviranju projekta vrstniškega učenja kot oblike socialnega
učenja v šolskem prostoru, smo potrdili. Vsi intervjuvani dijaki in učenci so z odgovori
potrdili pozitivne učinke projekta vrstniškega učenja.
Tabela 31: Pregled potrditve oziroma zavrnitve Predvidevanja 3
Predvidevanje 3: Strokovni delavki in zunanja izvajalka pozitivno vrednotijo projektno
delo, vrstniško in izkustveno učenjev projektu vrstniško učenje v šolskem kontekstu.
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Potrditev

strokovna delavka 1, strokovna delavka 2, zunanja Skupno

predvidevanja izvajalka 3, polstrukturirani intervju

virov: 3

Zavrnitev

/

/

število

predvidevanja
Predvidevanje 3, s katerim smo predvidevali, da strokovni delavki in zunanja izvajalka
pozitivno vrednotijo projektno delo, vrstniško in izkustveno učenje ter timsko delo v
projektu vrstniškega in izkustvenega učenje v šolskem kontekstu, smo potrdili. Strokovni
delavki 1 in 2 ter zunanja izvajalka pozitivno vrednotijo projektno delo, vrstniško učenje in
izkustveno učenje, ki ga izvajamo v projektu.

Tabela 32: Pregled potrditve oziroma zavrnitve Predvidevanja 4
Predvidevanje 4: Starši izražajo pozitivno mnenje o izvajajočem projektu vrstniškega
učenja in druženja učenca z dijaki.
Potrditev

mama 1, mama 2, mama 3, polstrukturirani intervju

predvidevanja
Zavrnitev

Skupno

število

virov: 3
/

/

predvidevanja
Predvidevanje 4, s katerim smo predvidevali, da starši izražajo pozitivno mnenje o
izvajajočem projektu vrstniškega učenja in druženja učenca z dijaki, smo prav tako
potrdili. Mama1, mama 2 in mama 3 izražajo pozitivno mnenje o izvajajočem projektu
vrstniškega učenja in druženja učenca z dijaki.
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10 SKLEPNE UGOTOVITVE
O projektu izkustvenega in vrstniškega učenja v domu učencev osnovne šole Minke
Namestnik – Sonje in dijakov Srednje šole Slovenska Bistrica ter Srednje zdravstvene in
kozmetične šole Maribor sem v diplomskem delu prišla do naslednjih ugotovitev, ki
socialnopedagoško utemeljujejo uporabo izkustvenega in vrstniškega učenja v praksi kot
pozitivno in uspešno.
Izkustveno in vrstniško učenje kot projektno delo ima pozitiven vpliv na pridobljene
spretnosti učencev s posebnimi potrebami v okviru izvajajočega projekta. Za lažje in bolj
dinamično učenje je pomembna aktivna vpletenost s celostno izkušnjo, kot je praktično in
skupinsko dogajanje ter razmišljanje in refleksija o izkušnji. Udeleženci vzgojno
izobraževalnega procesa z izkustvenim učenjem so bolj motivirani, poveča se uporabnost
znanj, spretnosti in sposobnosti. Izboljšalo se je uveljavljanje učencev s posebnimi
potrebami v skupini. Z izkustvenim učenjem so učenci v znatni meri razvili spretnosti, ki
jih bodo potrebovali v času šolanja, pri vstopu na trg delovne sile in nasploh pri
vključevanju in udejstvovanju v vsakdanjem življenju.
Za uspešno učenje je bistvenega pomena dialog, možnost spraševanja, sprotnega
preverjanja smisla, lastnih domnev v skupini. Upošteva se predznanje, ki ga učenci imajo.
Pomembna je povratna informacija, ki jo udeleženci dobijo ali dajo drugim v skupini.
Vrstniško učenje in druženje učenci in dijaki doživljajo kot zelo pozitivno v smislu
sklepanja prijateljstev, druženja in zabave. Najpomembnejše je učenje od vrstnikov in
možnost pozitivne identifikacije zlasti v obdobju oblikovanja lastne identitete. Vrstniki so
za otroke s težavami v razvoju še toliko bolj potrebni in pomembni. V smislu socializacije
jim vrstniki pomenijo možnost povezanosti in pristne navezanosti na pomembne druge, ki
v tej vlogi ne morejo biti njihovi starši ali učitelji. Vrstniško učenje jim omogoča možnost
dialoga z vrstniki, možnost spraševanja, preverjanja smisla, ustreznosti in pravilnosti
lastnih domnev. Od vrstnikov, odnosov z vrstniki, sprejetosti v vrstniški skupini je odvisna
uspešnost kasnejšega vstopanja v odnose z drugimi in zmožnost navezovanja tesnejših
čustvenih stikov in odnosov.
S projektnim načinom dela se udeleženci učijo razmišljati in delati po določenem načrtu,
saj je vso dogajanje usmerjeno k postavljenim ciljem. Združuje elemente direktnega
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učiteljevega vodenja učnega procesa in elemente samostojnega dela učencev. Projektno
delo poteka zavestno, ciljno naravnano in načrtno ali pa spontano, ko gre za igre in
svobodne dejavnosti. Temelji na spodbujanju in lastni aktivnosti udeležencev. Projektno
delo temelji na izkustvenem učenju s pretežno skupinskim načinom dela pri reševanju
različnih konkretnih problemov in nalog. Oba, učitelj in učenec, sta postavljena v aktivno
vlogo in odnos. Drugačnost projektnega dela je v ciljni in vsebinski dorečenosti
načrtovanih in izvedenih delavnic. Aktivna vloga udeležencev in upoštevanje njihovega
predznanja in izkušenj naredi delo privlačno in zanimivo ter pozitivno vpliva na
motiviranost za delo in uspešnost udeležencev.
Timsko delo je v načrtovanju in vodenju delavnic vsebinska in interesna specializacija
strokovnih delavcev in drugih izvajalcev. Gradimo medsebojno zaupanje, sproščeno
komunikacijo, pozitivno soodvisnost in podporo. Začenja se pri vsakem posamezniku z
njegovimi lastnimi motivi, ki jih postopoma razvijamo v timske. S timskim delom
pridobivamo vsi: učenci, strokovni delavcki in ustanova.
Pri preventivnem modelu učno vzgojnega delovanja gre za delovanje in ukrepanje preden
bi se lahko pojavile težave. Potrebe sporoča populacija sama, njihovi starši ali strokovni
delavci, ki z nečim niso zadovoljni. Vsaka ustanova ima lahko svoj, drugačen način
prevencije in delovanja, ki je vezan na ciljno populacijo. Učencu s preventivo ponudimo
dovolj načinov, virov in podpore, da do težav ne bi prišlo, ali da se z njimi sooča na
družbeno sprejemljiv način. Primarna preventiva je fokusirana na celotno populacijo in
vključuje ukrepe, ki skrbijo za izboljšanje družbenih razmer in pogojev. Sekundarna
prevencija vključuje zgodnje diagnoze in gre za posameznike in skupine, kjer je že
potrebna pomoč. Neželeni razvoj je usmerjen v nadaljevanje prevencije ali zmanjševanje
škode. Terciarna prevencija je vezana na rehabilitacijo. V okviru projektnega dela
izkustvenega in vrstniškega učenja sta zajeti dve vrsti prevencije. Za največje število
udeležencev je sodelovanje v projektu primerna preventiva, ker pri njih ni opaziti večjih
težav v socialni integraciji. Pri nekaterih učencih so težave v socialni integraciji že
prisotne, zato je za njih vključitev v projekt sekundarna preventiva, saj se v delavnicah
izkustvenega in vrstniškega učenja učijo ali z opazovanjem posnemajo primere načine
vključevanja v skupine vrstnikov.
Kritika izkustvenega in vrstniškega učenja je, po mnenju strokovne delavke, ena ura
izvajanja delavnic tedensko. Več je težko pričakovati in zahtevati od dijakov
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prostovoljcev, ki prihajajo v naš dom šole sredi popoldneva od doma in se morajo
pripraviti tudi za pouk naslednjega dne. Zgodi se, da je manjša udeležba dijakov na
delavnicah, saj imajo tudi svoje učne in druge obveznosti. Tu in tam je težko prepričati
učence k aktivnemu sodelovanju, ker bi se želeli igrati in zabavati. Včasih kdo izmed
izvajalcev ne uspe pripraviti dovolj praktičnega dela za učence in je delavnica bolj
teoretično naravnana. Tu in tam je preveč vodstva s strani strokovnih delavcev in v tem
primeru skupina učencev in dijakov ne more zaživeti in se izraziti v polnosti.
Razviti model izkustvenega in vrstniškega učenja, ki je plod lastnega iskanja in
raziskovanja, v praksi dobro deluje in daje pozitivne rezultate na vseh raziskovalnih
področjih. Izhaja iz potreb in prakse ter te potrebe zadovoljuje. Z ugotovljenim napredkom
učencev na področjih razvoja socialnih spretnosti, uveljavljanja samega sebe, skrbi za
zdravje, pridobivanja spretnosti za delo in z razvojem interesov ter zadovoljstvom
udeleženih učencev, dijakov in strokovnih delavcev je utemeljena njegova uporaba v
praksi. Smiselno je nadaljevanje projekta v smeri vključitve novih učencev in dijakov
prostovoljcev, ki bodo šli skozi proces pridobivanja socialnih in drugih spretnosti. S
timskim delom se bo gradila pozitivna klima v ustanovi in strokovno delo njenih
zaposlenih. Pomembno je zadovoljstvo vseh udeležencev in pozitivna ocena projekta, ki jo
izražajo starši.
Najpomembnejše za nadaljnje izvajanje projekta izkustvenega in vrstniškega učenja v
domu Osnovne šole Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistica, je ugotovitev strokovnih
delavcev doma šole, da je projekt dobro načrtovana, kakovostna, dodelana oblika dela in
pomembna nadgradnja vzgojno-izobraževalnega dela, kar predstavlja obogatitev domskega
življenja.
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Priloga 1: Tabele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tabela 4: Odgovori strokovnih delavcev o napredovanju v spretnostih pogovarjanja
učencev
Kategorije
Pogovarjanje
Pogovarjanje z
učenci
Pogovarjanje z
dijaki
Pogovarjanje z
vzgojitelji
Pogovarjanje z
zunanjimi
izvajalci

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
13

f%
12,5

f
52

f%
50,0

f
39

f%
37,5

f
104

f%
100,0

14

13,5

38

39,5

52

50,0

104

100,0

12

11,5

40

38,5

52

50,0

104

100,0

10

9,6

54

51,9

40

38,5

104

100,0

Tabela 5: Odgovori učencev o napredovanju v svojih spretnostih pogovarjanja
Kategorije
Pogovarjanje
Pogovarjanje z
učenci
Pogovarjanje z
dijaki
Pogovarjanje z
vzgojitelji
Pogovarjanje z
zunanjimi
izvajalci

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
3

f%
23,0

f
5

f%
38,5

f
5

f%
38,5

f
13

f%
100,0

2

15,4

4

30,8

7

53,8

13

100,0

2

15,4

5

38,5

6

46,2

13

100,0

2

15,4

7

53,8

4

30,8

13

100,0
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Tabela 6: Odgovori strokovnih delavcev o napredovanju v spretnostih poslušanja učencev
Kategorije
Poslušanje
Poslušanje
učencev
Poslušanje
dijakov
Poslušanje
vzgojiteljev
Poslušanje
zunanjih
izvajalcev

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
15

f%
14,4

f
58

f%
55,8

f
31

f%
29,8

f
104

f%
100,0

10

9,6

48

46,2

46

44,2

104

100,0

12

11,5

53

51,0

39

37,5

104

100,0

9

6,7

47

45,2

48

46,2

104

100,0

Tabela 7: Odgovori učencev o napredovanju v spretnostih poslušanja
Kategorije
Poslušanje
Poslušanje
učencev
Poslušanje
dijakov
Poslušanje
vzgojiteljev
Poslušanje
zunanjih
izvajalcev

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
1

f%
7,7

f
6

f%
46,2

f
6

f%
46,2

f
13

f%
100,0

1

7,7

3

23,1

9

69,2

13

100,0

1

7,7

7

53,8

5

38,5

13

100,0

4

6,7

6

46,2

3

23,1

13

100,0

Tabela 8: Odgovori strokovnih delavcev o napredovanju v spretnostih vključevanja v
skupine
Kategorije
Vključevanje
Vključevanje v
skupino učencev
Vključevanje v
skupino dijakov
Vključevanje v
skupino izvajalcev

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
19

f%
18,3

f
55

f%
52,9

f
30

f%
28,8

f
104

f%
100,0

10

9,6

41

39,4

53

51,0

104

100,0

9

8,7

49

47,1

46

44,2

104

100,0
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Tabela 9: Odgovori učencev o napredovanju pri vključevanju v skupine
Kategorije
Vključevanje
Vključevanje v
skupino učencev
Vključevanje v
skupino dijakov
Vključevanje v
skupno
izvajalcev

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
2

f%
15,4

f
4

f%
30,8

f
7

f%
53,8

f
13

f%
100,0

1

7,7

5

38,5

7

53,8

13

100,0

1

7,7

6

46,2

6

46,2

13

100,0

Tabela 10: Odgovori strokovnih delavcev o napredovanju pri sklepanju prijateljstev z
učenci in dijaki
Kategorije
Prijateljstva
Sklepanje
prijateljstev z
učenci
Sklepanje
prijateljstev z
dijaki

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
14

f%
13,5

f
57

f%
54,8

f
33

f%
31,7

f
104

f%
100,0

16

15,4

38

36,5

50

48,1

104

100,0

Tabela 11: Odgovori učencev o napredovanju pri sklepanju prijateljstev z učenci in dijaki
Kategorije
Prijateljstva
Sklepanje
prijateljstev z
učenci
Sklepanje
prijateljstev z
dijaki

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
2

f%
15,4

f
5

f%
38,5

f
6

f%
46,2

f
13

f%
100,0

2

15,4

5

38,5

6

46,2

13

100,0
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Tabela 12: Odgovori strokovnih delavcev o izboljšanju uveljavljanja učencev
Kategorije
Uveljavljanje
Nastopanje pred
drugimi
Izražanje svojega
mnenja v skupini
Upoštevanje
mnenj drugih
Pomoč drugim v
skupini

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
15

f%
14,4

f
57

f%
54,8

f
32

f%
30,8

f
104

f%
100,0

19

18,3

55

52,9

30

28,8

104

100,0

14

13,5

70

67,3

20

19,2

104

100,0

18

17,3

54

51,9

32

30,8

104

100,0

Tabela 13: Odgovori učencev o izboljšanju uveljavljanja samega sebe
Kategorije
Uveljavljanje
Nastopanje pred
drugimi
Izražanje svojega
mnenja v skupini
Upoštevanje
mnenj drugih
Pomoč drugim v
skupini

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
2

f%
15,4

f
8

f%
61,5

f
4

f%
30,8

f
13

f%
100,0

2

15,4

6

46,2

6

46,2

13

100,0

1

7,7

7

53,8

5

38,5

13

100,0

2

15,4

3

23,1

8

61,5

13

100,0

Tabela 14: Odgovori strokovnih delavcev o izboljšanju spretnosti za delo
Kategorije
Vključevanje
Načrtovanje
izvedbe
preproste naloge
Uporaba škarij,
noža, šivanke,
vročega lepila
Izdelovanje
različnih izdelkov

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
34

f%
32,7

f
41

f%
39,4

f
29

f%
27,9

f
104

f%
100,0

18

17,3

41

39,4

45

43,3

104

100,0

20

19,2

46

44,2

38

36,5

104

100,0
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Tabela 15: Odgovori učencev o napredovanju v spretnostih za delo
Kategorije
Vključevanje
Načrtovanje
izvedbe
preproste naloge
Uporaba škarij,
noža, šivanke,
vročega lepila
Izdelovanje
različnih izdelkov

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
4

f%
30,8

f
5

f%
38,5

f
4

f%
30,8

f
13

f%
100,0

3

23,1

3

23,1

7

53,8

13

100,0

3

23,1

2

15,4

8

61,5

13

100,0

Tabela 16: Odgovori strokovnih delavcev o napredovanju v spretnostih učencev na
področju skrbi za zdravje
Kategorije
Vključevanje
Uživanje
raznovrstne
hrane, zelenjave
Skrb za redno
umivanje zob
Oskrba manjše
odrgnine,
opekline
Preprečevanje
bolezni z
umivanjem rok

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
6

f%
5,8

f
66

f%
63,5

f
32

f%
30,8

f
104

f%
100,0

22

21,6

51

50,0

29

28,4

102

100,0

31

31,0

41

41,0

28

28,0

100

100,0

13

12,5

50

48,1

41

39,4

104

100,0
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Tabela 17: Odgovori učencev o napredovanju v spretnostih na področju skrbi za zdravje
Kategorije
Vključevanje
Uživanje
raznovrstne
hrane, zelenjave
Skrb za redno
umivanje zob
Oskrba manjše
odrgnine,
opekline
Preprečevanje
bolezni z
umivanjem rok

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
2

f%
15,4

f
8

f%
61,5

f
8

f%
23,1

f
13

f%
100,0

3

23,1

5

38,5

5

38,5

13

100,0

3

23,1

6

46,2

4

30,8

13

100,0

2

15,4

4

30,8

7

53,8

13

100,0

Tabela 18: Odgovori strokovnih delavcev o napredovanju na področju sodelovanja z
drugimi
Kategorije
Sodelovanje
Sodelovanje pri
igri z učenci in
dijaki
Sodelovanje na
zabavi z učenci
in dijaki
Sodelovanje na
plesu z učenci in
dijaki

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
9

f%
8,7

f
47

f%
45,2

f
48

f%
46,2

f
104

f%
100,0

13

12,5

52

50,0

39

37,5

104

100,0

0

0,0

42

40,4

62

59,6

104

100,0
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Tabela 19: Odgovori učencev o napredovanju na področju sodelovanja z drugimi
Kategorije
Sodelovanje
Sodelovanje pri
igri z učenci in
dijaki
Sodelovanje na
zabavi z učenci
in dijaki
Sodelovanje na
plesu z učenci in
dijaki

Niso izboljšali

Delno izboljšali

Zelo izboljšali

Skupaj

f
1

f%
7,7

f
7

f%
53,8

f
5

f%
38,5

f
13

f%
100,0

0

0,0

5

38,5

8

61,5

13

100,0

0

0,0

4

30,8

9

69,2

13

100,0
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Priloga 2: Vprašanja, uporabljena v anketem vprašalniku z ocenjevalnimi lestvicami za
učence
I. Druženje z drugimi:

1. Pogovarjanje z učenci
2. Pogovarjanje z dijaki
3. Pogovarjanje z vzgojitelji
4. Pogovarjanje z zunanjimi izvajalci delavnic
5. Poslušanje učencev
6. Poslušanje dijakov
7. Poslušanje vzgojiteljev
8. Poslušanje zunanjih izvajalcev delavnic
9. Vključevanje v skupino učencev
10. Vključevanje v skupino dijakov
11. Vključevanje v skupino izvajalcev delavnic
12. Pridobivanje prijateljev učencev
13. Pridobivanje prijateljev dijakov
II. Mnenje o sebi:
14. Nastopanje pred drugimi
15. Izražanje svojega mnenja v skupini
16. Upoštevanje mnenj drugih v skupini
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17. Pomoč drugim v skupini
III. Izdelovanje izdelkov:
18. Imeti načrt, kako narediti izdelek, npr. pismo
19. Uporabljanje škarij, noža, šivanke, vročega lepila
20. Izdelovanje različnih izdelkov
IV. Skrb za zdravje:
21. Uživanje raznovrstne hrane, sadja, zelenjave
22. Skrb za redno umivanje zob
23. Oskrba manjše odrgnine, opekline
24. Preprečevanje bolezni z umivanjem rok
V. Zabava in sprostitev:
25. Sodelovanje pri igri z učenci in dijaki
26. Sodelovanje na zabavi z učenci in dijaki
27. Sodelovanje na plesu z učenci in dijaki
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Priloga 3: Vprašanja, uporabljena v anketem vprašalniku z ocenjevalnimi lestvicami za
strokovne delavce doma šole
I. Socialne spretnosti:

1. Pogovarjanje z učenci
2. Pogovarjanje z dijaki
3. Pogovarjanje z učitelji
4. Pogovarjanje z izvajalci delavnic
5. Poslušaje učencev
6. Poslušaje dijakov
7. Poslušaje vzgojiteljev
8. Poslušaje izvajalcev delavnic
9. Vključevanje v skupino učencev
10. Vključevanje v skupino dijakov
11. Vključevanje v skupino izvajalcev delavnic
12. Sklepanje prijateljstev z učenci
13. Sklepanje prijateljstev z dijaki
II. Uveljavljanje samega sebe:
14. Nastopanje pred drugimi
15. Izražanje svojega mnenja v skupini
16. Upoštevanje mnenj drugih v skupini
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17. Pomoč drugim v skupini
III. Spretnosti za delo:
18. Načrtovanje izvedbe preproste naloge, npr. pismo
19. Uporabljanje škarij, noža, šivanke, vročega lepila
20. Izdelovanje različnih izdelkov
IV. Skrb za zdravje:
21. Uživanje raznovrstne hrane, sadja, zelenjave
22. Skrb za nego zob
23. Oskrba manjše odrgnine, opekline
24. Preprečevanje bolezni z umivanjem rok
V. Spretnosti sodelovanja z drugimi
25. Sodelovanje pri igri z učenci, dijaki
26. Sodelovanje na zabavi z učenci, dijaki
27. Sodelovanje na plesu z učenci, dijaki
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Priloga 4: Vprašanja, uporabljena v polstrukturanem intervjuju za strokovni delavki in
zunanjo izvajalko delavnic

1. Opišite prednosti vrstniškega učenja učencev in dijakov
2. Opišite pomanjkljivosti vrstniškega učenja učencev in dijakov
3. Opišite prednosti vrstniškega učenja kot izkustvenega učenja
4. Opišite pomanjkljivosti vrstniškega učenja kot izkustvenega učenja
5. Opišite prednosti vrstniškega učenja kot projektnega dela
6. Opišite pomanjkljivosti vrstniškega učenja kot projektnega dela
7. Opišite prednosti timskega dela v okviru projekta
8. Opišite pomanjkljivosti timskega dela v okviru projekta
9. Opišite vpliv vrstniškega učenja, ki ste ga opazili pri učencih s posebnimi potrebami
10. Opišite vpliv vrstniškega učenja na dijake
11. Opišite vaše doživljanje delavnic in vaše počutje na delavnicah
12. Kaj bi spremenili in dodali tem delavnicam vrstniškega učenja?
13. Bi želeli o vrstniškem učenju še kaj povedati?
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Priloga 5: Vprašanja, uporabljena v polstrukturanem intervjuju za dijake

1. Zakaj si se vključil/a v delavnice vrstniškega učenja?
2. Katere delavnice so ti ostale najbolj v spominu oziroma so ti bile najbolj všeč? Katere
vsebine predlagaš, da bi se izvajale večkrat? Katere vsebine predlagaš, da se izvajajo na
novo? Katere vsebine oziroma delavnice bi opustila?
3. Kakšne prednosti imajo delavnice vrstniškega učenja, če jih primerjaš s poukom? Opaziš
kaj, kar ti na delavnicah ni všeč? Kaj bi spremenila, dodala, opustila? Ovrednoti pogostost
izvajanja delavnic in druženja z učenci.
4. Kako se počutiš pri delu v skupini? Kako si bila aktivna v skupini? Je tvoje delo v
skupini vidno? Si za svoj prispevek, delo in trud upoštevana, pohvaljena, nagrajena? Kaj ti
je pri skupinskem delu všeč? Kaj pogrešaš, kaj bi spremenila? Kaj ti v skupini ni všeč?
5. Kaj ti je pri učencih najbolj všeč? Kaj v zvezi z učenci ti bo ostalo najbolj v spominu?
Kaj ti pomeni družba učencev? Kaj si povedala učencem o sebi? Kaj so o sebi povedali
učenci?
6. Bi želela o vrstniškem učenju še kaj povedati, dodati?
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Priloga 6: Vprašanja, uporabljena v polstrukturanem intervjuju zaučence

1. Zakaj si se vključil/a v delavnice vrstniškega učenja?

2. Katere delavnice so ti ostale najbolj v spominu oziroma so ti bile najbolj všeč? Katere
vsebine si želiš, da bi se izvajale večkrat? Katere delavnice bi želela, da se izvajajo na
novo? Katere vsebine oziroma delavnice bi opustila?

3. Kakšne prednosti imajo delavnice vrstniškega učenja , če jih primerjaš s poukom?
Opaziš kaj, kar ti na delavnicah ni všeč? Kaj bi spremenila, dodala, opustila? Ovrednoti
pogostost izvajanja delavnic in druženja z dijaki (premalo, dovolj, preveč).

4. Kako se počutiš pri delu v skupini? Kako si bila aktivna v skupini? Je tvoje delo v
skupini vidno? Si za svoje prispevek, delo in trud upoštevana, pohvaljena, nagrajena? Kaj
ti je pri skupinskem delu všeč? Kaj pogrešaš? Kaj bi spremenila? Kaj ti v skupini ni všeč?

5. Kaj ti je pri dijakih najbolj všeč? Kaj v zvezi z dijaki ti bo ostalo najbolj v spominu? Kaj
ti pomeni družba dijakov? Kaj si povedala dijakom o sebi? Kaj so ti zaupale o sebi
dijakinje?

6. Bi želela o vrstniškem učenju še kaj dodati, povedati?
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Priloga 7: Vprašanja, uporabljena v polstrukturanem intervjuju za starše

1. Vaše mnenje o vrstniškem druženju in učenju dijakov prostovoljcev in učencev.
Prednosti! Pomanjkljivosti oziroma slabosti!

2. Vaše mnenje o pomenu vrstniškega učenja in druženja za vašega otroka. Napredek in
spremembe otroka, ki ga opažate v zadnjih letih.

3. Vtisi, o katerih vam otrok pripoveduje. Želje, ki jih izraža.
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Priloga 8: Delavnice izkustvenega in vrstniškega učenja, izvedene v šolskem letu 2011/12

IZKUSTVENO IN VRSTNIŠKO UČENJE
Delavnice od oktobra do decembra 2011
Zap.
št.

Datum

Vsebina

Izvajalci

1.

28.9.2011

2.

05.10.2011 Obisk pevke Mojce Črešnar, glasbeno zabavna

3.

12.10.2011 Dan hrane: zdrava prehrana in priprava obroka

4.

19.10.2011 Jesenska delavnica: izdelki

5.

26.10.2011 Socialno učenje: spoznavanje in pravila

6.

09.11.2011 Socialne veščine: samopodoba

7.

16.11.2011 Socialne veščine: samovrednotenje

8.

23.11.2011 Odvisnosti od drog

9.

30.11.2011 Adventne delavnice: izdelki

10.

07.12.2011 Gibanje in pomen gibanja za zdravje

11.

14.12.2011 Praznovanje rojstnih dni

Zdenka Černelič,
šolska svetovalna
delavka
Renato De Corti,
vzgojitelj
Metka Doberšek,
medicinska sestra
Silva Potočnik,
vzgojiteljica
Zdenka Černelič,
šolska svetovalna
delavka
Zdenka Černelič,
šolska sveovalna
delavka
Zdenka Černelič,
šolska sveovalna
delavka
Sanja Kaube, Šent
Maribor
Silva Potočnik,
vzgojiteljica
Barbara in Veronika,
dijakinji
Silva Potočnik,
vzgojiteljica

12.

21.12.2011 Božična večerja, kulturni program, zabava

Strokovni delavci

Socialne veščine: spoznavanje
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IZKUSTVENO IN VRSTNIŠKO UČENJE
Delavnice od januarja do aprila 2012
Zap. Datum
Št.

Vsebina

Izvajalec

1.

04.01.2012 Socialne veščine: skupinsko delo

2.

11.01.2012 Ponovoletni ples: glasbenica Pokeržnik

3.

18.01.2012 Izdelovanje ptičkov iz blaga

4.

25.01.2012 Plesna delavnica

6.

Socialne veščine : poslušanje,
01.02.2012 osredotočanje
Pustne delavnice: izdelovanje pustnih
15.02.2012 mask

7.

29.02.2012 Igre dobre volje: vabilo, igre

8.

07.03.2012 Socialne veščine: samozavedanje

9.

14.03.2012 Plesna delavnica

10.

21.03.2012 Izdelovanje okrasnih svetilk s svečkami

11.

28.03.2012 Igre dobre volje: pisma za Frido

12.

04.04.2012 Igre s planeti

13.

11.04.2012 Svetovani dan zdravja: pomoč starejšim

14.

17.04.2012 Igre dobre volje

15.

09.05.2012 Mehiški dan: hrana, igra bingo, nagrada,
igre

5.
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Andreja Štavbe,Center
Društvo za pomoč
mladim Maribor
Renato De Corti,
vzgojitelj
Matjašec Nevenka,
mojstrica domače obrti
Urban Potočnik, dijak
Srednja šola Slovenska
Bistrica
Zdenka Černelič, šolska
svetovalna delavka
Silva Potočnik,
vzgojiteljica
Silva Potočnik,
vzgojiteljica
Zdenka Černelič, šolska
svetovalna delavka
Urban Potočnik, dijak
Srednja šola Slovenska
Bistrica
Katja Šetar, Klub
študentov Slovenska.
Bistrica
Silva Potočnik,
vzgojiteljica
Katja Šetar, Klub
študentov Slovenska
Bistrica
Fakulteta za zdravstvene
vede Maribor, študentje
Dijaki, učenci, strokovni
delavci
Katja Šetar, Klub
študentov Slovenska
Bistrica
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IZJAVA O AVTORSTVU

Podpisana ZDENKA ČERNELIČ, prvič vpisana na Pedagoško fakulteto v Ljubljani v
študijskem letu 2007/2008 kot izredna študentka, izjavljam, da sem diplomsko delo z
naslovom Izkustveno in vrstniško učenje učencev z motnjo v duševnem in telesnem
razvoju napisala smostojno, s korektnim navajanjem virov in ob pomoči mentorice, doc.
dr. Alenke Polak.

Datum: 20. 6. 2012

Podpis:
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