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Umetnost kot …

• način vstopanja v svet

• način razumevanja sveta in ustvarjanje • način razumevanja sveta in ustvarjanje 
smisla bivanja



Vzgoja preko umetnosti pomeni pri 
otrocih/mladostnikih:

• ohranjati in/ali spodbujati čudenje, 
• uživanje v lepem, 
• vzpostavljati intenziven odnos z realnostjo, 
• omogočati občutljiv in oseben odnos do opisovanja 

stvarnosti ter globlje raziskovanje sebe in sveta,stvarnosti ter globlje raziskovanje sebe in sveta,
• poglobiti empatično občutljivost in povezati 

umetniške dejavnosti z realnimi dogodki v obliki 
osvoboditvene in sočutne imaginacije, 

• poslušati drugega, njegovo zgodbo in se odzvati na 
kontekstualno ustrezen način.



Glavne prednosti vzgoje s pomočjo umetnosti

• Umetnina 
– angažira celoten spekter človekovih senzornih, 

intelektualnih, emocionalnih in motivacijskih plasti osebnosti
– Omogoča oseben, angažiran, izkustven stik z upodobljeno 

vsebino in s tem krepitev številnih, za prosocialnost in 
moralno pomembnih osebnostnih lastnosti in dimenzi

• Umetnost
– Omogoča širjenje splošne razgledanosti
– Krepitev ustvarjalnosti (K. Robinson)
– Vpliv na druga področja inteligentnosti (H. Gardner)
– Razreševanje osebnih traum
– Umetnost dobra sama na sebi



• Umetnost je dobra za življenje : 
“»Zagovorniki umetnostne vzgoje bi se 
morali upreti zahtevi, da se umetnost 
opravičuje samo skozi odnos koristi. Na opravičuje samo skozi odnos koristi. Na 
vprašanje, 'zakaj so umetnosti dobre', bi bilo 
potrebno odgovoriti: 'Dobre so za življenje'. 
Ali še bolje: 'Dobre so za nič. So dobro 
življenje samo.'« (Koopman 2005)  



Metodična premišljenost

• Občutljivost
• Seznanjanje in osmislitev
• Dialoškost• Dialoškost
• Ustvarjalnost
• Družbeni angažma



Sodelovanje…
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Primeri dobrih praks

ZVOKI MESTAZVOKI MESTA
Sodelujoči: Učenci OŠ Koroški Jeklarji

Samo Kutin, Andrej Fon in Ana Kravanja

2016



Občutljivost







Znanje in dialog

















Ustvarjanje











Družbeni angažma























ZGODBE KRAJA

Sodelujoči:Sodelujoči:
Učenci OŠ Koroški Jeklarji, dijaki Gimnazije Ravne

Jure Markota, Tadej Bernik, Rada Kikelj Drašler, 
Andrej Fon in Ana Kravanja

2017



Dijaki oblikujejo zgodbo mesta…







Učenci zgodbe uglasbijo …









In jih predstavijo drugim …

























Kaj v 2018 in 2019?

• Prijava filmov na festivale:
– 54. srečanje najmlajših filmskih in video ustvarjalcev 

Slovenije, Izola, 18., 19.10.2018
– 8. Mednarodni filmski festival otroškega in 

mladinskega animiranega filma Mali Slon, Maribor, mladinskega animiranega filma Mali Slon, Maribor, 
29.11.- 1.12.2018

– 15. Mednarodni filmski festival - Kino Otok, Izola, 
med 6. in 15.7.2019

• Zgodba Forma viva



HVALA…








