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Struktura predavanja

• Pomen podobe »bogatega, zmoţnega otroka«

• Premik od razumevanja vzgoje kot discipliniranja, 

»postavljanja meja« predšolskemu otroku…

• …k otrokovi aktivni participaciji v vzgojnih procesih

• Trije novi modeli vzgoje, ki izhajajo iz podobe 

kompetentnega otroka:

– pedagogika poslušanja (kot jo je razvil pristop 

Reggio Emilia), 

– celovit induktivni vzgojni pristopu (kot sem ga 

razvil in testiral v vrtcu Vodmat)

– podpora razvoju prosocialnosti in moralnosti 

preko umetniškega doţivetja



• Koncept potrebe je socialni konstrukt, produkt 

našega specifičnega pogleda na otroka 

(Woodhead)

• Podoba otroka kot bogatega bitja ukinja diskurz 

nezmoţnosti v pogledu na otroka, ki v 

predšolskem obdobju ni kognitivno nebogljeno, 

socialno neobčutljivo in moralno nezmoţno bitje 

(Dahlberg in Moss), kar se kaţe v:

Otrok kot bitje potreb ali bogato/zmožno bitje?



– Zmoţnosti otroka, da osmišlja svoje delovanje, 

tvori lastno teorijo uma in uporablja 

metakognitivni uvid v lastno mišljenje in 

delovanje

– Je zmoţen uglaševanja svojih potreb z bliţnjo 

osebo in tvorjenja odgovornih odnosov 

prijateljstva

– Ni ravnodušen do veselja oziroma ţalosti bliţnjo 

osebe, kar priča o zgodnjem razvoju 

prosocialnih emocij sočutja in empatične krivde

– Loči med nagajivostjo in moralno spornimi 

dejanji, kar priča o njegovi naravnanosti k 

»moraliziranju« in vzpostavitvi moralne zavesti



• Ta podoba nas vodi h kompleksnejšemu 

razumevanju vzgoje in večji aktivni vlogi otrok v 

procesih učenja ter participaciji v procesih 

odločanja

– vzgoja ni zgolj discipliniranje otrokovega 

vedenja in mišljenja

– vzgojna komunikacija ni več paternalistična, 

otroku kot zmoţnemu bitju je legitimno 

prepuščati večjo mero samostojnih odločitev



Trije novi modeli vzgoje, ki izhajajo iz 

podobe kompetentnega otroka

• vsi izhajajo iz podobe bogatega otroka, njihov 

cilj je razvijanje zmoţnosti za samostojno učenje

• v procesu vzgoje poudarjajo pomen različnih 

dejavnosti

• v vsakem od njih je specifična tudi vloga 

vzgojiteljice

• štirje elementi (cilj, pojmovanje vzgojnih 

dejavnikov, podoba otroka in vloga odraslega) 

tvorijo katerikoli celovit vzgojni pristop (teorijo)



• Pedagogika poslušanja

• Celovit induktivni vzgojni pristop

• Podpora razvoju prosocialnosti in 

moralnosti preko umetniškega doţivetja 

(Aristotelovo pojmovanje estetske izkušnje 

kot mimesis)



Pedagogika poslušanja

• etična in politična dimenzija še ne zagotavljata 

pripoznanja podobe bogatega otroka

• to se zgodi z definicijo ontološke in 

epistemološke ravnine poslušanja

• …kar vodi v razvojnopsihološko oz. pedagoško 

vlogo poslušanja



Ravni pedagogike poslušanja:

• Pozitivna potrditev (pripoznanje) drugega je 

bistvo enakovrednega dialoga, še posebej med 

osebama z različno stopnjo druţbene moči 

(otrok in odrasli), ter najprimernejše orodje za 

preseganje otrokovega egocentričnega 

doţivljanja sveta.



Ontološka dimenzija pedagogike poslušanja:

• Ţelja po iskanju smisla ţivljenja in sebstva se rodi skupaj 

z otrokom. Iskanje pomena/smisla je konstitutivna 

lastnost človeka od zgodnjega otroštva naprej; 

• …lastnost, ki mora zadovoljiti naše intelektualne, 

afektivne in estetske potrebe, pa tudi potrebo po 

komunikaciji z drugimi osebami (brez katere bi se znašli 

v stanju pomanjkanja ontološke varnosti, če si 

sposodimo koncept A. Giddensa).

• Ontološka vrednost poslušanja pa izvira še iz dejstva, da 

lahko naše sebstvo opredelimo samo preko odnosov z 

drugimi osebami (s tem, ko iščemo različnost in 

podobnost z nami bliţnjimi osebami).



Etična dimenzija pedagogike poslušanja:

• Poslušanje je izraţanje dobrodošlice in odprtosti za različnost, 

pripoznanje pomena pogleda druge osebe in interpretacije.

• Poslušanje od nas zahteva globoko zavedanje in hkrati 

suspenz lastnih stališč in predvsem predsodkov; zahteva 

pripravljenost na spremembo. 

• Od nas zahteva, da imamo jasno pred očmi pomen/vrednost 

nevednosti in da smo sposobni preseči občutek praznine in 

negotovosti, ki ju izkusimo, ko so pod vprašaj postavljene naše 

gotovosti. 

• Naše teorije morajo poslušati drugi. To omogoči transformacijo 

sveta, ki je notranji in oseben v skupni svet: moje znanje in 

identiteta sta ustvarjena tudi s posredovanjem drugega.



Politična dimenzija pedagogike poslušanja:

• Poslušanje posameznika dvigne iz anonimnosti in 

nas legitimira, nas naredi vidne, obogati tako tiste, ki 

poslušajo, kakor tiste, ki sporočajo (in otroci ne 

prenesejo anonimnosti).

• Razmišljati o otroku kot bitju, ki ima in uveljavlja 

svoje pravice, ne pomeni le prepoznanje pravic, ki jih 

otroku dodeljuje druţba, ampak tudi kreiranje 

konteksta ‘poslušanja’ v polnem pomenu besede. Ta 

vrsta teorije od nas zahteva, da spoštujemo 

subjektiviteto učenca. 



Epistemološka dimenzija pedagogike poslušanja:

• Poslušanje je metafora za odprtost in občutljivost za poslušanje 

drugega in biti slišan – ne le poslušanje z našimi ušesi, ampak 

z vsemi čutili (z vidom, otipom, vonjem, okusom, orientacijo).

• Poslušanje vključuje interpretacijo, pripisovanje pomena 

sporočila in vrednosti tistim, ki nam to sporočilo posredujejo. 

• Poslušanje ne ustvarja odgovorov, ampak vprašanja in 

pripravljenost za presenečenja in spremembe v doţivljanju in 

dojemanju situacije.

• Kakor za odrasle tudi za otroke razumeti pomeni biti zmoţen 

razviti interpretativno teorijo, naracijo, ki daje pomen dogodkom 

in objektom v svetu. Naše teorije so začasne... in jih lahko 

nenehno spreminjamo, če jih seveda delimo z drugimi osebami 

in smo odprti za nove izkušnje, ki lahko ovrţejo predhodne 

razlage. 



Razvojnopsihološka dimenzija pedagogike 

poslušanja:

• 'Kontekst poslušanja' je pomemben, ker se posameznik uči 

poslušanja in pripovedovanja, ker se posamezniki počutijo 

upravičene, da predstavijo svoje teorije in ponudijo svoje 

interpretacije posameznega vprašanja.

• Zelo pomembna je tudi vloga in pomen vrstnikov in dela v 

majhnih skupinah, iz katerih lahko izidejo razlike in te razlike 

obratno ustvarijo izjemen pomen dejanjem pogajanja in 

izmenjave, ter nudijo priloţnosti za kognitivni konflikt, 

posnemanje in velikodušnost. 

• To se zgodi zato, ker se vednost razvija v kontekstu različnosti 

mnogo bolje kot v kontekstu homogenosti, in zato, ker se v 

situacijah konfliktnih interpretacij pojavi potreba po 

zagovarjanju lastnih stališč, ta pa postane katalizator 

temeljnega procesa metakognicije… 



Pedagogika poslušanja in umetnost v R. E.

»V vzgoji in izobraţevanju je poslušanje zahtevna, a 

nujna praksa, ki se je moramo naučiti. Estetska napetost 

s svojo empatijo, iskanjem odnosov in 'povezovanjem 

struktur', skupaj z milostjo, humorjem, provokacijami in 

nedeterminizmom, podpira procese poslušanja.« (Vecchi 

2010)



Celovit induktivni vzgojni pristop

Od ideje induktivne discipline…

• Induktivni pristop k discipliniranju otrok je v 

poznih šestdesetih letih dvajsetega stoletja prvi 

opisal Martin Hoffman, ko je proučeval strategije 

discipliniranja otrok v druţini. Glede na njegovo 

proučevanje razvoja empatičnih zmoţnosti kot 

primarnega izvora otrokove prosocialnosti je ta 

model discipliniranja označil kot primernejši od 

takrat v teoriji najbolj sprejetega avtoritativno-

asertivnega stila. 



Osnovna struktura induktivne disciplinske prakse:

• z induktivnim pristopom izraţamo jasno nestrinjanje z 

otrokovim ravnanjem ter implicitno ali eksplicitno 

izpostavimo moralno obsodbo dejanja (to dimenzijo 

praviloma vsebujeta tudi druga dva disciplinska pristopa);

• pozornost usmerimo na distres osebe, ki jo je otrok 

prizadel, in ga naredimo vidnega za storilca 

problematičnega dejanja, s tem pa aktiviramo mehanizme, 

ki vzbudijo empatični odziv/distres;

• indukcija izpostavi vlogo otrokovega dejanja pri povzročitvi 

čustvenega distresa ţrtve, kar omogoči nastanek občutenja 

empatične krivde;

• temu pa lahko dodamo še četrto dimenzijo: spodbujamo 

takšno razrešitev konflikta, da povzročitelj konflikta popravi 

storjeno napako.



• Ker tak odnos spodbudi emocionalni distres 

storilca problematičnega dejanja in posledično 

vznik prosocialnih emocij in moralnega presojanja, 

otroka vodi k moţnosti zaznave priloţnosti, s čim 

popraviti nastalo krivico (koncept restorativne 

pravičnosti). 

• Dodatno opozorilo: vloga vzgojiteljice ni v tem, da 

predlaga način, kako naj povzročitelj konflikta 

popravi napako – počakati mora na odziv otroka!

• Epistemološko samo-omejevanje vzgojiteljice 

naredi prostor za otrokovo aktivno miselno, 

emocionalno in akcijsko usmerjeno dejavnost



• Na prvi pogled majhna razlika v disciplinskem 

posredovanju ima velike posledice za oblikovanje 

dinamike odnosa med odraslo osebo in otrokom, ki 

jo tradicionalna pedagogika opredeljuje s pojmom 

avtoritete: 

Etnografski zapis: igra z lego kockami

Matic in Matija se igrata z lego kockami. Matija sestavlja ladjo, Matic 

letalo. Matiji pri delu zmanjka kock, zato Maticu razdre letalo. Nastane 

prepir in jok in Matic poišče pomoč pri meni.

• Reakcija vzgojiteljice 1: Matija, saj veš, da pri nas velja pravilo, da 

drugemu ne jemljemo igrače, s katerimi se igra.

• Reakcija vzgojiteljice 2: Matija, s svojim obnašanjem si me zelo 

razţalostil.

• Reakcija vzgojiteljice 3: Matija, poglej, kako si prizadel Matica.



• V avtoritativno-asertivnem pristopu vzgojiteljica v konfliktni 

situaciji iz poloţaja razsodnika ovrednoti otrokovo dejanje 

kot nedopustno s sklicevanjem na legitimno določena 

pravila

• V permisivnem pristopu vzgojiteljica uporabi čustveno vez z 

otrokom s tem, da se sklicuje na svoja pričakovanja in 

razočaranje z otrokovim ravnanjem ter s tem v otroku 

vzbudi občutek »Ojdipske krivde«. 

• Ko pa vzgojiteljica v induktivnem pristopu pokaţe na obličje 

ţrtve (osebe, ki ji je otrok s svojim dejanjem povzročil 

bolečino), doţivetje ţrtve dobi status kriterija spoštljivega in 

pravičnega odnosa. S tem vzgojiteljica epistemološko 

otroka spodbudi, da vzpostavi povezavo med svojim 

dejanjem in prizadetostjo ţrtve ter tako sam ugotovi, zakaj 

to dejanje ni bilo primerno. 



…k zasnovi celovitega induktivnega vzgojnega pristopa

• Da bi lahko govorili o celoviti paradigmi induktivnega 

vzgojnega pristopa, potrebujemo poleg jasne opredelitve 

vloge odraslega v vzgojni situaciji še vrsto drugih teoretskih 

elementov, kot so odgovori na vprašanja:

– kaj je bistvo moralne odgovornosti (cilj vzgoje)? 

– kje leţijo zasnove etične senzibilnosti in motivacije za 

ravnanje (antropološki temelji prosocialnosti in 

moralnosti, na katerih je mogoče graditi moralni razvoj)?

– v kakšnem okolju najučinkoviteje razvijamo prosocialno in 

moralno usmeritev otroka in kakšne metodične prvine pri 

tem uporabljamo? 

– celovita paradigma induktivnega vzgojnega pristopa 

poleg poseganja v konfliktnih situacijah vključuje še širšo 

paleto drugačnih vzgojnih dejavnosti



Cilj induktivne vzgoje:

Najkorenitejši premik v pojmovanju temeljne moralne 

odgovornosti je v obdobju postmoderne vzpostavil 

Levinas s svojo provokativno trditvijo, da morala izvorno 

ne pomeni odnos subjekta do ravnanja v skladu z 

druţbenimi pravili in etičnimi načeli, ampak spoštljiv 

odnos do obličja sočloveka, do okolja in do graditve 

smiselnega bivanja. To preprosto pomeni, da smo kot 

etično odgovorna bitja dolţni svoje namere ravnanja 

usmerjati glede na posledice, ki jih imajo na sočloveku 

ali okolju, ne pa glede na skladnost dejanja ali motiva 

zanj z druţbeno normo ali etičnim imperativom. 



Antropološki temelji prosocialnosti in moralnosti:

Da bi se takšna moralna drţa lahko realizirala, morajo v 
človeku obstajati osebnostne dimenzije, ki omogočajo 
prepoznavanje emocionalnih odzivov sočloveka in 
zbujanje nelagodja, kadar zaznamo, da smo z lastnim 
dejanjem sočloveku prizadeli bolečino. Vrsta teoretikov 
je v zadnjem obdobju prepoznala antropološke zasnove 
sočutja, prizadetosti in empatične krivde, ki jim etika 
priznava neposredno pro-socialno dimenzijo, ta pa se 
razvije pred socialnokognitivnimi zmoţnostmi, ki 
omogočajo ustrezno etično presojanje.



Vzgojno okolje:

Odgovor na vprašanje o okolju, v katerem najučinkoviteje 

razvijamo prosocialno in moralno usmeritev otroka, vsebuje za 

nas dve pomembni ugotovitvi:

• Primarne prosocialne vrline razvije otrok v odnosu do zanj 

pomembnih odraslih oseb in vrstnikov, in sicer v avtentičnih 

odnosih ljubezni in prijateljstva, za katere pa se v spodbudnem 

okolja (prisotnost emocionalno pozitivno vpletenih odraslih, 

spodbujanje vstopanja v socialne stike z vrstniki) pojavijo 

otrokove kompetence ţe v najzgodnejšem otroštvu. 

• Za graditev inkluzivnih okolij je ključna vzgojiteljica, ki mora v 

otroku videti zmoţnosti za aktivno participacijo v vzgojnem 

procesu, saj se v napačnem pripoznanju otroka kot sebičnega 

in miselno ter socialno nezmoţnega bitja odraţa paternalizem 

odraslega na eni strani in pasivna vloga otroka na drugi strani. 



Širša paleta induktivnih vzgojnih dejavnosti:

• poseben pristop discipliniranja

• spodbujanje odnosov, ki temeljijo na spoštljivosti do 

obličja drugega (metodika treh nivojev razvoja etične 

odgovornosti)

• spodbujanje prosocialnih aktivnosti (medsebojna 

pomoč),

• spodbujanje skupinskega sodelovanja

• zmanjševanje strahu pred drugačnostjo

• odpravljanje stereotipnih vnaprejšnjih sodb/predsodkov 

• mediacijsko reševanje konfliktov

• med posebej učinkovitimi področji dejavnosti velja 

omeniti vzgojo preko umetniškega doživljanja



Osnovna struktura induktivnega modela spodbujanja 

prosocialnega in moralnega razvoja:

• če etična zavest zahteva uporabo kompleksnih kognitivnih zmoţnosti 

moralnega subjekta, je otrok ţe v zgodnjih obdobjih razvoja zmoţen 

vstopiti v odnose prijateljstva in ljubezni, preko katerih razvije odnosno 

odgovora-zmožnost in normativno naravnanost k pro-socialnim 

dejavnostim na najbolj avtentičen način;

• ker lahko z osebno vpletenim odnosom ranimo sočloveka (saj pro-socialne 

emocije niso popolna varovalka pred pretirano čustveno razvnetostjo, 

empatično pristranskostjo, paternalizmom in usmiljenjem), drugi korak 

predstavlja razvoj občutka spoštovanja do konkretne osebe (in njenega 

obličja) ter do dejavnosti, oziroma kot to poimenuje Gardner, razvoj 

spoštljivega uma;

• zadnji korak moralne vzgoje predstavlja zavedanje etičnih načel in 

humanističnih zahtev, ki zadevajo človekove pravice in ekološke vrednote 

ter učenje, kako jih uporabiti kot osnovo demokratičnega dogovarjanja in 

reševanja medosebnih konfliktov.



Aktivna vloga vzgojiteljice v posameznih fazah 

celovitega induktivnega vzgojnega pristopa
• razvoj odnosne odgovora-zmožnosti in normativne naravnanosti od 

vzgojiteljice zahteva ponudbo dejavnosti, ki spodbujajo različne smeri 

otrokove komunikacije z odraslimi osebami in vrstniki ter spodbujanje 

vzpostavljanja tesnejših osebnih odnosov navezanosti

• razvoj občutka spoštovanja do razpoloţenja sočloveka je povezan z 

eksperimentiranjem otroka, ki na različne načine preizkuša, kako se bomo 

odrasli in vrstniki odzvali na negove spodbude. V primeru konfliktov 

induktivna argumentacija vzgojiteljice pomeni, da se otrok ne more izogniti 

neprijetnemu občutenju emocionalnega distresa njemu bliţnje osebe 

(spodbujanje empatične krivde), ki ga je povzročil s svojim dejanjem, v 

primeru prosocialnih dejanj pa otroku pomagamo, da zazna pozitivne učinke 

svojih dejanj na razpoloţenju oseb (spodbujanje sočutja) 

• šele v tretjem koraku v vzgoji uporabimo generalizacije v obliki razumevanja 

pomena določenih vrednot in etičnih načel, ter uvid v dejstvo, da je v 

instituciji skupno ţivljenje najlaţje regulirati z vnaprej dogovorjenimi pravili. 

Premik od induktivne izkušnje sočutja do deduktivne izkušnje pomena 

pravila se zgodi ţe v predšolskem obdobju. 



Podpora razvoju prosocialnosti in 

moralnosti preko umetniškega doživetja

Rafael 

Atenska šola (detajl) 

(Vatikan, 1510-1511)

…



Nekaj splošnih resnic o umetnosti

• Zakaj je umetnost vzgojna, če ne moremo 

predvideti njenega učinka?



Kakšno vlogo je imela umetnost v 

klasičnih konceptih splošne izobrazbe?

• Umetnost ni bila pomembna zaradi ideje, ki jo 

sporoča

– Ker je način, kako bo idejo razumel shemo 

odjemalec umetnine, vedno nepredvidljiv

– Ker se pedagoško razlaganje ideje hitro prevesi v 

moralko

• Temveč zaradi avtentičnega upodabljanja 

ţivljenja (in zapletenih eksistencialnih 

vprašanj), iz katerega lahko zasijeta lepota in 

resnica (Aristotel), ti vrednoti pa omogoča 

osebnostno rast - katharsis



Kako si danes razlagamo pomen dela z 

umetnostjo v pedagoškem procesu?

• Umetnina angaţira celoten spekter 

človekovih senzornih, intelektualnih, 

emocionalnih in motivacijskih plasti 

osebnosti

• Kot taka omogoča oseben, angaţiran, 

izkustven stik z upodobljeno vsebino in s 

tem krepitev številnih, za prosocialnost in 

moralo pomembnih osebnostnih lastnosti 

in dimenzij



Ključni Aristotelovi koncepti, ki 

utemeljujejo pedagoški pomen umetnosti

• Ustvarjanje in doţivljanje lepega kot ena od 

konstitutivnih vrlin 

• Mimetično upodabljanje kot ustvarjalna praksa 

razkrivanja globlje resnice pojava ter uporaba 

metafore kot nova moţnost izraţanja in 

sporočanja

• Pomen zgodbe/naracije za razvoj moralnosti

• Pomen umetniške imaginacije

• Katarza 



Ustvarjanje in doživljanje lepega sta naravna 

načina človekovega uživanja in vir človeške 

sreče

• Uţivamo sicer lahko v zunanjih dobrinah, a 

»uţitek po naravi« je prvenstveno vezan na lepe 

in dobre dejavnosti. V to vrsto spadajo poleg 

uţivanja v lepem »dejanja, ki so v skladu z vrlino 

in so zato za tiste, ki jih opravljajo, ţe sama po 

sebi uţitek«. Še več, »takšna dejanja so tudi 

dobra in lepa«.



Lepota umetniške instalacije in impresionistična upodobitev



Upodabljanje kot ustvarjanje

Na stvariteljsko naravo umetniškega posnemanja je v 

doktorski disertaciji Vzgoja preko igre in umetnosti opozoril 

Rakić leta 1911: 

• človeške dejavnosti je razdelil na tiste, ki teţijo k 

ponavljanju in tiste, ki teţijo k spremembam kot dvema 

modusoma človekovega prilagajanja na ţivljenjsko okolje

• paradoks vzgoje pa je po Rakićevem mnenju v tem, da v 

mnogo večji meri kot na dejavnostih sprememb temelji na 

ponavljanju oziroma osvajanju znanja, spretnosti, veščin in 

navad, ki jih odrasli prenašamo na prihajajoče generacije 

• zato je spodbujanje otrokove igre in umetniških dejavnosti 

ena od ključnih dimenzij vzgoje, ki omogoča otrokovo 

urjenje sposobnosti za spremembe 



• V Aristotelovem konceptu estetske mimesis moramo izpostaviti 

njen stvariteljski in ne zgolj mehanični značaj. Kot zapiše Aristotel v 

Poetiki, umetniška podoba presega stvarno predlogo, saj poleg 

opisa stvari takšnih, kakršne so ali so bile, vsebuje tudi opise stvari 

»takšnih, kot se dozdevajo oziroma kot pripovedujejo, da so, ali 

takšnih, kot bi morale biti«. 

• Mimesis torej ni mehanično posnemanje, ampak aktivno 

ustvarjanje, vţivljanje v stvar in prikaz nekega dogodka, osebe, 

predmeta, kakor se kaţe ustvarjalcu glede na logično delovanje 

dejavnikov iz konteksta dogodka, ki so vplivali na opisano zgodbo. 

Ko pa v opisu dogodka prepoznamo vzroke in posledice zgodbe, 

smo se dokopali do njene resnice.

• Uporaba metafore kot eno temeljnih izraznih sredstev mimetičnega 

upodabljanja je zelo pomembna, saj je metafora povezana z 

raziskovalnim odnosom do realnosti, s participacijo, ki našim 

mislim dovoljuje, da se odprejo in zlomijo rigidne meje, ki so 

običajno postavljene (Vecchi 2010). 



Grlica - metafora in ustvarjanje novih izraznih moţnosti



Sočutna imaginacija in katarza

• Umetniška imaginacija je sredstvo, s katerim doseţemo svet 

drugega na način, da se vţivimo v »kot da« svetove, ki so jih 

ustvarili pisatelji, slikarji, kiparji, filmski reţiserji, koreografi in 

skladatelji. 

• Imaginacija torej odjemalcu umetnine omogoča prodiranje v 

duševnost junaka in okoliščin zgodbe, ki junaka osvobaja 

stereotipnega zaznavanja in omogoči empatijo in sočutje. 

• Sočutje vključuje občutek lastne ranljivosti, ki mi sporoča, da 

lahko v prihodnosti doţivim podobno usodo kot (literarni) junak, 

zaradi česar se sproţi moja pripravljenost do velikodušne 

podpore oziroma pomoči: »To bi lahko bil jaz in tako bi ţelel biti 

obravnavan tudi sam.« 

• Izrazita vrednost sočutne imaginacije za današnji čas je 

povezana z empatičnim prepoznavanjem druţbenih poloţajev 

drugačnih, odrinjenih, nevidnih oseb v globalnem svetu razlik.  



»Sočutje se nam zbudi, če vidimo, da zabrede v nesrečo 

nekdo, ki tega ne zasluţi; in groza nas navda, če vidimo, 

da je nesrečen nekdo, ki nam je podoben.« (Aristotel, 

Poetika)

• Bistvo estetske katarze je v očiščenju človekovih 

duševnih občutkov, ki jih sproţi vţivetje v zgodbo, tako 

da se zavemo določenih delov naše duševnosti, ki nam 

ob vsakodnevnih dejavnostih ostajajo skrite. 

• Soočenje z vprašanjem, kako bi sam doţivljal situacijo, 

ki jo upodablja tragedija, ali kako bi sam ravnal, če bi se 

znašel v podobni situaciji kot tragični junak, nam namreč 

razkrije, kot bi rekel Jung, senčne plasti naše duše, 

drugost izza ego predstav o sebi in s tem globljo resnico 

lastnega bivanja.



Krik – primer katarze pri najmlajših (dokaz, da so ţe najmlajši 

otroci sposobni komunicirati z vrhunsko umetnostjo)



Vloga vzgojiteljice v modelu vzgoje preko 

umetnosti:

• spodbujanje vstopa otroka v umetniško doţivetje, pa naj 

gre za podoţivljanje umetnine (Krik) ali lastno umetniško 

ekspresijo (Grlica)

• zavedanje,  da je umetniški jezik eden od otrokovih stotih 

jezikov, s katerim pozunanji »tiho misel« in občutke v sebi, 

jo naredi vidno in dostopno tako lastni refleksiji kot 

izmenjavi idej z okolico

• takšna drţa predpostavlja zavedanje notranje racionalnosti 

umetniških jezikov



Namesto zaključka: primer branja 

likovnega izdelka malčkov

Etnografski zapis: Miška kašo kuhala

• Vzgojiteljica se z otroki igra ljudsko dotikalnico Miška kašo kuhala:

»Miška kaško kuhal, je ta male futrala.

Temu dala jest, temu dala jest, temu dala jest, temu dala jest, temu 

je pa vrat zavila in v luknjico skočila (ali v luknjico se skrila).«

• Po dotikalnici vzgojiteljica še enkrat deklamira besedilo, enoletni 

otroci pa po nareku narišejo pesmico:





Nadaljevanje etnografskega zapisa: Miška kašo kuhala

• Odrasli govori besedilo – otrok riše oziroma beleţi besedilo po 

»nareku« z lastnimi simboli:  

– spirala – gibanje na dlani – miška kaško kuhala

– krogi pomenijo posameznost – prste 

– poudarjen del – črno - materialnost – stisk prsta in ţgečkanje 

pod brado

• Lisička je prišla naknadno  - med dejavnostjo najde nekdo med 

prebiranjem tiska nalepkice z ţivalicami - sledi izbiranje –

odločanje – pogajanje … izbrana ţival ponovi dotikalnico 

namesto miške – npr. lisička kaško kuhala…, krtek kaško 

kuhal…nato pa vsak svojo nalepko umesti v svoj zapis.

• Po mojem gre za zapis zaporedja posameznosti, ki so v besedilu 

in sami izvedbi igre zelo poudarjene.



• Risbo, v kateri bi nepoučen in nesenzibilen odrasli 

prepoznal le »čičko račko«, je vzgojiteljica Anica 

Gruden (2010) opisala kot otrokov prvi narek, v 

katerem je z likovnimi sredstvi izrazil vse 

pomembne sestavine besedila.

Bogati otrok si v vrtcu zasluži široko paleto vzgojnih 

dejavnosti, visoko stopnjo participacije in možnosti 

za deljenje svojih idej z drugimi. To so osnovne 

ideje pedagogike poslušanja, celovitega 

induktivnega pristopa in vzgoje preko umetniškega 

doživetja.


