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Osrednja misel predavanja:

V času, ki znotraj izobraževalnih sistemov ni najbolj 

naklonjen umetnosti (niti negovanju znanstvene 

radovednosti), saj najprej štejejo dejavnosti, ki krepijo 

kompetence, potrebne za razvoj tehnologije, vprašanja 

o statusu in pomenu umetnosti v vzgoji terjajo 

konkretne in jasne odgovore, saj je prepričljivost 

romantičnih humanističnih argumentov v zadnjih 

desetletjih pošteno zbledela.



311.12.2010

Pet let intenzivnega sodelovanja z vrtcem Vodmat –

velika priložnost in avantura za vsakega teoretika, da 

preizkuša možno izvedbo svojih idej v praksi:

• Od novih pogledov na otroka, razvoj njegove identitete in še posebej 

prosocialni in moralni razvoj

• K ideji o pomenu umetniških izkušenj, ki niso »prirejene« za predšolskega 

otroka, kar pa predpostavlja odgovor na tri vprašanja:

– Ali je otrok v predšolskem obdobju sploh zmožen vstopiti v umetniško 

izkušnjo?

– Kakšna je vloga umetniških dejavnosti v kurikulumu?

– Kako razumeti umetnost in njeno pozitivno vlogo za celovit otrokov 

razvoj?



411.12.2010

Zato projekta Kulturno žlahtenje najmlajših nismo 

razumeli samo kot možnost, da se otroci v vrtcu srečujejo 

z umetniki in umetniškimi institucijami, ampak: 

• da si umetniki, umetniške institucije in vzgojiteljice poenotimo 

poglede na vprašanje, kaj lahko pričakujemo od skupnih 

dejavnosti v smislu podpore prosocialnega in moralnega 

razvoja z umetniškimi praksami

• da si preko konkretnih izkušenj odgovorimo na zastavljena 

vprašanja
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Je otrok v predšolskem obdobju sploh zmožen vstopiti v 

umetniško izkušnjo?



611.12.2010

Ob gledanju različnih reprodukcij umetniških slik se Timna (pet let) ustavi ob 

Munchovi grafiki Krik, vzame barvico in osebi doriše vijoličast šal ter ga močno 

pobarva.

Vzgojiteljica: »Kaj pa delaš? Zakaj uničuješ sliko, ki sem jo želela dati na pano?«

Timna: »Nočem, da daš to na pano. Daj v mojo mapo, kjer so samo moje stvari. To 

je moja slika!«

Vzgojiteljica: »Kdo pa ima vijoličast šal?«

Timna: »Moja mamica.«

Med spontano igro z magnetki, ko je Timna pozornost usmerila v to, kako se 

nekateri želijo stiskati skupaj in drugih nikakor ne moremo združiti (»ta dva se 

marata, ta dva pa ne«), začne deklica vzgojiteljici pripovedovati o svoji stiski 

(mamica in očka se ločujeta in mamica je že mesec dni v bolnišnici zaradi psihične 

nestabilnosti)... 



711.12.2010

Verjetno bi se kak estetski čistun zgrozil nad neodgovornim 

ravnanjem otroka, ki je počečkal umetniško reprodukcijo, a 

avtor grafike bi najbrž bil navdušen nad načinom, kako je 

petletna deklica prepoznala temeljno občutenje umetnine in ga 

povezala s svojo življenjsko zgodbo. Četudi torej 

predšolskemu otroku še ne moremo pripisati vseh spretnosti, 

ki jih od umetnika zahteva vrhunska zmožnost umetniškega 

izraza, navedena zgodba zagotovo potrjuje otrokovo zmožnost 

globokega estetskega doživetja.
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Vloga umetniških dejavnosti v kurikulumu:

• V zgodovini pedagoških idej, vezanih na zasnovo institucionalnega šolanja, 

se je umetnost pojavljala kot osrednji del humanistične izobrazbe predvsem 

v smislu priprave posameznika na vstop v umetniško prakso kot ustvarjalca 

ali kot odjemalca/recipienta umetnine. Takšni vlogi umetnosti v 

kurikulumu ustreza koncept »vzgoje o umetnosti«. In tej ideji sledi tudi 

večina metodik umetnostne vzgoje v vrtcih in šolah.

• Posebej v duhoslovni pedagogiki pa se pojavi ideja, da ima umetniško 

doživetje (naj je vezano na umetniško ustvarjanje ali zgolj na udeleženost 

otroka v umetniškem dogodku) samo na sebi vzgojni pomen kot posebej 

močna izkušnja, ki jo težko nadomestimo z drugimi mediji posredovanja 

vrhunskih izkušenj. Takšni vlogi umetnosti v kurikulumu ustreza koncept 

»vzgoje preko umetnosti«.



911.12.2010

• Najbolj svetovno odmeven model predšolske »vzgoje preko umetnosti« 

najdemo v Reggio Emilia, zato si bomo tekom argumentacije teze o 

umetnosti kot induktivni praksi pomagali tudi z njihovimi izkušnjami.

• Danes bom predvsem predstavil idejo o bližini modela umetnosti, kot ga je 

v svoji Poetiki izoblikoval Aristotel, in celovitega induktivnega vzgojnega 

pristopa k razvoju prosocialnosti in moralnosti, ki smo ga v projektu vzeli 

za osnovo razumevanja predšolske vzgojne dejavnosti.

• Nekaj primerov izkušenj v zvezi z uvajanjem umetniških praks v vrtce pa 

bosta za mano predstavili sodelavki v projektu Petra Štirn-Janota in Anita 

Jug.



1011.12.2010

Osnovne ideje induktivnega pristopa k podpori 

prosocialnemu in moralnemu razvoju predšolskega otroka
• Neposreden povod za proučevanje novih razlag o prosocialnem in moralnem 

razvoju v predšolskem obdobju sem dobil ob spremljavi uvajanja procesno-

razvojnega modela spodbujanja moralnega razvoja v Vrtcih Nova Gorica 

(Kroflič 1997), ko sem bil soočen s številnimi etnografskimi zapisi vzgojiteljic, 

ki so pričale, da predšolski otrok nikakor ni tako egocentrično in v moralnem 

smislu nekompetentno bitje, kot je izhajalo iz takrat prevladujočih kognitivnih in 

psihoanalitičnih teorij moralnega razvoja.

• To spoznanje me je na eni strani vodilo v sistematično kritiko uveljavljenih 

teorij, na drugi strani pa v iskanje pristopov, ki so odražali nove usmeritve v 

percepciji predšolskega otroka. 

• Kritika klasičnih pogledov je obsegala kantovski model moralne odgovornosti in 

iz njega izpeljane teorije pravičnosti in vzgojne pristope.
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• med alternativnimi teoretskimi in praktičnimi usmeritvami, ki so me privedle do 

zasnove celovitega induktivnega vzgojnega pristopa, pa velja izpostaviti: 

– Hoffmanovo teorijo razvoja empatije in proučevanje induktivne discipline

– nove poglede na moralno odgovornost

– koncept pripoznanja otroka kot kompetentnega bitja

– povezavo med Korthagenovim modelom realističnega pristopa k 

izobraževanju učiteljev in Aristotelovim epistemološkim obratom od 

dedukcije k indukciji 

– načela odnosne pedagogike 

– pedagoški pristop Reggio Emilia 

– od leta 2007 naprej sem intenzivno proučeval tudi pomen umetnosti v vzgoji 

in ga smiselno povezoval z nastajajočim celovitim induktivnim vzgojnim 

pristopom
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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 

družini. Glede na njegovo proučevanje razvoja empatičnih 

zmožnosti kot primarnega izvora otrokove prosocialnosti je ta 

model discipliniranja označil kot primernejši od takrat v teoriji 

najbolj sprejetega avtoritativno-asertivnega stila. 
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Osnovna struktura induktivne disciplinske prakse:

• z induktivnim pristopom izražamo 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 žrtve, kar omogoči nastanek občutenja empatične krivde;

• temu pa lahko dodamo še četrto dimenzijo: spodbujamo takšno razrešitev 

konflikta, da povzročitelj konflikta popravi storjeno napako.



1411.12.2010

• 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: 

– V avtoritativno-asertivnem pristopu vzgojiteljica v konfliktni situaciji iz 

položaja 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 pokaže na obličje žrtve (osebe, ki 

ji je otrok s svojim dejanjem povzročil bolečino), doživetje žrtve dobi status 

kriterija spoštljivega in pravičnega odnosa. S tem vzgojiteljica epistemološko 

otroka spodbudi, da vzpostavi povezavo med svojim dejanjem in prizadetostjo 

žrtve ter tako sam ugotovi, zakaj to dejanje ni bilo primerno. 
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• Ker tak odnos spodbudi tudi emocionalni distres storilca 

problematičnega dejanja in posledično vznik prosocialnih emocij 

in moralnega presojanja, otroka vodi k možnosti zaznave 

priložnosti, 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!

• Če se ta ne zgodi in otrok zaradi utrjene egocentričnosti ni 

pripravljen razmeroma hitro popraviti napake, še vedno 

računamo na »moralni pritisk« vrstnikov, kar potrjujejo izkušnje 

iz razvojnega projekta v Novi Gorici (1996).



1611.12.2010

…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 ležijo zasnove etične senzibilnosti in motivacije za ravnanje 

(antropološki temelji prosocialnosti in moralnosti, na katerih je mogoče 

graditi moralni razvoj) ter 

– v kakšnem okolju najučinkoviteje razvijamo prosocialno in moralno 

usmeritev otroka in kakšne metodične prvine pri tem uporabljamo. 

– Seveda pa celovita paradigma induktivnega vzgojnega pristopa poleg 

poseganja v konfliktnih situacijah vključuje še širšo paleto drugačnih 

vzgojnih dejavnosti.
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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 družbenimi 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 dolžni svoje 

namere ravnanja usmerjati glede na posledice, ki jih imajo na 

sočloveku ali okolju, ne pa glede na skladnost dejanja ali 

motiva zanj z družbeno normo ali etičnim imperativom. 
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Antropološki temelji prosocialnosti in moralnosti:

Da bi se takšna moralna drža 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 

zmožnostmi, ki omogočajo ustrezno etično presojanje.



1911.12.2010

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 že v najzgodnejšem otroštvu. 

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

zmožnosti za aktivno participacijo v vzgojnem procesu, saj se v napačnem 

pripoznanju otroka kot sebičnega in miselno ter socialno nezmožnega bitja 

odraža paternalizem odraslega na eni strani in pasivna vloga otroka na drugi 

strani. 
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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
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Osnovna struktura induktivnega modela spodbujanja 

prosocialnega in moralnega razvoja:

• če etična zavest zahteva uporabo kompleksnih kognitivnih zmožnosti moralnega 

subjekta, je otrok že v zgodnjih obdobjih razvoja zmožen 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.
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Aristotelovo pojmovanje estetske izkušnje kot mimesis

Rafael 

Atenska šola (detajl) 

(Vatikan, 1510-1511). 
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Kje se skriva resnica sveta in našega bivanja?

• splošno najgloblje bistvo nekega pojava je odsev njegove notranje nujnosti, njegova 

notranja zakonitost, ne pa od posamičnih pojavov ločen svet idej

• stvarnost je tudi za Aristotela nepopolna, a umetnost lahko prodre skozi to 

nepopolno, čutom zaznavno zunanjo formo in se dokoplje do globljega bistva stvari 

• zato tudi mimesis ni golo, mehanično posnemanje, ampak aktivno ustvarjanje, 

vživljanje v stvar, soustvarjanje dogodka. Ali kot pravi kasneje Goethe: življenje, 

kot ga vidijo umetnikove oči, stvarnost, osvobojena vsakega slučajnega in 

navideznega

• Aristotel torej v umetnini vidi ustvarjalni proces, ki je vreden sam na sebi, a ne le 

zato, ker ustvarja lepo, ki je eden od virov človekove sreče, ampak tudi zato, ker 

pesnik – sicer z drugačnim sredstvi kot filozof – upodablja notranjo resničnost 

pojava
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• ena najbolj presenetljivih Aristotelovih idej je v tem, da kljub 

posnemovalski naravi umetnost o realnosti predmeta, osebe ali dogodka 

pove več kot »pozitivističen zgodovinski zapis«, kar jo približuje 

najvzvišenejši miselni dejavnosti – filozofiji

• oba razloga (ustvarjanje lepega, spoznavanje globlje resnice upodobljene 

realnosti) sta za pedagoško utemeljevanje pomena estetske izkušnje enako 

pomembna, saj nam ravno aristotelovski koncept estetske mimesis omogoča 

utemeljiti otrokovo pravico do uživanja v lepem okolju, rabo umetniških 

sredstev za globlje razumevanje samega sebe, drugih ljudi in naravnih 

pojavov v prostoru in času ter celo za katarzično premagovanje frustracij, 

ki se jim v svojem bivanjskem prostoru ne more izogniti
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Ustvarjanje in doživljanje lepega sta naravna načina 

človekovega uživanja in vir človeške sreče

• Uživamo sicer lahko v zunanjih dobrinah, a »užitek po naravi« je 

prvenstveno vezan na lepe in dobre dejavnosti. V to vrsto spadajo poleg 

uživanja v lepem »dejanja, ki so v skladu z vrlino in so zato za tiste, ki jih 

opravljajo, že sama po sebi užitek«. Še več, »takšna dejanja so tudi dobra 

in lepa«.

• Čeprav razmerje med dobrim in lepim ni enostavno, je umetniško 

ustvarjanje ena od konstitutivnih vrlin, isto pa velja za uživanje v umetnini, 

ki omogoča katarzo, za katero Vrečko zapiše, da pomeni dovršitev 

umetnine na subjektivnem nivoju gledalčevega doživljanja.
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Estetska mimesis kot dostop do resnice pojava po induktivni 

epistemološki poti (kot posnemanje človekovih dejanj v 

obliki zgodbe, ki razkriva globlji pomen dejanja)

Aristotelova utemeljitev umetnosti kot mimetične dejavnosti vsebuje za 

nadaljnjo vlogo umetnosti v vzgoji dva zanimiva poudarka:

• prvi se veže na vprašanje, kako lahko »posnemanje« povežemo z »ustvarjalnim 

iskanjem skrite resnice«, torej z ustvarjanjem nečesa novega 

• drugi poudarek pa je vezan na specifičen epistemološki postopek, ki se 

praviloma razlikuje od filozofskega in znanstvenega spoznavanja resnice, in ob 

predpostavki, da umetnost lahko razkriva resnico pojava, pomeni, da lahko 

umetniško ustvarjanje opišemo kot dejavnost, ki je enakovredna filozofskemu 

prespraševanju in jo lahko razumemo kot dopolnitev filozofskega in 

znanstvenega proučevanja stvarnosti.
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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 težijo k ponavljanju in tiste, ki 

težijo k spremembam kot dvema modusoma človekovega prilagajanja na 

življenjsko 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 
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• Kljub mimetični naravi sta za Rakića simbolna igra in umetnost primera 

dejavnosti sprememb, saj dosegata spremembe stvarnosti s pomočjo »… 

težnje po njenem kopiranju, vendar pod svobodno spremenjenimi pogoji. V 

vsebinskem smislu gre tukaj umetnost naprej tako, da prikazuje življenje, 

kakršno bi lahko bilo glede na določene izmišljene pogoje …« 

• Njun pozitivni pedagoški učinek pa Rakić vidi v tem, da »… pomagata 

človeku, da kljub škodljivemu vplivu vsakodnevnega ponavljanja ohrani 

svoboden pogled na vse, kar se dogaja okrog njega, da izpostavi 'zdrav 

razum' kot nasprotje slepih predsodkov in krutega dogmatizma ter da v vsej 

svoji dejavnosti pokaže notranjo svobodo in naravnost. Seveda so ti vplivi 

najpomembnejši v otroštvu …« 
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• V Aristotelovem konceptu estetske mimesis moramo torej 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, vživljanje v stvar in prikaz nekega dogodka, 

osebe, predmeta, kakor se kaže 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.
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Bistvo estetske metode

• Če je metoda filozofije opisovanje našega bivanja s pomočjo splošnih 

kategorij, je bistvo jezika tragedije v tem, da nam z opisom določenega 

dejanja in ne osebnostnih lastnosti akterjev približa splošno resnico. 

• Dejanje (praxis), ki ga tragedija posnema, je mit (mythos), fabula. In prav 

mitos, to je smiselna kompozicija in kombinacija različnih pripetljajev in 

dogodkov, je najvažnejši element poezije, je 'počelo, lahko rečemo, duša 

tragedije'. 

• Če pesnik ustvari mitos, ustvari hkrati tudi značaje in dikcijo, v kateri se ti 

značaji izražajo in misel njihovega izražanja. Osnovni problem pesniške 

umetnine je potemtakem v posnemanju dejanja (mimesis praxeos), ki je 

mitos.
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Pomen opisa zgodbe za razvoj moralnosti
• Ko Aristotel razglablja o etičnih vprašanjih, njegov končen namen ni formulacija 

etičnih norm in načel, ki naj postanejo temelj moralnega presojanja, ampak ga 

zanimajo predvsem pogoji za etično ravnanje, saj mu konkretno dejanje pomeni 

udejanjenje vrline. 

• Na konkretni ravni se morala udejanja v človeški skupnosti, še posebej v 

prijateljskih odnosih. 

• Ker človek ni božanstvo, ki lahko kot čisti duh nenehno vztraja v moralnem 

razglabljanju, potrebuje »podobe moralnega delovanja«, nekakšna ogledala in te 

podobe najlažje dobi pri »sebi enakovrstnih prijateljih«, pa tudi v umetniškem 

prikazu moralnega dejanja, kot ga je v Aristotelovem času slikala predvsem 

grška tragedija. 

• S tem umetniška indukcija skupaj s konkretnimi odnosi dopolnjuje filozofsko, 

pretežno deduktivno kontemplacijo.
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Tisto, kar dramsko igro še vedno dela za eno najpomembnejših 

zvrsti umetnosti, je namreč njen način upodobitve, ki omogoča 

neposreden stik umetnikov z gledalci, umetniški dogodek, ki 

se na objektivni ravni dovrši z upodobitvijo lepega, na 

subjektivni ravni pa z globokim doživljanjem gledalca, ki ga je 

Aristotel opisal s pojmom katarza. Da pa bi prišlo do katarze 

kot posebne oblike očiščenja od pritiskov tragičnih emocij, 

vezanih na upodobljeno zgodbo, se mora zgoditi nek 

predhoden dogodek, ki ga opisuje koncept umetniške 

imaginacije. 
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Imaginacija
• Umetniška imaginacija je sredstvo, s katerim dosežemo svet drugega na način, da 

se vživimo v »kot da« svetove, ki so jih ustvarili pisatelji, slikarji, kiparji, filmski 

režiserji, 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 

doživim podobno usodo kot (literarni) junak, zaradi česar se sproži moja 

pripravljenost do velikodušne podpore oziroma pomoči: »To bi lahko bil jaz in 

tako bi želel biti obravnavan tudi sam.« 

• Izrazita vrednost sočutne imaginacije za današnji čas je povezana z empatičnim 

prepoznavanjem družbenih položajev drugačnih, odrinjenih, nevidnih oseb v 

globalnem svetu razlik.  
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»Vživetje v umetniško kreirano osebo oziroma dogodek, 

sočutje z njeno usodo, ukinjanje ego fantazij o samemu sebi 

kot središču sveta, refleksija dogodkov, ki se meni samemu 

morda nikoli ne bodo zgodili, zmožnost ustvarjanja vizij o 

možnih svetovih, ki ukinjajo izvorno sebičnost in 

nepravičnost, so komponente imaginacije in hkrati kapacitete, 

ki poglabljajo posameznikovo etično zavest.« 

Kroflič, R. (2007). Vzgojna vrednost estetske izkušnje
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Katarza

Bistvo estetske/tragične katarze je po Aristotelu povezano s 

tragedijo, ki posnema resnobno in zaokroženo dejanje v 

olepšani besedi v obliki dramske dejavnosti, ki z zbujanjem 

sočutja in strahu doseže očiščenje takšnih občutij: 

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

ki tega ne zasluži; in groza nas navda, če vidimo, da je 

nesrečen nekdo, ki nam je podoben.« (Aristotel, Poetika)
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• Za nastanek pogojev, v katerih se pri gledalcu pojavi umetniška 

imaginacija in posledično katarza, sta, če sledimo Aristotelovim estetskim 

konceptom, dva pomembna dejavnika:

– globoka pretresenost nad usodo tragičnega junaka, ki se zgodi, če nas 

umetnina iztrga iz mehaničnih okov rutinskih zaznav k trenutku, ko se 

dolgočasje obarva z začudenjem nad enkratnostjo človeške usode, to pa 

sproži vprašanje »zakaj?« 

– Drugi pa je povezan s predpostavko,  da se posameznik prepozna v 

dvojnosti notranjega in zunanjega, duše in telesa, lahko bi rekli tudi 

dvojnosti zunanje podobe in drugosti v jedru svoje identitete. 
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• Bistvo estetske katarze je namreč v očiščenju človekovih 

duševnih občutkov, ki jih sproži vživetje v zgodbo, tako da se 

zavemo določenih delov naše duševnosti, ki nam ob 

vsakodnevnih rutiniranih dejavnostih ostajajo skrite. 

• Soočenje z vprašanjem, kako bi sam doživljal 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.
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Za pedagogiko pomembna sporočila Aristotelove Poetike
• Z Aristotelom dobimo argumentacijo, ki v ukvarjanju z umetnostjo prepozna 

notranjo vrednost. V pedagoškem kontekstu to pomeni, da umetnost »žlahti 

otrokovo/mladostnikovo dušo«, da mu torej ponuja nekaj, kar je povezano z 

njegovo dobrobitjo tukaj – zdaj, kakor tudi v razvojnem smislu. 

• Pedagoški razlogi za pomen umetnosti se praviloma znotraj estetike pojmujejo kot 

zunanji, torej »manjvredni razlogi«, včasih pa celo kot ideološki razlogi, ki so 

odnosu do umetnosti v zgodovini prizadejali več škode kot koristi.

• A v kolikor v izvorno umetniški praksi prepoznamo »pedagoško vrednost«, se 

takšni kritiki lahko izognemo! Umetnina nam v pedagoškem smislu ni pomembna 

zaradi moralnega sporočila (značilnega za basni in otroške pravljice) ali zato, ker 

utrjuje v konkretnem okolju dominanten estetski okus (kar »pravo umetnino« loči 

od šunda), ampak zato, ker umetniški fenomen sam na sebi utrjuje določene 

osebnostne lastnosti, ki jih v razvoju slehernega človeka cenimo. 
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• Morda je ravno v sklopu estetska mimesis/katarza iskati spoj estetskega 

doživetja lepega in katarzičnega spodbujanja dobrega kot stika z globljo 

resnico človekove duše! 

• Estetski prikaz dejanja literarnega heroja ne omogoči sočutne imaginacije 

zaradi tendenciozne moralke, ampak zaradi smiselnega prikaza 

zgodbe/dejanj, ki bi se lahko zgodili tudi nam. 

• Sočutna imaginacija pa lahko sproži prebujanje vrline v gledalcu ali 

premagovanje osebnih strahov oziroma negotovosti. 

• Obe dimenziji smo zaznali tokom spremljanja uvajanja induktivnega 

pristopa k moralnemu razvoju tudi v vrtcu Vodmat.

• S tem se je potrdila naša hipoteza, da lahko v aristotelovsko pojmovani 

umetniški izkušnji prepoznamo pomembno induktivno vzgojno sredstvo, v 

kolikor seveda pojmujemo vzgojo kot kultiviranje duše in umetnost kot 

orodje njenega žlahtenja.
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Induktivno pojmovanje umetnosti v konceptu 

predšolske vzgoje Reggio Emilia

Čeprav bomo pri teoretikih Reggio Emilie zaman iskali 

utemeljitev njihovega koncepta z induktivnim pristopom, bom 

na kratko prikazal sorodnosti v pojmovanju vzgoje preko 

umetnosti pri njih in v konceptu induktivnega vzgojnega 

pristopa, kakor smo ga razvili v vrtcu Vodmat.
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Splošne teze o pomenu umetnosti v Reggio Emilii

• V sklepnem delu svoje monografije o umetnosti in ustvarjalnosti v Reggio Emilii 

V. Vecchi (2010) zapiše, da je bistvo njihovega vzgojnega koncepta možno 

pojasniti z občutljivostjo za poslušanje in poetske jezike, torej kot spoj načel 

pedagogike poslušanja (Rinaldi 2006) in teze o stoterih otrokovih jezikih, med 

katerimi so mnogi vezani prav na uporabo umetniške ekspresije (Malaguzzi 1998).

• Bistvo estetske dimenzije, ki odlikuje umetniške jezike, je »… proces empatije, ki 

sebstvo povezuje s stvarmi in stvari med sabo … je odnos skrbi in pozornosti do 

stvari, ki jih ustvarjamo; je radovednost in čudenje; je nasprotje brezbrižnosti in 

pomanjkanju skrbi, konformnosti, odsotnosti participacije in občutkov. … vsak 

jezik je sestavljen iz racionalnosti, imaginacije, emocij in estetike … Racionalnost 

brez občutij in empatije, kakor tudi imaginacija brez kognicije in racionalnosti, 

sestavljajo delno, nepopolno človeško vednost.« (Vecchi 2010)



4211.12.2010

• Tisto, kar v Reggio Emilii posebej cenijo pri umetniških jezikih, je oseben, 

angažiran in občutljiv odnos do opisovane stvarnosti, tako različen od 

objektivnega, hladnega opisovanja in pojasnjevanja, ki se mnogokrat pojavi 

v osrčju šolske vednosti. 

• Umetniška imaginacija pa ima za dojemanje stvarnosti še eno pomembno 

značilnost, da namreč spodbuja k povezovanju stvari, ki jih v skladu z 

znanstvenim analitičnim mišljenjem praviloma opisujemo in razlagamo 

ločeno. 

• Če obe kvaliteti estetskega doživljanja sveta povežemo v celoto, dobimo 

naslednjo formulo, ki opiše pomen umetnosti za celotne procese učenja:

»… če estetika spodbuja občutljivost in zmožnost povezovanja stvari, ki so 

sicer med sabo močno oddaljene, in če učenje poteka preko novih povezav 

med ločenimi elementi, je estetika lahko pojmovana kot pomemben 

spodbujevalec učenja.« (Vechii 2010)
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Bližina med umetnostjo in konceptom pedagogike 

poslušanja:

»V vzgoji in izobraževanju 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)
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Bližina med umetnostjo, etiko in epistemologijo:
• »V našem razumevanju je estetika spodbujevalec odnosov, povezav, 

občutljivosti, svobode in ekspresivnosti, in njena bližina z etiko se kaže kot 

naravna. V pedagoških pojmih bi zato govorila o potrebi po nerazdružljivi 

zvezi; najbolj gotovi zvezi, ki nas oddaljuje od vseh oblik nasilja in 

podrejanja, s tem da estetsko občutljivost naredi za eno najmočnejših zaščit 

pred fizičnim in kulturnim nasilje.« (Vecchi 2010)

• Enako velja za povezavo med estetiko in epistemologijo, zato moramo 

estetsko doživljanje iz muzejev ponovno vrniti v vsakodnevne procese, kar 

nam »omogoči občutiti, kako stvari plešejo ena z drugo«. Brez te povezave 

je po mnenju V. Vecchi (2010) naše razumevanje sveta bolj plitko: 

»Menim, da je bila izguba estetske enotnosti, enostavno povedano, 

epistemološka napaka.«  



4511.12.2010

Bližina Aristotelove teorije umetnosti in Reggio Emilie:

• Misel o umetniški mimesis, ki bolj kot pozitivistični jezik znanosti omogoča dostop 

do življenjske modrosti (phronesis), razpira novo zahtevo, da namreč kot pedagogi 

začnemo temeljito preučevati značilnosti jezikov umetnosti in jih na ustrezen način 

vključevati v svoje modele poučevanja. Kot ugotavlja tudi V. Vechhi, je 

poznavanje jezikov umetnosti poleg značilnosti materialov, ki jih uporabljamo v 

upodabljajočih (mimetičnih) dejavnostih in poznavanja temeljnih strategij 

otrokovega mišljenja, temelj predšolske vzgoje, ki poteka preko umetniških praks.

• Najpomembnejša podobnost med Reggio Emilio in Aristotelovim proučevanjem 

umetnosti je zagotovo afirmacija lepote in uživanja v lepem kot ene temeljnih 

antropoloških značilnosti humanega odnosa do stvarnosti. Pri V. Vecchi ne bomo 

našli tudi v našem prostoru tipičnih utilitarističnih argumentov za pomen umetnosti 

v vzgoji, ampak je v ospredju ideja lepote kot vitalnega semena civilizacije! 
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• Nadalje je za razumevanje umetniških dejavnosti v Reggio Emilii 

pomembno sprejetje Aristotelove teze o mimetičnosti kot ustvarjalni praksi 

in ne zgolj kot o mehaničnem posnemanju stvarnosti. Zaradi tega je 

Malaguzzi v znamenitem intervjuju, objavljenim v monografiji Sto 

otrokovih jezikov, izjavil, da so »… otroci zmožni raziskovanja, odkrivanja, 

sprememb gledišča in mišljenja, in zaljubiti se v oblike in pomene, ki 

transformirajo njihovo osebnost. Zato ustvarjalnosti ne dojemamo kot 

sveto, izjemno lastnost, ampak kot nekaj, kar vznika iz vsakodnevnih 

izkušenj ... Ustvarjalnost zahteva, da se povežeta vrtec znanja z vrtcem 

ekspresije na način, da odpremo vrata stotim otroškim jezikom.« 
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• Zadnja pomembna sorodnost v pojmovanju umetnosti z Aristotelovimi 

koncepti je vezana na prepoznanje pomena sočutnega vživljanja v zgodbo, ki 

omogoča katarzo na subjektivnem nivoju: 

– Empatija, sočutje, čudenje so lastnosti, ki so značilne za prave umetnike, 

pa tudi za predšolske otroke: »Otroci in umetniki imajo, čeprav zaradi 

različnih razlogov, isti povsem nov način gledanja, ko opazujejo svet.« 

– Da bi to umetniško senzibilnost spodbujali pri otroku, je Malaguzzi 

učitelje večkrat poimenoval »profesionalni občudovalci stvarnosti«, ena 

njihovih osnovnih vzgojnih nalog pa je v tem, da »povežejo vrtec znanja z 

vrtcem ekspresije« (Malaguzzi 1998), da »fantazijo in racionalnost 

povežejo v skupen ples« (Rodari 1977), oziroma da povežejo umetniško 

imaginacijo s filozofsko modrostjo, saj oboje skupaj tvori od Antike naprej 

jedro humanistične izobrazbe (Nussbaum 2010).
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Sorodnost ideja celovitega induktivnega vzgojnega 

pristopa in metodike rabe umetnosti v Reggio Emilii:

• Če je za induktivni vzgojni pristop značilno, da preko omogočanja otroku, da 

vstopa v različne odnose in spodbujanja spoštljivosti postopoma razvijamo 

prosocialni in moralni čut, potem podobno usmeritev predlaga V. Vecchi tudi za 

splošno metodiko poučevanja z umetnostjo. Priprava na umetniško ustvarjanje se 

namreč začne z »vzpostavljanjem intenzivnega odnosa z realnostjo, ki jo 

nameravamo proučevati«. To je še posebej pomembno za najmlajše otroke, ki naj 

bi ob varni podpori odraslih in vrstnikov sami proučevali okolje z vsemi čutili. 

• V drugi fazi V. Vecchi predlaga iskanje različnih materialov skupaj z otroki, ki jim 

pustimo, da sami izbirajo: »Srečevanje otrok z materiali je običajno polno 

sugestivnih elementov, spominov in pomenov, in to brez močnih intervencij s 

strani učitelja«. 
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• Dialog med otrokom, izkušnjo in predstavljenimi materiali pa postane še bolj 

jasen in viden preko ustvarjenega umetniškega produkta. Prisotnost odrasle 

osebe se v tej tretji fazi predpostavlja na način, da ko otroci ustvarjajo njihove 

izdelke, jih opozarjamo na pretekle izkušnje in občutke, da ko oblikujejo 

materiale, v njih vnesejo te sledi preteklih vtisov in emocij. 

• Končen izdelek je torej poetski zato, ker predstavlja materializacijo otrokovih 

izkušenj in emocij, v tej pozunanjeni obliki pa začne komunicirati z 

ustvarjalcem in občinstvom, da ozavestijo in poglobijo tiste občutke, pomene in 

emocije, ki jih v vsakodnevnih avtomatiziranih (ponavljajočih) dejavnostih 

preprosto ne zaznavajo več. 

• S tem pa smo se približali komunikacijskemu/ dialoškemu modelu umetniške 

izkušnje, ki smo ga v Vrtcu Vodmat všteli med najpomembnejše dejavnosti, ki 

v predšolskem obdobju krepijo otrokovo prosocialnost in moralnost.
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Induktivni vzgojni pristop in umetnost kot spodbujevalna 

dejavnost za razvoj prosocialnosti v vrtcu Vodmat

• Skupna avantura nas je utrdila v prepričanju, ki ga v zagovor humanistični 

izobrazbi danes zagovarjajo mnogi mednarodno uveljavljeni teoretiki 

(Malaguzzi, Rodari, M. Greene, M. Nussbaum in drugi), da sta namreč 

umetniška ekspresija in sočutna imaginacija ključna dejavnika otrokovega 

prosocialnega razvoja in premagovanja notranjih napetosti, ki jih doživlja, 

ko se sooča z novimi situacijami v institucionalnem vrtčevskem okolju.

• Ker bodo konkretne primere induktivnih vzgojnih praks ob uporabi 

umetniških dejavnosti opisovali neposredni akterji teh razvojnih projektov, 

naj za zaključek zgolj opomnim na osnovne vzorce, na katere smo naleteli 

ob spremljavi teh dejavnosti.
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Kako smo se lotili nalog, zastavljenih v projektu 

Kulturno žlahtenje najmlajših:

• Da bi bile umetniške prakse bolj povezane s prosocialnim odnosom, smo 

vzgojiteljice in sodelujoče umetnike usmerili v raziskovanje treh plasti 

delovanja, ki se neposredno povezujejo z razvojem otrokove identitete, in 

sicer v medosebne odnose, odnos do (naravnega in kulturnega) okolja in 

odnos do zgodovinske tradicije, ki še vedno določa naše bivanje v prostoru. 

• Za umetniške prakse smo uporabili likovno snovanje in umetniške 

inštalacije, glasbo, ples in seveda umetnostna besedila in dramatizacijo 

(tudi s pomočjo lutke). 

• Dejavnosti so praviloma potekale po metodi sedmih korakov izkustvenega 

učenja, ki smo jo že pred tem razvijali v okviru mednarodnega projekta 

Evropska identiteta mnogoterih izbir. 
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• Preliminarni rezultati spremljave, ki bodo podrobneje predstavljeni v prispevku 

Štirn-Janota in Jug, so potrdili pomen mnogih konceptov, ki smo jih predpostavili  

v zasnovi induktivnega vzgojnega pristopa in se v marsičem skladajo s pristopom 

vzgoje preko umetnosti, ki so jo razvili v Reggio Emilii: 

– Naj omenim najprej tezo, da je izhodišče umetniškega doživetja povezano s 

spodbudami otroku, da vstopi v intenziven odnos s tistim koščkom realnosti, ki ga želi 

upodobiti:

• Za spodbujanje prijateljskih stikov med najmlajšimi otroci se je ponovno potrdila 

vrednost preprostih glasbeno-gibalnih igric, imenovanih Bibarije. 

• Z enako navdušenostjo in čudenjem so otroci vstopali tudi v nova doživetja v svoji 

okolici (obisk rudnika in železarne, urejanje vtrčevskega igrišča, ogledi 

impresionističnih slik v Narodni galeriji itn.), 

• eno najbolj ekspresivno močnih doživetij pa je ponudila ideja o oblikovanju odmrle 

breze na igrišču v umetniško instalacijo »varuha okolice«, ki so jo otroci ob pomoči 

kiparja z barvnimi nitmi povezali z živimi drevesi v okolici, posamezni otroci pa 

tudi s svojimi spomini na umrle bližnje iz lastnega družinskega okolja.
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• Ne le, da te prakse poglabljajo empatično občutljivost in čudenje nad 

lepim, ampak vsebine umetniških dejavnosti otroci neposredno povezujejo 

z realnimi dogodki na način, da se krepi njihova sočutna imaginacija in 

razvoj miselnih konceptov, s katerimi si razlagajo primernost določenega 

ravnanja (razvoj moralne zavesti):

– Najbolj očitno se je ta zveza med sočutno umetniško imaginacijo in 

konkretno prosocialno naravnanostjo pokazala ob vplivu, ki ga je na 

otroški čut za naravno okolje imela predstavitev zgodbe Kdo je 

napravil Vidku srajčico.



5411.12.2010

• Prav tako se je pri otrocih neposredno razvijala njihova zmožnost 

poslušanja drugega in upoštevanja njegovih idej pri rekonstrukciji lastnih 

pogledov oziroma pojasnjujočih teorij:

– Eden takih tipičnih primerov se je zgodil v skupini štiri do petletnih 

otrok, ki so se z lutkami igrali na maketi parka, kjer so opazovali kipe. 

Ena od deklic v skupini je začela animirati lutko tako, da je z njo 

plesala in glasno pela. Ker je druge motila, se je razvnelo pogajanje, kaj 

se v parku lahko dela in kakšna ravnanja so moteča za druge 

obiskovalce. Ko so otroci ugotovili, da dekličino ravnanje vsekakor 

sodi v park z igrali, ne pa tudi v tisti del parka, kjer obiskovalci 

opazujejo kipe, so v igralnici brez posredovanja vzgojiteljice ustvarili 

še en kotiček, ki je predstavljal park z igrali in kjer dekličina igra ni bila 

več moteča.



5511.12.2010

• Sistematično opazovanje in poslušanje otroka kot ustvarjalca je vzgojiteljicam 

nenehno potrjevalo tezo o otroku kot bogatem, kompetentnem in prosocialno 

naravnanem bitju:

– Zgodba o deklici, ki je na Munchovo grafiko dorisala vijolični šal, ki jo je 

spominjal na njeno trpečo mamico, ali način, kako je deklica na podobo 

drevesa nalepila del strgane ogrlice, ji dorisala krila in tako ustvarila grlico, 

nas opozarjata, kako ob površnem spremljanju otrokovih dejavnosti 

nenavadna ravnanja zlahka označimo za nelogična (kaj počne košček ogrlice 

v drevesni krošnji?) ali celo nedopustna (kako je lahko otrok uničil 

umetniško reprodukcijo?); 

– šele pozorno opazovanje in poslušanje pa nam razkrije imaginativne 

zmožnosti otroka, ki, kot pravi Rodari (1977), s povezovanjem sicer 

nepovezanih koščkov realnosti (umetnina – osebno doživetje stiske; košček 

plastične ogrlice – ptiček grlica) ustvarja metafore ter s tem na novo osmišlja 

svoje stiske, vprašanja, nenavadna opažanja itn.
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Zato lahko zaključim z mislijo, da smo se skupaj podali v 

avanturo, ki zahteva odmik od prevladujočih pogledov na otroka 

in odprtost za presenečenja (Rinaldi 2006), ki so vir neizmernega 

profesionalnega zadovoljstva, tako za pedagoške delavce kot za 

raziskovalce in umetnike.


