
Avtorji: Robi Kroflič, Petra Štirn Janota in Darja Štirn 

Prilagojeno za potrebe projekta SKUM 

 

SHEMA ZAPISA DOBRE PRAKSE 

 

Vrsta VIZ (vrtec, OŠ, SŠ) in starostna stopnja udeleženih otrok oziroma učencev/ 

dijakov (razred), število učencev 

 

Ime in priimek učitelja, vzgojitelja 

 

Naslov projekta 

 

Osnovni cilj in potek dejavnosti 

 

 osnovni vsebinski cilji (vsebino projektne dejavnosti izpeljete iz Kurikuluma/učnih 

načrtov – dodate lahko izobraževalne cilje iz dna sheme 5 korakov) 

 osnovni vzgojni cilji (lahko izpeljani iz vzgojnega načrta – dodate lahko vzgojne cilje iz 

dna sheme 5 korakov) 

 

 oblika dejavnosti (poučevanje o umetnosti, vzgoja s pomočjo umetniške izkušnje) 

 

 kurikularno področje 

 

 področje umetnosti in navedba partnerjev (umetnik, KUV) 

 

 kratek opis predvidenega poteka dejavnosti 

 

 kraj dejavnosti (vrtec, šola, drug vrtec, šola, kulturna institucija, drugi javni prostori v 

lokalnem okolju, drugo: igralnica/učilnica, skupni prostori/igrišče, likovni atelje/kotiček, 

razstavni prostor, glasbena učilnica, oder, šolski radio/studio, virtualno okolje 

(računalniki, dostop do interneta)…) 
 

 kratek opis didaktičnih oblik (tandemska ura, projekt, kulturni dan, šola v kulturi) 

pristopov in načinov učenja (lahko izpeljani iz dna sheme 5 korakov) 

 opis posebnih didaktičnih metod, ki jih v projekt vnesejo umetniki (tu za opise poprosite 

sodelujoče umetnike) 

 

 

Izvedba in sprotna refleksija projekta (opisana po shemi 5 korakov) 

 

 jasno naj bodo navedene dejavnosti učitelja, umetnika in otrok/učencev/dijakov 

 sprotna refleksija naj bo opremljena s primeri iz dokumentacije (etnografski zapisi, 

fotografski material, izjave udeležencev), pri njej naj sodelujejo vzgojiteljica/učiteljica, 

umetnik(i) in otroci/učenci/dijaki 

 

Končna refleksija projekta 
 

 izpeljana naj bo iz ciljev projekta, tako da bo razvidna njihova realizacija tekom izvedbe 

 pri opisu naj sodelujejo tudi umetniki in otroci 
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Predloga za načrtovanje aktivnosti po modelu 5 korakov 
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OPIS KORAKOV 

1. OBČUTLJIVOST: 

 Uvodna motivacija za izbrano tematiko in umetniški medij dejavnosti 
2. SEZNANJANJE, OSMISLITEV: 

 Zbiranje informacij o izbrani tematiki z namenom vpogleda v pomen dejavnosti 
3. DIALOŠKOST: 

 Komunikacija in izmenjava izkušenj, idej (dialog med vrstniki, z vzgojitelji/učitelji, umetniki, 
drugimi…) 

 Pridobivanje povratnih informacij o svojem raziskovanju, o sebi 
4. USTVARJALNOST 

 Aktivnost otrok/mladostnikov, sporočanje o vsebini preko umetniške izkušnje 

 Sodelovanje z umetniki… 
5. DRUŽBENI ANGAŽMA: 

 Javna predstavitev rezultatov dejavnosti (v razredu, na ravni vrtca/šole, v kulturni ustanovi, v 
lokalni skupnosti…) 

 Povezava dejavnosti z doseganjem družbenih ciljev (delo otrok/mladostnikov v različnih 
sferah lokalne skupnosti) 
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DOKUMENTACIJA: 

 Maili z predlogi za delo 

 Povezave na spletene zapise, galerije… 

 Fotografije… 

 Izdelki, izjave, komentarji otrok/mladostnikov… 

 Refleksije mladostnikov, pedagoških delavcev… 

 Fotozgodba 

 Etnografski zapisi 

 … 
 

SPROTNA IN KONČNA REFLEKSIJA: 

 Doseganje ciljev po posameznih korakih glede na odzivanje otrok/mladostnikov 

 Doseganje ciljev otrok/mladostnikov glede na njihove dosežke 

 V končno refleksijo so vključeni učitelji, umetniki in otroci/mladostniki ter dokumentacijsko 
gradivo 

 

RAZPREDELNICA CILJEV Z REALIZACIJO LE-TEH:  
 

CILJ DOKAZ 
Vsebinski cilji (vezani na učno tematiko vsebine aktivnosti): 

Zapis cilja… Dokaz iz dokumentacije… 

  
Vzgojni cilji 

  

  
 

CILJI DEJAVNOSTI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE UČINKOV DEJAVNOSTI: 

 Opredelite, doseganju katerih od navedenih ciljev, ki so povezani z razvojem komunikacijskih 
zmožnosti otrok/mladostnikov,  ste namenili posebno pozornost 

 Ocenite, v kolikšni meri ste dosegli navedene cilje (pri tej oceni naj sodelujejo umetniki in 
otroci/mladostniki!) 

 Opišite, kakšne didaktične pristope ste uporabili v načrtovani dejavnosti 
 

 Izobraževalni cilji (vezani na učno tematiko vsebine aktivnosti) 
 

otrokova/učenčeva/dijakova participacija pri izbiri tematike, načrtovanju, izvedbi in vrednotenju 
dejavnosti 

zanimanje za učno snov 

razumevanje učne snovi (reševanje problemov, uporaba spoznanj v novih situacijah itn.) 

zapomnitev učne snovi 

ustvarjalnost 

poznavanje različnih drugih kultur 
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zavedanje lastne kulturne dediščine 

 

 Vzgojni cilji na ravni posameznega otroka/učenca/dijaka 
 

sproščenost 

lažje izražanje mnenj 

bolj pozorno poslušanje sogovornika 

bolj pozorno opazovanje odnosov 

obiskovanje umetniških prireditev (npr. koncert, razstava, predstava) 

vključevanje v izvenšolske umetniške dejavnosti 

poznavanje sebe 

zaupanje vase  

spoprijemanje s težavami 

lažje izražanje stisk 

boljše razumevanje drugih ljudi 

boljše razumevanje odnosov v razredu 

 

 Vzgojni cilji na ravni skupine/oddelka 
 

izražanje različnih mnenj sodelujočih 

medsebojno poslušanje 

medsebojno sodelovanje 

medsebojna povezanost   

pogovarjanje o določeni temi 

ideje in predlogi sodelujočih otrok/mladostnikov so upoštevani  

medsebojno spoštovanje 

dobro počutje v skupini 

nudenje medsebojne pomoči 

skrb za učno šibkejše učence 

 

 Uporabljeni didaktični pristopi in načini učenja 
 

Učencu je omogočeno doživljanje in spoznavanje avtentičnih umetniških del v šoli. 

Učencu je omogočeno doživljanje in spoznavanje umetniških del v avtentičnih okoljih za umetnost. 
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Učenec ustvarja oziroma poustvarja skupaj z umetnikom. 

Učenec spremlja, opazuje oziroma posluša, kako ustvarja umetnik. 

Učenec pregleduje in interpretira izdelke, avdio in druge zapise o izvedeni dejavnosti. 

Učenec ima možnost, da govori o umetnosti. 

Uporabil sem posebno metodo dela, značilno za svoj umetniški medij (katero; metodo tudi na 

kratko opiši) 

 

 


