
1 

 

Pomen umetniškega doživetja v vrtcu in osnovni šoli 
Robi Kroflič 

Srečanje koordinatorjev kulturno – umetnostne vzgoje V MOL 

11.2.2015, Trubarjeva hiša literature, 10.00-13.00 
 

 
 

Zgodovinske in sodobne teoretske predpostavke  
 

Aristotel je prenos znanja, potrebnega za splošno izobrazbo in omiko, povezoval z 

znanostjo, filozofijo in umetnostjo. Če znanost omogoča uvid v lastnosti pojavov, ki 

nas obdajajo/določajo, nam filozofija in umetnost omogočata uvid v pomen teh 

pojavov in smisel, ki jih imajo v našem življenju: filozofija z deduktivnim 

tvorjenjem konceptov, in umetnost z induktivnim upodabljanjem smisla. 

 

Aristotelova poetika je polna osupljivih uvidov tudi za sodobnega bralca. Zakaj se 

njegov koncept peripatije ne poučuje v šolah podobno kot Pitagorov izrek?(Bruner 

(2002). On Stories. str. 4-5) 

 

Uvod 
 

• Naracija = etimološko pripovedovati (narrare) in vedeti na specifičen način 

(gnarus)  

• V šoli dajemo prednost paradigmatičnemu/formalno logičnemu način mišljenja  

• Če paradigmatska vednost opisuje svet, kakršen je (oziroma kakršnega 

dojemamo), narativna vednost opisuje svet, kakršen bi lahko postal. 

• Narativno vednost uporabljamo za opisovanje človekovega doživljanja sveta v 
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preteklosti (zgodovinski spomin), sedanjosti (kako doživljam samega sebe in 

kako me vidijo drugi?) in prihodnosti (kakšen želim postati, v kakšnem svetu 

želim živeti?). Kot taka je nujno povezana z razvojem sebstva, identitete in 

osebnega smisla; pa tudi vsakega angažiranega/kritičnega znanja. 

• Zato lahko narativno vednost povežemo z vsemi (šolskimi) področji znanja… 

 

Lastne izkušnje 

 
 

• European Multiple Choice Identity 

• Kulturno žlahtenje najmlajših 

• Igraj se z mano 

• Land art 

• Urbana umetnost 

• Grafika 

• Fotografija 

• Kinobalon 

• Igrišče za gledališče 

 

Kaj o vzgoji preko umetnosti govorijo mednarodni strateški dokumenti? 
 

• Ključni dokumenti: 

Gifts of the Muse: Reframing the Debate About the Benefits of the Arts (2004);  

A. Bamford (2006). The wow Effect;  
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UNESCO Road Map for Arts Education (2006);  

UNESCO Seoul Agenda (2010);  

OECD Art for Art’s Sake? The impact of arts education (2013);  

International Yearbook for Research in Arts Education (1/29013);  

Artists in Creative Education – Unlocking children's creativity – a practical 

guide for artists) 

 

  

• Osnovna sporočila: 

Kljub temu, da večina razvitih držav v svoje predšolske in šolske kurikule 

vključuje pouk o izbranih področjih umetnosti (največkrat likovno področje in 

glasbo), se kot prednostna naloga za razvoj visoko kakovostnih programov s 

področja umetnosti navaja razvoj koncepta 'vzgoje preko umetnosti' (Bamford 

2006), ki ga najlažje dosežemo s spodbujanjem sodelovanja vrtcev in šol s 

kulturnimi institucijami oziroma posameznimi umetniki (Artists in Creative 

Education 2011). 

 

• Študije govorijo o potrebi po jasnejšem definiranju: 

– učinkov na razvoj otrokovih potencialov, ki si jih lahko obetamo od 

umetnosti 

– kurikularnih in drugih družbenih pogojev, pod katerimi lahko v 

vzgojnoizobraževalni sistem uvedemo kakovostne umetniške projekte  

– odnosa med izobraževalnimi pristopi in možnostjo uvajanja kakovostnih 

umetniških praks 

 

 

Razvoj kreativnih potencialov in divergentnega mišljenja 
 

• Kreativnost avtorji študije Artists in Creative Education (2011) opišejo kot 

imaginativno dejavnost, ki omogoča ustvarjanje izvirnih in vrednih dosežkov.  

• Umetniška imaginacija lahko veliko pripomore k razvoju kreativnosti, ker/ko:  

– spodbuja vprašanja in izzive (radovednost in naravnanost, da ne sledimo 

vedno pravilom),  

– vzpostavljanje povezav in prepoznavanje pomenov (uporabo analogije),  

– predvidevanje možnih rešitev (uporabo imaginacije),  

– odprto proučevanje idej (pripravljenost na tveganja) ter  

– kritično refleksijo idej, dejavnosti in dosežkov (refleksivno prakso).  

• O pomenu razvoja divergentnega mišljenja pa pričajo tudi odmevne študije K. 
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Egana (2010) in K. Robinsona (1999) 

 

Razvoj 100 jezikov – orodij za globlje razumevanje učne snovi 
 

• Malaguzzi (Malaguzzi 1998; Vecchi 2010) v konceptu Reggio Emilia izpostavi, 

da v obdobju, ko je otrok še šibkejši na področjih literarne in matematične 

pismenosti, lahko uporablja številne druge jezike za proučevanje pomenov in 

sporočanje/deljenje mnenj in stališč.  

• Različne umetniške oblike (likovna umetnost, drama, fotografija, ples itn.) 

otroku ponujajo ta 'alternativna' orodja/pismenosti za proučevanje sveta in 

samega sebe. 

 

Razvoj notranje motivacije za spoznavanje pojavov, ki jo predpostavlja 

umetniška izkušnja 
 

• Motivacija za učenje je pomembno odvisna od kontekstualizacije znanja – torej 

povezanosti učne snovi s konkretnimi življenjskimi situacijami in izbire zanj 

pomembnih problemov/dejavnosti/informacij (Ajegbo 2007), kar Bakhtin in 

Matusov (Matusov 2009) povežeta s konceptom ontološkega angažmaja otroka 

oziroma mladostnika.  

• Umetnost pripovedovanja zgodb (preko različnih medijev) ponuja optimalne 

epistemološke možnosti za kontekstualen opis pomena znanja v določeni 

situaciji, kakor tudi različnih možnih (ne)odgovornih rab posredovanih 

informacij, stališč in veščin. 

 

 

Pomen povezovanja intelektualnih, emocionalnih in motivacijskih kompetenc 
 

• Umetnina angažira celoten spekter človekovih senzornih, intelektualnih, 

emocionalnih in motivacijskih plasti osebnosti.  

• Kot taka omogoča oseben, angažiran, izkustven stik z upodobljeno vsebino in s 

tem krepitev številnih, za prosocialnost in moralo pomembnih osebnostnih 

lastnosti in dimenzij, med katerimi velja omeniti:  

– zmožnosti uživanja v lepem,  

– zavedanje pomena naracije, ki je tudi osnovna struktura naše identitete, 

povečanje občutljivosti za upodobljeno tematiko (ko v na prvi pogled 

nezanimivem in pomensko praznem dogodku prepoznamo duhovno 
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polnost pomenov),  

– premagovanje strahov in stereotipov,  

– participacijo in emancipacijo (Kroflič 2013).  

 

Specifičen pomen umetniške imaginacije in pripovedovanja, poslušanja in 

interpretacije zgodbe za razvoj individualnih in kolektivnih identitet otrok 

oziroma mladostnikov ter njihove prosocialne in moralne samopodobe 
 

• Poleg razvoja ustvarjalnosti se je klasična literatura s področja filozofije 

umetnostne vzgoje (M. Greene, M. Nussbaum; M. Warnock; C. Koopman) 

ukvarjala tudi s pomenom umetnosti za skladen osebnostni/identitetni razvoj 

posameznika, kar je z vidika naraščajočih težav s pomanjkanjem motivacije za 

učenje in discipline v šolah zelo pomembna dimenzija.   

• Ukvarjanje z umetniško pripovedjo/naracijo kot orodjem za razvoj 

posameznika ima dolgo tradicijo (od Aristotelove Poetike do utemeljiteljev 

koncepta narativne identitete in narativne hermenevtike (Ricoeur, McIntyre, 

Kearney itn.).  

• V pedagoškem kontekstu prav tako najdemo opise učinkovitih rab zgodbe in 

dramatizacije kot osrednjih vzgojnih orodij (V. G. Paley), ki izboljšajo otrokove 

kompetence za razumevanje svoje individualne in kolektivne identitete, 

prosocialne naravnanosti in moralne samopodobe. 

 

 

 

Vpliv prepletanja klasičnega pouka z umetniškimi pristopi na razvoj 

didaktičnih strategij učiteljev 
 

• Vzgoja preko umetnosti je pomembna zaradi globine človekovega angažmaja  

in dinamične narave proučevanja izbrane tematike, ki je značilna za umetniške 

prakse (Bamford 2006).  

• S slednjo dimenzijo lahko vzgoja preko umetnosti vpliva na didaktične modele 

učenja in poučevanja v vrtcu in šoli, s tem da povečuje  

– medkulturno razumevanje,  

– motivacijo za učenje,  

– večjo mero uporabe vizualizacije in pozornosti, ki izboljšuje učne 

dosežke,  

– izboljšanje komunikacije in kritičnega presojanja ter  

– učenje učenja.  
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• Obstajajo močni dokazi, da vzgoja preko umetnosti vpliva na  

⁻ bolj liberalno zasnovo kurikuluma,  

⁻ boljše učne dosežke,  

⁻ boljšo socialno klimo in posledično  

⁻ zmanjšanje asocialnega vedenja ter boljše odnose med učitelji in učenci 

(Bamford in Wimmer 2012).  

• V času, ko tudi med boljšimi učenci upada motivacija za učenje in so zaznave 

učencev in dijakov o kakovosti njihovih medosebnih odnosov v veliki meri 

negativne (Kroflič in drugi 2009, Štraus 2013), pomenijo te kvalitete 

pomemben dejavnik izboljšanja stanja v javnem šolstvu (Egan 2010; Sidorkin 

2009). 

 

Ovire za uvajanje vzgoje preko umetnosti v vrtcih in šolah 
 

• Ker učinek srečanja z umetnino ni predvidljiv, se bojimo neideološke, odprte 

razprave o možnih pomenih umetniškega sporočila 

• Ker vztrajamo na podobi otroka/mladostnika kot bitja potreb in kot nezmožnega 

kompetentnega ustvarjanja ali interpretacije umetnine: 

– Posegamo v vrtcih in šolah po modelu vzgoje in izobraževanja za bodoče 

kompetentno ukvarjanje z umetnostjo 

– Pomen umetnosti razlagamo direktivno in ne dopuščamo/spodbujamo 

otrokovo/mladostnikovo samostojno iskanje možnih pomenov 

  

• Premagovanje strahov v zvezi z umetniško izkušnjo v vrtcu/šoli je povezano z: 

– Podobo otroka kot zmožnega vstopiti v aktiven in smiseln kontakt z 

umetnino 

– Razumevanjem spodbujanja identitetnega in moralnega razvoja, ki ne 

temelji na klasičnem discipliniranju in trditvi, da se mora otrok najprej 

brezpogojno podrediti pravilom odraslih, da bi lahko bil kasneje svoboden 

– Na obeh postavkah temelji filozofija celovitega induktivnega vzgojnega 

pristopa ter razumevanje umetnosti kot induktivne vzgojne prakse 

   

• Podoba otroka kot bogatega bitja ukinja diskurz nezmožnosti v pogledu na 

otroka, ki naj bi bil v predšolskem obdobju kognitivno nebogljeno, socialno 

neobčutljivo in moralno nezmožno bitje (Dahlberg in Moss) 

• Celovit induktivni vzgojni pristop uveljavi pogled na moralno odgovornost kot 

odgovora-zmožnost (torej kot dolžnost vzpostaviti sočuten in spoštljiv odnos do 
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bližnje osebe, socialne skupine oziroma okolja) – ta pa se ne razvija preko 

podreditve institucionalni normi, ampak preko empatičnih odnosov in 

sodelovalnih dejavnosti, ki jih v veliki meri spodbuja umetnost (Kroflič) 

• Številne argumente in primere uvajanja umetnosti kot induktivne vzgojne 

praske najdete na: 

http://www2.arnes.si/~rkrofl1/index.html  

 

Kje je pri nas v kurikulih prostor za umetniške izkušnje? 

 

Vrtec: 

 

• Kljub temu, da je v Kurikulu za vrtce umetnost prisotna kot posebno področje 

dejavnosti, je mogoče s smiselnim načrtovanjem medpodročnih dejavnosti 

izvajati tematske sklope/projekte na način, da z umetnostjo povežemo 

katerokoli vsebinsko tematiko (tak pristop bo predstavila Darja Štirn, 

pedagoška vodja Vrtca Vodmat). 

 

Osnovna šola: 
 

• Posebno področje dejavnosti oziroma šolski predmet 

– Omogoča sistematično posredovanje informacij o umetnosti, delno tudi 

razvijanje veščin rabe umetniških jezikov 

– Zaradi prostorskih in časovnih omejitev ni najbolj primerno za 

spodbujanje doživljanja in refleksije umetniških dogodkov 

• Povezovanje umetnosti z drugimi šolskimi vsebinami v obliki projektnega dela 

(izbirne vsebine) ali občasnega sodelovanja umetnikov pri pouku različnih 

vsebin (družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih) 

– Omogoča daljše časovne sekvence, potrebne za bolj poglobljeno 

doživljanje, ustvarjanje in razumevanje 

– Težje je podvrženo objektivnim kriterijem vrednotenja/ocenjevanja 

 

  

• Ponudba obšolskih dejavnosti (kulturni dnevi) 

– Omogoča občasen kakovosten stik z umetnino v avtentičnih prostorih 

(kinodvorana, gledališče, galerija itn.) 

– Ne spodbuja dovolj stika z vzgojno-izobraževalnimi vsebinami po 

posameznih predmetnih področjih, če umetnostne vsebine ne povežemo z 

učnimi vsebinami, ki jih posredujemo pri pouku 
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• Preizkušanje različnih možnosti sodelovanja med šolo in umetniki/kulturnimi 

institucijami poteka v okviru projekta Igrišče za gledališče (Bunker 2014-15), 

stik z avtentičnimi prostori posredovanja umetnosti pa projekt Kinobalon 

(Kinodvor). 

 

  

Priprava projektov, ki temeljijo na umetniškem doživetju v šoli, zahteva 

deljeno odgovornost umetnika, učitelja, vodstva šole in ne nazadnje 

učenca/dijaka! 

 


