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Umetnosti ne moremo poučevati, temveč se moramo 
z njo srečevati, jo izkusiti, jo približati na različne 
načine, ne samo z diskurzom znanja, jo doživeti. (A. 
Bergala, Vzgoja za film) 

  

Posredujemo lahko moralne norme (discipliniranje) in 
izobrazbo (izobraževanje), vzgajamo/omikamo pa 
lahko človeka le z omogočanjem doživetij. Najlažja pot 
za omogočanje doživetij je poleg neposredne 
življenjske izkušnje genialna umetnina, ki pretvarja 
doživljaje umetnika v sporočilni jezik, tako da so ti 
doživljaji dostopni sprejemnikom umetnine. Umetnost 
je zato vrednota na sebi, ki omogoča vzgojno vplivanje 
brez ekscesne indoktrinacije. (R. Kroflič) 

 

 



Teoretski argumenti za razumevanje 
pomena umetnosti v vzgoji 

• Duhoslovna pedagogika (19. stoletje) 

– Vzgoja je omogočanje vstopanja otroka v svet 
kulture, umetnost pa je temeljni vir kulturnih 
vrednot 

• Kritična pedagogika (20. stoletje) 

– Družbeno-kritična umetnost omogoči zavedanje 
svojega položaja v družbi in uvid v perspektive za 
vstop v svet kot subjekt 



  • Reformska pedagogika (20.stoletje) 
– Izhaja iz podobe bogatega otroka in njegovega 

avtopoetskega razvoja, ki mu zelo ustreza 
spoznavanje sebe in sveta s pomočjo številnih 
umetniških jezikov in igrivega simbolnega 
ustvarjanja 

• OECD, Svetovna banka, UNESCO, Evropska 
skupnost 
– Umetnost omogoča razvoj uporabnih spretnosti 

(npr. izboljšanja jezikovne in matematične 
pismenosti) in zmožnosti (npr. radovednosti, 
ustvarjalnosti, domišljije, delovne discipline, 
sodelovanja) 



Raziskave o pomenu umetnosti za 
otrokov razvoj 

• spodbujanje mnogoterih inteligentnosti (Gardner)  
• spodbujanje narativnega mišljenja (Bruner) 
• spodbujanje kreativnosti (Robinson, Egan) 
• razvoj identitete in moralne samopodobe (Nussbaum) 
• vzpostavljanje subjektivitete (Ranciere, Biesta) 
• razvoj zmožnosti uživanja v lepem, katarzičnega preseganja 

lastnih hendikepov in travm in vstopanja v svet na 
angažiran, opolnomočen način (Kroflič) 

• razvoj inovativnih učnih okolij in didaktičnih rešitev (Pringle) 
 
• Več o pomenu učenja o iz z umetnostjo glej video posnetek 

predavanja za umetnike, vključene v projekt SKUM:  
Vzgoja s pomočjo umetniških izkušenj v projektu SKUM (Ljubljana, 
17. 4. 2018) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BfoN88Zs7IU&feature=youtu.be


  

 

 

 

 

(RAND študija)  

 

 

 

 
USTVARJALNI PROCES:  

umetnik intuitivno upodablja 

lastne eksistencialne dileme 

 

 

 

 
PROCES PODOŽIVLJANJA: 

interpretacija sporočila umetnine 

je subjektivna in s tem 

nepredvidljiva 

 

Zakaj je umetnost vzgojna, če ne moremo 

predvideti njenega učinka? 

  



Dve ključni značilnostih umetniške 
izkušnje  

• Umetnine kot simbolne upodobitve eksistencialno 
ključnih življenjskih izkušenj v različnih umetniških 
jezikih, ki jih zaznamujejo ustvarjalnost domišljije 
(Kant) in igrivost upodabljanja (Gadamer), te pa  
omogočajo izkustveno (Dewey), induktivno (Aristotel), 
hermenevtično (Gadamer) spoznavanje sebe in 
upodobljenega sveta 

• Umetniški dogodek kot doživet način vstopanja v svet, 
torej umetnost kot posebna življenjska praksa, v katero 
smo vključeni s celim telesom (Merleau-Ponty) in s 
katero lahko celo spreminjamo/izboljšamo položaj 
sebe-v-svetu (Pallasmaa)  



  

• Ti značilnosti izpostavita dva osrednja 
pedagoška pomena umetniške izkušnje 

– hermenevtično razumevanje pomena sporočila 

– razvoj aktivne in odgovorne drže posameznika v 
svetu, ki jo Biesta označuje s konceptom 
subjektifikacije 



Oblike in metode dela z umetniško 
izkušnjo v vrtcu/šoli v luči dveh ključnih 

kakovostnih elementov umetnine 
• Številni mednarodni in nacionalni dokumenti 

izpostavljajo pedagoški pomen umetnosti in potrebo 
po tem, da je ta vključena v (pred)šolske kurikule v 
različnih oblikah: 
– Vzgoja za umetnost (oblikovanje novih generacij 

umetnikov) 

– Vzgoja v umetnosti (razvoj kapacitet za umetniške izkušnje 
– ustvarjanja in doživljanja – namenjeno vsem) 

– Vzgoja preko umetnosti (raba umetnosti za doseganje 
drugih ciljev, na primer razvoj mnogoterih učnih stilov, 
kreativnosti na neumetniških področjih itn.) 



  
• Ob tem se v vrtcih in šolah uporabljata dve osnovni 

obliki: 
– Poučevanje o umetnosti 
– Vzgoja s pomočjo umetniške izkušnje* 

  vzgoja v umetnosti v okviru umetnostnih predmetov mora združevati obe 
obliki pedagoškega delovanja 

• Obe osnovni obliki se lahko vključujeta v številne 
metodične izpeljave: 
– Posebno kurikularno področje (Kurikulum za vrtce) 
– Obvezni iz izbirni umetnostni predmeti 
– Vključevanje informacij o umetnosti in umetniških medijev 

v pouk neumetnostnih vsebin (humanistika, družboslovje, 
naravoslovje, šport) – medkurikularne teme 

– Kulturni dnevi 
– Projektni tedni (srednje šole) 
– Obšolske dejavnosti 
– Šola v kulturi 



Trije strateški cilji projekta SKUM 

• Razvoj otrokovih 
sporazumevalnih/komunikacijskih zmožnosti 

• Spreminjanje didaktičnih pristopov 

• Oblikovanje vrtca/šole kot kulturno-umetniške 
institucije 

 



Razvoj sporazumevalnih zmožnosti 
otrok/mladostnikov 

• Umetniške dejavnosti spodbujajo rabo različnih jezikov/orodij za 
spoznavanje in ustvarjanje pomenov sebe-v-svetu, kar je še posebej 
pomembno za zgodnje razvojno obdobje in za ranljive skupine 
otrok/mladostnikov  

• Narativna vednost, ki išče globlje pomene obravnavanih dogodkov, 
mnogo lažje poveže izobraževalno in vzgojno dimenzijo pedagoških 
procesov kot klasični jezikovni in številčni opisi stvarnosti, ki prevladujejo 
v šolskih kurikulih 

• S tem lahko izrazito izboljšamo odnos otrok/mladostnikov do vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti (kar je glede na zadnje podatke PISE v Sloveniji 
še vedno problem),  

• poglobimo razumevanje učne snovi pri vseh področjih šolske vednosti 
(naravoslovju, družboslovju in humanistiki),  

• spodbudimo otroke/učence/mladostnike k ustvarjalnemu 
eksperimentiranju z učnimi vsebinami v območju umetniškega 
upodabljanja, ter posledično  

• zagotovimo boljše pogoje za podporo celovitemu osebnostnemu razvoju. 



Spreminjanje didaktičnih pristopov 

• Umetniška izkušnja je specifična oblika izkustvenega učenja, 
nekje na sredi med izkušnjo v konkretnem okolju in 
abstraktnim opisom obravnavanega pojava.  

• Takšna lega umetniške izkušnje omogoča nekatere nove 
kvalitete spoznavnih in doživljajskih procesov, ki jih danes 
opisujemo s koncepti vrhunske izkušnje (peak experience), 
zanosa (flow) in utelešene vednosti (embodied knowledge).  

• Prežetost spoznavnih in doživljajskih procesov z opisanimi 
kvalitetami  lahko obstoječe didaktične zasnove vzgajanja in 
poučevanja obogati s pristopi, ki obetajo močnejši osebni 
angažma otrok/učencev/dijakov, razvoj novih oblik in metod 
aktivnega učenja in spreminjanje tradicionalne vzgoje učitelja 
in učenca/dijaka v pedagoških situacijah. 

 



Pomen vrtca/šole kot kulturno-
umetniške institucije 

• Šola je bila nekoč, še posebej izven razvitih kulturnih središč, 
pogosto ključni ponudnik kulturnih dogodkov v lokalni skupnosti, ki 
je povezoval ljudi vseh generacij.  

• V povezavi s kulturno-umetniškimi institucijami lahko danes obudi 
to vlogo ter omogoči nastanek novih učnih okolij in lokalnih pobud 
skupnostnega življenja.  

• S tem dobijo otroci/mladostniki možnost aktivnega vključevanja v 
skupnostno življenje, česar jim sama vrtec oziroma šola ne moreta 
zagotoviti, kar izrazito krepi razvoj solidarnosti, angažiranega 
odnosa v skupnosti in drugih pozitivnih političnih vrednot.  

• Šola lahko na tak način okrepi možnosti  za kakovostno izvedbo 
svojih kurikularnih dejavnosti (npr. prostovoljno delo, obeleževanje 
kulturnih dogodkov, sodelovanje v civilnih iniciativah kot ključen 
element državljanske in okoljske vzgoje), kulturno-umetnostne 
institucije pa pridobivajo močnejši stik z novimi ciljnimi publikami 
svojih uporabnikov. 



Kaj kažejo dosedanji rezultati v 
projektu SKUM? 

• Šole/vrtci s svojimi umetniškimi dosežki 
vstopajo prostor lokalnih skupnosti 

– Predstavitve dosežkov v lokalnih kulturnih 
domovih, galerijah, na trgih/ulicah kraja 

– Povezovanje z uveljavljenimi kulturnimi 
prireditvami v lokalnem okolju (primer 
mednarodnega festivala Jazz Ravne) 



  

  



  

  



  

  

Spoštovani, 
 

Dne 20.6. ob 17. uri vas vljudno vabimo na zaključni javni 
 dogodek  

 
 

»Pravljična pohajkovanja pike, črte in oblike«, 
v okviru projekta SKUM, skupin: LIZIKE, ŽOGE in SOVICE, 

Vrtca Ljutomer, 
v galerijo Ante Trstenjak Ljutomer! 

 
 

Z vami bomo najmlajši ustvarjalci, ter vsi tisti, ki so nas spremljali tekom leta pri ustvarjalnih 
podvigih in radostih raziskovanja likovnega jezika. 

 
V sodelovanju z 7. razredom O.Š. Razkrižje 

ter Večgeneracijskim centrom Ljutomer 
Razstava bo na ogled do 22.6. 2019 

 
 
 

 
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

 

 
 

Katja Bednařik Sudec, otroci vrtca Ljutomer skupin Lizike, Žoge in Sovice, projekt SKUM, 
»free your spirit, free your mind, allow us freedom of perception«; 2018/19 

(ogled v galeriji Murska Sobota) 



    



  

  



  



  

  



  • Umetniki v poučevanje vnašajo specifične 
umetniške metode in s tem bogatijo 
didaktično izvedbo učnih enot 



  • Primer likovne umetnosti (umetnica Katja Sudec) 
Za opazovanje likovnih del: 
– Več čutni pristop vodstev v galeriji/ več čutni pristop k 

spoznavanju likovnih del. 
– Uporaba asociativne metode Chinesischer Korb, Heiderose 

Hildebrand za spodbujanje govora o likovnih delih. 
– Tek kot metoda spoznavanj likovnih del. 
– Glas kot metoda spoznavanja likovnih del. 
Za ustvarjanje: 
– Ustvarjanje preko vmesnika „pravljica“ za lažjo vživljanje v 

kreativno- ustvarjalni proces. 
– Poustvarjanje kot ustvarjalna metoda, spodbujanje 

kreativnosti. 
– Akcijsko ustvarjanje: ustvarjanje kolaža na slikovno 

površino brez vnaprejšnjega načrta/ brez skice/ „skica“ je 
ponotranjeno doživljanje. 



  • Primer ustvarjalnega giba (umetnica Mojca Leben) 
 

Telo in telesno gibno izraznost smo povezali s čustvenimi stanji,  čustva z 
zvočnim barvanjem, zvoke z gibi …. ki smo jih povezovali v plesne zgodbe 
in pripovedi , katerih vsebina se je nanašala na osnovno vsebinsko nit  - 
gledališče in (gledališko) arhitekturo : 
– poglobili smo se v arhitektovo razmišljanje o mestu, o določeni 

(gledališki) stavbi in sledili njegovim mislim  
– postajali hiše ( velike , majhne, pomembne, vsakdanje) 
– iz njih gradili mesto (urbanizem, logika prostora, sinhronija in kaos, 

orientacija v prostoru)  
– s plesom odigrali in odplesali nočni potep po gledališču ( miške, pajki, 

netopirji, lunin sij, mesečeva svetloba, prašni delci) 
– sestavili svoje zgodbe in izvedli »mini predstave« …… in drugo 

 

• Primer sodobne umetnost – performansa (umetnik Jure Markota) 
 
Ponavljanje in stopnjevanje določne likovne forme ali pa tudi oblike oz. 
vzorca vedenja do te mere, da le-ta postane absurdna. 

 



  • Primer gledališke delavnice (Umetniška skupina Ana 
Monro) 

 
– Vikinška igra »Ondo ruj«, sprejemanje in podajanje zvokov, 

simultano ploskanje v krogu,  igra »Samuraj«, vaja 
»skupinska pošast«, moderiranje in usmerjanje dijakinj in 
dijakov pri kreiranju produkcije, individualno svetovanje in 
pogovor, skupinski pogovor. 

Namen vaj je: 
– doseganje stanja »sproščene pozornosti« 
– ustvariti skupinsko pozornost in odgovornost 
– premagovanje notranjih blokad pri komunikaciji in 

izražanju 
– spodbujanje samostojnega kreativnega dela in odločanja 
– učenje delovanja v skupini 

 



  • Otroci/mladostniki se v učne dejavnosti 
vključujejo bolj aktivno, delo zaznavajo kot 
zanimivo, spoznavajo nove dimenzije 
obravnavane učne tematike… 



  • Iz evalvacij otrok/učencev/dijakov 
– »Spoznavali smo prostor, delali smo na 

povezanosti med sabo. Spoznavali smo zanimive 
igre za komunikacijo in sproščanje.« (iz 
gledališkega projekta Sinjebradec) 

– »Všeč mi je bilo tudi, da smo sodelovali vsi iz 
razreda in se pri tem še bolj povezali med sabo ter 
uspeli delovati kot skupina in da smo vključili ideje 
vseh.« (iz gledališkega projekta Prešernovanje) 

– »Pouk je bil zabaven in zanimiv, kar pri današnjih 
šolskih urah učenci močno pogrešamo. Mislim, da 
bi bila še kakšna podobna ura zelo dobrodošla.«(Iz 
literarno-striparskega projekta Konstruktivizem) 

 

 

 



  – »Izkušnje, ki smo jih pridobili pri projektu so bile 
koristne za vsakdanje življenje in seveda tudi pouk. 
Naučila sem se, da kaj vse lahko narediš iz bakra, 
če imaš pravilne raztopine oz sestavine za pripravo 
raztopine, kot npr.: kako narediti modro  patino ali 
pa kako ga zjedkati...« (iz likovno-kemijskega 
projekta Detoks reakcije) 



  
• Iz evalvacij učiteljev 

– » 2.a je spregovorila! Gre za razred, ki je izredno 
molčeč, včasih ta njihova tišina lahko deluje  
neprijetno. Pri prvem obisku so bili fotografi kar malo 
presenečeni, saj niso razbrali reakcij pri dijakih, ki so 
bili zelo zadržani. Kasneje se je stvar začela spreminjati 
na bolje, saj so s fotografi in profesorji morali 
komunicirati, podajati svoja mnenja in predstavljati 
svoje delo celotni skupini.« (Iz fotografsko filmskega 
projekta Kdo je Slovenj Gradec?) 

– » Dobra stran tovrstnega pouka je predvsem v večji 
aktivnosti in ustvarjalnosti dijakov, vendar pa je težava 
v tem, da je zaradi narave kreativnega procesa tak 
pouk težko izvesti v prej načrtovanih urah, v resnici 
smo za celotno izvedbo potrebovali več časa.« (Iz 
projekta sodobnih umetnosti Stereotipi in klišeji v 
današnji družbi in umetnosti) 

 
 



  – »Ob preverjanju znanja sem ugotovila, da 
obravnavano snov vsi razumejo in to dosti bolje 
kot učenci prejšnjih let, ki niso imeli možnosti 
sodelovanja v tovrstnih projektih.« (Iz literarno-
striparskega projekta Konstruktivizem) 

– »Dva učenca, ki sta bila vzgojno problematična in 
sta po navadi motila učne ure pri slovenščini, sta 
se zelo angažirala in sta v njunih izdelkih pokazala 
veliko mero ustvarjalnosti in tudi stiske, ki sta jo 
doživljala.«(Iz literarno-striparskega projekta 
Konstruktivizem) 

 



  – »Svoje občutke so najizraziteje izrazili dijaki, ki pri 
slovenščini pravzaprav  nimajo dobrih  ocen. Kot 
profesorica sem bila pravzaprav navdušena, saj 
smo tisto najboljše potegnili iz učno slabših 
dijakov, ki drugače ne radi ustvarjajo in ne marajo 
preveč slovenščine, zdaj pa so dobili zagon.« (iz 
literarno-vzgojnega projekta Identiteta 
posameznika z razbijanjem  stereotipov) 

– »Ugotovila sem, da si snov dejansko bolj 
zapomnijo, sploh pa je znanje globlje, več 
povezujejo, so bolj kreativni, več razmišljajo.« (Iz 
geografsko-likovnega projekta Površje okoli nas) 

 



Dva primera uspešnih praks 

• Animacija Guštarija 

 

 

 

• Fotozgodba Boj za jezik 


