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  Umetniško upodabljanje in simbolna igra sta ključna 
vzgojna dejavnika za krepitev zmožnosti dejavnega 
vstopanja v svet v zgodnjem otroštvu. (Vićentije 
Rakić, Vzgoja z igro in umetnostjo) 
 
Zakaj se v šolah ne poučuje Aristotelov koncept 
peripatije enako poglobljeno kot Pitagorov izrek? 
(Jerome Bruner, Ustvarjanje zgodb. Pravo, 
literatura, življenje) 
 
Dobro oblikovana zgodba omogoča zavedanje sebe 
v svetu, osmišljevanje lastnega bivanja in 
oblikovanje zgodovinskega spomina. (Richard 
Kerney, O zgodbah) 
 



  
Bistvo umetnosti kot simbolne reprezentacije je v 
tem, da simbol ni povezan z ultimativnim pomenom, 
ki bi ga lahko izrazili v intelektualnih pojmih… Nekaj 
je umetnina, ko od nas zahteva, da konstruiramo 
pomen dela s tem, da se učimo razumeti jezik forme 
in vsebine, da bi lahko vzniknila komunikacija z 
umetnino. Umetnost spremeni našo bežno izkušnjo 
v stabilno in trajno obliko neodvisne in notranje 
koherentne kreacije. To naredi na način, da gremo 
izza sebe, s tem ko prodremo globlje v umetniško 
delo. Da bi se »nekaj obdržalo v našem negotovem 
stanju« (Hölderlin) - je to to, kar je umetnost vedno 
bila in še vedno je, tudi danes. (Hans Georg 
Gadamer, Relevantnost lepega. Umetnost kot simbol, 
igra in festival)  
 



Vseprisotnost zgodbe v človekovem 
življenju 

• Zgodba (pripovedovana, uprizorjena, brana) 
dolga stoletja velja za osrednji medij umetniškega 
izražanja in vstopanja v svet (Tatarkiewicz) 

• V 19. in 20. stoletju se jeziki zgodbe hitro širijo v 
druge umetniške medije: v glasbo, likovno 
izražanje, ples, fotografijo, film (Barthes) 

• Zgodba pa je pristna tudi v simbolni igri, v 
prepričljivem pogovoru, v zagovoru na sodišču, v 
filozofski spekulaciji, v znanstveni teoriji (Bruner) 

• In kaj je značilnost umetniških zgodb? 



Dva načina razumevanja umetniške 
izkušnje kot „doživljanja sebe v svetu“ 

• Dva načina dojemanja sebe v svetu 

– racionalno razumevanje, ki ga najbolj 
prepričljivo spodbuja znanstvena razlaga sveta 
(paradigmatska vednost, ki odgovarja na 
vprašanji kaj in kako) 

– življenjska izkušnja ob umetniškem doživetju 
(narativna vednost odgovarja na vprašanje 
zakaj, torej na vprašanje po smislu pojava) 
(Johnson, 2013) 

 



  • Umetnost kot  
– simbolni jezik 

Umetnina je simbolna upodobitve eksistencialno ključnih 
življenjskih izkušenj v različnih umetniških jezikih, ki jih 
zaznamujejo  
• ustvarjalnost domišljije (Kant, 1999)  
• igrivost upodabljanja (Gadamer, 2001) 
• izkustveno (Dewey, 1980), induktivno (Aristotel, 2005), 

hermenevtično (Gadamer, 2001) spoznavanje sebe in 
upodobljenega sveta  

– življenjska praksa  
Umetniški dogodek je doživet način vstopanja v svet, 
torej posebna življenjska praksa, v katero smo  
• vključeni s celim telesom (Merleau-Ponty, 2006) in s 

katero lahko  
• spreminjamo/izboljšamo položaj sebe-v-svetu 

(Pallasmaa, 2012) 



  
• Obe plasti umetnine – sporočilnost in udeleženost v 

umetniškem dogodku – sta vedno povezani 

• V pedagoškem kontekstu za vzgojni učinek ni 
pomembna samo izbira ustrezne umetniške 
vsebine/sporočilnosti, ampak tudi ustvarjanje okolja, 
v katerem bo lahko vzniknila celovita bivanjska 
izkušnja, spodbujena z umetnino (Kroflič, 2018, O 
opolnomočenju in subjektifikaciji s pomočjo 
umetniške izkušnje) 

• Pripovedovanje/poslušanje zgodbe ni pomembno 
samo zaradi sporočila, ki vzbudi imaginativno 
interpretacijo pri poslušalcu, ampak tudi kot 
komunikacijski dogodek medsebojne bližine 
pripovedovalca, bralca in pripovedi. 

 



Kaj dvojno razumevanje umetnosti 
pomeni za pripovedovanje in 

poslušanje zgodbe 

• Razumevanje sporočila zgodbe (Ricoeur) 

• Vstopanje v umetniško izkušnjo kot subjekt 
ustvarjanja pomenov (Biesta) 

 



Narativna vednost – pot do nastajanja 
subjekta (Ricoeur) 

• Zgodbe so pripovedovane in ne živete – in vendar lahko z 
„branjem zgodb“ vplivamo na svoje življenje in 
doživljanje sebe. 

• Ko se potopimo v pripovedovanje ali poslušanje zgodbe, 
se moramo zavedati, da fabula ni statična struktura, 
ampak proces, ki je končan šele v bralcu/gledalcu, torej v 
živem sprejemniku pripovedovane zgodbe. 



  • Vzpostavljanje tradicije (kot medija učenja) je 
odvisno od interakcije dveh neodvisnih 
dejavnikov, od inovacije (ki se odvija v imaginaciji 
bralca/poslušalca) in sedimentacije (uskladiščene 
v ohranjeni zgodbi v obliki modela (ravnanja)). 
Zakaj? Ker so modeli, ki izhajajo iz preteklih 
inovacij, vodiči za kasnejše eksperimentiranje v 
narativni domeni. V imaginaciji namreč ne 
ustvarjamo „iz niča/od nikoder“, ampak 
uporabljamo modele iz tradicije . 

• Naracija in življenje se lahko združita drug z 
drugim, kajti branje je hkrati že način življenja v 
fiktivnem univerzumu umetnine; v tem smislu 
lahko že tukaj rečemo, da so zgodbe izpovedane, 
a so hkrati živete v imaginarnem svetu. 



  • Življenje je lahko izpovedano (v obliki zgodbe), ker je že 
vnaprej artikulirano v znakih, pravilih in zahtevah, je 
torej mediirano s simbolnim, zato vsebuje nekakšno 
pred-narativno zmožnost. Dejanja/geste dobijo pomen 
šele znotraj danih simbolnih konvencij. 

• Če torej vse človeške izkušnje mediirajo simbolni 
sistemi, jih mediirajo in jim s tem dodeljujejo pomene 
tudi zgodbe, ki smo jih slišali. 

• Naša identiteta je v osnovi narativna, ki pa ni niti 
nekoherentno zaporedje dogodkov niti nespremenljiva 
substancialnost, neobčutljiva za evolucijo. Je natančno 
vrsta identitete, ki jo lahko ustvarja narativna 
konstrukcija preko svojih dinamizmov. 

 

Raziskano življenje je po Sokratu izpovedano življenje… 

 



Vzgoja kot subjektifikacija (Biesta) 

• Subjektifikacija je 
– proces vzpostavljanja posameznika kot subjekta 

– ob učenju tradicionalnih znan in spretnosti 
(kvalifikacija) in sprejemanju družbenih norm in 
navad (socializacija) je temelj presežne vzgoje 

– subjekti se niti ne rodimo niti se subjektivitete ne 
naučimo, ampak subjekti postanemo, ko aktivno 
vstopimo v svet na etično in politično odgovoren 
način 

– biti subjekt ni vprašanje identitete (kdo sem?), 
ampak vprašanje načina vstopanja v svet (kako 
bivam v svetu?) 



Načela in metode subjektifikacijskega 
poučevanja 

• Prihajati v prisotnost pomeni prihajati v svet pluralnosti in 
razlik – v polis oziroma v javni prostor. Zato je odgovornost 
pedagoga dvojna – za posameznega otroka, ki prihaja v svet, in 
za zagotavljanje pedagoškega prostora, v katerem lahko 
vznikne svoboda.  

• Ko se soočimo z odporom ob vstopanju v svet, se lahko 
odzovemo tako, da smo razdraženi in frustrirani zaradi blokade 
naših iniciativ, in uporabimo moč volje tako močno, da 
uničimo entiteto, ki se nam upira; ali z umikom, ki lahko v 
skrajnem primeru pomeni tveganje samodestrukcije. 
Delovanje v vmesnem prostoru (middle ground) pomeni 
prostor, kjer je eksistenca možna in ki ga naše bivanje zasede.  



  
• Vmesni prostor lahko razumemo kot dialog, ne kot 

obliko konverzacije, ampak kot eksistencialno formo, 
kot bivanje z drugim, ki išče pravičen položaj za vse 
vpletene. Dialog ni spopad, je brez zmagovalca in je 
trajen modus bivanja.  

• Osnovno pedagoško načelo je načelo motnje 
(interruption), ki sledi ideji Arendt, da subjekt-nost ni v 
naših rokah, in Levinasa, da dogodek subjekt-nosti 
vedno nastopi kot motnja moji imanenci, bivanju zase 
in s sabo, kot prebujenje naših zaspanih želja. 

• Motnje se lahko izvajajo na različne načine: 
– ne-vzgojni način je neposredna moralna vzgoja, kjer se 

motnja izvaja v obliki učiteljevega ocenjevanja 
otrokovega vedenja kot napačnega ali pravilnega, kar 
otroku preprečuje, da vznikne kot subjekt v odnosu do 
take sodbe; ključen vzgojni izziv namreč ni otroku 
povedati, katere želje so zaželene, ampak ga izzvati k 
lastnemu prespraševanju o zaželenosti lastnih želja 

 



  
– vzgojni način je odpreti resnične/realne in/ali metaforične prostore 

za motnjo (interruption), v katerih otrok vzpostavlja odnos do 
svojih želja – torej realne konfliktne situacije dialoga z Drugim in/ali 
prostore umetniške naracije, ki zahtevajo potopitev v umetniško 
imaginacijo in komunikacijo z vrednotami 

– pedagoški imperativ je tudi podpora (sustenance) otroku, da 
vztraja na zahtevnem vmesnem prostoru, elementi te podpore pa 
so: omogočiti soočenje z željami, ustvariti formo izkušnje odpora z 
ustreznimi pedagoškimi pristopi in kurikularnimi vsebinami  in 
zagotoviti čas za soočenje z odporom in delo na lastnih željah 

– vzgoje torej ne smemo razumeti kot sledenje otrokovim 
individualnim potrebam (biti v flowu), ampak tudi kot nudenje 
odpora, ki bo preprečil tako destrukcijo sveta kot destrukcijo 
sebstva 

– motnja in podpora sta načina, kako spremenimo golo moč v 
avtoriteto, ki se vzpostavi preko dialoga z Drugim, ki mu dopustimo 
moč nad nami – ga pripoznamo kot avtoriteto 



Preplet branja, poslušanja in 
uprizarjanja zgodbe 

• Izbor zgodbe mora omogočiti  
– stik vsebine z otrokovimi življenjskimi vprašanji, ki 

vzbudi motnjo otrokovim egocentričnim navadam  
– odprto strukturo, ki vzbudi iskanje možnih pomenov 

• Za branje – poslušanje je ključna človeška bližina 
med pripovedovalcem in otrokom 

• Dramatizacija zgodbe v simbolni igri je 
pomembna oblika aktivnega ustvarjanja smisla 
pripovedi 

• Poslušanje in uprizarjanje sta formi „bogatega 
življenja“ in „spodbudnega učnega okolja“ 



Različne vloge narativne vednosti 

• Razumevanje kulturne tradicije in razvoj 
(pred)jezikovnih spretnosti kot orodja vstopanja v 
simbolni svet kulture 

• Uživanje v lepoti pripovedi 

• Ustvarjalnost dekodiranja pomena 
(metaforičnega) pripovedovanja 

• Širjenje izkustvenega sveta bralca/poslušalca 

• Sočutna imaginacija in katarza 

• Opolnomočenje in subjektifikacija  



Kaj pripovedujejo jesenske barve (Vrtec Vodmat)? 



Metafora in ustvarjanje novih izraznih možnosti 
(Vrtec Vodmat) 

   



Širjenje izkustvenega sveta (Matej 
Peljhan in Luka Tavčar – Mali princ)   

https://www.youtube.com/watch?v=qoVRosFDyGk  

https://www.youtube.com/watch?v=qoVRosFDyGk
https://www.youtube.com/watch?v=qoVRosFDyGk


  
Potapljanje v zgodbo in katarzični 

učinek (Vrtec Vodmat) 



  



Virtualni vrtovi – primer ontološkega angažmaja 
in subjektifikacije otrok (Vrtec vodmat) 



Pomen domišljijske dimenzija 
vzgojnega okolja 

• Ko razmišljamo o spodbudnem vzgojnem okolju, 
imamo običajno v mislih fizično in socialno dimenzijo, 
podprto z ustreznim simbolnim okvirom dogovorjenih 
norm obnašanja. Za spodbujanje 
otrokove/mladostnikove imaginacije pa je ključna tudi 
četrta – domišljijska dimenzija vzgojnega okolja 

• Povezave fizične, socialne, simbolne in domišljijske 
dimenzije prostora omogočajo, da otrok samostojno 
preverja pomene socialnih navad in družbenih pravil v 
varnem okolju domišljijskih dejavnosti ter tako 
vzpostavlja avtorizirano učenje (Edmiston 2008, Paley 
1990). 



  • Domišljijsko dimenzijo učnega okolja je možno 
vzpostavljati  
• doma 

• v vrtcu oziroma šoli 

• najbolj stimulativna so zagotovo okolja, namenjena 
umetniškemu ustvarjanju in prezentaciji umetnin, ter 
srečanja z umetniki in njihovimi ustvarjalnimi praksami  
 

Zato danes povezovanje pedagoških in umetniških institucij 
pomeni novo motivacijo za potrditev domišljijskih praks, ne 
le za razvedrilo in oddih od napornega dela, ampak tudi kot 
medijev ontološkega angažmaja, avtoriziranega učenja in 
subjektificiranega vstopanja v svet. (Kroflič 2019, 
Povezovanje vrtcev in šol z umetniki in kulturnimi 
institucijami (pred izidom)) 




