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IZKUSTVENO UČENJE 
mag. Primož Hvala Kamenšček 
 
Spoštovani starši in učitelji, tokrat vam želim podati nekaj strokovnih pogledov iz teorije učenja, zlasti 
s poudarkom na definiciji izkustvenega učenja. 
 
Asociacije pojma učenje so pri večini posameznikov vezane na učenje v šolskih klopeh. Toda učenje je 
dejaven proces in o učenju lahko govorimo že pri prenatalnem razvoju otroka ter nato pri dojenčkih, 
predšolskih otrocih in dalje vse do pozne starosti posameznika. Poleg formalnega učenja prevladuje v 
posameznikovemu razvoju večji delež neformalnega učenja, ki je grajeno na izkušnjah. 
V času informacijske družbe se življenje nenehno spreminja in zahteva od posameznika stalno 
prilagajanje spremembam tako v osebnem kot v poklicnem življenju. Ne moremo se več naslanjati 
samo na znanje pridobljeno v procesu učenja v času šolanja. 
 
Tradicionalno učenje, enostransko usmerjeno na prenos vnaprej izdelanih obrazcev znanja, vrednot in 
veščin iz starejše na mlajšo generacijo, ne zadostuje več. Zato je pomembno, da že od vsega začetka 
otroke spodbujamo k učenju na osnovi lastnih izkustev, spoznaj ... oz. k izkustvenemu učenju in jih s 
sledečega vidika spodbujamo h kritičnemu razmišljanju, poigravanju z nenavadnimi zamislimi, 
ustvarjalnemu reševanju problemov ... Da bi otroci razvili čim polnejši kontakt z osebno in socialno 
izkušnjo ter preko nje osvojili znanja, je potrebno težiti k optimizaciji dejavnikov, ki določajo ali 
spremljajo intenzivnost izkušnje. 
 
V ta namen je potrebno otrokom v vzgojnem procesu pripraviti in omogočiti zanimive dejavnosti. 
Dejavnosti naj bodo problemsko zastavljene, ‘razburljive’, da bodo aktivirale otrokovo percepcijo na 
različnih nivojih, kognitivnem, emocionalnem ter osebnostnem in socialnem. Otroci se bodo veselili 
svojih novih odkritij in spretnosti, ki jih bodo postopoma pridobivali. 
 
Razlikujemo dvojno pojmovanje učenja glede na vlogo aktivne udeležbe, participacije in spreminjanje 
posameznika v procesu pridobivanja novih znanj, spretnosti, navad. 
 
B. M. Požarnik pojmuje učenje v ožjem smislu predvsem kot pridobivanje znanj, spretnosti in navad, ki 
se pogosto povezujejo s predstavo o čistem, od predhodnih izkušenj in drugih subjektivnih dejavnikov 
izoliranem pomnjenju.(Pukl, 1994, str. 63) Takšno pojmovanje učenja se odraža predvsem v 
tradicionalnih oblikah in metodah pouka. Negativne posledice klasičnega načina učenja, ki postavlja v 
ospredje informacijo in pomnjenje, so hitro pozabljanje, majhna motivacija ter neživljenjsko oz. 
neuporabno znanje. (Pukl,1994) 
 
Učenje v širšem pomenu je vsako progresivno spreminjanje posameznika pod vplivom izkušenj. V tem 
smislu obsega učenje ne le spoznavno komponento, temveč tudi socialno in čustveno. (Pukl, 1994, str. 
8) 
V zadnjih desetletjih so opazna intenzivna iskanja novih, širših pojmovanj učenja, temelječih predvsem 
na kognitivni, humanistični in kritični psihologiji. Za vsa nova pojmovanja je značilno, da učenje 
pojmujejo širše tj. kot proces progresivnega, trajnega spreminjanja posameznika na podlagi izkušenj. 
(Požarnik, 1987, str. 64) Bistven je proces učenja, ki zahteva bogate učne metode, oblike dela, bogato 
učno okolje, informacijo in motivira posameznika ter od njega zahteva aktivno udeležbo v procesu 
učenja. Pomembna je pozitivna vloga dejavnikov učenja, ki podkrepljujejo aktivno vlogo posameznika 
v procesu učenja. Učenje na predšolski stopnji je voden proces, znotraj katerega se za dosego 
zastavljenih ciljev vzpostavi odnos med vzgojiteljem in otrokom. Vzgojitelj usmerja in spodbuja razvoj 
otroka. Osnovni element vzgojnega oz. učnega procesa je dvosmerna komunikacija oz. interakcija 
odnosov. Vzgojitelj poskuša oblikovati čimbolj naravne pogoje za potek učnega procesa. 
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Pravo revolucijo na področju učenja in izobraževanja so v 60. in 70. letih prinesla nova spoznanja o 
delovanju možganov, ki so izjemno razvit sistem. So najbolj zapleten ter zmogljiv sistem ‘urejanja 
informacij’ kar jih poznamo. Leva možganska polovica je sedež racionalno- verbalno- analitičnega 
mišljenja, desna pa intuitivno- čustvenega na sintezi temelječega ustvarjalnega mišljenja. Nobena 
možganska polobel ne prevladuje v smislu, da bi bila pomembnejša. (Jenko,1990) Pri učenju in 
strukturiranju vsebine, ki poudarja procese leve možganske poloble ima za posledico prevladovanje 
funkcij leve možganske polovice in zapostavljanje funkcij desne možganske polovice. Peter Russel v 
Knjigi o možganih (1987, str. 52) spodbuja k razvoju obeh možganskih hemisfer in vrnitev k celostnemu, 
na obeh možganskih polovicah in njeni sinergiji temelječem naravnem ustvarjalnem učenju. Možganski 
polovici namreč ne delujeta ločeno, vsaka od njiju zaradi sinergije podpira in dopolnjuje dejavnosti 
druge. Predlaga, da vzgojni in učni proces obsega različne miselne kombinacije ne le pojmov, ampak 
tudi občutke in domišljijo. Pri načrtovanju vzgojnega procesa je potrebno čimbolj motivirati otroke, 
omogočiti jim, da oblikujejo sliko o samem sebi, krepijo samozavest, samozaupanje in samodisciplino, 
zbujajo radovednost in spodbujajo ustvarjalna tveganja. 
 
Celostno učenju je tisto, ki izkorišča bogastvo zmogljivosti človeških možganov, je sproščeno igrivo, 
domiselno, vznemirljivo, polno veselja in zadovoljstva, je učenje, ki nam ostane dalj časa v spominu. 
(Dhority, 1992, str. 56) K učenju, ki aktivira otroka celostno tj. miselno, socialno in čustveno, uvrščamo 
tudi izkustveno učenje. Otrok skuša povezati miselno, čutno in čustveno izkušnjo v celoto. (Požarnik, 
2000). 
 
Poleg intenzivnih miselnih spodbud vplivamo na večjo aktivnost otroka s spodbudami čustvenega in 
čutnega izražanja, kar ima tudi velik pomen za dviganje učne motivacije. Povezovanje aktivnosti in 
motivacije v povezavi z mišljenjem in doživetjem ugodno vpliva na dolgotrajnejše ohranjanje vsebine 
v spominu. 
 
Izkustveno učenje je zelo širok pojem, ki je osnovan na zamisli, da človek veliko znanj pridobi z 
življenjskimi izkušnjami. Človek vsak dan doživi nešteto dogodkov, medtem ko so nekateri zanj 
nepomembni, drugi pa se spremenijo v izkušnje, ki omogočajo učenje. V najširšem smislu je vsako 
učenje izkustveno učenje. Izkustveno učenje pomeni učenje z delovanjem. 
 
Kot širše opredeljuje Dewey (Požarnik, 2000, str. 123) je »učenje vsako progresivno spreminjanje 
posameznika na osnovi izkušenj«. Pri tem izpostavljamo vlogo socialne, emocionalne, kognitivne in 
moralne interakcije oz. akcije posameznika z okoljem, v katerem le-ta živi in se razvija. Zdi se, da smer 
izkušnje prehaja s starostjo posameznika oz. z višjo stopnjo kognitivne zavesti od neposredne – 
konkretne izkušnje k posredni simbolni izkušnji. Na ravni predšolskega otroka prevladuje znotraj 
kategorije izkustvenega učenja konkretna izkušnja, čeprav je otrok pod vplivom vzgojnega in 
socializacijskega procesa podvržen številnim vplivom simbolne izkušnje. S fenomenološkega vidika je 
potrebno opozarjati na aktualnost izkustvenega učenja zlasti kot odgovora kognitivnemu pojmovanju 
učenju, ki razvija predvsem abstraktno simbolna znanja. Pri izkustvenem učenju gre za željo tesnejšega 
povezovanja teorije in prakse, izkustveno spoznavne resničnosti in konkretne akcije ne glede na starost 
udeleženca. Med idejne očete izkustvenega učenja sodi več avtorjev - znanstvenikov, ki so osvetlili 
vlogo izkustva iz različnih znanstvenih disciplin: pedagogike, sociologije, psihologije, medicine. Sem se 
uvrščajo zlasti predstavniki humanistične psihologije in psihoterapije (Rogers, Maslow, Erikson), 
družbeno kritične pedagogike (Freire, Illich), nevrofizioloških raziskav (Sperry) ter nekaterih 
filozofskoepistemoloških smeri (Pepper). Med najpomembnejše pa prištevamo: Johna Deweya, Jeana 
Piageta, Kurta Lewina in Davida Kolba. (Požarnik, 1992, str. 4) Kot pravi Požarnik (2000, str. 123) se je 
vsak po svoje ukvarjal z vprašanjem, kako neposredno izkušnjo povezati z razmišljanjem, saj za globlje 
učenje ne zadostuje raven posamične izkušnje. Izkušnje se je treba znati učiti in jo povezovati z 
obstoječim (abstraktnim, znanstvenim, družbenim) znanjem. Pri poskusu definiranja izkustvenega 
učenja naletimo na različne definicije: 
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1.  Kolb (Požarnik, 2000, str. 123) opredeljuje izkustveno učenje kot »vsako učenje v neposrednem stiku 
z resničnostjo, ki jo proučuje … Gre za neposredno srečanje s pojavom, ne za razmišljanje o takem 
srečanju ali o možnosti, da bi kaj naredil v resnični situaciji. Izkustveno učenje je proces, v katerem se 
ustvarja znanje s pretvorbo (transformacijo) izkušnje.«  Po Kolbu (Požarnik, 1992, str. 96) je »rezultat 
transakcije med družbenim in osebnim znanjem, ki ga imenuje učenje. Družbena znanja so nakopičena 
objektivna spoznanja preteklih izkušenj človeštva, osebno znanje pa so nakopičene subjektivne 
življenjske izkušnje posameznika.« 2.  Po Walterju in Marksu (Požarnik, 2000, str. 123) je izkustveno 
učenje »zaporedje dogodkov z enim ali več učnih ciljev, ki terja aktivno vpletenost udeležencev na eni 
ali več točkah tega zaporedja … Osrednja postavka izkustvenega učenja je, da se učimo najbolje, če 
nekaj sami naredimo.«  Poleg neposredne akcije je pomemben nadaljnji proces razmišljanja (refleksija), 
ki pomaga spremeniti izkušnjo v učenje. 3.  B. M. Požarnik opredeljuje izkustveno učenje kot »obliko 
učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo (doživljanje), opazovanje (percepcijo), spoznavanje 
(kognicijo) in ravnanje (akcijo) v neločljivo celoto.« (2000, str. 124)  B. M. Požarnik (2000, str. 124) 
navaja naslednje glavne značilnosti izkustvenega učenja:  

 »je holističen način prilagajanja svetu. V njem se povezujejo procesi zaznavanja, čustvovanja, 
razmišljanja in delovanja v neločljivo celoto. 

 Ne gre le za sprejemanje gotovih spoznanj od zunaj, ampak za proces ustvarjanja znanja, za 
stalno preoblikovanje znanja, pojmov, idej  v soočenju osebne izkušnje in teoretičnih 
znanstvenih spoznanj. 

 Je cikličen proces, v katerem se razrešujejo konflikti med dialektično nasprotnimi načini 
spoznavanja. Ni pomembna stopnja ali točka vstopa v procesu izkustvenega učenja, 
pomembno je, da dosežemo vse stopnje v procesu. 

 je proces, ki poteka celo življenje.« 
 
Pri izkustvenem učenju ima osrednji pomen celovita osebna izkušnja. Gre za širše izhodišče kot pri 
behaviorističnem pogledu na učenje, ki zanemarja vlogo osebnega doživljanja in širše od kognitivnega 
pogleda na učenje, ki predvsem poudarja pridobivanje spoznanj v obliki abstraktnih simbolov. Gre za 
celostni pristop v smislu holistične percepcije, spoznavanje objekta učenja na osnovi lastne izkušnje. 
Poudariti je potrebno na presek med individualno ali subjektivno izkušnjo posameznika in družbenim 
dejstvom (znanjem) oz. objektivno izkušnjo, ki ima prav zato v procesu percepcije večji vpliv na 
oblikovanje lastnih in trajnejših informacij, ki jih posameznik povezuje v ‘originalno’ semantično mrežo. 
Klasična paradigma pojmuje učenje kot usvajanje gotovih znanja, navad in spretnosti. Gre za ‘aditivno’ 
(seštevalno, dodajalno) pojmovanje, ki sloni na asociativističnem oz. behaviorističnem izhodišču. 
(Požarnik, 1992, str. 4) Kognitivistično pojmovanje učenja je širše od behaviorističnega, vendar je v 
svoji osnovi racionalistično – zanima ga predvsem pridobivanje, sprejemanje, manipuliranje 
abstraktnih simbolov, v katerih vidi najvišji produkt učenje. (Požarnik, 1992, str. 4) Na ‘aditivnem’ 
pojmovanju učenja sloni ‘transmisijsko’ pojmovanje pouka. Po tem pojmovanju je znanje produkt, 
skupek objektivno ugotovljenih dejstev, podatkov, zakonitosti, ki jih učitelj prenaša na učence v 
razmeroma nespremenjeni obliki, kot ga je sprejel. Osebna izkušnja je v tem procesu razmeroma 
nepomembna. (Požarnik, 1992, str. 4) Izkustveno učenje zanika aditivno (seštevalno) oz. transmisijsko 
pojmovanje učenja. Trdi, da se vsako spoznanje preoblikuje v stiku z osebno izkušnjo in da je vsako 
novo znanje rezultat take rekonstrukcije. Poučevanje mora potekati tako, da podpira proces učenja, 
da učencem pomaga priklicati si v zavest obstoječa pojmovanja, izkušnje, ideje ter svoja pojmovanja 
ob tem rekonstruirati oz. integrirati. (Požarnik, 1992, str. 4) 
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SMEH JE POL ZDRAVJA, MIT ALI RESNICA? 
Nataša Nanut Brovč 
 
 
 
Verjetno se boste vsi  strinjali z mano, da je vse lažje, če smo dobre volje in se smejimo:  
       dnevna opravila so manj naporna, če se zraven smejimo, četudi niso zabavna, 
       ob smehu in s smehom zoprne in naporne stvari hitreje minejo,  
       smeh sprosti napetost in naredi trenutne neprijetne situacije bolj sprejemljive,  
        lažje se učimo, 
       kako dobro, sproščeno se počutimo, ko se res od srca nasmejimo in še bi lahko naštevali. 
 
Malo sem se »sprehodila«  po spletnih straneh s to vsebino in za vas povzela. 
 
Smeh je resna stvar sem prebrala na spletni strani Mednarodnega inštituta za smeh iz Maribora. Maja 
2012 so  v sodelovanju  s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Ljubljani   v Mariboru organizirali 
mednarodni kongres smeha z naslovom SMEH: DOPOLNILNA TERAPIJA. Osnovni cilj je bil predstaviti 
smeh kot eno od učinkovitih terapij za krepitev ter ohranjanje zdravja. 

 
Tam so predstavili tudi raziskovalni projekt v UKC Maribor, oddelka  za endokrinologijo in diabetologijo, 
v katerega je bilo vključenih 200 udeležence. Merili so vpliv joge smeha na nivo glukoze v krvi pri 
osebah z diabetesom tipa 2, ki še niso na inzulinski terapiji. Dokazali so, da že 30 minut joge smeha 
zniža nivo glukoze v krvi in izboljša počutje. Navdihujoče, kajne? 
 
Učinke smeha bi lahko strnili takole: 
TELESNE KORISTI SMEHA 
Smeh povzroča razširjanje in ožanje endotelija – tkiva, ki oblaga notranjost žil in s tem povečuje 
kroženje krvi po telesu ter nas tako ščiti pred srčno-žilnimi težavami.  
Smeh sprosti naše telo – znanstveniki so izračunali, da smeh, ki pride od srca in seže do trebuha, 
poskrbi, da so naše mišice še 45 minut sproščene. 
Spodbudi izločanje endorfinov, ki v nas zbudijo vsesplošen občutek ugodja, zato lahko začasno ublaži 
bolečino. 
Smeh pokuri 60 do 120  kalorij več kot mirovanje. 
Smeh nas ščiti pred škodljivimi učinki stresa, ker zniža raven hormonov, ki ga povzročajo. 
Ko se smejemo, se naša pljuča razširijo in napolnijo s kisikom. Vdihujemo in izdihujemo večjo količino 
zraka; to deluje na podoben način kot tehnike globokega dihanja, ki se uporabljajo za lajšanje stresa. 
Smeh pripomore tudi k krepitvi imunskega sistema na ta način, da vpliva na porast števila celic ubijalk, 
vrsto belih krvnih celic, katerih glavna naloga je zaščita organizma pred boleznimi. 
Smeh deluje pomlajevalno, saj krepi obrazne mišice ter daje obrazu sijaj. 
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PSIHOLOŠKE  IN DRUŽBENE KORISTI SMEHA 
Smeh dokazano poveča pozitivna čustva kot so navdušenje, radoživost in občutek samozavesti. 
Sprožena pozitivna čustva vplivajo tudi na povišan občutek intuicije, kreativnosti in domišljije kar 
pozitivno vpliva tudi na posameznikovo osebnostno rast. 
Smeh utrjuje prijateljstva in nas povezuje. Blaži stres in tesnobo. Postavi nas v trenutno doživljanje, 
sedanjost in je edini trenutek, v katerem izkusimo srečo. 
Smeh blaži depresijo, saj spodbuja ustvarjalnost in pozitivno naravnanost pri reševanju življenjskih  
izzivov. 
Izboljša delovno učinkovitost in zniža odstotek odsotnosti z dela. 
Se začnete tudi sami  smejati, ko vidite nekoga, ki se smeje? Smeh je socialna interakcija in je nalezljiv.  
Ko vidimo druge srečne, postanemo tudi sami veseli, povečujemo čustveno povezavo z ljudmi. 
Smeh je kot družbeno lepilo. Prebije led v novih okoliščinah, omogoča ljudem, da so med seboj bolj 
odprti.  Spodbuja ustvarjalnost, saj »utiša« analitični del možganov in dovoli kreativnemu delu, da 
ustvarja nove ideje in zamisli. 
Nasmejani ljudje so bolj privlačni in delovne skupine, ki se veliko smejijo so pri svojem delu bolj 
uspešne. 
 
Kaj naj bo za vse nas domača naloga številka 1? Poskrbimo za vsakodnevno dozo smeha. Nikar se ne 
bojte, zdravilo nima stranskih učinkov . 
 
Pa še nekaj preprostih in zabavnih načinov, kako vnesti smeh v vsakdanjik:  
          Igrajte se z otroci. Otroci vas hitro spravijo v smeh. 
          Pošljite kakšno šalo prijateljem in z veseljem se bodo pošalili nazaj. 
          Poglejte stare fotografije. 
          Na vidno mesto obesite fotografijo, na kateri ste nasmejani in zadovoljni. 
          Poglejte si komedijo. 
          Igrajte se s hišnim ljubljenčkom. 
           Dovolite si biti malce otročji in ušpičite kakšno »neumnost«. 
           Poskusite z jogo smeha.   
 Čeprav sem ja jogo smeha že slišala, jo še nisem preizkusila. Danes so se mi ob posnetkih kotički ust 
že zavihali navzgor. Vas zanima, kako izgleda. Poglejte si posnetek: 

 https://www.youtube.com/watch?v=5AUaY0ziSN4 
  
 Pa še ena kratka vaja – NARIŠIMO SI NASMEH.  Sem preizkusila, deluje. 
 
Z drgnjenjem segrejmo sredinca prstov na rokah. Položimo ju na ustne kotičke in zelo nežno drsimo 
proti sredini oči. Drsanje ponovimo 18 do 72-karat oz. dokler ne začutimo, da se ustnice dvigujejo v 
nasmešek. 
 
Zdaj se pa le lotite domače naloge. In ne pozabite, ponoviti jo morate vsak dan. 
 
 
ALI VAS MORDA ZANIMA ŠE KAJ O ZGODOVINI  JOGE SMEHA?   
V članku  Vpliv joge smeha na nivo krvnega sladkorja pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 na spletni 
strani Inštituta za smeh je zapisano: 
V starih  časih so modreci potovali po Indiji in namesto znanja širili smeh. Ko so potovali, niso govorili, 
temveč so se le smejali; ljudje so jih opazovali in se z njimi smejali. Na tak način so jih učili pomembnosti 
smeha. 
V nekaterih bolnišničnih zapiskih lahko zasledimo navedbe, da so bile v Grčiji bolnišnice zgrajene blizu 
»gledališč«, da so pacienti lahko slišali smeh in veselo občinstvo, kar jim je pomagalo k hitrejši 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5AUaY0ziSN4
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ozdravitvi. Že v trinajstem stoletju so nekateri kirurgi uporabljali smeh za odvračanje pozornosti od 
bolečin pri posegih. 
Zgodovina smeha ima svoje vzpone in padce. Tako so puritanci v šestnajstem stoletju prepovedali 
smeh, smejanje, celo nasmešek. V nekem drugem delu sveta je Martin Luther uporabljal »terapijo 
smeha« pri ljudeh v depresiji. Svetoval jim je, naj se ne 
osamijo, temveč naj raje gredo v družbo prijateljev, ki se radi 
veselijo in šalijo, in se smejejo z njimi. Ideja joge smeha temelji 
na rezultatih raziskav, da naše telo ne zazna razlike med 
umetno spodbujenim in spontanim smehom. V telesu prihaja 
do popolnoma enakih fizioloških in biokemičnih sprememb. 
V osemdesetih letih dvajsetega stoletja (1971) je Hunter 
Doherty »Patch« Adams, ki je ustanovil Gesundheit! 
Institute, prišel na idejo, da bi zdravil paciente s humorjem, 
smehom in dobrim razpoloženjem. Je pobudnik ideje o 
klovnih zdravnikih (predvsem na otroških oddelkih), ki se je 
kasneje razširila po vsem svetu. Pri nas v ta namen deluje 
društvo Rdeči noski. 
 
Leta 1976 je bil v angleškem časopisu objavljen članek 
Normana Cousina, ki je natančno opisal potek zdravljenja 
svoje bolezni. Imel je močne bolečine in zdravniki so mu 
povedali, da je verjetnost, da ozdravi, zelo majhna. Zapustil je bolnico in odšel domov. Gledal je 
humoristične oddaje in komedije, kot so Skrita kamera, Bratje Marx ipd. Ugotovil je, da mu deset minut 
smeha omogoči dve uri mirnega spanca. Ta običaj mu je prešel v navado in na tak način je živel, dokler 
ni popolnoma ozdravel. Po ozdravitvi je težil k temu, da v svoje življenje vnese čim več ljubezni, vere, 
upanja, radosti in odločnosti. 
Leta 1995 se je indijski kardiolog Madan Kataria po dvajsetih letih dela v medicini odločil, da bo 
človeštvu približal smeh, in vzel stvari v svoje roke. Ustanovil je Šolo joge smeha. 
 
 
VIRI: 
https://www.institut-za-smeh.si/sl/ 
https://www.zdravo.si/smeh-odlicna-pozitivna-strategija-za-soocanje-s-stresom/ 
https://www.pomurec.com/vsebina/16328/Smeh_in_nasmeh___-_formula_za_sreco_in_zdravje 
https://vednozavedno.si/blog-arhiv/52-smeh-zdravje.html 
  

https://www.institut-za-smeh.si/sl/
https://www.zdravo.si/smeh-odlicna-pozitivna-strategija-za-soocanje-s-stresom/
https://www.pomurec.com/vsebina/16328/Smeh_in_nasmeh___-_formula_za_sreco_in_zdravje
https://vednozavedno.si/blog-arhiv/52-smeh-zdravje.html
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OTROK SE UČI DOMA – IZZIV ZA UČITELJE IN STARŠE  
Nataša Skrt Leban, psihologinja 
 
Pozdravljeni! 
 
Učenje na daljavo je pred vse deležnike učenja postavilo veliko novih izzivov. Vsak teden bomo 
ugotavljali kaj nam gre dobro in kje nas čevelj žullliiiiiii.  
 
Prav je, da si izrekamo (starši učiteljem, učitelji staršem ali učencem) tako pohvale za dobro opravljeno 
delo, kot obvezno tudi izpostavimo težave, na katere naletimo. 
 
Učenci so postavljeni pred zahtevno nalogo. Njihova življenja so se obrnila na glavo. Ni več druženja s 
prijatelji, kar je za socialni razvoj posameznika še kako pomembno. Ni več izven šolskih dejavnosti, ki 
so se jih radi udeleževali in so jim omogočale kontakte, potrditve, učenje tega, kar jih veseli, krepitve 
fizične kondicije, možnosti umetniškega ustvarjanja po lastni izbiri in še kaj. 
   
Tudi za vas starše je nov način sobivanja velik izziv, še posebej, če morate v tem času hoditi v službo. 
Doma ste prisiljeni organizirati življenje na nov način in se en drugemu prilagajati. Veliko več je skupnih 
nalog vezanih na učenje, so pa tudi priložnosti za učenje drugih vsebin, ki niso vezane zgolj na šolsko 
delo. Učenja za življenje. Otroci so sposobni sodelovanja in starejši kot so, tudi samostojnega 
opravljanja določenih opravil. Pred dnevi sem v enem prispevku prebrala, da je to priložnost, da se vsi 
naučimo kuhati. Otroke poskusite čim bolj usposobiti za opravljanje del, ki jih bodo morali znati, ko 
bodo samostojno zaživeli. Doma je veliko takih opravil. Prav bi bilo, da bi bil del dneva namenjen tudi 
temu.  
 
Učitelji so v to, da je poučevanje steklo na daljavo, vložili veliko energije. In še bo potrebno pristope 
prilagajati, poenostavljati in poiskati tisto pravo mero, ki jo bomo vsi zmogli na dolgi rok. Zato je 
priporočilo »manj je več« še kako pomembno. Tudi učenje, vsaj določenih vsebin je lahko praktično 
naravnano in je del šole za življenje.  
 
Nekaj iztočnic, ki sicer zaradi težav s tehnologijo in povezavami niso vedno možne, pa se jih vseeno 
poskusimo držati.    
 
Vzpostavitev dnevnega urnika, v katerega je zajet čas za vstajanje, jutranja opravila, zajtrk, opredelitev 
časa za učenje, zapis vsebin, ki jih otrok opravi ta dan za šolo, domača opravila in čas za igro, klepet s 
prijatelji, branje, igre družabnih iger, poslušanje glasbe…priprava na spanje ob primerni uri. Nekaj idej 
za ustvarjalno preživljanje prostega časa najdete tudi na šolski spletni strani.  
 
Ko se otrok pripravi k učenju, naj si uredi prostor za delo. Pripravi mizo, odstrani moteče stvari, pripravi 
pripomočke in naredi načrt dela. V delo naj vnaša rekreativne odmore in pije vodo. Na koncu naj pošlje 
nalogo učiteljem, da dobi povratno informacijo o tem ali je pravilno razumel in reševal naloge ali je 
treba še kaj popraviti. Za pomoč pa seveda lahko prosi tudi starše ali sošolce ali koga od učiteljev ali 
svetovalnih delavcev na šoli. Ponavljanje je tudi pri učenju na daljavo pomembno.   
 
Ko zaključi določeno nalogo ali učenje predmeta naj z zadovoljstvom prečrta to nalogo na seznamu 
obveznosti. K temu sodi tudi odstranitev teh zvezkov z mize. In tako naprej do konca.   
 
Nekateri učenci bodo starše ali učitelje potrebovali v večji meri, nekateri bodo bolj samostojni. 
Nekaterim pomagajo zapisi nalog in opredeljene ure dela, drugi imajo »vse v glavi«.  
 
Za opravljeno delo jih nagradite z objemom (doma je menda to še dovoljeno) ali kako drugače. Zaprite 
učbenike, zvezke in čas je za druge stvari. 
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SODOBNE OBLIKE IN METODE UČENJA 

Eda Jakončič 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iznenada, malček zbegani in zmedeni smo se v ponedeljek, 16. 3. 2020, znašli doma. Pa kaj zato, tudi 
to šolsko leto bomo izpeljali, saj nam sodobna tehnologija to omogoča. Posredujem vam kratek pregled 
sodobnih metod in oblik izobraževanja. 
 
Za izobraževanje na daljavo so na voljo različne komunikacijske poti oziroma spletna orodja, kot na 
primer: 

 spletne strani,  

 e - pošta, 

 spletne učilnice v različnih e-okoljih (npr. easistent,Moodle, Teams v Office 365, Google 
classroom …), 

 skype/vox, Zoom, ipd., 

 družabna omrežja 
 
Za kakovostno izvedbo izobraževanja na daljavo so potrebna kakovostna e-gradiva, ki uso dosegljivi na 
naslovu eucbeniki.sio.si.  
V času izrednih razmer so v Mladinski knjigi in Rokusu do nadaljnjega odprli dostop do vseh 
interaktivnih gradiv.   

• https://www.ucimse.com/ 
• https://www.lilibi.si/ (1.–3. razred) 
• https://www.radovednih-pet.si/predstavitev (4.-5.) 
• https://www.irokus.si/  in https://www.irokusplus.si/ (6.–9. razred) 
• https://www.znamzavec.si/ (interaktivne osnovnošolske vadnice za SLO, MAT, ANG, KEM) 
• https://eucbeniki.sio.si/. 

Pri tem moramo bito  posebno pozorni na varno rabo interneta (https://safe.si/). 
 
RTV Slovenija skupaj z Zavodom RS za šolstvo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 
sodeluje pri oblikovanju posebnega programa za učence do 5. razreda osnovne šole 
(https://www.rtvslo.si/iskalnik?q=izodrom), kjer se prepletajo izobraževalne, informativne in 
razvedrilne vsebine, povezane z učnim načrtom.  Izodrom je posebna oddaja za otroke, v času, ko ni 
šole in smo doma (https://www.rtvslo.si/iskalnik?q=izodrom). 
 
Za konec vam posredujem še shemo NASVETOV ZA USPEŠNO DELO DOMA gospe Mateje Rozman, ki 
na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v okviru magistrske naloge raziskuje problem 

https://eucbeniki.sio.si/
https://www.ucimse.com/
https://www.lilibi.si/
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev
https://www.irokus.si/
https://www.irokusplus.si/
https://www.znamzavec.si/
https://eucbeniki.sio.si/
https://safe.si/
https://www.rtvslo.si/iskalnik?q=izodrom
https://www.rtvslo.si/iskalnik?q=izodrom
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organiziranosti osnovnošolskih otrok. Nasveti so plod lastnih izkušenj ob vzgoji otroka, saj njen sin 
obiskuje peti razred osnovne šole. 
NASVETI ZA US 

 

PEŠNO DELO DOMA,  da bo zadovoljen otrok, starši in seveda učitelji: 

 

 

Viri:  
https://sio.si/2020/03/24/nasveti-za-uspesno-delo-od-doma/ 
Okrožniza MIZŠ za OŠ, z dne 20. 3. 2020 
  

https://sio.si/2020/03/24/nasveti-za-uspesno-delo-od-doma/
https://www.facebook.com/MIZS.gov.si/photos/a.360514330774823/1451406035018975/?type=3&eid=ARCt1aWO6xBB25sM04C_wApflgKR5zZDXEZKNtqOV3HI8iNYYGiuEU2x1MK7V1yowyjDu5iqOfbQINp4&__xts__%5b0%5d=68.ARBfzLjiiKhzV0si3vaXui2cLBNcCkoyDApE2LYAIIcq23rmeb7iiXj14fujaLDM-iNCflzhumX5mFm09MdB84cLG0-FoHhmIsekAv9cKFdo_W6B3m5fCu4EFUkRtKyCwqakGxvv_xZd7eSVoApYPcteRcDKln5JosuVCYAPfeY1gEMI8DGw_-U61xmLGHmh44h7f0wTa2kLenH2pUhcMZbo_wceeBK8l2Qrk4lAwL8Dd-J8c3YcMg3Uryi_JuOAD7rwdaxMCSuG31AduivG3h1ELzFyeLukn1eIpT2CRBd6pN22gy1vvmB29YL4NIGtMuSxKo2XkfWSGulKBCa0vo3E4w&__tn__=EEHH-R
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SOCIALNO UČENJE V ŠOLI IN POMEMBNOST SLEDNJEGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 
Pripravila: Špela Ohojak 
 
Pri delu v šoli imamo stik z zelo različnimi posamezniki. Pomembno pri delu z ljudmi je sposobnost 
obvladovanja čustev, sposobnost učinkovite komunikacije, učinkovitega reševanja sporov in 
problemov, sposobnost kritičnega mišljenja, strpnost do drugačnosti ter etična občutljivost. Omenjene 
spretnosti pridobimo s socialnim učenjem, ki se začne pri otroku in traja celo življenje. 
Socialno učenje vključuje vse vrste vedenj, ki jih mora obvladovati posameznik, da se lahko učinkovito 
in konstruktivno vključi v socialno okolje. Slednje pomaga, da se posameznik bolje spozna, uči se 
poslušati druge, razumevati in se vživljati v drugega, sprejemati in reševati različne konfliktne situacije. 
Zajema torej modele spoznavanja, razumevanje in usmerjanje sebe ter drugih ljudi v medosebnih 
interakcijah. Pri tem posameznik izbira učinkovitejša in bolj zadovoljiva ravnanja v socialnih situacijah. 
Učinkovita in konstruktivna socialna integracija pomeni sposobnost posameznika, da v socialni sredini 
uspešno zadovoljuje svoje osnovne psihosocialne potrebe in upošteva potrebe drugih. Ključne 
kvalitete, ki so bistvenega pomena za osebnostni in socialni razvoj posameznika, so osnovne osebne, 
medosebne in komunikacijske spretnosti, poznavanje in razumevanje sebe, medosebnih odnosov, 
pravic in dolžnosti ter dela. Brez socialnih spretnosti posamezniki ne more učinkovito funkcionirati v 
medosebnih odnosih ter se spopadati z življenjskimi zahtevami vsakdanjega življenja. Učenje socialnih 
spretnosti je torej za vsakega posameznika pomembno, saj mu daje možnosti za boljše življenje v 
družbi.  
 
Učenje socialnih spretnosti v šoli je pomembno, saj je povezano z vsemi vidiki vedenja v šoli. Na primer 
učenje socialnih spretnosti boljšega sporazumevanja z drugimi privede otroke do manjše socialne 
izolacije, odpravi se nesprejemljivo vedenje in posledično so bolj pripravljeni za šolsko delo. Učenje 
socialnih veščin v šoli lahko poteka vedno in povsod, najbolj pa je učinkovito, ko poteka v sproščenem 
in veselem vzdušju. Učitelji lahko v šoli na različne načine spodbujajo otroke k socialnemu učenju: 
izvajanje socialnih in gibalnih iger, skozi gibalno izražanje ter ustvarjanje, skozi likovno ustvarjanje, z 
igrami z lutkami, s kooperativnimi lutkami, z igro vlog, različnimi besednimi igrami, pantomimo idr. Pri 
izvajanju naštetih dejavnosti je lahko poudarek na različnih področjih socialnega učenja. Otroci lahko 
izražajo svoja čustva ali prepoznavajo čustva drugih, se učijo prepoznati same sebe ali ugotavljajo 
telesne razlike med posamezniki, se vživljajo v druge, prepoznavajo čustveno izražanje pri sebi in 
drugih, se učijo osnov komuniciranja s svojim telesom, prepoznavajo pomen pravil za določeno igro, 
prepoznavajo pomen sporazumevanja znotraj skupine ter se z učenjem sporazumevanja uveljavljajo v 
skupini, opazujejo dogajanje v skupini itd. 
V današnjih časih je obvladovanje socialnih veščin zelo pomembno. Nenehne spremembe namreč 
nakazujejo potrebo po sodelovanju med ljudmi, zato dobro obvladanje socialnih veščin pri ljudeh 
povečuje strpnost, kvaliteto skupnega reševanja problemov in dvig zavesti osebne odgovornosti. Tako 
lahko rečemo, da so socialne veščine morda najpomembnejše veščine, ki jih posameznik skozi življenje 
potrebuje.  
 
 

 

Viri:  
1. Socialno pedagoška dejavnost. Socialno učenje. Dostopno 

na:  
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/I
zobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/Ucni-
nacrti/Specialne-pedagoske-
dejavnosti/pp_nis_socialno_ucenje.pdf 

2. Košir, Katja. (2013). Socialni odnosi v šoli. Maribor: Sub 
kulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo. 

 
 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/Ucni-nacrti/Specialne-pedagoske-dejavnosti/pp_nis_socialno_ucenje.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/Ucni-nacrti/Specialne-pedagoske-dejavnosti/pp_nis_socialno_ucenje.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/Ucni-nacrti/Specialne-pedagoske-dejavnosti/pp_nis_socialno_ucenje.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/Ucni-nacrti/Specialne-pedagoske-dejavnosti/pp_nis_socialno_ucenje.pdf
https://www.google.com.af/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F47ab3d0ca600d10dbc762f46a67ba6956091440bcb1ef0824c64b78217105dca&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsc-compas.si%2Ffiles%2F2018%2F10%2Fprirocnik_ADHD.pdf&tbnid=DdEApgw9q0erDM&vet=12ahUKEwjUuo35vbjoAhVItaQKHf8QDxcQMygZegUIARDFAQ..i&docid=Jyh3e4q4AFPbuM&w=1103&h=518&q=SOCIALNO%20U%C4%8CENJE%20V%20%C5%A0OLI%20IN%20POMEMBNOST%20SLEDNJEGA%20V%20VSAKDANJEM%20%C5%BDIVLJENJU&ved=2ahUKEwjUuo35vbjoAhVItaQKHf8QDxcQMygZegUIARDFAQ
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