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POVZETEK
V teoretičnem delu diplomskega dela sem osvetlila nekaj splošnih teorij izobraževalnega procesa.
Opredelila sem didaktična načela, kjer sem sledila Kramarjevi klasifikaciji, nekaj teoretičnih
izhodišč sem namenila tudi pripravi na učno uro, metodah in oblikah izobraževanja in
psihomotoričnem učenju. Predstavljeno je delo Konjeniške zveze Slovenije na področju
izobraževanja strokovnih kadrov, podrobneje je predstavljen program usposabljanja za
inštruktorja jahanja, njegovo delo, učenje jahanja in poklicnih sposobnosti in lastnosti, ki jih mora
imeti. V empiričnem delu diplomskega dela sem želela ugotoviti, kakšno je stanje pri upoštevanju
didaktičnih načel med poučevanjem jahanja. Didaktična načela sem povezala s poučevanjem
jahanja in podala konkretne primere upoštevanja posameznega didaktičnega načela med
poučevanjem jahanja. Zanimalo me je, ali inštruktorji jahanja upoštevajo posamezna didaktična
načela ter na kakšen način, katera didaktična načela se jim zdijo najpomembnejša in ali se pri
upoštevanju le-teh soočajo s kakšnimi težavami.

Ključne besede: inštruktor jahanja, didaktična načela, poučevanje, učna priprava, učenci

ABSTRACT
Title: Didactic Principles in Riding Teaching

I highlighted some general theories of the educational process in the theoretical part of the
thesis. I defined didactic principles by following Kramar’s classification and I provided the
theoretical groundwork for the preparation for the lesson, for the methods and forms of training
and psychomotor learning. The work of the Equestrian Federation of Slovenia on the subject of
training professional personnel is presented; what is more specifically presented is the
programme of training riding instructors, their work, teaching horse riding and professional
competences and qualities they have to possess. In the empirical part of the thesis I wanted to
find out the state of abiding by the didactic principles during teaching horse riding. I connected
didactic principles with teaching horse riding and I presented concrete examples of complying
with individual didactic principles during teaching horse riding. I was interested to find out
whether and how horse riding instructors take into consideration the individual didactic
principles, which didactic principles they consider the most important and if they face any
problems by abiding these principles.

Key words: horse riding instructor, didactic principles, teaching, lesson plan, learners
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1. UVOD
Celo moje življenje se vrti okoli konj in ljudi, ki si želijo biti v stiku z njimi. Sem licencirana
inštruktorica jahanja, s partnerjem sva kupila kmetijo in vodim svojo šolo jahanja v Zasavju. Vse,
kar počnem, je povezano s konji, zato ni čudno, da so konji tema mojega diplomskega dela. Dobila
sem možnost, da svoje strokovno znanje s področja pedagogike, andragogike in didaktike
povežem z znanjem o konjih in raziščem nekaj, kar spada med pomembne vidike moje poklicne
in zasebne poti. Po duši sem učiteljica in s poučevanjem jahanja se ukvarjam že vrsto let. Motiv
za izbiro tematike pri diplomski nalogi je bila radovednost, ki me je gnala, da raziščem, kakšno je
stanje na tem področju pri nas. Preučiti sem želela delo inštruktorjev jahanja, usposobljenih in
licenciranih pri Konjeniški zvezi Sloveniji. Zanimalo me je, kako poučujejo ostali inštruktorji
jahanja. Da bi lahko čim bolj uspešno dobila vpogled v uspešnost njihovega poučevanja, sem
izbrala didaktična načela, ker gre za vodila, ki so vpletena v celoten učni proces, uporabljajo pa
jih vsi, ki poučujejo, četudi se tega ne zavedajo ali ne poznajo izraza. Z uporabo didaktičnih načel
namreč učitelji pripomorejo k hitrejšemu ter boljšemu usvajanju znanja, tudi pri jahanju.
V teoretičnem delu diplomske naloge sem opisala nekaj splošnih teorij izobraževalnega procesa,
opredelila pojem didaktičnih načel, preučila teoretična izhodišča različnih avtorjev, predvsem pa
se osredotočila na didaktična načela Martina Kramarja, ter jih v nadaljevanju povezala z uporabo
pri poučevanju jahanja. Dodala sem tudi poglavja o psihomotoričnem učenju, metodah in oblikah
izobraževanja ter učni pripravi.
Za boljše razumevanje pojma inštruktor jahanja sem predstavila delo in naloge Konjeniške zveze
Slovenije, ki bdi nad razvojem konjeniškega športa v Sloveniji ter je pristojna za usposabljanje in
podeljevanje licenc inštruktorjem, učiteljem in trenerjem jahanja.
V empiričnem delu diplomske naloge sem raziskovala tako po načelih kvalitativne kot tudi
kvantitativne raziskave. Želela sem ugotoviti, ali inštruktorji jahanja upoštevajo didaktična načela
ter na kakšen način. Prav tako me je zanimalo, katera didaktična načela se jim zdijo
najpomembnejša in ali se pri upoštevanju le-teh soočajo s kakšnimi težavami. Odgovore na ta
vprašanja sem pridobila s pomočjo opazovanja inštruktorjev jahanja iz različnih regij v Sloveniji in
s pomočjo strukturiranega intervjuja.
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2. SPLOŠNE TEORIJE IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
2.1. TEMELJNE ZNAČILNOSTI IN OPREDELITEV

Vzgojno-izobraževalni proces tvorijo tri dejavnosti: poučevanje, učenje in vzgajanje. V strokovni
literaturi poznamo več definicij tega procesa. Kramar (2009, str. 11–21) opredeljuje vzgojnoizobraževalni proces kot obsežno, namerno in načrtno družbeno organizirano dejavnost, kjer
udeleženci izobraževanja dosegajo postavljene vzgojno-izobraževalne cilje. Izhaja iz prvotnega
nenamernega učenja, ki se je zaradi družbenih in človekovih potreb in interesov razvilo v načrtno
in organizirano učenje. Učenje je psihološki pojem in je izrazito notranja aktivnost osebe, ki se
uči, to je učenca. Učenje je bistvena dejavnost v izobraževalnem procesu, ki učencu omogoča
pridobivanje novega znanja. Je zapleten proces, povezan z vrsto umskih in telesnih dejavnosti. Z
učenjem pridobivamo znanje, razvijamo sposobnosti in osebnostne lastnosti. Povezuje se s
poučevanjem. S tem pojmom označimo namerno dejavnost učitelja, ki prenaša znanje na učenca
ter ga spodbuja, da preko lastne aktivnosti znanje išče tudi sam. Poučevanje je širši pojem kot
zgolj učiteljevo posredovanje učne vsebine, je zahtevna in obsežna dejavnost, s katero učitelj
učence vključuje v vse faze izobraževalnega procesa, učitelj sproža, usmerja, spodbuja, korigira
učenčevo delovanje in je usmerjeno v učenje. Je didaktična komunikacija in interakcija med
učitelji in učenci. Izobraževanje je dinamičen proces, v katerem učenec namerno usvaja novo
znanje, z namenom pridobivanja novih intelektualnih in psihomotoričnih sposobnosti. Med
izobraževalnim procesom se poleg naštetega razvijajo tudi osebne lastnosti. Je proces namerne
človekove in družbene dejavnosti, določajo ga naslednje značilnosti:
• je namerno, usmerjeno k doseganju postavljenega cilja;
• je načrtno in sistematično, namerno so postavljeni cilji, določena je vsebina;
• je dinamičen proces in se razvojno spreminja;
• je vseobsežna in vseživljenjska človekova dejavnost;
• je strukturno, vsebinsko in organizacijsko sestavljena dejavnost;
• je izoblikovan zaprt in hkrati odprt proces;
• je usmerjen k pridobivanju formalne, javno veljavne izobrazbe;
• je tudi neformalno in usmerjeno k pridobivanju znanja, razvoju sposobnosti;
• lahko je institucionalizirano (šolski sistem) ali neinstitucionalizirano (poteka izven
izobraževalnih institucij.
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Kramar (prav tam) vzgojno-izobraževalni proces definira kot namerno, načrtno, organizirano in
sistematično dejavnost učiteljev in učencev, usmerjeno k doseganju izobraževalnih in vzgojnih
ciljev. V tem procesu se prepleta tako učiteljeva kot učenčeva aktivnost, ki z odkrivanjem,
oblikovanjem, posredovanjem, sprejemanjem in usvajanjem znanja, razvijajo sposobnosti in
osebnostne lastnosti.
Poudariti je potrebno terminološko zagato; pojem vzgojno-izobraževalni proces naj bi bil enako
pojmu izobraževalni proces, saj se v SSKJ posebej ne izpostavlja ne vzgoje in ne izobraževanja,
temveč nakazuje, da gre za proces vzgoje in izobraževanja človeka, ki se prepletata v celovit
proces, zato lahko namesto izraza vzgojno-izobraževalni proces mirno uporabljamo tudi
izobraževalni proces.
Temeljna funkcija izobraževalnega procesa je razvoj človeka, razčlenjena je na dva vidika, vzgojo
in izobraževanje. Izobraževalna funkcija se kaže kot posredovanje, pridobivanje in usvajanje
znanja, razvijanja sposobnosti in spretnosti, vzgojna funkcija pa se kaže v sprožanju in ustvarjanju
različnih vzgojnih vplivov, ki vplivajo na razvoj in oblikovanje osebnostnih lastnosti in celotne
učenčeve osebnosti. Dejavniki izobraževalnega procesa so vsi subjekti, ki sodelujejo, oblikujejo in
izvajajo ta proces, lahko pa nanj neposredno ali posredno tudi vplivajo. Ključne nosilne vloge v
izobraževalnem procesu imata učenec in učitelj, le-te so odraz vsakokratnih resničnih družbenih
odnosov, usmeritev vzgoje in izobraževanje, didaktičnih spoznanj in spoznan drugih ved. Učitelj
je strokovna oseba, ključna za izvajanje izobraževalnega procesa, v katerem poučuje, vodi,
usmerja in spodbuja učence k pridobivanju novega znanja. Njegova vloga v procesu je zahtevna,
saj mora biti tako prenašalec znanja kot tudi svetovalec, motivator in usmerjevalec. Učenec je
oseba, kateri je namenjen izobraževalni proces. Skupaj z učiteljem je bistven subjekt v tem
procesu, med katerim se s pomočjo poučevanja učitelja uči novih znanj (Kramar 2009, str. 25–
31).
Rada bi razjasnila še nekaj temeljnih pojmov s področja andragoške didaktike, ki se ukvarja s
preučevanjem vprašanj, kako se učijo in izobražujejo odrasli ter kako zagotoviti okoliščine in
pogoje za uspešno učenje. Pojem izobraževanja Mijoč (2013) razširi in definira kot proces, ki je
ciljno usmerjen, sistematičen, načrten, po vnaprej predvidenih poteh organiziran, interaktiven in
kontinuiran. Pouk je le ena izmed oblik izobraževanja, kjer je učitelj tisti, ki je najbolj odgovoren
za uspešen proces poučevanja, pomemben je trikotnik učitelj-učenec-snov. Gre se za pedagoški
pristop in pouk je odgovor na to, »da so učenci v svojem učenju še relativno nevešči in
nesamostojni in torej potrebujejo sistematično vodenje, postopno pridobivanje osnovnih znanj,
spretnosti in stališč« (prav tam, str. 61). Otrok je odvisno bitje, ki se postopoma razvija v
3

samostojno bitje, svojo odvisnost prenaša tudi v učni proces, zato mu ustreza, da je voden in
podrejen. Poučevanje se mora prilagajati razvojni stopnji otrok in mladostnikov (kognitivni,
socialni, emocionalni). Vse to so značilnosti pedagoškega pristopa, le-ta pripravlja otroke in
mladino za kasnejše šolanje, za poklic in življenje.
Definicijo odrasle osebe v andragogiki je podala Krajnc (1979, v Mijoč 2013, str. 61), ki pravi, da
je to oseba, ki je prekinila svoje formalno izobraževanje in prevzela nove družbene vloge, ter se
kasneje spet vključila v izobraževalni proces. Izobraževanje ni njena primarna dejavnost, odrasla
oseba ima druge družbene vloge, ki so zanj eksistencialno pomembnejše od vloge učenca, zato
se ta oseba ne more v celoti prilagoditi izobraževalnemu procesu, temveč se izobraževalni proces
prilagaja odraslemu ali skupini. Gre se za andragoški pristop, ki odraslega človeka obravnava kot
zrelo in samostojno osebo, odgovornost za svoje odločitve prevzema sam, tudi za izobraževanje,
ima že razvite osnovne spretnosti in številne izkušnje, s katerimi lahko povezuje nova znanja.
Pedagoški pristop je zato manj primeren za odrasle, saj je pri tem pristopu izredno poudarjena
odvisna vloga učenca od učitelja, andragoški pristop pa je prilagojen odraslim z upoštevanjem,
da so odrasli samostojne osebe in so zmožni tudi samostojnega izobraževanja, imajo bogate in
raznolike izkušnje na katere se tekom učenja navezujejo, vključujejo se v izobraževalni proces, ko
znanje potrebujejo in so bolj osredotočeni na reševanje problemov. Programi izobraževanja za
odrasle so prilagojeni značilnostim, možnostim in pogojem, v katerih se odrasli izobražuje,
standardi znanja v formalnem izobraževanju ostajajo enaki, le poti do znanj in načini preverjanja
so prilagojeni (prav tam).

Za boljše razumevanje se mi zdi smiselno omeniti še nekaj osnovnih pojmov, ki se pojavljajo v
diplomskem delu:
• Usposabljanje je proces, v katerem učenci pridobijo ustrezne izkušnje, ki jim pomagajo
pri opravljanju določenega dela. Med usposabljanjem se pridobiva, razvija in izboljšuje
potrebne sposobnosti in veščine, z namenom večje učinkovitosti.
• Inštruktor jahanja je strokovni delavec v športu, naziv dodeljuje temeljna ustanova za
usposabljanje strokovnih delavcev za konjeniške discipline, in sicer Konjeniška zveza
Slovenije. Usposobljen je za poučevanje jahanja v šoli jahanja.
• Šola jahanja je pojem, ki zajema podobne vsebine kot šola le, da v šoli jahanja učenci
usvajajo veščine jahanja in pridobivajo splošno znanje o konjih ter konjeništvu. V šoli
jahanja poučujejo inštruktorji jahanja, učitelji jahanja ali trenerji. Šola jahanja poteka po
programih Konjeniške zveze Slovenije in Slovenske konjeniške akademije.
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2.2. DIDAKTIČNA NAČELA

Za potrebe diplomskega dela sem se zgledovala po Kramarjevi klasifikaciji didaktičnih načel.
Kramar se v svojem delu »Pouk« osredotoča na pouk in ga tudi didaktično opredeli, prav tako vse
značilnosti in sestavine, ki jih le-ta zajema. Opisuje pedagoški pristop v izobraževanju in ne
andragoškega. Za njegovo klasifikacijo sem se odločila zato, ker se v šolo jahanja večinoma
vpisujejo otroci in mladostniki. Učenci so torej otroci, ki se šele razvijajo v samostojna bitja, pri
svojem učenju so še relativno nevešči in nesamostojni in zato potrebujejo sistematično vodenje.
Podobno kot pri pouku je tudi med učenjem jahanja učitelj tisti, ki je najbolj odgovoren za
uspešen proces poučevanja in s tem tudi za proces učenja. Vir znanja je praviloma učitelj. Za
razliko od učitelja v pedagoškem pristopu, pa andragoški delavec odraslih ne poučuje, temveč jim
pomaga, da se uspešno učijo. Nastopa bolj v vlogi koordinatorja različnih virov, animatorja, vodje
izobraževanja. Takšna vloga zahteva drugačne metode, oblike dela in učna sredstva, sicer se
andragoški proces hitro sprevrže v navaden pouk, ki je prilagojen otrokom in ne odraslim. Če
povzamem, za Kramarjevo klasifikacijo didaktičnih načel, ki spada pod pedagoški pristop, sem se
odločila zato, ker je večina učencev otrok, učitelj-inštruktor jahanja je edini vir znanja, učenci pa
potrebujejo sistematično vodenje, ker so pri svojem učenju še relativno nevešči. Ker je
poučevanje usmerjeno, so ta načela bolj uporabna v tem primeru kot andragoška.

2.2.1. Opredelitev načel v izobraževalnem procesu
Kramar (2009, str. 11–21) izobraževalni proces opredeljuje kot sestavljanko različnih psihičnih in
psihosocialnih procesov, kljub temu da ga tvorijo učenčeve in učiteljeve dejavnosti, pa nanj
vplivajo različni dejavniki (predvideni in nepredvideni). Izobraževalni proces mora vedno temeljiti
na znanstveno opredeljenih teoretičnih in praktičnih spoznanjih, usmerjen mora biti k doseganju
zastavljenih ciljev, med doseganjem pa ga mora učitelj nenehno korektno voditi. V procesu, ki
vodi v končni cilj, si učitelj pomaga z uporabo didaktičnih načel, s pomočjo katerih je pot do cilja
za učence zanimiva ter aktivna, s tem pa usvojeno znanje večje in razumljeno. Izkušeni učitelj bo
načela uporabljal nezavedno in se pri njihovi uporabi ne bo podajal v skrajnosti (prav tam).
»Pri oblikovanju in izvajanju pouka so njegovim ustvarjalcem in izvajalcem v pomoč didaktična
načela. To so teoretična spoznanja, posplošene praktične izkušnje in utemeljene družbene
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usmeritve in zahteve, ki služijo kot vodila pouka od njegovega koncipiranja do izvedbe in
vrednotenja.« (Kramar 2009, str. 128)
Didaktična načela so izpeljana iz treh virov (prav tam):
• iz spoznanj različnih znanstvenih disciplin. Kar pomeni, da so »izpeljana iz spoznanj
različnih znanstvenih disciplin, ki obravnavajo posamezne sestavine vidike ali pojave, ki se
pojavljajo v izobraževalnem procesu. Načela so najvišja splošna teoretična didaktična
spoznanja. Didaktična načela imajo znanstveno teoretični značaj.« (Prav tam)
• iz temeljnih in posebnih konkretnih družbenih razmer. »Didaktična načela urejajo tudi
razmerja med izobraževanjem in družbo ali vse pomembne družbene vidike
izobraževanja. Zato so načela izpeljana tudi iz družbenih razmer in imajo normativni
značaj.« (Prav tam)
• iz pozitivnih praktičnih izkušenj. »Načela so utemeljena tudi z izkustvenimi dosežki, so
posplošene ugotovitve uspešne vzgojno-izobraževalne prakse, ki imajo teoretično
veljavnost in vrednost.« (Prav tam).

Didaktična načela imajo dvojno vlogo, urejevalno in usmerjevalno, med seboj se povezujejo in
obravnavajo (prav tam, str. 128−129):
• razmerja med poukom in družbo;
• značilnosti in usmeritve pouka;
• razmerja med učitelji in učenci, njihove vloge, značilnosti, komunikacijo;
• pogoje, ki so potrebni za pouk;
• metode, oblike pouka, utrjevanja, preverjanje in ocenjevanje.

»Pouk je kompleksna dinamična celota, je živo dogajanje, v katerem se prepletajo – povezujejo,
dopolnjujejo, razhajajo in celo nasprotujejo – vplivi različnih dejavnikov. Tega ni možno urejati in
uravnavati po nekih vnaprejšnjih zapovedih in določilih, ampak s poglobljeno analizo pojava, s
premišljenimi odločitvami in ravnanjem, ki temelji na teoretičnem znanju, razumevanju bistva
pouka in razvitih smiselnih spretnostih. Pri tem so v pomoč tudi didaktična načela kot vodilo z
znanstveno-strokovno in normativno-družbeno veljavo in vrednostjo. Načelo ni nikakršno
operativno tehnološko napotilo ali formalno pravno navodilo za ravnanje v pouku. Načelo ni
zahteva ali zapoved, kako mora učitelj ravnati, ampak opozorilo, napotilo, priporočilo, kaj naj
učitelj pri svojih odločitvah in ravnanju upošteva.« (Prav tam, str. 130−131)
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Kramar (prav tam) izpostavlja sedem načel, hkrati pa opozarja, da se posameznih načel ne
absolutizira, vsako načelo je pomembno in ni drugemu nadrejeno ali podrejeno, načela se med
seboj povezujejo in dopolnjujejo. Kljub temu, da je v izobraževalnem procesu pomembna vloga
prav vsakega načela posebej, je potrebno ves čas upoštevati vsa načela hkrati.

2.2.2. Didaktična načela pri nekaterih avtorjih

Poznamo več vrst in klasifikacij didaktičnih načel. Za oboje velja, da niti število niti klasifikacija
nista pomembni, če zajemajo celotno strukturo in proces pouka, ter ga obravnavajo z vseh
didaktično pomembnih vidikov (prav tam). V naslednji preglednici so prikazane klasifikacije
didaktičnih načel po avtorjih. Za potrebe diplomskega dela bom se bom zgledovala po Kramarjevi
klasifikaciji didaktičnih načel.
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Preglednica 1: Klasifikacija didaktičnih načel po avtorjih
Poljak (1970)
Strmčnik (2001)
Šilih (1970)
Didaktično načelo:
Didaktično načelo:
Didaktično načelo:
1. Nazornosti in
1. Enotnost
1. Vzgojnosti
abstraktnosti
izobraževanja in
vzgoje
2. Aktivnosti in razvoja 2. Enotnost učno
2. Aktivnosti učencev
konkretnega in
abstraktnega
3. Sistematičnosti in
3. Strukturnost in
3. Nazornosti
postopnosti
sistematičnost
4. Diferenciacije in
4. Racionalnosti in
4. Stvarnologične
integracije
ekonomičnosti
pravilnosti
5 Primernosti in
5. Aktivnosti
5. Razvojne bližine
napora
6. Individualizacije in
6. Načelo
6. Individualizacije
socializacije
individualizacije in
diferenciacije
7. Racionalizacije in
7. Domačijske bližine
ekonomičnosti
8. Zgodovinskosti in
8. Doživljanja
sodobnosti
9. Vedrosti

Kramar (2009)
Didaktično načelo:
1. Znanstvenosti

4. Individualizacije in
diferenciacije
5. Nazornosti

4. Zavestne aktivnosti
5. Nazornosti

Rudić (1982)
Didaktično načelo:
1. Znanstvene in
vzgojno idejne
usmerjenosti
2. Prilagojenosti
vsebin starosti
učencev
3. Zavestne aktivnosti
učencev
4. Sistematičnosti in
postopnosti
5. Nazornosti

6. Življenjskosti

6. Sistematičnosti in
postopnosti

6. Povezanosti teorije
s prakso

7. Racionalizacije

7. Doživljanja

7. Racionalizacije in
ekonomičnosti
8. Individualizacije

2. Primernosti,
sistematičnosti in
postopnosti
3. Aktivnosti

Andoljšek (1976)
Didaktično načelo:
1. Ustreznosti pouka
učenčevi razvojni
stopnji
2. Individualizacije
pouka
3. Socializacije

9. Trajnosti znanja,
spretnosti in navad
10. Povezanosti
teorije s prakso
11. Ekonomičnosti

10. Trajne prisvojitve
učiva

12. Življenjske bližine
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9. Trajnosti znanja,
spretnosti in navad

2.2.3. Načelo znanstvenosti

Kramar poglavje o vrstah didaktičnih načel začne prav s tem načelom (Kramar 2009, str. 132).
Pravi, da je temeljna ideja tega načela, da mora biti izobraževalno-vzgojni proces znanstveno
nesporen in veljaven ter poudarja, da se to načelo nanaša na celoten vzgojno-izobraževalni
proces. »Gre za to, da mora biti celoten pouk znanstveno nesporen in veljaven, kar se kaže v
znanstvenosti ciljev, vsebine, didaktičnih odločitev o oblikovanju pouka in didaktičnem ravnanju
oziroma izvajanju pouka.« (Prav tam, str. 132)
Znanstvenost se odraža v (prav tam, str. 132−133):
• ciljih (znanstveno utemeljeni, prilagojeni razvojnim značilnostim učencem, realno
dosegljivi, upoštevajo posameznikove in družbene potrebe);
• vsebini (strokovno pravilna, temeljna znanja področja, izobraževalno in vzgojno bogata);
• procesu (didaktične odločitve o metodah in oblikah).

Cilji morajo biti torej podprti in utemeljeni s strani znanosti, morajo biti veljavni in pravilno
tolmačeni. Njihova znanstvenost se kaže z zmožnostjo uresničitve ciljev ter z dosegljivostjo
učencem, pri zastavljanju ciljev pa mora biti učitelj previden, da so prilagojeni razvoju in
potrebam učenca, hkrati pa usklajeni s trenutnimi družbenimi razmerami. Vsebina mora biti, prav
tako kot cilji, znanstveno utemeljena, strokovna in veljavna ter vsebovati temeljne in nosilne
pojme. Poleg tega mora biti logično strukturirana ter tipična za področje, ki ga obravnava. Pri
znanstveno utemeljenem izobraževalnem procesu mora učitelj paziti na posamezne sestavine
procesa ter na zakonitost pojavov, ki se pri njem odvijajo, kar pomeni, da morajo biti didaktične
odločitve o organizaciji pouka utemeljene, didaktično ravnanje pa znanstveno veljavno (prav
tam).
Potrebno je omeniti, da tega načela ne najdemo pri vseh avtorjih, ne omenjata ga npr. Strmčnik
(2001) in Andoljšek (1976), Šilih (1970, str. 33−35) pa govori o učnem načelu stvarnologične
pravilnosti pouka, kamor poleg stvarnologičnosti predmeta in sistematičnosti umesti tudi
koncept znanstvenosti.
Šilih (1970, str. 33−35), ki omenja stvarno logiko učnega predmeta, pravi, da je vsak učni predmet
pravzaprav izvleček neke znanosti, kar pomeni, da ne more posredovati izmišljenih in slučajnih
znanj. Le ta določa tudi metode pridobivanja spoznanj. Prav tako kot Kramar močno poudarja
znanstvenost pouka, kjer je v ospredju vloga učitelja, saj je le ta odgovoren za posredovanje
nepopačene resnice v obliki, ki je učencem in njihovim razvojnim zmožnostim dostopna.
9

2.2.4. Načelo primernosti, sistematičnosti, postopnosti

Nekateri avtorji so združili vse tri vidike (primernost, postopnost in sistematičnost) v eno samo
načelo (Kramar 2009, str. 133), spet drugi pa so to načelo razdelili glede na število vidikov. Šilih
(1970, str. 33−37) tako govori o dveh načelih; učnem načelu stvarnologične pravilnosti pouka in
učnem načelu razvojne bližine, Andoljšek (1976, str. 41) o načelu sistematičnosti in postopnosti,
Strmčnik (2001, str. 341) pa o načelu strukturiranosti in sistematičnosti pouka.
Vidik primernosti Kramar opredeljuje s tem, da se le ta »kaže v primernosti pouka razvojni stopnji
in osebnim značilnostim učencev« (Kramar 2009, str. 133).
To pomeni, da je potrebno učni proces prilagoditi razvojni stopnji in konkretni ravni znanja ter
drugim osebnim značilnostim učencev. Prav tako se primernost kaže v prilagoditvi ciljev in vsebin
družbenim usmeritvam in neposrednim razmeram, vsako prenašanje novosti v učni proces pa je
potrebno didaktično preučiti in prilagoditi. Da bi učitelj lahko upošteval ta vidik, mora poznati
razvojne značilnosti učencev, pa tudi sestavine, procese in načine izvajanja pouka (prav tam).
Ker se učenci lažje in uspešneje učijo iz gradiva, ki je strukturirano, urejeno in sistematično, je
potrebno učni proces, cilje in vsebino urediti sistematično, se pravi v skladu z njihovo logično
notranjo povezanostjo in strukturo. S tako sistematično urejenim sistemom so učenci usmerjeni
v spoznavanje, razumevanje in usvajanje ključnih pojmov, njihovih medsebojnih povezav,
analiziranje, strukturiranje in evalviranje lastnega znanja (Kramar 2009, str. 134).
Andoljšek (1976, str. 42) omenja didaktično sistematiko učnega predmeta, ki jo opredeli na
podlagi tega, da ima vsaka znanost svojo sistematiko, ki izvira iz njene logične zgradbe. Ker je učni
predmet didaktično predelan izvleček ustrezne znanosti, lahko govorimo o didaktični sistematiki
učnega predmeta. To načelo morajo upoštevati sestavljavci predmetnikov in učnih načrtov, pisci
učbenikov in učitelji …
»Sistematičnosti pouka zahteva, da skrbi učitelj pri posredovanju in utrjevanju učiva za red, v
katerem ima vsako spoznanje svoje določeno mesto in je do drugih spoznanj v natančno
določenih odnosih nadrejenosti, prirejenosti in podrejenosti.« (Šilih, 1970, str. 34)
Potrebno je omeniti še Strmčnika (2001, str. 343−344), ki je opisal namene strukturiranja in
sistematiziranja:
• sistematično poznavanje pojmov, struktur, funkcij, prepoznavanje bistvenega in
splošnega;
• razvijanje intelektualnih sposobnosti;
• trajnejše znanje;
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• splošna vzgojenost za red, oblikovanje urejene celostne osebnosti;
• ekonomičnost pouka in učenja.

Po mnenju Kramarja (2009, str. 134) je postopnost tesno povezana s sistematičnostjo, kaže pa se
v postopnem izvajanju učnega procesa, v razčlenjeni vsebini na manjše sklenjene dele,
prilagojenih načinih dela in tempu izvajanja učnega procesa, z ustreznim stopnjevanjem
zahtevnosti ciljev, vsebine in načinov delovanja ter postopnem doseganju učnih ciljev.
Izražena je v pravilih, ki jih pripisujejo pedagogu Adolphu Diesterwgu (Andoljšek 1986, str. 43;
Kramar 2009, str. 134; Strmčnik 2001, str. 351; Šilih 1970, str. 36−37):
• od lažjega k težjemu;
• od preprostega k sestavljenemu;
• od bližnjega k daljnemu;
• od znanega k neznanemu;
• od konkretnega k abstraktnemu.

»Načelo primernosti, sistematičnosti in postopnosti zahteva usklajenost vseh sestavin in poteka
pouka ter njegovo prilagojenost stvarno-logičnim strukturnim značilnostim strukturnih sestavin
in procesov in psihološkim značilnostim učencev. Učencem je potrebno zagotoviti z njihovimi
subjektivnimi pogoji usklajeno, postopno izvajanje procesa in doseganje pričakovanih rezultatov.
Zahtevnost pouka je treba postopno stopnjevati.« (Kramar 2009, str. 135)

2.2.5. Načelo aktivnosti

Že konstruktivistične teorije učenja poudarjajo, da je znanje najbolj produktivno, če ga učenec
usvaja sam, z lastno miselno aktivnostjo (Kramar 2009, str. 135). »Aktivnost je človekov razvojni
pogoj, način obstajanja in dosežek. […] Aktivnost je senzorna (čutno zaznavna), praktična, fizična,
gibalna (psihomotorična), spoznavna (kognitivna) in izrazna (afektivna).« (Prav tam)
Šilih (1970, str. 29) pravi, da je to učno načelo izpeljano iz bioloških, psiholoških in socioloških
spoznanj, kar pomeni, da moramo biti aktivni, če želimo uspeti v kateremkoli smislu. Kot pravi se
»duševnost razvija samo, če je dejavna« (prav tam).
Aktivnost mora biti spontana, zavestna in produktivna, če želimo, da je to didaktično načelo
uspešno v učnem procesu. Torej mora aktivnost izhajati iz učencev samih, prav tako pa morajo
učenci sami jasno pojmovati, zakaj se morejo učiti, znane so jim naloge in cilji učnega procesa in
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imajo pravilen odnos do obeh, kar pa se posledično kaže tudi v produktivnosti (ustvarjalnosti).
Pogoj za upoštevanje tega načela je motivacija in z njo tesno povezano zbujanje interesov in
nagnjen. Potrebno je aktivirati celotno učenčevo osebnost, njegova čustva, voljo in motoriko, da
je lahko tudi miselno aktiven (prav tam, str. 29−31).
Kramar (2009, str. 135−137) po kriteriju učenčeve samostojnosti in prispevka k aktivnosti le-to
deli na reproduktivno, produktivno in ustvarjalno. »Reproduktivna aktivnost je usmerjena v
usvajanje neke snovi ali znanja, in sicer takšnega kot je.« (Prav tam, str. 135)
Učenec ničesar ne odvzame ali spremeni pri takšnem usvajanju znanja, vendar le-to usvoji v
takšni obliki, kot je. Produktivna aktivnost se kaže v analiziranju, primerjanju, iskanju bistva,
sintetiziranju, poglabljanju in razširjanju, vendar je še vedno usmerjena v usvajanje znanja v
nespremenjeni obliki. Za razliko so pri ustvarjalni aktivnosti učenci miselno in izrazno aktivni (prav
tam). Kot navaja je »vsebina dejavnosti predmet aktivnosti, v katero učenci vključujejo veliko
svojega: ideje, načine delovanja, problematizirajo, spreminjajo in po svoje oblikujejo pričakovane
rezultate« (prav tam, str. 136). Poleg teh aktivnosti Kramar omenja še socialno aktivnost, saj je
tudi ta pomembna v vzgojno-izobraževalnem procesu. Kaže se v učenčevi zavestni vključenosti v
razredno dogajanje (prav tam).
Aktivnosti lahko delimo tudi glede na to, kdo ali kaj jo sproža in spodbuja (Kramar 2009,
str. 136−137):
• zunanji dejavniki (sproža jo npr. učitelj, ko od učencev zahteva določene aktivnosti;
pravimo, da je učenec zunanje aktiven);
• notranji dejavniki (notranja aktivnost, izvira iz učenca samega, iz njegovih lastnih pobud
in želja; lahko jo sprožijo tudi zunanji dejavniki, vendar takrat preide v notranjo aktivnost.
Vseeno sama zase ni dovolj, ni dovolj, da so učenci notranje aktivni, dosežejo pa ničesar).
Obe aktivnosti, tako zunanja in notranja, sta med seboj povezani in bi se morali tudi v vzgojnoizobraževalnem procesu dopolnjevati.
»Učenci morajo biti glede na lastne moči in sposobnosti zavestno aktivni na vseh stopnjah v
učnem procesu: pri opazovanju in pri oblikovanju pojmov, zakonov in pravil, pri ponavljanju, pri
urjenju in razvijanju spretnosti ter navad in pri uporabljanju znanja v praksi. Potemtakem mora
biti učenec aktiven subjekt, ne pa pasiven objekt.« (Andoljšek 1976, str. 37−38)
Strmčnik (2001, str. 307−310) definira aktivnost kot zavestno in ciljno naravnano ravnanje
človeka, pojem pa vključuje tako izobraževalno kot vzgojno sestavino pouka.
»Poučevanje in učenje najbolj uspevata, če je angažirana celotna učenčeva in učiteljeva osebnost,
če so optimalno aktivirane vse njune temeljne psihofizične zmožnosti. Glede na te lahko
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identificiramo tri temeljne vrste aktivnosti: gibalno (kinestetično), čustvenodoživljajsko
(afektivno) in umsko (intelektualno).« (Prav tam, str. 312)
Bistvo gibalne učne aktivnosti je v koordinaciji senzornih procesov in mišičnih kontrakcijah,
izraženih v določenih gibih. Rezultat ni nujno praktični izdelek, gibalna učna aktivnost se lahko
kaže tudi pri neverbalni komunikaciji, potovanju, specifičnih izrazih, igrah, dramatiziranju. Pri
čustveni učni aktivnosti je avtor želel poudariti, da gre tudi pri čustvih za določeno delovanje,
angažiranje in posledičnost, ki je bistvena za vsako aktivnost (Strmčnik 2001, str. 315).
Intelektualna učna aktivnost pa je tista temeljna in najvišja spoznavna zmožnost človeka.
Potrebno je poudariti, da optimalne rezultate zmore le tista aktivnost, ki »učencem omogoča
globlje razumevanje in smiselno obvladovanje objektivne stvarnosti z vrednotami vred,
funkcionalno razvijanje ter usposabljanje za samoizobraževanje« (prav tam, str. 318).
Kramar (2009, str. 137−138) v svoji literaturi podaja nekaj napotkov za razvijanje aktivnosti
učencev:
• upoštevanje učencev kot subjektov, ki skupaj z učitelji soustvarjajo pouk;
• omogočanje sodelovanja učencev v vseh fazah procesa pouka;
• skrbeti za ugodne medosebne in sodelovalne odnose v razredu;
• v ospredje postaviti pomembne cilje;
• razvijati interes in motivacijo;
• rezultate primerno vrednotiti;
• razvijati in širiti vsebinska področja;
• zagotavljati ustrezne didaktične pogoje.

2.2.6. Načelo individualizacije in diferenciacije

Načelo individualizacije, kot pravi Kramar (2009, str. 138), je utemeljeno z razlago, da je človek
enkratno bitje, s svojimi edinstvenimi značilnostmi, ki jih skladno s pogoji razvija in tako uveljavlja
svojo drugačnost in krepi svoj jaz.
V tem načelu se prepletajo trije vidiki in sicer (prav tam):
• individualizacija; človek je individum;
• socializacija; človek je skupnostno bitje;
• diferenciacija; prilagoditev različnosti učencev.
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»Zaradi neustrezne individualizacije v izobraževalno-vzgojnem procesu se lahko pojavijo različni
odkloni in škodljive posledice v socializaciji posameznika. Zato se z individualizacijo povezuje tudi
socializacija (razvoj človekove skupnostne, socialne komponente). Individualizacija in socializacija
se smiselno dopolnjujeta in tvorita celoto.« (Kramar 2009. str. 138)
Vpliv socialne dimenzije je pomemben, saj človek brez družbe ne obstaja in je podvržen
družbenemu okolju. Individualizacija pouka je prepleten proces individualiziranja, pri katerem
učenec razvija svoje edinstvene značilnosti ter proces socializiranja, kjer učenec razvija tudi svojo
družbeno razsežnost. Diferenciacija nastopi kot posledica individualizacije. Hkrati je tudi njen
pogoj, saj je izobraževalno-vzgojni proces diferenciran zaradi uresničevanja individualizacije v
njem (prav tam).
Kramar (2009, str. 138−140) načelo diferenciacije predstavlja v dveh vidikih; diferenciacijo v
povezavi z individualizacijo in diferenciacijo v povezavi z integracijo. Pri prvi povezavi poudarja,
da je potrebno pri pouku upoštevati razlike med učenci ter ga skladno s tem tudi prilagoditi, z
namenom, da bi lahko dosegli večjo storilnost učencev in tako izboljšali kakovost izobraževanja.
»Upoštevati je treba oboje, prizadevanja po izboljšanju in povečanju storilnosti, kar pa naj bo
hkrati v funkciji razvoja in emancipacije človeka.« (Prav tam, str. 139)
Diferenciacija v povezavi z integracijo deli učence v različne skupine, kjer ima vsaka skupina jasno
določena razmerja, povezave, opredeljene cilje, naloge in načine delovanja, omogoča učencem
bolj poglobljeno aktivnost, učinkovitejše pridobivanje znanja, hkrati pa tudi oblikovanje in
povezovanje tega v funkcionalno celoto (prav tam, str. 139−140).
Šilih (1970, str. 35−36) je to načelo razdelil na učno načelo razvojne bližine in učno načelo
individualizacije. Pri učnem načelu razvojne bližine še posebej poudari, kako pomembno je, da
učitelj pozna posebnosti posameznih razvojnih stopenj učencev, razvojno pogojene krize, ki lahko
povzročajo vzgojne in učne težave, da pozna izkušnje, interese in nagnjenja učencev, dojemljivost
učencev na določeni razvojni stopnji, se zna ozreti na delovni tempo in vztrajnost učencev. Šilih
v tem načelu pojasnjuje tudi postopnost, ki ga večina drugih avtorjev opredeljuje kot posebno
načelo. Učno načelo razvojne bližine nato dopolni z učnim načelom individualizacije, kjer poudari
zahtevo, da mora učitelj individualne razlike med učenci preučiti in jih pri pouku upoštevati v
dvojnem pogledu: pozitivno (da individualni razvoj učenca pospešuje) in negativno (da učencu ne
odvzame možnosti za njegov razvoj in ga tudi ne otežuje).
Kot možnosti za upoštevanje učnega načela individualizacije Šilih (1970, str. 38−39) navaja
naslednje pogoje:
• število učencev v razredu ne sme biti preveliko, ker se sicer posameznik v množici izgubi;
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• v razredu naj bi bil samo en učitelj, če jih je več, pa naj si učitelji med seboj redno
izmenjujejo informacije, svoje izkušnje, mnenja in opažanja;
• različne učne oblike;
• tiho zaposlitev.

V delu Osnove didaktike Andoljšek (1976, str. 33−34) navaja dejavnike, ki so v praksi pogoj za
individualno ravnanje z učenci:
• individualne razlike v kronološki starostni dobi med učenci istega razreda;
• razlike med učenci glede znanja, spretnosti, pojmovnega in besednega zaklada ob začetku
šolanja;
• razlike med učenci iste starosti so tudi po duševnih sposobnostih (opazovanje, pomnenje,
mišljenje, učenje);
• razlike med učenci istega oddelka so tudi v osebnostnih lastnostih, ki nastanejo pod
vplivom okolja, predvsem družinskega;
• potrebno je razumeti tudi, da vsak učenec spoznava na svoj, poseben način;
• tudi vzgojni cilj zahteva individualizacijo pri pouku.

Razliko med individualizacijo in diferenciacijo opisuje Strmčnik (1995, str. 91−100), ki pravi, da je
individualizacija usmerjena k pedagoškemu prilagajanju posamezniku, diferenciacija pa je
pretežno organizacijski ukrep, ki usmerja učence po njihovih določenih razlikah v občasne ali
stalne heterogene ali homogene skupine.
Strmčnik (2001, str. 378−389) navaja tri vrste diferenciacije in individualizacije: notranjo,
fleksibilno in zunanjo. Vse tri pa imajo skupen namen, in sicer pouk čim bolj prilagoditi učencem
in izboljšati njegovo kakovost in učinkovitost. Značilnost notranje diferenciacije in
individualizacije je v tem, da pouk poteka v naravno heterogenih skupinah, učitelj pa proces sproti
prilagaja značilnostim učencev.
Za fleksibilno diferenciacijo in individualizacijo »je bistveno prepletanje heterogenih in
homogenih, večjih in manjših učnih skupin, temeljnega in nivojskega pouka, veliko bolj skupinsko
sodelovanje učiteljev, kratkotrajnejše časovno, največkrat pa tudi prostorsko ločevanje učencev
in večji učno-ciljni in vsebinski razponi« (prav tam, str. 382−383).
Z zunanjo diferenciacijo Strmčnik (prav tam, str. 384) označuje učno organizacijo, kjer so učenci
najpogosteje po učnih sposobnostih in tempu napredovanja, bolj ali manj razdeljeni v relativno
homogene, prostorsko trajno ločene skupine. Takšne skupine med seboj nimajo enotnih vzgojno15

izobraževalnih ciljev in vsebin, običajno imajo ločene tudi učiteljske zbore in šolske uprave, učenci
pa nimajo enakih nadaljevalnih izobraževalnih možnosti.

2.2.7. Načelo nazornosti

Z uporabo načela nazornosti učenci bolje spoznavajo nove stvari ter jih lažje razumejo. Z
nazornostjo konkretiziramo in učencem približujemo abstraktna posplošena spoznanja, učenci
spoznavajo novo znanje, razvijajo čutno zaznavne sposobnosti, sposobnosti predstavljanja,
mišljenja in oblikovanja ugotovitev (Kramar 2009, str. 141–143).
»Z nazornostjo v pouku učencem na metodično premišljen način ustvarjamo stik z resničnostjo,
ki je vir znanja in predmet učenčevega spoznavanja. Z različnimi čutnimi dražljaji jim omogočimo
in izboljšamo sprejemanje in dojemanje različnih informacij in sprožimo psihične procese v
učencih, s katerimi konstruirajo novo znanje, si razvijajo različne sposobnosti in lastnosti.
Spoznavanje se začne s konkretnim čutnim zaznavanjem in se nadaljuje v miselno razčlenjevanje,
poglabljanje, razumevanje, usvajanje, posploševanje in abstrahiranje. V psihomotoričnem učenju
pa do stopnje avtomatizacije. To poteka po induktivni poti od posameznega, konkretnega, čutno
zaznavnega do posploševanja in abstrakcije.« (Kramar 2009, str. 141)
Prvi je načelo nazornosti v svoji Veliki didaktiki jasno določil Komensky, zato mu pravimo »oče
nazornosti«. Utemelji jo na »občutkih, ki so glavni vir znanja, opazovanje in eksperiment z
induktivno metodo pa osnova vsake znanosti« (Komensky v Andoljšek 1976, str. 39).
Strmčnik o nazornosti piše kot o signalnem sistemu, »ki je, za razliko od verbalno-simbolnega,
vezan na čutno zaznavo in predstavno podlago. Kot taka je nazornost didaktično sredstvo, ki
pomaga učenem, da lažje dojemajo in utrjujejo abstraktnejše bistvo predmetov, pojavov in
procesov stvarnosti.« (Strmčnik 2001, str. 327)
V delu Didaktika je Šilih (1970, str. 32) predstavil tri glavne možnosti, da se doseže nazornost pri
učni praksi, in sicer: z resničnostjo (neposredno izkušnjo, ki je pristna ali neživo resničnostjo,
simulirano izkušnjo), z nadomestilom resničnosti (slike, film, predvajanje zvokov, radio, razstave,
gib, demonstracije) in živo besedo, podprto z mimiko in kretnjami (metafore, sinonimi,
primerjave, prispodobe, spreminjanje glasnosti, govorni tempo, artikulacije). Kot še opozarja, se
praviloma vse tri navedene možnosti med seboj podpirajo in dopolnjujejo.
Strmčnik (2001, str. 329−332) deli nazornost na:
• optično oziroma čutno (utrjuje vez med tistim, kar lahko vidimo in otipamo in tistim, o
čemer mislimo) in
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• miselno ali pojmovno (omogoča zveze med konkretnimi in abstraktnimi pojmi).

Upoštevanje načela nazornosti med učnim procesom prispeva k višji motivaciji, pri učencih vzbuja
njihovo naravno zanimanje, kar vodi v večjo in ustvarjalnejšo aktivnost. Poleg tega učenci
pridobivajo nove vednosti, razvijajo čutila, zmožnosti zaznavanja, prav tako pa prispeva k
boljšemu učnemu okolju in moralnemu, estetskemu osebnostnem oblikovanju. Omeniti velja
tudi prispevek tega načela k trajnejšemu znanju, k večji ustvarjalnejši uporabi znanja in racionalni
ter redukcijski funkciji (prav tam, str. 333−334).
Poleg tega je šel Strmčnik (prav tam, str. 328) še korak dlje in se dotaknil večne dileme, ali
opredeliti nazornost kot cilj ali kot sredstvo, kako rešiti nasprotje med konkretnim in abstraktnim,
zaznavnim in pojmovnim.
»Pojmovanje spoznavnega procesa so pogojevali zlasti odgovori na vprašanje o vlogi čutnega in
umskega v spoznavanju, ali je katero primarno, pomembnejše in bolj zanesljivo. Toda kljub vsem
razlikam, ki so se kazale v empiričnem, racionalnem ali pragmatičnem sidrišču tega vprašanja,
sodobna gnoseološka znanost rešuje ta problem z dialektičnim razumevanjem pojava in bistva,
splošnega in posameznega. S čuti dojemamo pojavno, zunanje, konkretno in posamezno, kar
kajpak ne pomeni, da ni navzoče tudi mišljenje; z racionalno-logičnimi operacijami pa dojemamo
globinske odnose, nasprotja, procese, probleme, a spet ne brez čutnega. Obe fazi potekata
simultano kot enotni spoznavni proces, le da je težišče zdaj na eni, zdaj spet na drugi.« (Prav tam,
str. 328−329)
Kramar pri tej dilemi dodaja, da je potrebno upoštevati enotnost konkretnega in abstraktnega,
kar pomeni, »da abstraktno dosežemo s pomočjo konkretnega, v spoznavanju konkretnega pa je
pomembno tudi že usvojeno abstraktno« (Kramar 2009, str. 141).
Pravi tudi, da se s psihološkega vidika nazornost povezuje s kognitivno psihologijo, ki poudarja
pomen izkušenj za oblikovanje predstav in pridobivanje znanja. Psihološka utemeljitev nazornosti
se naslanja na značilnosti in zakonitosti procesa mišljenja in učenja (prav tam).
Razmerje med konkretnim in abstraktnim se ne sme porušiti, konkretno je lahko ovira na poti do
abstraktnega in tako je miselna aktivnost ovirana ali celo onemogočena. Da bi se temu izognili, je
smiselno omeniti funkcije nazornosti (prav tam):
• informiranje (s pomočjo nazornosti je učenec v čutnem stiku s predmetom spoznavanja,
njegovo zaznavanje (informiranje) o predmetu spoznavanja je zato pristnejše, bogatejše
in močnejše;
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• razumevanje in dojemanje (z boljšim, neposredno čutnim informiranjem je učencu
olajšano razumevanje in dojemanje);
• motiviranje (z nazornostjo naredimo učni proces zanimivejši, privlačnejši, ga popestrimo,
ustvarimo radovednost, ter tako vplivamo na motivacijo učencev) in
• racionaliziranje (z nazornostjo izboljšamo razumljivost, kar poveča učinkovitost pouka,
učenci v krajšem času dosežejo več).

2.2.8. Načelo življenjskosti

V starejši literaturi so to načelo pojmovali kot načelo življenjske bližine (Andoljšek 1976, str. 49;
Šilih 1970, str. 41), Andoljšek (1976, str. 46) je sicer dodal še načelo povezanosti teorije s prakso,
medtem ko je Kramar (2009, str. 143) oboje združil v eno skupno.
Kramar (2009, str. 143) opozarja na kritike pouka, ki kritizirajo tog, zaprt in v preteklost
osredotočen pouk, odmaknjen od resničnega življenja. To načelo naj bi rešilo to problematiko,
saj bi z njim povezali teorijo s prakso, uskladili potrebe in želje učencev, šole in družbe ter združili
pridobivanje znanja izven šole v šolsko znanje. Pouk naj bi z uporabo tega načela postal bolj
življenjski, upošteval naj bi tudi sedanjost, bil usmerjen v prihodnost in informacijsko ter
metodološko odprt. Te zahteve so sicer zajete v konceptu in didaktični usmerjenosti pouka,
vendar jih najučinkoviteje lahko izvede le učitelj.
Načelo je izpeljano iz spoznanja, da je šola umetna tvorba s svojimi značilnostmi, ki učitelja in
učence silijo v »odmaknjenost od resničnega življenja« (Šilih 1970, str. 42).
Šilih (prav tam) opozarja, da pragmatiki v pedagogiki silijo v skrajnost, želijo namreč, da naj bo
pouk bolj praktičen ter, da je potrebno odpreti vrata življenju. To je nemogoče, saj mora pouk
posredovati tudi nepraktične, intelektualne, moralne, socialne in estetske vrednote.

2.2.9.

Načelo racionalizacije

Odkar je šolstvo pod okriljem države in je postalo množično, se racionalizaciji in ekonomičnosti v
šolstvu namenja več pozornosti. S šolstvom so namreč povezani visoki stroški, ki bremenijo
državo. Svoje mesto v teoriji načel je to načelo dobilo šele po drugi svetovni vojni, še vedno pa
ga ne najdemo pri vseh avtorjih (Strmčnik 2001, str. 355).
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Kramar meni, da načelo racionalizacije »odpira vprašanje porabe energije, časa, in materialnih
sredstev v pouku in učinkov, ki jih s tem dosežemo« (Kramar 2009, str. 144).
Gre za to, da poskušamo s čim manjšo porabo energije, materialnih sredstev in časa doseči čim
boljše rezultate. Kramar hkrati opozarja, da se v racionalizaciji prepletata vidik ekonomičnosti in
vidik učinkovitosti, kar pa ni tako preprosto, saj racionalen in učinkovit pouk ni poceni, prav tako
pa ni nujno, da je sorazmerno učinkovit, če njegovi izvajalci porabijo veliko energije, časa in
materialnih sredstev (prav tam).
Strmčnik pojem racionalnosti opredeli kot »razumnost, preudarnost, s katero naj se doseže večja
ekonomičnost dela, ne da bi bili ogroženi njegova kakovost in celoviti nameni« (Strmčnik 2001,
str. 356). Tako sta povezana oba pojma, pojem racionalnosti in pojem ekonomičnosti, v didaktiki
pa je potrebno strogo upoštevati, da racionalnost zmeraj vodi k ekonomičnosti, medtem ko ni
nujno, da je tako tudi obratno (prav tam).
Kramar (2009, str. 144) navaja nekaj pristopov in ukrepov, s katerimi lahko vplivamo k večji
racionalizaciji pouka:
• jasno strukturiran pouk, racionalni učni načrti, strokovno utemeljene letne in etapne
priprave;
• pregledno strukturiran, povezan in fleksibilni pouk z jasno določenimi cilji, pregledno in
strukturirano vsebino;
• sodelovanje učiteljev in strokovnih delavcev v pripravi pouka;
• uporaba raznolikih učnih oblik, metod in sredstev;
• vključevanje učencev v vse faze učnega procesa;
• motiviranje učencev za aktivno sodelovanje;
• red, delovna disciplina in visoko izkoriščen čas;
• dobri odnosi med vsemi vpletenimi v učni proces;
• vključevanje didaktičnih sredstev in njihova preudarna raba.

2.3. METODE IN OBLIKE IZOBRAŽEVANJA

Na kratko bom predstavila še metode in oblike izobraževanja, saj je diplomsko delo osredotočeno
na poučevanje, metode in oblike izobraževanja pa sestavljajo pomemben del učnega procesa.
Tudi tukaj bi rada opozorila na razlike med pedagoškim in andragoškim pristopom. V pedagoškem
pristopu se uporablja izraz učna metoda ali učna oblika, v andragoškem pristopu pa metode ali
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oblike izobraževanja. Poleg izrazoslovja so pomembne tudi razlike med samimi metodami, ki se
jih uporablja pri določenem pristopu. V nadaljevanju bom opisala tako učne metode in oblike, ki
se jih uporablja v pedagoškem pristopu, kot tudi metode in oblike izobraževanja, ki se pojavljajo
predvsem v andragoškem pristopu. To ne pomeni, da pri izobraževanju odraslih ne moremo
uporabiti pedagoškega pristopa in učnih metod in oblik, prav tako lahko pri pouku uporabljamo
andragoške metode in oblike izobraževanja, le prilagoditi jih je potrebno glede na predznanje,
izkušnje, starost učencev.

2.3.1. Učne metode in metode izobraževanja

Galeša (1993) pravi, da so učne metode najmanj tako pomembne kot snov, ki jo obravnavamo.
Izraz metoda (Kubale, 2008) pomeni pot, način dela ali načrtni postopek za doseganje ciljev.
Tomič (2003) učne metode definira kot preverjen način učinkovite komunikacije med učiteljem
in učenci. Nanašajo se tako na učiteljevo delo kot delo učencev na vseh stopnjah učnega procesa
(pripravljanje, obravnavanje učne vsebine, vadenje, ponavljanje, preverjanje znanja, sposobnosti
in spretnosti).
»Izbira metod je odvisna od razvojne stopnje otrok, stopnje učnega procesa (posredovanje novih
vsebin, utrjevanje, preverjanje), vsebine in učiteljeve osebnosti. Pouk je uspešen le, če
kombiniramo raznovrstne metode, vsako s svojim namenom.« (Kovač 2003 v Grčar 2008, str. 4)
Poznamo naslednje učne metode (Kocbek 2011, str. 33–39):
• razlaga (uporabimo jo za posredovanje novih vsebin; spada med monološke metode;
govori samo eden; je ekonomična glede časa; omogoča sistematično in pregledno
obravnavo snovi; je enosmerna komunikacija, pri kateri so učenci so pasivni);
• razgovor (oblika dialoga med učenci in učiteljem; vprašanje in odgovor sta temeljni
strukturi razgovora; učenci sodelujejo, učitelj pa jih spodbuja in upošteva);
• demonstracija (pomeni pokazati, ponazarjati; učenci opazujejo predmete, procese,
dejavnosti in pojave; učitelj kaže, medtem ko učenci opazujejo;funkcija demonstriranja je
miselna aktivacija učencev);
• dokumentacijska učna metoda (uporabljeno je besedilno gradivo; z njo se poglablja, širi
in sistematizira znanje);
• operacijsko učna metoda (umetno izvajanje naravnih pojavov; izdelovanje; metoda pisnih
del; grafična in ilustrativna dejavnost; igralne improvizacije; učenci so neposredno
vključeni v proces in imajo možnost za spreminjanje ustaljenih stališč in ravnanj).
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Rajtmajerjeva klasifikacija učnih metod (1994) se nanaša na poučevanje športnih dejavnosti,
kamor sodi tudi poučevanja jahanja:
• Metoda demonstriranja – z njo prikažemo, kako se posamezen gib ali gibanje izvaja. Gib
lahko pokaže učitelj, lahko pa ga prikažemo tudi preko medijev, slik, filma ali skic.
Pomembno je, da je demonstracija nazorna in z njo poudarimo pomembne stvari. Več
učenčevih čutil kot sodeluje, bolj je uspešna. Največkrat uporabljamo zaporedno
demonstracijo, kar pomeni, da gibanje pokažemo večkrat zaporedoma – najprej počasi,
nato pa z normalno hitrostjo. Demonstracija ima lahko tudi vlogo povratne informacije. Z
njo lahko pokažemo napake v gibanju oziroma česa ne želimo.
• Metoda opazovanja – nanaša se na učence in ne na učitelje, kjer učenci zbirajo podatke z
opazovanjem.
• Metoda vadenja – prav tako kot metoda opazovanja, se tudi ta nanaša na učence. Z
uporabo te metode učenci vadijo demonstriran gib, učitelj pa jim je pri tem v pomoč.

Mijoč (2013, str. 62) opisuje metode izobraževanja, ki so specifično andragoške in pri
izobraževanju mladine niso pogosto uporabljene zaradi pomanjkanja življenjskih in delovnih
izkušenj, kar pa ne pomeni, da jih pri delu z mladimi ne moremo uporabljati, le prilagoditi jih je
potrebno. Takšne so:


metoda primera;



akcijsko učenje;



biografska metoda;



metoda dogovora o samoizobraževanju in



projektna metoda.

Vse navedene metode so povezane z življenjem, delom in okoljem, v katerem odrasli delajo in
živijo. Pri uporabi teh metod je predvideno, da odrasli črpajo iz lastnih izkušenj in iz medsebojnih
odnosov, da lahko v svojih spoznanjih napredujejo in se učijo (prav tam).
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2.3.2. Učne oblike in oblike izobraževanja

Tomič (2003) učne oblike in oblike izobraževanja opredeljuje kot socialne oblike, v katerih se
izvaja učni proces. Zanje se odloči učitelj, odločitev pa je odvisna od okoliščin in različnih
dejavnikov. Poznamo (prav tam) naslednje učne oblike in oblike izobraževanja:
• frontalna (učitelj istočasno poučuje vse učence, vsi učenci spremljajo njegovo delo, učitelj
razlaga, demonstrira, ponavlja, analizira in sprašuje);
• individualna (učitelj daje navodila o nalogi, pravilih dela, učenec dobljeno nalogo rešuje
sam);
• delo v paru (učenci samostojno delajo v dvojicah, na koncu sledi poročanje);
• skupinska (v okviru kolektiva se oblikujejo manjše skupine učencev, učenci po skupinah
delajo določene naloge, na koncu z rezultati poročajo pred vsemi skupinami).

2.4. PRIPRAVA NA UČNO URO

Da bi izobraževalni proces potekal čim bolj profesionalno, tekoče, uspešno in v nekem logičnem
sosledju, ki vodi proti končnemu cilju, se mora učitelj nanj ustrezno in dobro pripraviti. Ne samo,
da je priprava pomembna samo za učence in njihovo uspešno usvajanje znanja, pomembna je
tudi za učitelja, ne glede na to, ali je učitelj začetnik ali pa dolgoletni učitelj. S tem se strinja tudi
Kubale (1999, str. 81), ki pravi, da je uspeh v največji meri odvisen od načina in kakovosti
učiteljevega načrtovanja učnega dela.
Blažič (2003) pojasnjuje, da je vsak izobraževalni proces drugačen, čeprav temelji na istih
znanstvenih osnovah, zato mora učitelj vsebino in cilje prilagajati učencem.
Kramar (2009, str. 238–247) pravi, da sta prvi dve fazi vzgojno-izobraževalnega procesa,
načrtovanje in priprava, bistvenega pomena za potek procesa in brez njiju naslednje faze niso
kvalitetno dosežene.
»Načrtovanje je stalna kontinuirana dejavnost, ki jo na različnih ravneh: globalni družbeni (šolski
sistem), na ravni šol in na ravni neposrednega procesa, izvajajo različni subjekti izobraževanja.
Poteka v različnih okvirih, kot so: področje izobraževanja, okvir šole ali programa (v nešolskem
izobraževanju), okvir razreda, oddelka, predmetnega področja in posameznega predmeta.« (Prav
tam)
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Kako se bo učitelj lotil učne priprave, je sicer odvisno od njega samega, pravi Trškan (2003). V
pomoč so mu v pedagogiki uveljavljene smernice. V kolikor je učitelj vključen v javno šolstvo,
mora slediti tudi nacionalnemu učnemu načrtu. Da bi učna priprava dosegla svoj namen, mora
biti pregledno urejena in sicer tako, da se učitelj v njej hitro znajde. Če učitelj svoj pouk načrtuje
pisno, mora le-ta vsebovati uvod, glavni del in zaključek. V uvodu učitelj predstavi osnovne
podatke, didaktično-metodične podatke o učni uri in navede učni cilj. Glavni del učne priprave je
namenjen predstavitvi poteka učne ure, zaključni del pa predstavi načine za ponavljanje snovi ter
naloge za preverjanje znanja (prav tam).
Priprava pa lahko poteka tudi miselno, in sicer si učitelj že pred pričetkom učne ure v mislih
pripravi načrt, kako bo učna ura potekala, katera didaktična načela bo uporabil ter kako.

2.4.1. Sestavine in struktura učne priprave

Blažič (2003) pravi, da poznamo pet ključnih sestavin, ki tvorijo uspešno pripravo, in sicer so to:
• cilji, ki jih učenci dosegajo v posamezni učni uri. So prilagojeni učencem, jasni in konkretni;
• vsebina, ki je prilagojena ciljem ter učencem;
• metode in oblike dela, s katerimi učitelj v učni proces vnese pestrost in raznolikost;
• didaktična sredstva, pri katerih učitelj opredeli tudi prostor, kjer se bodo le-ta uporabljala;
• izvajalci, ki bodo v učnem procesu poleg učitelja sodelovali (knjižničar, vzgojiteljica,
specialni pedagog, asistent, laborant, zunanji sodelavec).

2.4.2. Vrste priprav
Kramar (2009, str. 238–247) pravi, da se mora pri načrtovanju in pripravi učitelj ravnati po
sistematiki ter strukturi ciljev in vsebin, hkrati pa v obzir vzeti tudi psihološke značilnosti učencev,
zaradi katerih so priprave lahko dolgoročne, vmesne in sprotne. Čas je v vzgojno-izobraževalnem
procesu sicer pomemben, a hkrati ne sme biti glavni kriterij pri oblikovanju priprave. S kvalitetno
pripravo učitelj začrta konkretno zgradbo svojega učnega načrta, od temeljev, pa do strehe, ki je
učni cilj.

23

2.4.2.1. Globalna priprava

Je dolgoročna, celovita, a posplošena, v šolstvu ji pravimo tudi »letna priprava«. Osnova za njeno
pripravo je vzgojno-izobraževalni program.
»Na njem šola ali drugi izvajalec izobraževanja gradi svojo identiteto, svojo avtonomijo in razvija
kakovost izobraževanja, zato mora zelo dobro utemeljiti in zasnovati dolgoročno, saj z njim
načrtuje temeljne in dolgoročne procese.« (Prav tam)
Vzgojno-izobraževalnega programa šola na letni ravni ne spreminja v celoti, lahko ga pa
dopolnjuje in prilagaja, z namenom, da ga izboljša. V globalni pripravi, pri kateri sodelujejo tudi
učitelji, so strnjeno zapisane smernice za pripravo in izvajanje izobraževalnega procesa, zato
deluje kot vodilo z regulativno usmerjevalno funkcijo. V njej so jasno opredeljeni cilji, vsebine,
subjekti izobraževalnega procesa, opredeljena je organizacija učencev ter vloge učiteljev, ostalih
sodelavcev, staršev ter odnos med strokovnimi delavci in starši, navedena pa so tudi didaktična
sredstva ter didaktično okolje (prav tam).

2.4.2.2. Etapna priprava

Etapna priprava je vmesna priprava, umeščena med globalno pripravo in podrobno (sprotno)
pripravo. Kramar (prav tam, str. 242–244) pravi, da je pomembna, saj vodi k boljši strukturi
vzgojno-izobraževalnega procesa, boljši povezanosti vsebine in ciljev, preglednosti procesa ter
sistematičnosti, olajšuje ločevanje med pomembnimi in manj pomembnimi sestavinami in cilji,
cilje čim bolj etapno približuje učencem tem jim omogoča, da se tudi oni pravočasno pripravijo
na sodelovanje pri pouku.
»Vmesna ali etapna priprava je didaktični sklop. To je širša problemsko, vsebinsko, časovno
sklenjena didaktično oblikovana celota, usmerjena k doseganju etapnih vzgojno-izobraževalnih
ciljev.« (Prav tam)

2.4.2.3. Neposredna priprava – priprava didaktične enote

Neposredna priprava je zadnja faza v pripravi vzgojno-izobraževalnega procesa. Pri njej učitelj
izoblikuje posamezne didaktične enote in pri tem pazi, da upošteva vse okoliščine in sestavine, ki
jih v prehodnih fazah ni bilo mogoče predvideti, hkrati pa upošteva vse sprotne izkušnje iz
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prejšnjih učnih ur. V neposredni pripravi morajo biti didaktične enote utemeljene ter vsebinsko
in časovno zaokrožene. Ko govorimo o didaktični enoti, imamo v mislih eno šolsko uro ali sklop
šolskih ur (prav tam, str. 244–246).

2.4.3. Andragoški vidik priprav

Zgornje poglavje o pripravi na učno uro spada pod pedagoški pristop, opisuje smernice in
sestavine, ki so pomembne pri pripravi v okviru pouka. Poučevanje jahanja v svojem bistvu ne
spominja na pouk in celo bolj spada pod andragoški pristop. Za potrebe diplomskega dela sem
opisovala teoretična izhodišča vezana na pouk in pedagoški pristop zaradi že omenjenih razlogov,
kot sta, da je večina učencev otrok in da je vir znanja učitelj. Pri pripravi na učno uro pa menim,
da je pomembno opredeliti še nekaj andragoških izhodišč. Andragoški delavec odraslih ne
poučuje, temveč jim pomaga, da se uspešno učijo, nastopa v vlogi mentorja in usmerjevalca
učenja. Že tukaj vidimo bistveno razliko med učiteljem, kot ga definira pedagoški pristop in
andragoškim delavcem, ki ga opredeljuje andragoški pristop. Vloga in položaj učitelja ali
andragoškega delavca vplivata tudi na učno pripravo.
Preskar (2013, str. 15) razdeli načrtovanje izobraževalnih programov po naslednjih opornih
točkah:
1. Načrtovanje izobraževalnih potreb; spada pod ključno andragoško vprašanje. Proučimo
potrebe glede na zahteve trga in ciljne skupine.
2. Načrtovanje izobraževalnih programov/opornih točk. Načrtovanje ni statično, ves čas se
pojavljajo nove ugotovitve, mora se prilagajati situacijam in potrebam udeležencev in se
spreminjati. V tej fazi oblikujemo cilje, načrtujemo vsebino, metode in oblike
izobraževanja, ki jih bomo uporabili, naredimo finančni in marketinški ter časovni načrt.

Velikonja (2012, str. 81) opredeljuje več ravni izvedbenega načrtovanja. Pripraviti je potrebno:


Izvedbeni kurikul za izobraževalni program: pripravimo ga, ko se prvič odločimo, da bomo
v nek program vključili odrasle. Je strateški in razvojni dokument, s katerim določimo,
kako bomo uresničili in konkretizirali cilje posameznega izobraževalnega programa.
Pripravimo odprte kurikule, globalno učno pripravo in letno učno pripravo.



Osebni izobraževalni načrt za posameznega udeleženca, ki ga pripravimo za posameznega
udeleženca. V njem začrtamo njegovo individualno izobraževalno pot.
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Pomembno je, da imamo pri pripravi v mislih odrasle in njihove značilnosti, zato poskušamo pri
načrtovanju upoštevati naslednje dejavnike:


učno klimo in fizično okolje; čim bolj naj bosta podobna ustvarjalnemu okolju; odstranimo
vse, kar spominja na šolo;



diagnozo potreb po učenju, ki sloni na samodiagnozi – naredimo preizkus, koliko kandidat
že zna in česa se mora še naučiti;



prilagojeno programiranje izobraževanja –

na podlagi diagnoze in samodiagnoze

naredimo fleksibilen načrt andragoške dejavnosti z nekim splošnim okvirom dela;


razliko v podajanju učnega gradiva –ker je odrasli polno angažiran, andragog ni le vir
znanja in informacij, ampak je tudi animator, moderator, usmerjevalec učenja;



spremenjeno obliko preverjanja znanja – pomembno je samoocenjevanje in sprotno
ocenjevanje, ustno preverjanje;



upoštevanje delovnih in življenjskih izkušenj odraslih.

3. POUČEVANJE JAHANJA
3.1. KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Po splošnih določilih statuta Konjeniške zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS), je le-ta samostojna,
prostovoljna, strokovna športna društvena organizacija, ki združuje konjeniške klube, društva in
rejska združenja ter turistične kmetije s konjeniško dejavnostjo. Poleg povezovanja, je njena
primarna naloga tudi razvijanje in pospeševanje konjeniškega športa na nacionalni ravni, skrb za
izobraževanje in popularizacijo tega športa ter usmerjanje vseh konjeniških disciplin na celotnem
ozemlju države Slovenije (Statut 2010, str.1).
KZS je bila ustanovljena leta 1947. Do leta 1991 je delovala v okviru Konjeniške zveze Jugoslavije,
z odcepitvijo leta 1991 pa se je kot samostojna zveza včlanila v Mednarodno konjeniško zvezo –Federation Equestre Internationale (Konjeniška zveza Slovenije b.l.). KZS sestavljajo naslednji
strokovni organi:
• Slovenska konjeniška akademija;
• Strokovni svet za disciplino preskakovanje ovir;
• Strokovni svet za disciplino dresurno jahanje;
• Strokovni svet za disciplino endurance;
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• Strokovni svet za disciplino vožnja vpreg;
• Strokovni svet za reining;
• Gospodarski odbor KZS;
• Veterinarska komisija;
• Zbor inštruktorjev, učiteljev in trenerjev;
• Zbor sodnikov (Statut 2010).
Ker nas zanima predvsem delo Slovenske konjeniške akademije oziroma Strokovnega sveta za
izobraževanje, ga bom v nadaljevanju podrobneje predstavila.

3.2. SLOVENSKA KONJENIŠKA AKADEMIJA

»Slovenska konjeniška akademija (v nadaljevanju SKA) je strokovno izobraževalni organ
Konjeniške zveze Slovenije, ki izvaja strokovno, razvojno in svetovalno delo na področju
izobraževanja v konjeniškem športu.« (Pravilnik 1999, str. 1) SKA združuje strokovne delavce,
licencirane pri KZS in jih vključuje v proces izobraževanja kot svetovalce, predavatelje ali
predlagatelje izobraževalnih programov. Strokovni delavci so tisti, ki po končanem izobraževanju
v kateremkoli programu SKA in uspešno opravljenem zaključnem izpitu pridobijo javno listino ter
imajo veljavno licenco KZS. Dejavnost izobraževanja poleg strokovnih delavcev KZS opravljajo tudi
predavatelji visokih šol, medtem ko dejavnost licenciranja opravljajo le strokovni delavci KZS
(prav tam). Cilji SKA so (prav tam):
• omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni izobrazbe ter strokovnega dela na
področju konjeništva;
• razvijanje kvalitetnih izobraževalnih in izpopolnjevalnih programov ter seminarjev;
• omogočanje vključevanja v katerikoli program SKA;
• zagotavljanje pridobitve javno veljavnega poklica z nazivom zasebni športni delavec, ki se
pridobi po končanem izobraževalnem programu SKA, potrjen pa mora biti s strani
pristojnih institucij in ministrstva;
• zagotavljanje objektivnega ocenjevanja članov KZS po enakih kriterijih in s tem odpiranje
možnosti za kvalitetno ponudbo tečajev in učenja jahanja.

SKA skrbi za pripravo programov in seminarjev usposabljanja, izobraževanja ter izpopolnjevanja,
organizira šolanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, podeljuje licence strokovnim delavcem
in članom KZS, izdaja strokovno gradivo in literaturo za potrebe usposabljanja in izobraževanja,
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vrednoti kvaliteto ponudbe članov KZS in pogojev za izvedbo programov SKA, sodeluje s tujimi in
mednarodnimi strokovnimi organizacijami za izobraževanje strokovnjakov na področju
konjeniškega športa ter se za izvedbo izobraževalnih in izpopolnjevalnih programov po potrebi
povezuje z domačimi institucijami (fakultete, ministrstvo). SKA vodi in zastopa predsednik SKA, ki
ga imenuje Upravni odbor KZS. Za predsednika je lahko imenovan kdor ima 3. stopnjo strokovne
usposobljenosti na področju konjeništva in najmanj pet let delovnih izkušenj na 3. stopnji
usposobljenosti. Za odločanje o strokovnih zadevah na področju izobraževanja in licenciranja ter
strokovno pomoč pri sprejemanju predpisov, predsednik SKA imenuje Svet SKA. Kot član Sveta
SKA je lahko imenovan, kdor ima 3. stopnjo usposobljenosti na področju konjeništva (učitelj,
trener jahanja) in vsaj pet let delovnih izkušenj na tej stopnji (prav tam, str. 1–2).

3.2.1. Programi usposabljanja in izobraževanja

Veljavni programi usposabljanja in izobraževanja, ki jih izvaja KZS preko SKA so (prav tam, str. 4):
• Osnovni program usposabljanja:
o Jahač 1;
o Jahač 2;
o Nadaljevalni program.
• Strokovni izobraževalni program:
o Inštruktor jahanja;
o Učitelj jahanja;
o Trener jahanja.
• Strokovno-organizacijski izobraževalni program:
o Sodnik jahanja;
o Oblikovalec parkurja;
o Komisar (steward).

Po končanem in uspešno zaključenem osnovnem programu usposabljanja se pridobi znanje
veščin jahanja in potrdilo o zaključenem programu. Po končanem in uspešno zaključenem
strokovnem-organizacijskem izobraževalnem programu se pridobi javno veljavna listina in licenca
KZS z nazivom sodnik jahanja, oblikovalec parkurja ali komisar (steward).
Po končanem in uspešno zaključenem strokovnem izobraževalnem programu se pridobi javno
veljavno listino in licenco KZS z nazivom inštruktor jahanja, učitelj jahanja ali trener jahanja.
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Strokovni delavec z javno veljavno listino, pridobljeno po zaključenem izobraževalnem programu
SKA, ter veljavno licenco KZS (usklajeno s kriteriji Olimpijskega komiteja Slovenije) izpolnjuje
pogoje za vpis v razvid zasebnih športnih delavcev (pogoj za opravljanje poklica) pri ministrstvu,
pristojnem za šport.
Izobraževalni program ima splošni in posebni del. Splošni del vsebuje ime programa za določen
naziv, cilje izobraževanja, trajanje izobraževanja ter pogoje za vključitev. Posebni del pa vsebuje
predmetnik z obsegom ur, učni načrt, kjer je opredeljena vsebina predmetov in kataloge znanj
ter izpitne kataloge (prav tam, str. 4–5).
Diplomsko delo preučuje delo inštruktorja jahanja, zato bom podrobneje predstavila strokovni
izobraževalni program inštruktorja jahanja in osnovna programa usposabljanja Jahač 1 in 2, za
izvajanje katerih je usposobljen inštruktor.

3.2.2. Inštruktor jahanja
Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu narekujejo, da je potrebno programe
usposabljanja s področja športa potrjevati na štiri leta, za kar je pristojen Strokovni svet Republike
Slovenije za šport. Nosilci programov usposabljanja v posamezni športni panogi so nacionalne
panožne športne zveze, v našem primeru KZS (Pravila 2013).
Po zaključenem usposabljanju inštruktor jahanja pridobi 2. stopnjo usposobljenosti. Program
izvaja KZS preko SKA v sodelovanju z Fakulteto za šport (Program 2011).
»Temeljni cilj programa je usposobiti kandidate za samostojno amatersko ali profesionalno delo
pri načrtovanju in izvajanju vadbe po programih usposabljanja jahačev KZS Jahač 1 in 2 na
rekreativnem nivoju v konjeniških društvih, na turističnih kmetijah, šolah jahanja in konjenicah.
Predmetnik usposabljanja obsega več kot 150 ur predavanj in vaj.« (Prav tam)
Pogoji za vpis v program izobraževanja so omejeni s starostjo najmanj osemnajst let, dokončana
vsaj srednja poklicna izobrazba, opravljen izpit po programu Jahač 2, štiri leta tekmovalnih
izkušenj ali eno leto športno pedagoških izkušenj ter opravljen sprejemni izpit iz dresurnega
jahanja in preskakovanja zaprek (razen, če ima kandidat tekmovalno licenco, v kateri od teh dveh
disciplin najmanj kategorije L, mu iz te discipline ni potrebno opravljati sprejemnega izpita). Naziv
Inštruktor jahanja (2. stopnja usposobljenosti) in dve leti športno pedagoških izkušenj sta pogoja
za vpis v program usposabljanja Učitelj jahanja (3. stopnja usposobljenosti). Naziv Učitelj jahanja
in štiri leta športno pedagoških izkušenj sta pogoja za vpis v program usposabljanja Trener jahanja
(3. stopnja usposobljenosti). Na podlagi opravljenega programa za naziv Inštruktor jahanja lahko
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kandidati pristopijo k izpitu za mednarodni strokovni potni list Svetovne zveze za izobraževanje v
konjeništvu (1. stopnja). Pogoji dokončanja, ki jih mora kandidat za inštruktorja jahanja uspešno
opraviti za pridobitev naziva Inštruktor jahanja, so vsi praktični in teoretični izpiti po predpisanih
predmetih ter predložena seminarska naloga s področja konjeništva, ki mora biti pozitivno
ocenjena. Program licenciranja inštruktorjev jahanja je namenjen seznanjanju z novostmi pri
učenju jahanja in na splošno novostim v konjeništvu, veterini, reji, prehrani, šolanju konj. Obsega
najmanj 21 ur teoretičnih in praktičnih tem po razpisanem programu pri licenciranih strokovnih
kadrih KZS z najmanj 3. stopnjo usposobljenosti in/ali na seminarju KZS-SKA. Program licenčnega
seminarja se predpiše vsako leto posebej. Inštruktor ima veljavno licenco, če uspešno opravi
seminar vsako leto (prav tam).
Ker v svojem diplomskem delu proučujem uporabo didaktičnih načel pri poučevanju jahanja, me
zanima sam predmetnik usposabljanja. Natančneje, zanima me ali med usposabljanjem kandidati
dobijo osnovno pedagoško, andragoško in didaktično znanje.

Predmetnik programa za naziv Inštruktor jahanja vsebuje naslednje predmete (prav tam):
1. Faze in skala šolanja konja:
• karakter in značilnosti konja;
• anatomsko fiziološki pogoji;
• hodi konja;
• načela in sistematika osnovne vzgoje;
• faza privajanja, faza razvijanja odrivne moči, nosilne moči, skala šolanja;
• vaje za splošno osnovno šolanje konja.
2. Vodenje in poslovanje jahalnih šol, organizacija hleva in jahališč:
• konjeništvo – posel in industrija;
• pričakovanje strank, ponudba;
• osnovni pogoji za normalno funkcioniranje šole (lokacija, površine, infrastruktura, konji,
kadrovska zasedba, program šole, poslovna evidenca, dnevna organizacija dela v jahalni
šoli);
• hlevi (načrtovanje, način vhlevitve, tehnične zahteve, svetloba in klima v hlevu, skladiščni
prostori, objekti za trening).
3. Osnovno šolanje jahača:
• pogoji za uspešno šolanje;
• drža in učenje drže;
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• delovanje jahača na konja;
• jahanje osnovni vaj in dresurnih lekcij.
4. Poučevanje jahanja, program Jahač 1 – didaktično metodični program za začetnike:
• motivi za poučevanje;
• lastnosti učinkovitega učitelja;
• vrste in značilnosti učencev;
• delo na lonži in v skupini;
• priprava načrta učne ure;
• priprava jahačev na izpit Jahač 1.
5. Pravne osnove za vodenje jahalnih šol:
• oblike delovanja jahalne šole;
• zasebni športni delavci;
• odškodninska odgovornost.
6. Prehrana, nega in higiena konja:
• prebavni sistem konja, fiziologija prebave;
• hranilne snovi, sestavine krme, osnovna pravila krmljenja;
• napake pri prehrani;
• nega in čiščenje konja;
• osnove kovanja.
7. Priprava na sprejemni izpit po predhodnih programih Jahač 1 in 2, praktične naloge za
sprejemni izpit:
• pridobitev znanja po programih Jahač 1 in 2.
8. Rekreacijsko jahanje:
• pomen rekreativnega jahanja kot načina preživljanja prostega časa;
• izbira primernega konja;
• humano ravnanje s konjem.
9. Uvod v preskakovanje zaprek:
• osnove skakalnega treninga;
• izbira primernega konja;
• delo na kavaletah;
• skakalna gimnastika.
10. Bolezen in prva pomoč bolnemu ali poškodovanemu konju:
• infekcijske, zajedalske in druge bolezni konj;
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• ukrepi za preprečevanje nalezljivih bolezni;
• prva pomoč konju pri poškodba in bolezni.
11. Oprema konja in jahača:
• jahačeva obleka in oprema;
• oprema konja;
• vrsta osnovne opreme in sestavni deli;
• dodatna oprema;
• nega opreme;
• pravilno nameščanje opreme.
12. Osnove motorike z osnovami športnega treniranja.
13. Osnove pedagogike v športu.
14. Osnove psihologije športa.
15. Osnove športne medicine in prva pomoč.
16. Osnove terenskega jahanja:
• načrtovanje in priprava;
• oprema;
• priprava jahača;
• prva pomoč in veterinarska oskrba;
• obnašanje v prometu;
• znaki utrujenosti in izčrpanosti živali.
17. Priprava na zaključni izpit iz poučevanja:
• delo v sodelovanju z mentorjem na terenu;
• seznanjenje z vsebino in izvajanjem programov KZS Jahač 1 in 2, delavnice v skupinah,
praktično poučevanje, organizacija KZS v okviru usposabljanja.
18. Poučevanje jahanja, program Jahač 2 – didaktično metodični program za nadaljevalno šolo
jahanja:
• načrtovanje nadaljevalne vadbe;
• delo s skupino jahačev;
• individualno delo;
• korekcija seda na lonži;
• delo z naprednejšimi jahači;
• priprava jahačev na izpit Jahač 2.
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19. Splošna znanja o konju:
• filogenetski razvoj konja;
• temeljne biološke značilnosti konja;
• osnove psihologije konj;
• razpoznavanje in opis konja.
20. Zgodovina konjeniških športov:
• razvoj konjeniškega športa;
• vpliv najpomembnejših posameznikov;
• nastanek in razvoj Kobilarne Lipica.

Kandidat že ob vstopu v program za naziv Inštruktor jahanja nosi v sebi ogromno strokovnega
znanja s področja konjeništva, saj tako zahtevajo že vpisni pogoji. Začetnik v konjeništvu se tako
v program ne more vpisati. Kot je razvidno iz predmetnika, se tekom usposabljanja poglobi znanja
s področja veterine, treniranja konj in biomehanike konj, hkrati pa predmetnik vsebuje tudi
znanja s področja pedagogike, psihologije, didaktike, prava, poslovanja, reje in nege konj, jahanja
in šolanja jahačev. Inštruktor jahanja je po usposabljanju usposobljen za načrtovanje in izvajanje
šole jahanja, usposabljanje in poučevanje jahačev preko programa Jahač 1 in 2, ter vodenje
terenskega jahanja.
Preučila sem gradivo za usposabljanje inštruktorjev jahanja (Delovno gradivo 2012), saj me je
zanimalo kakšna pedagoška znanja dobijo bodoči inštruktorji jahanja ter, če so kje omenjena ali
razložena didaktična načela. V gradivu se nahaja poglavje, v katerem so omenjeni pozitivni in
negativni vzgibi, zakaj nekdo postane inštruktor jahanja in katere so lastnosti dobrega učitelja.
Nekaj strani je namenjenih vrstam učencev, kako se poučuje začetnike, otroke, mladostnike,
odrasle, starejše jahače in jahače s posebnimi potrebami. Kratko poglavje je namenjeno tudi
pripravi načrta za učno uro ter zadregam, s katerimi se srečujejo učitelji. Izraz “didaktično načelo”
v gradivu ni omenjen, je pa mogoče opaziti posredno omenjena posamezna didaktična načela.
Pri poglavju o osnovah pedagogike v športu, dr. Mateja Videmšek (2012), omenja individualne
razlike med učenci (bio-psiho-socialni dejavniki) in celo ukrep diferenciacije: »učence usmerimo
in ločimo po njihovih razlikah v homogene ali heterogene skupine« (prav tam, str. 7). Videmšek
nadaljuje o različnih učnih metodah, od česa je odvisna njihova izbira, kakšna je njihova
učinkovitost. Sledi kratko poglavje o komunikaciji. Torej nekaj znanja o pedagogiki in didaktiki
tekom usposabljanja za inštruktorja jahanja bodoči inštruktorji vendarle dobijo.
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Vsa ostala poglavja v gradivu zajemajo veterino, terensko jahanje, zgodovino konjeništva,
prehrano konj, pravne osnove za vodenje jahalnih šol, osnove psihologije športa in osnove
psihologije konj, vodenje in poslovanje jahalnih šol in organizacijo hleva in jahališč.

3.2.3. Programa Jahač 1 in 2

Temeljne podatke in pravila o pridobitvi naziva Jahač 1 in 2 ureja Pravilnik o pridobitvi naziva
Jahač 1 in 2 (Pravilnik 2010). Naziv Jahač 1 in 2 podeljuje KZS, znanje kandidatov pa ocenjujejo
inštruktorji, učitelji in trenerji, ki so včlanjeni v KZS in imajo veljavno licenco za tekoče koledarsko
leto. K izpitu lahko pristopi vsak, ki po mnenju ocenjevalca poseduje zadostno znanje jahanja in
teorije. Opravljen izpit Jahač 1 je pogoj za pristop k izpitu Jahač 2, izpit pa je sestavljen iz
teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del obsega odgovore na vprašanja na testni poli Jahač
1 ali 2, odgovori morajo biti napisani na roko, ocenjevalec pa odgovore na vprašanja ocenjuje z
oceno plus in minus. Teoretični del izpita je opravljen, če kandidat pravilno odgovori na več kot
75 % vprašanj. Teoretičnemu delu izpita sledi praktični del izpita, pri katerem mora kandidat pred
ocenjevalcem prikazati praktične naloge, ki so navedene na izpitni poli posameznega Jahača (prav
tam).

3.3. PSIHOMOTORIČNO UČENJE IN UČENJE JAHANJA

Učenje jahanja je psihomotorično učenje, to je »učenje spretnosti in veščin, kjer gre za
kompleksno zaporedje dejavnosti – gibov, ki jih izvajamo na bolj ali manj stalen način, naučimo
pa se jih z vajo ali podkrepitvijo. Gre za gladko, natančno in pravilno izvajanje dejavnosti, ki
vključuje uporabo mišic.« (Marentič Požarnik 2000, str. 33)
Marentič Požarnik utemeljuje izraz psihomotorično (ne samo motorično) učenje spretnosti, ker
želi poudariti, da ima izraženo tudi spoznavno sestavino. Tako mora učenec poznati vrsto
zakonitosti oziroma pravil, hkrati pa pridobiti veliko teoretičnega znanja preden postane vešč. Pri
spretnosti kot je jahanje, je spoznavni, teoretični del sicer manj očiten, kar pa ne pomeni, da za
vrhunsko obvladanje spretnosti ni pomemben (prav tam).
Faze v pridobivanju spretnosti so (prav tam):
• Spoznavna faza, razlaga ali prikaz pravilnega izvajanja določene spretnosti ali giba.
• Faza učenja, ki je utrjevanje naučenega, izvajanje vaje s ponavljanjem.
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• Faza avtomatizacije, kjer se utrdijo nove živčne poti.

Slika 1: Spoznavna faza, prikaz določenega giba in koncentracija učencev

Pogoji pridobivanja spretnosti (Gagne 1971 v Marentič Požarnik 2000, str. 34) so stičnost (pomeni
povezovanje in izvajanje spretnosti, ki sodijo skupaj), vaja ali ponavljanje (mora potekati pod
nadzorom, pomembno je zaradi avtomatizacije, kjer nastanejo nove živčne poti) ter podkrepitev
(v obliki povratne informacije o pravilnosti izvajanja. Sodi med najpomembnejše pogoje učenja
spretnosti).
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Slika 2: Ponavljanje vaje/giba pod nadzorom

Cilj učenja psihomotoričnih spretnosti je stopnja avtomatizacije (Kramar 2009, str. 141), kar pa
ne pomeni, da je samo gibanje in pridobivanje praktičnih izkušenj dovolj za uspešno učenje
jahanja. Horst (1985 v Marentič Požarnik 2000, str. 35), ki je utemeljitelj celostnega pristopa pri
psihomotoričnem učenju, pravi, da se spretnosti ne poučuje samo po delih, zaporedno ali po
ustaljenem vrstnem redu, pač pa ima prednost samostojno odkrivanje, učenje z več vidikov
hkrati, z namenom, da učenec dobi uvid v smisel celote. Dodaja, da so napake normalen sestavni
del učenja, da je pomembno ustvarjanje sproščenega vzdušja, razvoj osebnega odnosa do
spretnosti, posameznik pa se more učenja lotiti celostno. Med psihomotoričnim učenjem se
razvija intuitivno in ne le analitično odzivanje na situacije, spodbuja se učenčeva ustvarjalnost ter
avtonomno učenje (npr. ob opazovanju video posnetka svojega izvajanja).
Selan (2012) sklene, da je sicer veliko dostopne literature o konjih, o učenju veščin jahanja, zelo
malo pa o tem, kako jih pravilno in uspešno poučevati. Inštruktor jahanja je pri svojem
poučevanju v veliki meri odvisen od konja, saj je le-ta njegov »pripomoček«, hkrati pa je
nemogoče ločiti trening jahača od treninga konja. Učenje poteka obojestransko, zato mora
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inštruktor jahanja poskrbeti, da oba –konj in jahač, dobita enako kvalitetno znanje. Le dobro
izšolan konj lahko namreč s pomočjo inštruktorja ustvari dobro izšolanega jahača.

3.4. KONJ

Inštruktor jahanja mora poleg strokovnega znanja iz jahanja in poučevanja poznati tudi osnove
živalske psihologije ter znanja s področja veterine, saj je njegov pomočnik pri poučevanju konj.
Da ne bi prišlo do telesne in duševne preobremenjenosti ali poškodb, mora inštruktor jahanja
skrbno opazovati svoje konje, jih redno trenirati ter skrbeti za njihovo zdravje in dobrobit.
Marczak in Bush (2001, str. 12) opisujeta, kakšen je primeren konj za izvajanje šole jahanja. Na
prvo mesto sta postavila varnost in stopnjo izšolanosti konja. Šolski konj mora biti dobro izšolan,
ubogljiv, inštruktor jahanja pa mora z rednim treningom poskrbeti, da je zanesljiv in korekten.
Poleg tega mora biti šolski konj psihično zrel, prijaznega temperamenta in brez nevarnih razvad
(grizenje, brcanje, ritanje). Ker se v šolo jahanja vpisujejo učenci različnih starosti, velikosti,
lastnosti in karakterja, so za šolo potrebni tudi konji različne velikosti, moči in temperamenta.
Konji in poniji morajo biti zdravstveno sposobni, da sodelujejo pri delu brez stresa, inštruktor pa
mora ves čas misliti na konjevo dobro počutje, mu omogočiti odmore, ter narediti učne ure
raznolike in zabavne; tako za konja kot za učenca. Konj naj ne bi delal več kot tri ali štiri ure
dnevno, saj ga drugače preobremenimo. Inštruktor jahanja je odgovoren za to, da dobi vsak
učenec konja, ki je varen, ki ustreza njegovi starosti, višini, teži, izkušnjam in jahalnim
sposobnostim.

3.5. UČENCI

Potrebno je poudariti, da so učenci hkrati tudi stranke, saj so ure jahanja plačljive, zato mora
inštruktor jahanja neprestano skrbeti za kvaliteto učnega procesa ter hkrati zadovoljstvo strank.
Selan (2012) navaja nekaj razlogov, zakaj ljudje obiščejo šole jahanja:
• učenje jahanja;
• veselje do dela z živalmi;
• zabava;
• gibanje;
• prestiž;
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• modernost;
• socialni rang;
• volja staršev;
• dokazovanje sposobnosti;
• izpit, kvalifikacija;
• ambicije;
• občutek dominance nad konji;
• samozaupanje;
• specifičnost športa.

Marczak in Bush (2001, str. 16) pravita, da se učenci v šolah jahanja razlikujejo po željah, vzrokih
za vpis ter sposobnostih. Med seboj se posamezniki močno razlikujejo tudi po svojih naravnih
spretnostih, inteligenci, telesni in psihični pripravljenosti, vse te dejavnike pa mora inštruktor
jahanja upoštevati ter se jim prilagajati. Na grobo sta Marczak in Bush razvrstila učence v štiri
skupine:
• učenci začetniki (učenci, ki konje ali ponije slabo poznajo ali sploh ne. Z njimi se dela na
osnovah, predstavi se jim splošna znanja o konju, pravilni pristop, opremo, pravila, skuša
se premostiti začetne težave, kot so strah, nesproščenost, pomanjkanje telesne
pripravljenosti ter pomanjkanje znanja o konjih);
• učenci z osnovnim znanjem (ti obvladajo konja v koraku in kasu in so že deloma samostojni
pri opravilih v hlevu in okoli konj);
• učenci s srednjim znanjem (obvladajo konja v koraku, kasu in galopu, preskakujejo nižje
zapreke, imajo dovolj znanja za terensko ježo, so samostojni v hlevu, čredi in okoli konja);
• učenci z višjim znanjem (ti so popolnoma samostojni, preskakujejo ovire višje in širše od
75 cm, lahko vodijo manjše skupine ter obvladajo delo v hlevu in skrbi za konja).
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3.6. POKLICNE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI INŠTRUKTORJA JAHANJA

Humanost, razumevanje, tolerantnost in strpnost ter učiteljeva pozitivna pedagoška naravnanost
so lastnosti, ki jih potrebuje vsak učitelj, se pravi tudi inštruktor jahanja. Delo inštruktorja jahanja
poleg poučevanja učencev zajema tudi delo s konji, kjer je humanost še kako pomembna lastnost.
Humanost se mora izkazovati pri delu z ljudmi in delu z živalmi.
British Horse Society v svojem BHS priročniku o konjeništvu (1982, str. 14) omenja tolerantnost
in strpnost kot najpomembnejšo lastnost, ki jo mora posedovati inštruktor za uspešno opravljanje
svojega dela. Poleg tega mora inštruktor jahanja delovati pošteno in poznati osnovna načela
komunikacije (osnovne veščine) ter ravnati strokovno, v skladu s svojo usposobljenostjo.
Neskončno potrpežljivost omenjata tudi Julian Marczak in Karen Bush (2001, str. 15) kot bistveno
lastnost inštruktorja jahanja. Avtorici prav tako omenjata nepristranskost, razumevanje
določenih potreb in zahtev posameznih učencev in konj ter poštenost brez brezobzirnosti.
Inštruktor jahanja mora biti do učencev vljuden, diplomatski, spoštljiv in nepristranski, razumeti
mora, kdaj je določena vaja pretežka za konja ali jahača, kdaj se jahač ne počuti dobro, ali pa je
konj določene vaje že naveličan. Vse to pomeni, da mora inštruktor znati dobro opazovati in
sklepati. »Odkrito vedenje, nenehno izpopolnjevanje in širjenje svojega znanja, vse v svoje dobro
in v prid svojih učencev ter konj« (prav tam) so lastnosti, ki odlikujejo dobrega inštruktorja
jahanja.
Selan (2012) v priročniku Usposabljanje za naziv Inštruktor jahanja pravi, da mora poleg
poznavanja svojega področja dela inštruktor znati podati informacijo naprej, torej poučevati in
krepiti lastnosti, ki naredijo dobrega inštruktorja. Inštruktor jahanja mora imeti sposobnost
predstavitve, to pomeni, da mora skrbeti za svoj glas, videz, nastop in predstavitev ciljev. Ker z
glasom podaja informacije, večji del zunaj, kjer se pojavljajo razni moteči dejavniki, mora izšolati
svoj glas tako, da ga učenci dobro slišijo, vendar ne sme kričati. Zunanjost in urejenost učitelja
prav tako vplivata na učence. V primerni opravi inštruktor deluje urejeno, profesionalno in
strokovno, s svojim nastopom pa mora v učencih vzbujati zaupanje. Jasno jim mora predstaviti
cilje, saj jim le tako lahko daje občutek, da so napredovali in se približali zastavljenim ciljem. Poleg
naštetega Selan omenja še sposobnost dobrega komuniciranja in vzpostavljana medsebojnih
odnosov. »Učitelj mora biti dostopen, vendar mora znati ohranjati avtoriteto v vseh situacijah,
da lahko zagotovi varnost in vzpostavi atmosfero, ki mu omogoči poučevanje. Učitelj je vir
informacij, učenec njegov prejemnik, pomembna pa je obojestranska komunikacija.« (Prav tam,
str. 5)
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Lastnosti, ki odlikujejo dobrega inštruktorja jahanja, so tudi sposobnost prilagajanja, smisel za
humor, nalezljivo navdušenje in vznesenost, sposobnost spodbujanja k učenju in profesionalen
odnos. Ker vsak vrhunski jahač ni nujno tudi dober učitelj, je za večino učečih se inštruktorjev
jahanja sistem usposabljanja in izobraževanja edina možnost, da pridobijo urejen vpogled v
priznane metode učenja spretnosti jahanja, uvid v različne pedagoške pristope, kar naj bi bilo
vodilo in osnova za njihovo delo. Praktičnih veščin se ne da poučevati brez lastnih praktičnih
izkušenj, pomembno pa je tudi teoretično znanje o jahanju, konjeništvu nasploh ter pedagoških
in didaktičnih pristopih (prav tam).
Inštruktor jahanja bi se moral tako kot vsak učitelj zavedati, da med poučevanjem poteka proces
izobraževanja in vzgajanja, ter se zavedati vpliva na učence in pomembnosti zgleda v učnem
procesu.
Vzgajanje je enakovredna obveznost učiteljskega poklica kot poučevanje samo, brez osebnega
zgleda pa je ni mogoče uspešno uresničevati. Namen podobe učitelja, ki si jo učenci ustvarijo o
svojem učitelju, ni pomembna le zaradi spoštovanja do učitelja, temveč zato, ker preko sebe
oblikuje učenčeve produktivne odnose do vednosti znanja in vrednot (Strmčnik 2001, str. 198).
Učitelj bi naj s svojim zgledom predstavljal učencem »težko dojemljive abstraktne vrednote in
zadovoljeval njihove potrebe po posnemanju in identificiranju« (prav tam, str. 197). Tu velja
omeniti še avtoriteto – pristna avtoriteta deluje vzgojno, oblikuje avtohtono moralno in socialno
zavest. Za avtoriteto so pomembni obojestranski čustveni kontakti, povezani z strokovnim
erosom do učenca in učnega predmeta, socialna sugestibilnost, nekatere poteze značaja, ki
krepijo moč in osebnostnega jaza (strpnost, humanost, urejenost, obvladljivost). To so
osebnostne lastnosti, s katerimi se želijo učenci identificirati (prav tam).
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4. EMPIRIČNI DEL
4.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

V empiričnem delu diplomske naloge sem ugotavljala, ali so slovenski inštruktorji jahanja
seznanjeni z obstojem didaktičnih načel, jih pri svojem poučevanju jahanja upoštevajo ter na
kakšen način jih upoštevajo. Zanimalo me je, katera didaktična načela inštruktorji jahanja
upoštevajo, ali jih upoštevajo skozi celotno uro ali pa samo v določenih fazah.
Kot sem razložila v teoretičnem delu, dober inštruktor jahanja pri svojem delu upošteva več
didaktičnih načel, jih vmes prepleta, povezuje in načrtuje, zato me je zanimalo tudi, katera
didaktična načela se inštruktorjem jahanja zdijo najpomembnejša in če se le-ta skladajo z načeli,
ki jih dejansko upoštevajo pri poučevanju. Zanimalo me je tudi, če se pri upoštevanju načel
pojavljajo težave in kakšne. Inštruktorje jahanja sem opazovala med poučevanjem jahanja, po
končanem učnem procesu pa sem z njimi opravila še intervju, z namenom pridobiti popolno sliko
o stanju. Poleg vprašanj, ki so se navezovala na didaktična načela, sem zastavila še vprašanje o
pripravi na učni proces, saj me je zanimalo ali se inštruktorji jahanja vnaprej pripravijo na izvajanje
učne ure. S pripravo je organizacija in izvajanje učnega procesa lažja, kar se potem posredno
dotakne tudi upoštevanja didaktičnih načel.

4.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Ali inštruktorji jahanja vedo, kaj so didaktična načela?
2. Ali inštruktorji jahanja med poučevanjem upoštevajo didaktična načela?
3. Katero didaktično načelo je najbolj in katero najmanj upoštevano?
4. Na kakšen način je posamezno didaktično načelo upoštevano?
5. Katera didaktična načela se inštruktorjem jahanja zdijo najpomembnejša?
6. Ali se didaktična načela, ki se inštruktorjem jahanja zdijo najpomembnejša, skladajo z načeli, ki
jih dejansko upoštevajo pri poučevanju jahanja?
7. Ali se inštruktorji jahanja pri upoštevanju didaktičnih načel soočajo s kakšnimi težavami?
8. Ali se inštruktorji jahanja vnaprej pripravijo na posamezno učno uro in na kakšen način?
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Kvalitativni raziskovalci raziskovalnega procesa ne začnejo s postavitvijo hipotez, ki naj bi jih v
nadaljevanju statistično preverjali temveč, kot pojasnjuje Vogrinc (2008, str. 46), s postavitvijo
okvirnih raziskovalnih vprašanj, ki jim omogočajo proučevanje situacij v vsej njihovi
kompleksnosti in z upoštevanjem konteksta, v katerem je proučevana situacija potekala. Iz tega
razloga tudi v tem diplomskem delu ni postavljenih hipotez.

4.3. OPIS OSNOVNE RAZISKOVALNE METODE

Raziskava temelji na deskriptivni metodi pedagoškega raziskovanja. Za potrebe diplomske naloge
sem se odločila za strukturirani intervju (pretežno kvalitativno raziskovanje) in opazovanje brez
udeležbe z vnaprej pripravljenim protokolom (pretežno kvantitativno raziskovanje, z elementi
kvalitativnega). Z obema pristopoma pridobljene podatke sem pri upoštevanju didaktičnih načel
primerjala med seboj ter jih predstavila s širšim teoretski ozadjem in v luči analize gradiv za
usposabljanje inštruktorjev, ki sem jo predstavila v uvodu.

Deskriptivna metoda predstavlja skupek postopkov, s katerimi opisujemo pojave na področju
vzgoje in izobraževanja; to pomeni, da proučujemo stanje in vsebino pojavov, ne glede na vzroke,
ki ta stanja in vsebine povzročajo (Sagadin 1993).
Raziskava s pomočjo strukturiranega intervjuja in pridobljeni podatki so obdelani po načelih
kvalitativnega raziskovanja. Mesec (1998, v Vogrinc 2008, str. 47) s pojmom kvalitativna raziskava
označuje »raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem
procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno,
brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili«.
Bogdan in Biklen (1998, v Vogrinc 2008, str. 46) z izrazom kvalitativna raziskava označujeta pojem,
ki združuje različne raziskovalne pristope z določenimi skupnimi značilnostmi. Za takšno
raziskovanje je značilno, da se zbirajo mehki podatki, to so podatki, ki vsebujejo vsebinsko bogate
opise ljudi, dogodkov, situacij in niso obdelani z različnimi statističnimi postopki. Podatki se
zbirajo v naravnih situacijah, kjer proučevane osebe preživljajo svoj čas in v neposrednem stiku z
njimi.
Raziskavo z opazovanjem sem opravila po načelih kvantitativnega raziskovanja, saj je s tako
pridobljenimi podatki lažje operirati Engel in Schutt (2005, v Vogrinc 2008, str. 47) pravita, da je
kvantitativno raziskovanje uporabljeno takrat, kadar so motivi za raziskovanje razlaga, opis ali
evalvacija nečesa. Cilj je doseči objektivna, zanesljiva, preverljiva in točna spoznanja.
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S kvantitativno raziskavo sem želela priti do opisa stanja in točnih podatkov o tem, kaj se z
didaktičnimi načeli dogaja med učnim procesom poučevanja jahanja, s kvalitativno raziskavo pa
sem želela zgraditi celostno podobo stanja in avtentično razumeti skupino, ki sem jo proučevala,
ter tako nadgraditi kvantitativno raziskavo. Glede na namen raziskave in število vključenih enot,
sem izbrala sem opisno pluralno študijo primera, podatke pa pridobila z opazovanjem, podprtim
z intervjujem.
Starman (2013, str. 66–80) pravi, da večina avtorjev »študijo primera povezujejo s kvalitativnim
raziskovanjem, vendar velja opozoriti, da lahko vsebuje različne pristope – tako kvalitativnega kot
tudi kvantitativnega, ki se lahko med seboj dopolnjujeta«.
»Rezultati kvantitativnega in kvalitativnega pristopa naj bi se primerno dopolnjevali med seboj v
smiselno celoto, ustrezno predmetu in namenu raziskave.« (Sagadin 2004, str. 89)
Starman (1997, v Starman 2013, str. 69) opredeljuje izraz študija primera kot splošen izraz za
raziskovanje posameznika, skupine ali fenomena. »Je celovit opis posameznega primera in
njegova analiza, tj. opis značilnosti primera in dogajanja ter opis procesa odkrivanja teh
značilnosti, tj. procesa raziskovanja samega.« (Mesec 1998, v Starman 2013, str. 69)
Vogrinc (2008, str. 81) opazovanje opredeljuje kot eno najstarejših tehnik zbiranja podatkov
družboslovnega raziskovanja. Opazovanje poteka tako, da je opazovalec navzoč v določenem
položaju in zbira podatke. »Za strukturirano opazovanje je značilno, da raziskovalec vnaprej
določi, kaj in kako bo opazovalec opazoval in kako bo zapisal svoja opažanja.« (Sagadin 1998, v
Vogrinc 2008, str. 84)
Sagadin (1998, str. 347) pravi, da je strukturirano opazovanje podrejeno visoki stopnji
standardizacije in nadzora, pogosto se uporablja ček liste. V mojem primeru je bil vnaprej
pripravljen protokol. »Opazovanje brez udeležbe pomeni, da opazovalec ne sodeluje aktivno v
dejavnostih skupine, ki jo proučuje. Vloga opazovalca je jasno določena in se razlikuje od vlog
članov skupine, saj ni neposredno vključen v položaj, ki ga proučuje.« (Vogrinc 2008, str. 85)
Poleg opazovanja sem se za potrebe raziskave poslužila tudi strukturiranega intervjuja, za
pridobitev kvantitatavnih podatkov na izbranem področju . »Intervju je tehnika zbiranja podatkov
s pogovorno komunikacijo, je pogovor med dvema osebama, od katerih ena (spraševalec)
sprašuje, postavlja vprašanja, druga (vpraševanec) pa nanje odgovarja.« (Sagadin 1995, v Vogrinc
2008, str. 99)
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4.4. OPIS VZORCA

»V kvalitativnem raziskovanju način izbora enot, ki so predmet proučevanja ni pomemben,
pomembno je, da je vzorec primeren oziroma relevanten za raziskavo.« (Vogrinc 2008, str. 55)
Vzorec za raziskavo v tej diplomski nalogi je priložnosten, zbran na podlagi osebnih stikov z
jahalnimi šolami, ki jih poznam in jih je tema pritegnila k sodelovanju.
Mesec (1998, str. 73) meni, da bi bilo bolje, da bi namesto izraza vzorčenje, uporabili izraz izbor,
saj je kvalitativna raziskava običajno študija enega primera ali manjšega števila primerov. Vogrinc
(2008, str. 54) pojasnjuje, da je cilj kvalitativne raziskave celovito spoznavanje proučevane osebe,
institucije, pojava ali skupine in ne posploševanje na osnovno množico, čeprav lahko tudi s
kvalitativnim raziskovanjem pridemo do ugotovitev, ki jih je mogoče posplošiti na širšo
populacijo.

Preglednica 2: Starostna struktura udeleženih v študiji primera
Starost
Protokol
f
18–24
3
25–34
1
35–44
3
45–54
1
55–64
1
65–74
1
Skupaj
10

Intervju
f
1
1
2
1
/
/
5

Raziskavo z opazovanjem sem opravljala med desetimi inštruktorji jahanja, licenciranimi pri KZS
za leto 2015. Pet inštruktoric jahanja poučuje na področju ljubljanske regije, dve v Mariboru, trije
moški inštruktorji jahanja pa v celjski regiji. Povprečna delovna doba vseh desetih inštruktorjev1
jahanja je dvanajst let.

4.5. OPIS INSTRUMENTA

Za opazovanje sem na podlagi teoretičnega opisa posameznih didaktičnih načel in raziskovalnih
vprašanj sestavila protokol za opazovanje učne ure jahanja (priloga C). Protokol je sestavljen iz
dveh delov. Prvi del vsebuje splošne podatke (osebni podatki opazovanca, spol, starost, leta

1

V nadaljenjem besedilu bo za inštruktorje in inštruktorice uporabljen izraz inštruktor.
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poučevanja jahanja), drugi del pa je sestavljen v obliki ocenjevalne lestvice sedmih didaktičnih
načel po Kramarju (2009). Ocenjevalne stopnje so izražene opisno, ocenjevala sem pogostost in
način upoštevanja didaktičnih načel med posamezno učno uro. Zanimalo me je, ali se posamezno
didaktično načelo pojavlja skozi celo uro, v določenem delu ure ali pa se sploh ne pojavlja. Stopnje
sem za obdelavo podatkov spremenila v numerične vrednosti.
Sagadin (1998, v Vogrinc 2008, str. 84) opredeljuje kontrolno listo kot opazovalni formular,
sestavljen iz seznama postavk, uporaben za ugotavljanje, kako je je z navzočnostjo ali odsotnostjo
različnih oblik vedenja, ravnanja ali dejanja pri osebah. Opazovalec označuje pojavljanje
določenega vedenja.
Strukturiran intervju je sestavljen iz osmih vprašanj. Dve vprašanji sta zaprtega tipa, ostalih šest
pa odprtega tipa. Pri strukturiranem intervjuju je podlaga vnaprej pripravljena, pripravljen je
standardiziran vprašalnik. Proces pridobivanja podatkov je poenoten pri vseh vpraševancih
(Vogrinc 2008, str. 105). Za pomoč pri intervjuju sem pripravila razlago didaktičnih načel (priloga
B), ki sem jo med intervjujem dala v vpogled sogovornikom.

4.6. OPIS POSTOPKOV ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV

Podatke za raziskavo sem zbirala s tehniko strukturiranega neposrednega opazovanja poučevanja
jahanja brez udeležbe. Pri opazovanju učne ure sem si pomagala z vnaprej pripravljenim
protokolom za opazovanje upoštevanja didaktičnih načel med učno uro, ki sem ga pripravila
sama. Opazovanje posamezne učne ure poučevanja jahanja je trajalo 45 minut. Podatke sem
zbirala maja 2015, pet inštruktorjev jahanja iz ljubljanske regije sem opazovala 4. 5. 2015, po
končanem opazovanju pa sem z njimi opravila tudi strukturirani intervju.
Pridobljeni podatki iz strukturiranega opazovanja so omogočili kvantitativno analizo, zato sem jih
lahko obdelala s pomočjo računalniškega programa SPSS 18,0. Rezultate sem prikazala s pomočjo
tabel, ki prikazujejo absolutne frekvence.

Podatke pridobljene iz strukturiranega intervjuja sem obdelala po načelih kvalitativne analize.
Postopek opisuje Mesec (2008, str. 61):
1. urejanje gradiva;
2. določitev enot kodiranja;
3. kodiranje;
4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij;
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5. definiranje kategorij;
6. oblikovanje končne teoretične formulacije.

Vogrinc (2008, str. 61) takšno obdelavo podatkov opredeli kot kvalitativno vsebinsko analizo, »ki
poteka kot vrsta kratkih, zaporednih raziskovalnih sekvenc, med katerimi je tudi vsebinska analiza
zbranega gradiva«.

4.7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA

V tem poglavju bom prikazala rezultate, ki sem jih pridobila z opazovanjem učne ure poučevanja
jahanja in z intervjuvanjem inštruktorjev jahanja. Na nekatera raziskovalna vprašanja bom
odgovarjala s pomočjo podatkov, ki sem jih pridobila z opazovanjem, na druga s podatki, ki sem
jih pridobila s pomočjo intervjuja, na nekatera vprašanja pa bom odgovorila s podatki, ki sem jih
pridobila s pomočjo obeh instrumentov.
Opozoriti moram na zelo majhne razlike, ki se bodo pojavljale pri posameznih rezultatih, saj je bil
vzorec (skupina) majhen. Omeniti moram tudi dejstvo, da je opazovanje poučevanja jahanja
potekalo pri različnih učnih temah, kar je lahko tudi razlog, da je prihajalo do razlik pri
upoštevanju didaktičnih načel. Najbolj optimalno bi bilo, če bi pri vseh inštruktorjih jahanja
opazovala isto učno temo, na primer učno uro s poučevanjem začetnika. Tako bi pridobila
podatke, ki bi bili bolj primerljivi..

4.7.1. Ali inštruktorji jahanja vedo, kaj so didaktična načela?

Trije inštruktorji so odgovorili, da vedo, kaj so didaktična načela, oziroma razumejo ta pojem, dva
inštruktorja pa sta odgovorila, da didaktičnih načel ne poznata.
Ker sem predvidevala, da vsi intervjuvanci ne bodo poznali izraza “didaktična načela”, sem kot
prilogo intervjuju priložila tudi kratek opis iz Kramarjeve (2009) klasifikacije didaktičnih načel (kaj
didaktična načela so ter zakaj jih v izobraževalnem procesu uporabljamo, Priloga B).
S tem vprašanjem sem želela izvedeti ali inštruktorji sploh vedo, da obstajajo didaktična načela
in vodila, ki so jim pri poučevanju jahanja v pomoč. Rezultati niso presenetljivi, saj izraza
didaktična načela v gradivu za usposabljanje inštruktorjev jahanja ni. Mogoče je predvidevati, da
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tisti, ki vedo, kaj didaktična načela so, to vedo zaradi drugih dejavnikov in ne zaradi usposabljanja
za inštruktorja jahanja.

4.7.2. Ali inštruktorji jahanja med poučevanjem upoštevajo posamezna didaktična
načela? Katero didaktično načelo je najbolj in katero najmanj upoštevano?

Preglednica 3 prikazuje, katera načela inštruktorji jahanja (intuitivno) upoštevajo med
poučevanjem jahanja. Podatke v prvem stolpcu sem dobila med opazovanjem poučevanja
jahanja s pomočjo protokola, v drugem stolpcu pa so prikazani podatki pridobljeni s pomočjo
intervjuja, kjer so na vprašanje, ali pri svojem poučevanju upoštevajo posamezna didaktična
načela, intervjuvanci odgovarjali z da ali ne.

Preglednica 3: Upoštevanje didaktičnih načel med poučevanjem jahanja
Opazovanje
f
Načelo znanstvenosti
9
Načelo primernosti, sistematičnosti, postopnosti
7
Načelo aktivnosti
10
Načelo individualizacije in diferenciacije
6
Načelo nazornosti
10
Načelo življenjskosti
2
Načelo racionalizacije
4

Intervju
F
5
5
5
5
5
5
5

Iz preglednice 3 je razvidno, da vsi inštruktorji jahanja, ki so sodelovali pri raziskavi z
opazovanjem, upoštevajo načelo nazornosti in načelo aktivnosti. Tema dvema načeloma sledi
načelo znanstvenosti, saj ga je upoštevalo devet inštruktorjev jahanja, le en inštruktor pa se zanj
ni zmenil. Načelo primernosti, sistematičnosti in postopnosti je upoštevalo sedem inštruktorjev
jahanja, načelo individualizacije in diferenciacije pa šest. Štirje inštruktorji jahanja so naklonjeni
načelu racionalizacije, presenetljiv pa je podatek o uporabi načela življenjskosti, saj sta ga v svoji
učni uri upoštevala le dva inštruktorja jahanja. Zaskrbljujoč je tudi rezultat, da sta le dva
inštruktorja od desetih v svoj učni proces vpletla vseh sedem didaktičnih načel, kljub temu, da so
vsi intervjuvanci na vprašanje, ali pri svojem poučevanju jahanja uporabljajo posamezna
didaktična načela, odgovorili z da, kar pomeni, da so mnenja, da med poučevanjem upoštevajo
in vanj vključujejo vseh sedem didaktičnih načel. Raziskava je sicer pokazala, da sta le dva
inštruktorja med učnim procesom upoštevala vseh sedem načel, a načelo aktivnosti in načelo
nazornosti so upoštevali prav vsi inštruktorji. Zaključim lahko, da sta načelo aktivnosti in načelo
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nazornosti najbolj upoštevani načeli, sledi jima načelo znanstvenosti, najmanj pa je upoštevano
načelo življenjskosti.

4.7.3. Na kakšen način je posamezno didaktično načelo upoštevano?

Za raziskavo tega vprašanja sem uporabila obe raziskovalni tehniki, in sicer strukturirano
opazovanje ter intervju. Najprej bom predstavila rezultate, ki sem jih pridobila z opazovanjem po
vnaprej pripravljenem protokolu in v podpoglavju 4.7.3.8 podatke pridobljene z intervjujem.

4.7.3.1. Didaktično načelo znanstvenosti

Preglednica 4: Način upoštevanja načela znanstvenosti
Didaktična enota
Pojavlja se
Pojavlja se v
skozi celotno
določenem
Se ne pojavlja
učno uro
delu ure
Inštruktor poučuje v skladu z
9
/
1
gradivom Jahač 1,2
Inštruktor posreduje dokazana
temeljna znanja s področja
9
/
1
konjeništva
Cilji so uresničljivi in dosegljivi
5
4
1
učencem

Skupaj

10
10
10

Glede na to, da se načelo znanstvenosti kaže v strokovno utemeljeni vsebini, ciljih in ustrezno
uporabljenih metodah, to v konjeništvu pomeni, da bi moral inštruktor jahanja pri svojem
poučevanju razlage utemeljevati, kot je zapisano v gradivih Jahač 1 in Jahač 2, za širitev
jahačevega znanja pa lahko prispeva z znanji tudi iz druge literature, interneta ali svojih dognanj,
ki pa morajo imeti verodostojno podlago, najraje znanstveno ali praktično ovrednoteno.
Pri opazovanju učnih ur desetih inštruktorjev jahanja, sem ugotovila, da je načelo znanstvenosti
dobro upoštevano in uporabljeno. Devet inštruktorjev je poučevalo v skladu s KZS gradivom Jahač
1 in Jahač 2 in le en inštruktor je dognanja iz omenjenega gradiva popolnoma zanemaril. Isti
rezultat sem zabeležila pri ugotavljanju, ali inštruktorji jahanja svojim učencem posredujejo
dokazana temeljna znanja s področja konjeništva – to znanje na učence preneslo devet
inštruktorjev in le eden ne. Nekoliko slabši rezultat sem zabeležila pri ugotavljanju, ali so cilji za
učence uresničljivi in njim dosegljivi, saj je bilo na to skozi celo uro pozornih le pet inštruktorjev,
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pri štirih se je ta način upoštevanja načela kazal le v določenih delih učne ure, eden od njih pa se
za uresničljivost in dosegljivost ciljev ni zmenil. Devet sodelujočih v raziskavi je upoštevalo načelo
znanstvenosti, znanstvenost se je kazala predvsem v vsebini. Le eden je zanemaril ta dejavnik in
poučeval po metodi dela s konji, ki jo je razvil sam in ni priznana s strani konjeniške stroke.
Spodbudno je, da se je znanstvenost vsebine kazala pri ostalih devetih sodelujočih skozi celotno
učno uro. Ker pa se znanstvenost ne kaže le v vsebini, temveč tudi v ciljih in procesu (Kramar
2009, str. 132−133), sem med načine upoštevanja tega načela dodala, da je upoštevano tudi, če
so cilji uresničljivi in dosegljivi učencem, če učitelj pazi, da so prilagojeni razvoju in potrebam
učenca, hkrati pa so usklajeni s trenutnimi družbenimi razmerami. Najlažje je bilo kot zunanji
opazovalec opazovati, če inštruktor upošteva znanstvenost vsebine, saj je jasno, kaj je
»znanstveno utemeljeno, strokovno in veljavno ter tipično za področje, ki se ga obravnava« (prav
tam). Kramar močno poudarja znanstvenost pouka in vlogo učitelja, saj je le–ta odgovoren za
posredovanje nepopačene resnice. Šilih (1970) je podobnega mnenja, ko pravi, da je vsak
predmet pravzaprav izvleček neke znanosti, kar pomeni, da učitelj ne more posredovati
izmišljenih in slučajnih znanj. Poučevanje v skladu s tem načelom daje zaupanje v učitelja; učenci
morajo zaupati učitelju, da ima znanje, ki je preverjeno in resnično, saj se drugače lahko počutijo
ogoljufani. Učenec, ki obišče šolo jahanja, zaupa v strokovnost inštruktorja, ki ga bo seznanil z že
priznanimi in uveljavljenimi metodami dela ter ga pravilno usmerjal v procesu pridobivanja
jahalnega znanja. Narobe bi bilo, če bi inštruktor jahanja želel zavajati učenca z neresnicami ter
uveljavljati svoje ugotovitve, ki niso priznane s strani konjeniških strokovnjakov.
To pomeni, da inštruktor jahanja ne sme svojemu učencu pri klasični uri angleškega jahanja2
navajati neobičajnih in za ta stil jahanja nepreizkušenih metod ter ga spodbujati k preizkušanju
novih tehnik ali mu podajati napačna/nepravilna dejstva. Prav tako inštruktor jahanja na primer
ne sme učenca prepričevati/zavajati, da se konja najuspešnejše ustavi z uporabo biča oziroma
drugega priganjalnega sredstva, saj se bič uporablja za pospeševanje (Mortimer 1989, str. 40) ali
pa začetniku pojasnjevati, da konja pred treningom ni potrebno ogreti, saj je jasno, da
potrebujejo mišice in sklepi konja ter jahača zadostno mero ogrevanja (Micklem 2003, str. 324).
Prav tako ne sme inštruktor jahanja izpodbijati znanstvenih dosežkov na področju preučevanja
psihologije konj, ki jahačem pomagajo pri boljši komunikaciji s konjem med samim jahanjem in
lahko jahaču začetniku olajšajo razumevanje konjeve telesne govorice (Hill 2006, str. 2). Ker se
največ nesreč ob ali na konjih zgodi ravno zaradi pomanjkanja znanja o psihologiji konj ter njihovi

2

Jahanje delimo na angleško in vesternsko jahanje.
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telesni govorici (Razpotnik 2012), mora biti skrb inštruktorja za pravilno podajo in vsebino znanja
še toliko večja. Na primer, učenec (jahač začetnik), ki ob prvih stikih s konji od inštruktorja ne
izve, da konji ne vidijo neposredno pred seboj in neposredno za seboj (Marinšek 2014, str. 10), je
lahko v nevarnosti, saj ne ve, da mora konja opozoriti na svojo prisotnost in biti na teh mestih
nekoliko bolj pozoren. Ker se konji pred nevarnostjo branijo z begom, brcami ter zobmi (Hill 2006,
str. 59–75), lahko nepreviden ali neveden jahač postane žrtev brce ali ugriza, odgovornost za
nesrečo pa pade na pleča inštruktorja jahanja, ki jahača ni seznanil z osnovnimi napotki obnašanja
pri konjih (Razpotnik 2012). Z ozirom na varnost, blagostanje konj ter napredek v konjeniškem
športu bi moral inštruktor jahanja slediti najnovejšim raziskavam iz področja konjeniškega športa,
oskrbe in nege konj ter psihologije, hkrati pa se izobraževati o najnovejših pedagoških dognanjih
uspešnih praks, s katerimi bo učenec hitreje osvojil ponujeno znanje.
Načelo znanstvenosti je med poukom upoštevano, saj za posameznim predmetom, kurikulom,
usposobljenostjo učitelja stoji vrsta strokovnjakov iz posameznega področja, tako je celoten
vzgojno-izobraževalni proces znanstveno nesporen in veljaven. Pri poučevanju jahanja sicer
obstajajo določene smernice, recimo cilji, na začetni ravni učenja jahanja so opredeljeni v gradivu
za Jahač 1 in Jahač 2. Ker se načelo znanstvenosti kaže v znanstvenosti ciljev, bi lahko rekli, da
inštruktor jahanja med poučevanjem upošteva to načelo, če sledi gradivu, ki vodi do teh dveh
izpitov. Tukaj se hkrati preplete še znanstvenost vsebine, ki je jasno predpisana s strani KZS in
SKA v gradivu za posamezna izpita. Nad gradivom bdi KZS, ki je prevedla strokovna znanja s
področja konjeništva iz tujih virov. Če povzamem, inštruktor jahanja se ravna po načelu
znanstvenosti, če upošteva smernice, cilje in vsebino, ki je predpisana za pridobitev nazivov Jahač
1 in 2.
V konjeništvu se pri tem načelu zaplete pri izvajanju procesa. Učitelj v šoli ima za seboj dolgoletno
izobraževanje na področju pedagogike, didaktike in psihologije, poleg tega pa še eno leto
praktičnega izvajanja ter strokovni izpit. Inštruktor jahanja med usposabljanjem (z izjemno nekaj
predpisanih ur predavanja iz pedagogike in didaktike) ne dobi dovolj znanja, zato zagotovo ni
toliko usposobljen, kot učitelji v šolstvu. Kazalec, da inštruktor jahanja upošteva znanstvenost
procesa je, če zna uporabiti primerne učne metode in oblike za posamezno lekcijo. Na primer,
inštruktor opazi, da učenec ne razume, kaj je dvigovanje iz sedla med kasom na pravo nogo v
kasu, zato mu naslednjič dodeli individualno uro, pred tem pa pripravi video vsebino prikaza
pravilnega dvigovanja, ali pa mu le-to demonstrira.
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Slika 3: Gradiva Jahač 1 in 2

4.7.3.2. Didaktično načelo primernosti, sistematičnosti, postopnosti

Preglednica 5: Način upoštevanja načela primernosti, sistematičnosti, postopnosti
Didaktična enota
Pojavlja se
Pojavlja se v
skozi celotno
določenem
Se ne pojavlja
učno uro
delu ure
Učni proces poteka v logičnem3
4
3
postopnem zaporedju
Inštruktor upošteva psihofizične
5
2
3
značilnosti posameznega učenca
Inštruktor je poskrbel za
4
3
3
sistematičnost učnega procesa

Skupaj

10
10
10

V tem načelu so združeni kar trije vidiki (primernost, sistematičnost in postopnost), ki jih dober
učitelj, ki ima za seboj primerno strokovno izobraževanje, hkrati pa tudi nekaj let izkušenj iz
poučevanja, zna premišljeno uporabljati ter usklajevati med seboj. Za inštruktorja jahanja, ki nima
pedagoško-andragoške izobrazbe, pa je to kar zahtevno delo. Z uporabo tega načela se inštruktor
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jahanja pri svojem delu srečuje vsakodnevno. Ker se poučevanje otrok v veliki meri razlikuje od
poučevanja odraslih jahačev (v vseh treh vidikih) in ker je inštruktor jahanja v veliki meri odvisen
od trga in prilaganja ostalim dejavnikom, je njegovo delo še zahtevnejše. Mešanim skupinam se
težko izogne, saj so individualne ure dražje, zato se učenci raje odločajo za skupinske ure.
Najpreprosteje bi bilo, če bi inštruktor jahanja lahko sam urejal skupine in posameznike ter jih
tako uredil po starosti, stopnji znanja, zmožnostih in željah posameznika. V obzir moramo vzeti,
da mora inštruktor učne ure razporediti v popoldanskem času, izjema so le vikendi, prazniki in
počitnice. Hkrati se mora prilagajati vremenskim razmeram, saj šola jahanja poteka na prostem
(v kolikor ne razpolaga s pokrito jahalnico), v zimskem času, ko so dnevi krajši, pa izgubi še pozno
popoldanske ure. Glede na vse te dejavnike, je inštruktor prisiljen oblikovati mešane skupine. Z
izrazom mešane skupine navajam skupine, kjer so učenci otroci ali odrasli, fantje ali punce,
začetniki ali že izkušenejši jahači, oziroma učenci različnih karakterjev.
Načelo primernosti, sistematičnosti in postopnosti je med mojim opazovanjem učnih ur
upoštevalo sedem inštruktorjev jahanja. Učni proces je skozi celotno uro potekal v logičnopostopnem zaporedju le pri treh inštruktorjih, pri štirih se je pojavljal v določenem delu ure, trije
inštruktorji pa so na logično-postopno zaporedje pozabili, oziroma ta vidik spregledali. To se je
opazilo kot nelogično preskakovanje iz teme v temo, brez prave povezave. Psihofizične značilnosti
posameznih učencev so bile upoštevane le pri petih inštruktorjih, dva inštruktorja sta se na
značilnosti učencev osredotočila le občasno, trije inštruktorji pa so to pomembno načelo prezrli.
Ugotovitve s pomočjo opazovanja, ali so inštruktorji poskrbeli za sistematičnost učnega procesa,
so: sistematičnosti so sledili le štirje inštruktorji, trije občasno in ob določenem delu učne ure,
načela pa niso upoštevali trije inštruktorji.
Pri opazovanju upoštevanja tega načela sem vključila vse tri vidike: primernost, sistematičnost in
postopnost. Vsak vidik tega načela sem opazovala individualno, čeprav so se med seboj
prepletali. S prvo postavko sem želela ugotoviti, ali inštruktorji upoštevajo vidik postopnosti, ki
se kaže v postopnem izvajanju učnega procesa, razčlembi vsebine na manjše sklenjene dele,
prilagojenimi načini dela, ustreznim stopnjevanjem zahtevnosti ciljev, vsebine, ter z
upoštevanjem pravil Diesterwga (Kramar 2009) – od lažjega k težjemu, od preprostega k
sestavljenemu, od bližnjega k daljnemu, od znanega k neznanemu in od konkretnega k
abstraktnemu. Sedem inštruktorjev jahanja je sledilo temu vidiku, trije pa so delovali zmedeno,
so preskakovali in namesto, da bi sledili pravilu od lažjega k težjemu delovali obratno: od težjega
k lažjemu in od neznanega k znanemu, kar je vidno begalo tudi učence, saj snovi niso znali
povezati, inštruktor pa se je po vidni zmedi odločil za obravnavo druge tematike. Kot primer
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dobre prakse pri upoštevanju tega vidika skozi opazovanje lahko navedem obravnavo lekcije iz
skakalne gimnastike. Inštruktor jahanja je na tla postavil zgolj talno oviro, ki jo je konj z učencem
samo prestopil. Namen vaje je bil, da oba, tako konj, kot jahač dobita uvid kakšna je razdalja v
posameznih korakih, kje je odriv, kje pristanek. Nato se je lekcija stopnjevala s postavitvijo
dvignjene ovire (višina 30cm), križa (50cm), posamezne ravne ovire in nato še širinske ovire.
Drug inštruktor je pri obravnavanju teorije, ki jo učenci morajo znati za izpite Jahač 1 in 2 prav
tako odlično upošteval ta vidik. Začetnikom je dodelil enostaven projekt »prehrana konj«, kjer so
učenci spremljali delo v hlevu, kaj konj je in kakšne so količine posamezne krme. Po usvojenemu
osnovnemu znanju o prehrani konj, jih je inštruktor usmeril še v spremljanje vpliva posamezne
krme na konja (npr. seno je osnova, pozimi skrbi za gretje organizma, oves dobijo za energijo,
priboljške po delu, ker so pridni …).

Kramar (2009, str. 133) pravi, da se vidik primernosti kaže v prilagajanju učnega procesa razvojni
stopnji, konkretni ravni znanja in osebnim značilnostim učencem, zato sem opazovala, če
inštruktorji upoštevajo psihofizične značilnosti učencev. Inštruktor jahanja, ki je prilagodil učni
proces razvojni stopnji otroka, tako ni pet let staremu otroku dodelil visokega in širokega konja,
saj otrok pri tej starosti še ni dovolj fizično sposoben, da bi ga lahko obvladal. Prav tako bi s tem
vplival na negativno samopodobo in neudobje otroka. V takšnih primerih pridejo prav poniji ali
manjši konji (islandski konji), zato je mlajši učenki dodelil ponija.
Inštruktor jahanja uporablja konje, ki se razlikujejo po pasmi, temperamentu, vzgoji in
socializaciji. Dober primer prilagajanja učnega procesa konkretni ravni znanja, je izbira konja
glede na zgornje postavke. Inštruktor naj ne bi učencu (jahaču) brez ustreznega znanja predlagal
temperamentnega, mladega ali pomanjkljivo izšolanega konja, ki bi utegnil jahača ogrožati. V
konjeniški stroki je znano, da se jahačem začetnikom, otrokom, gibalno oviranim oziroma ljudem
s posebnimi potrebami, nameni le izkušene, nekoliko starejše konje, ki so sposobni prezreti
jahačeve napake oziroma, kot pravimo v konjeniškem izrazoslovju “dejstva jahača na
konja”(Marczak in Bush 2001, str. 12), zato lahko upoštevajoč ta vidik naprednejšim učencem
dodeli nekoliko bolj zahtevnega konja, začetnikom pa nezahtevnega konja.
Če bi bilo razporejanje skupin v domeni inštruktorja jahanja, bi bilo najenostavneje, da bi
naprednejše učence dodelil v eno skupino in začetnike v drugo, tako bi bile skupine razporejene
po konkretni ravni znanja. Ker pa zaradi zgoraj opisanih razlogov te možnosti vedno nima, lahko
poleg izbire konja vpliva na učni proces tudi tako, da naprednejšim dodeli dodatne naloge. Na
primer; cela skupina dela v koraku, inštruktor poda nalogo »dvigovanje iz sedla«. Začetniki se
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dvigujejo iz sedla, tako da se pri vsakem dvigu uprejo na stremena, naprednejši učenci pa se
morajo dvigovati brez stremen. Podobno lahko počnejo v kasu, ki je hitrejši od koraka. Medtem,
ko učenci začetniki lovijo ravnotežje na dvotaktni konjev ritem, naprednejši, ki so že osvojili tako
imenovani lahki kas, vadijo težji sedeči kas. S takim načinom dela učenci začetniki ne omejujejo
naprednejših, naprednejši pa se kljub temu, da so v skupini z začetniki učijo nekaj novega in
zahtevnega.

Slika 4: Različni konji v šoli jahanja

Poleg prilagajanja učnega procesa razvojni stopnji in konkretni ravni znanja se mora inštruktor
jahanja prilagoditi tudi osebnim značilnostim učencem. Med raziskovanjem takšnega primera
nisem opazila, lahko pa podam primer sramežljive in izredno plahe deklice, ki se je pred leti
vpisala v mojo šolo jahanja. Takšno učenko bi preplašila, če bi ji prvo uro predstavila čiščenje
kopit na vseh štirih nogah. Namesto lekcije dvigovanja nog sem ji predstavila islandskega konja z
bujno grivo, ji ponudila barvne gumice in sva skupaj ustvarjali frizure. Tako sem učenki, ki se ji zdi
konj velik in mogočen, približala njegovo prijaznost in potrpežljivost, ob ustvarjanju pa se je
deklica še zabavala. Pri predstavitvi čiščenja kopit sem ji pomagala, tako, da sem ji namesto klina,
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ki je namenjen strganju umazanije iz podplata, ponudila čopič in olje (mast za kopita) in sva skupaj
namazali »nohte« konju. Ker se med svojim delom z otroki velikokrat soočim s strahom pred
konjevimi nogami, sem v ta namen naročila olje za kopita rožnate barve z bleščicami. Otroci so
navdušeni, strah pa hitro premagan.

Slika 5: Prikaz dela z mlajšim otrokom

Vidik sistematičnosti se kaže z urejenostjo učnega procesa, ciljev in vsebine v skladu z njihovo
logično notranjo povezanostjo in strukturo. Kramar (2009, str. 134) pravi, da so s tako urejenim
sistemom učenci usmerjeni v spoznavanje, razumevanje in usvajanje ključnih pojmov, njihovih
medosebnih povezav, analiziranje, strukturiranje in evalviranje lastnega znanja. Nekateri izmed
opazovanih inštruktorjev so imeli urejen način dela, pri njih je vsak izmed učencev poznal
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notranjo strukturo, kaj in kako se počne, kaj sledi, ure so potekale gladko in ni prihajalo do zmede.
Tako je en izmed opazovanih inštruktorjev učno uro začel s kratkim sestankom, kjer je razložil,
kakšen bo potek ure, kateri učenec bo jahal katerega konja ter kaj od učencev pričakuje. Nato je
sledilo krtačenje, sedlanje in uzdanje konj. Ko so bili učenci že v sedlih in v jahališču, jih je
inštruktor postavil v linijo in začeli so se ogrevati. Sledila je učna ura jahalnega dela, ohlajanje
konj in jahačev, evalvacija z učenci in naposled priprava konj na počitek. Tak način dela je
dosleden, učenci točno vedo, kakšen je sistem, kakšna je njihova zadolžitev, kaj je potrebno
početi, kaj sledi, kje se nahajajo, inštruktor jahanja pa se je izognil zmedi, hkrati pa je poskrbel za
dobrobit konj in varnost vseh vpletenih.

4.7.3.3. Didaktično načelo aktivnosti

Preglednica 6: Način upoštevanja načela aktivnosti

Učenci so reproduktivno aktivni
Učenci so produktivno aktivni
Učenci so ustvarjalno aktivni

Pojavlja se
skozi celotno
učno uro
7
1
/

Didaktična enota
Pojavlja se v
določenem
Se ne pojavlja
delu ure
3
/
1
8
1
9

Skupaj
10
10
10

Didaktično načelo aktivnosti je med opazovanjem učnih ur jahanja doseglo najboljši uspeh, saj je
bilo upoštevano prav pri vseh desetih inštruktorjih jahanja. Pri opazovanju ali inštruktorji
spodbujajo reproduktivno aktivnost učencev sem ugotovila, da jih je sedem spodbujalo
reproduktivno aktivnost skozi celotno učno uro, trije inštruktorji pa so to načelo uporabili le v
določenem delu učne ure. Pri sledenju ali so bili učenci med učno uro jahanja produktivno aktivni
sem ugotovila, da se je produktivna aktivnost pojavljala celotno učno uro le med poučevanjem
enega inštruktorja jahanja, pri drugem inštruktorju jahanja pa se je le-ta pojavila v določenem
delu učne ure. V preostalih osmih primerih produktivne aktivnosti ni bilo opaziti. Podobni
rezultati so sledili tudi pri beleženju ustvarjalne aktivnosti učencev, vendar s to razliko, da se
ustvarjalna aktivnost pri nobeni izmed učnih ur ni pojavljala skozi celotno učno uro, pri enem od
inštruktorjev se je pojavila občasno, v preostalih devetih primerih pa ustvarjalna aktivnost ni bila
prisotna.
Šilih (1970, str. 29−31) omenja, da je načelo aktivnosti tesno povezano z motivacijo in interesi in
da je potrebno za dosego miselne aktivnosti spodbuditi celotno učenčevo osebnost, njegova
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čustva, voljo in motoriko. Ker se v šolo jahanja vpisujejo ljudje (Selan 2012), ki se želijo naučiti
veščin jahanja, imajo veselje do dela z živalmi in so notranje motivirani, ima inštruktor jahanja
glede upoštevanja načela aktivnosti lažjo nalogo od učitelja v obveznem šolstvu. Učenci, ki se
vpišejo v šolo jahanja so notranje motivirani, jahanje in konji jim predstavljajo interes, vpeti so
tako fizično kot tudi s čustvi in voljo in zato tudi lažje ohranjajo miselno aktivnost. Kramar (2009,
str. 135−137) po kriteriju učenčeve samostojnosti in prispevka k aktivnosti, le-to deli na
reproduktivno, produktivno in ustvarjalno, zato sem pri opazovanju upoštevanja tega načela
opazovala učence in njihov prispevek k aktivnosti. Seveda je treba poudariti, da ima učitelj s
svojim načinom poučevanja velik vpliv na to, kako aktivni so učenci, kar pomeni, da stopnja
aktivnosti ni odvisna le od učencev samih. Rezultati kažejo, da je največ inštruktorjev jahanja
spodbujalo reproduktivno aktivnost. Kar vsi učenci so aktivno usvajali znanje, in sicer v takšni
obliki, kot jim je bilo predstavljeno. Spodbujati takšno aktivnost je s strani učitelja ali inštruktorja
jahanja najlažje, težje pa je učence spodbuditi k produktivni ali ustvarjalni aktivnosti, ki od učitelja
zahteva veliko pedagoškega znanja in poznavanja različnih pristopov poučevanja. Kramar (prav
tam) pravi, da se produktivna aktivnost kaže v analiziranju, primerjanju, iskanju bistva,
poglabljanju in razširjanju, vendar učenci še vedno usvajajo znanje v takšni obliki, kot je. Pri
ustvarjalni aktivnosti učenci vključijo veliko svojega, vsebina dejavnosti je predmet aktivnosti,
učenci problematizirajo in spreminjajo po svoje, ter tako tudi oblikujejo pričakovane rezultate
(prav tam). Rezultati raziskave so pokazali, da so bili učenci produktivno aktivni pri dveh
inštruktorjih, ustvarjalno pa le pri enem.
S primerom učne ure o pravilnem sedlanju konja je inštruktor jahanja najprej prikazal
reproduktivno aktivnost. Učenci se postopka pravilnega sedlanja težko naučijo iz knjig ali le iz
teoretičnega predavanja, zato jim mora inštruktor to pokazati na praktičnem primeru. Učenci so
med prikazom poslušali inštruktorja ter opazovali postopek, nato pa poskušali osedlati konja še
sami. Učenci usvojijo znanje o sedlanju v takšni obliki, kot so ga prejeli od inštruktorja jahanja.
Produktivna aktivnost se je pokazala takrat, ko je inštruktor jahanja spodbudil učence k
razmišljanju o postopku z nalogo, da poskusijo osedlati konja z različnimi sedli. Primerjali so lahko
skakalno sedlo z dresurnim, galopsko z vesternskim, ob tem pa razpravljali kakšen je namen
dolžine posameznih pasov, zakaj so si sedla med seboj tako različna ter kakšen je njihov namen.
Znanje, ki so ga učenci usvojili je ostalo v nespremenjeni obliki, sami niso oblikovali svojega znanja
o sedlanju, vendar so pridobljeno znanje razširili, nadgradili in poglobili. Ko so imeli učenci že
nekaj znanja o sedlanju konj, jim je inštruktor jahanja odvzel vsa sedla, učencem pa podal nalogo,
da na podlagi znanja sami sestavijo sedlo, ki ga bodo med učno uro tudi uporabljali. Učenci so
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imeli proste roke, na voljo pa jim je vsa ostala oprema (pasovi, blazine in podobno). Učenci so bili
pri tem miselno aktivni, naloga jih spodbudila k iznajdljivosti, s katero so preizkušali različne
možnosti, načine delovanja opreme, problematiziranja in podajanja svojih idej. To je bil dober
primer ustvarjalne aktivnosti. Ker so delovali v skupini, so bili poleg vsega ostalega še socialno
aktivni, učili so se medsebojnega spoštovanja, sodelovanja in razvijali čustveno inteligenco.
Izkušeni inštruktorji vedo, da se otroci najhitreje in najbolj učinkovito učijo, če lahko pri
obravnavani tematiki sodelujejo. Tako lahko na primer teoretično uro o anatomiji konjevega
telesa popestrimo z učenjem preko zabavnih in poučnih igric, v katere vključimo tudi konje. Sama
sem se spomnila igre z samolepilnimi listki, na katere učenci napišejo posamezne dele konjevega
telesa, ki jih nato s pridobljenim znanjem o anatomiji konj nalepijo na živega konja. Učenci aktivno
sodelujejo, se bodrijo, navijajo eden za drugega in se zabavajo.

Slika 6: Prikaz igre s samolepilnimi listki o konjski anatomiji

Med konjeniškimi počitniškimi tabori se igramo poučno igrico »Ranč TV«, pri kateri otroci vodijo
svojo televizijsko oddajo o konjih. V oddaji razlagajo ostalim otrokom glavne značilnosti konj,
kako se prehranjujejo, kako jih negujemo ter veterinarsko oskrbujemo. Na te naloge in igrice se
otroci tekom celotedenskega tabora pripravljajo sami, pridobljeno znanje pa s pomočjo igrice
»Ranč TV« ob koncu tabora predstavijo staršem in ostalim udeležencem tabora. V namišljeno
televizijsko oddajo lahko pripeljejo tudi živega konja, na njem pokažejo, kako se veterinarsko
oskrbi rana, kako se ga osedla, kam sodi posamezen kos opreme in podobno.
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Slika 7: Ranč TV

Tudi pri jahanju v jahališču ali v naravi mora inštruktor jahanja poskrbeti, da so učenci aktivni,
spodbuditi ustvarjalnost, razvoj samozavesti in gibalne motorike, saj je to pri delu s tako veliko
živaljo, kot je konj že zaradi varnosti potrebno. V ta namen sem se domislila igrice na konjih, pri
kateri mora učenec med jahanjem na palico obesiti obroč, pri tem pa se poleg miselne aktivnosti
krepijo še gibalna motorika, ravnotežje, ter socialna aktivnost. Učenci so razdeljeni v skupine po
tri, imamo jahača, vodiča ter organizatorja, ki skrbi za potek igre. Vsi trije sodelujejo, učijo se
jahalni veščin, hkrati pa se zabavajo. Kot inštruktorici jahanja se mi zdi pomembno, da ob večji
skupini učencev in konj poskrbim, da so vsi aktivni, četudi ne morejo biti hkrati vsi na konju. Tisti
učenci, ki ne jahajo lahko konje vodijo, čistijo, jim pripravljajo večerni obrok, čistijo hlev, urejajo
izpuste za konje ali pa se preizkusijo v vlogi inštruktorja jahanja in popravljajo napake učencev.
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Slika 8: Igra z obročem

4.7.3.4. Didaktično načelo individualizacije in diferenciacije

Preglednica 7: Način upoštevanja načela individualizacije in diferenciacije
Didaktična enota
Pojavlja se
Pojavlja se v
skozi celotno
določenem
Se ne pojavlja
učno uro
delu ure
Inštruktor upošteva individualne
1
5
4
značilnosti učencev
Inštruktor ponudi več poti in
1
5
4
načinov za dosego cilja
Učenci so razdeljeni v skupine
6
/
4
(po starosti, znanju)

Skupaj

10
10
10

Pri opazovanju učnih ur inštruktorjev jahanja sem zabeležila, da je šest inštruktorjev didaktično
načelo individualizacije in diferenciacije upoštevalo, vendar je prevladovala uporaba načela v
določenem delu ure, redko pa se je pojavljala skozi celotno učno uro. Tako je le eden izmed
inštruktorjev upošteval individualne značilnosti učencev skozi cel potek učne ure, medtem ko je
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ostalih pet inštruktorjev značilnosti učencev upoštevalo v določenih delih ure, štirje pa sploh ne.
Prav tako je le en inštruktor skozi celotno učno uro učencem nudil več poti in načinov za dosego
cilja, pet inštruktorjev je to počelo v določenem delu ure, štirje inštruktorji pa so vztrajali le pri
enem načinu. Šest inštruktorjev je imelo možnost razdeliti učence v skupine, štirje inštruktorji pa
te možnosti niso imeli ali pa so skupine namenoma združili. Kramar (2009, str. 138–140)
opredeljuje individualizacijo učnega procesa kot prepleten proces individualiziranja, pri katerem
učenec razvija svoje edinstvene značilnosti, ter proces socializiranja, kjer učenec razvija tudi svojo
družbeno razsežnost. Diferenciacija nastopi kot posledica individualizacije, je pretežno
organizacijski ukrep, ki usmerja učence po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne
heterogene ali homogene skupine (Strmčnik 1995, str. 91−100). Prvi dve postavki v protokolu sta
se nanašali na upoštevanje individualizacije v učnem procesu, opazovala sem, koliko je inštruktor
jahanja upošteval individualne značilnosti svojih učencev in ali jim je pri tem pomagal z različnimi
načini in potmi za dosego cilja. Zadnja postavka se je nanašala na načelo diferenciacije
(organizacijski ukrep), oziroma na to, kako so bili učenci razdeljeni po skupinah. Ugotovila sem,
da se je večina inštruktorjev jahanja trudila upoštevati individualne značilnosti, prav tako pa je
večina po svojih zmožnostih poskrbela, da so bili učenci razdeljeni v skupine. Kot sem že omenila
v prejšnjih poglavjih, se mora inštruktor jahanja pri svojem delu stalno prilagajati vremenu,
časovnemu razporedu jahalnice, urniku svojih strank in ostalim dejavnikom, zato težko usklajuje
vse dejavnike z namenom, da bi zares lahko omogočal individualen pristop vsakemu učencu
posebej. Tudi razporejanje skupin ni vedno mogoče, kot bi si želel inštruktor jahanja, saj ni nujno,
da imajo vsi učenci, ki bi lahko bili v začetni skupini tudi hkrati čas.
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Slika 9: Individualni pristop med poučevanjem jahanja

Primer dobre prakse upoštevanja tega načela se je odvijala pri enem izmed opazovanih
inštruktorjev, ki je poučeval skupino šestih otrok, starih od 7 do 12 let. Nekateri otroci so imeli le
začetno znanje jahanja, nekateri pa so bili z znanjem že napredni. Da je lahko učencem z manj
znanja ponudil varno in njihovem znanju prilagojeno učno uro, tistim z več znanja, pa podal novo,
dodatno snov, jih je že pri ogrevanju konj razdelil v dve skupini. Naprednejša skupina je lahko
izvajala različne elemente dresure v sedečem kasu, medtem ko je druga skupina le hodila v
koraku in se osredotočala na svojo držo telesa ter pri tem delala vaje za ravnotežje.
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Slika 10: Ukrep diferenciacije med poučevanjem jahanja, napredna skupina jaha, v ozadju skupina
začetnikov izvaja vaje

4.7.3.5. Didaktično načelo nazornosti

Preglednica 8: Način upoštevanja načela nazornosti
Didaktična enota
Pojavlja se
Pojavlja se v
skozi celotno
določenem
Se ne pojavlja
učno uro
delu ure
Inštruktor uporablja didaktična
sredstva
Inštruktor uporablja živo
besedo, podprto z mimiko in
kretnjami
Inštruktor omogoči neposredno
izkušnjo

Skupaj

1

6

3

10

6

4

/

10

7

3

/

10

Poleg načela aktivnosti je vseh deset inštruktorjev upoštevalo tudi didaktično načelo nazornosti.
Med opazovanjem ali inštruktorji jahanja kot pomoč pri poučevanju uporabljajo didaktična
sredstva se je pokazalo, da je sredstva skozi celotno učno uro uporabljal le eden izmed
inštruktorjev. Šest inštruktorjev je pripomočke oziroma sredstva uporabilo le občasno, ob
določenem delu učne ure, trije pa didaktičnih sredstev niso uporabili. Šest inštruktorjev je med
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svojo učno uro jahanja uporabljalo živo besedo, podprto z mimiko in kretnjami, štirje inštruktorji
pa so ta vidik načela uporabili le v določenem delu učne ure. Neposredno izkušnjo je učencem
omogočalo sedem inštruktorjev skozi celotno učno uro, medtem ko so trije inštruktorji omogočili
to učencem le v določenem delu ure. Kot pravi Kramar (2009, str. 141), z uporabo načela
nazornosti učencem približujemo abstraktna posplošena znanja, ustvarjamo stik z resničnostjo
ter z različnimi čutnimi dražljaji omogočamo in izboljšamo sprejemanje in dojemanje različnih
informacij. Učenje jahanja se uvršča v psihomotorično učenje, kar pomeni, da gre za »učenje
spretnosti in veščin, ki jih izvajamo na bolj ali manj stalen način, naučimo pa se jih z vajo ali
podkrepitvijo« (Marentič Požarnik 2000, str. 33). Zato lahko rezultat raziskave, kjer sem
opazovala, če inštruktor jahanja učencem omogoča neposredno izkušnjo in ugotovila, da
omogoča, razložim na podlagi tega, da je učenje jahanja večinoma možno samo z neposredno
izkušnjo. Lahko bi neposredno izkušnjo konkretizirala v tej meri, da bi pri poučevanju jahanja to
postavko potrdila pri recimo preskoku debla na terenskem jahanju, vendar sem postavko
neposredne izkušnje potrdila že, če je inštruktor omogočal preskok ovire v jahalnici. Pri
poučevanju jahanja se uporablja različna didaktična sredstva, ki omogočajo nadomestilo
resničnosti. To so lahko slike, videoposnetki, ovire, stožci, vodni jarki …
Kot sem ugotovila, je sedem inštruktorjev jahanja uporabilo didaktična sredstva, dva sta
predvajala videoposnetek o obravnavani temi, pet pa jih je med poučevanjem uporabilo različne
ovire in stožce. Didaktična sredstva so vsa sredstva in predmeti, ki jih lahko uporabimo, da
vzpodbudimo učenčevo dejavnost in mu približamo resničnost. Uporabo žive besede, podprte z
mimiko in kretnjami sem opazila pri vseh opazovanih inštruktorjih jahanja, kar kaže na to, da so
skozi prakso poučevanja dobili nekaj znanja s področja retorike, učenja tega na usposabljanju za
inštruktorja jahanja namreč ni.
Pri učni uri spoznavanja konjevih potreb, obnašanja, nagona in dinamike črede je en izmed
opazovanih inštruktorjev v del učnega procesa uvedel opazovanje konj, ki niso pod sedlom.
Skupaj z učenci se je odpravil na pašnik, kjer biva čreda konj, ki se prosto pase. Z opazovanjem je
želel učencem približati obnašanje konj na način, ki ga razumejo. Obnašanje konj v določeni
situaciji lahko prenesemo na njihovo lastno obnašanje ter jim ga s tem približamo. Inštruktor je s
seboj vzel mrvo, da bi nahranil konje, otroci pa so opazovali dogajanje in pri tem delali zapiske.
Največji in hkrati najbolj dominanten konj je bil zelo hitro pri kupu sena in najmanj, kar si je želel
je, da bi drug konj prišel in mu odvzel njegov obrok. Nekateri konji svojo nepripravljenost na
delitev hrane jasno pokažejo s telesno govorico, ki se nekaterim učencem zdi kruta in pretirana.
Učencem je inštruktor razložil, da se konji v naravi prehranjujejo z borno travo in zato, da se
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nasitijo, prehodijo mnogo kilometrov. Kljub temu, da so kot čreda tesno povezani, pa mora vsak
konj poskrbeti, da se bo nasitil. Spet drugi konji so veliko bolj pripravljeni deliti in so celo veseli,
če se jim pri jedi pridruži še kakšen konj. Skupaj so ugotovili, da je tudi v čredi konj, tako kot v
človeški družbi, prisotna raznolikost. Prav tako so se učenci naučili, s kakšnim načinom konji
kažejo agresijo, kdaj jim nekaj ne ustreza, kaj jim je všeč, komu ali čemu kažejo naklonjenost,
naučili so se prepoznavati vzorce takšnega obnašanja (mimike, odzive), znanje pa jim bo kasneje
v pomoč pri delu s konji in tudi pri samem jahanju.

Slika 11: Učna ura med čredo, opazovanje naravnih vzorcev vedenja konj
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Slika 12: Učenka pomaga veterinarki pri urejevanju zobovja konja

Inštruktor jahanja ima veliko možnosti, da na podoben način omogoči učencem resnične izkušnje
in tako obogati učne ure. Tako lahko na obisk povabi veterinarja, ki skupaj z učenci opravi splošen
pregled konj, vzame kri za krvne preiskave ali uredi zobovje. Prav tako lahko povabi kovača ali
obrezovalca kopit, učenci pa se sami preizkusijo v spodrezovanju in v negi kopit. Takšna izkušnja
je pristna, znanje se poglobi in učencem omogoča lažje razumevanje.
Resničnost, neposredna izkušnja, je le ena izmed možnosti, da se doseže nazornost pri učni
praksi, lahko pa jo dosežemo z neživo resničnostjo oziroma simulirano izkušnjo.
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Slika 13: Neposredna izkušnja, jahanje v naravi

Kot dober primer lahko predstavim dogajanje pred odhodom učencev na prvo terensko ježo, med
katero se bodo jahači soočili z vrsto nepredvidenih situacij. Inštruktor jim mora zato že pred
odhodom predstaviti najpogostejše izmed njih in učence seznaniti s pravilnim in najprimernejšim
odzivom. To najlažje stori tako, da jim oriše situacijo, predstavi nevarnosti in nato opiše potek,
da si bo lahko vsak izmed učencev zlahka predstavljal uspešno rešen problem ter kakšne
posledice prinaša neuspešno rešen problem. Tako lahko učencem predstavi varnost v prometu,
naravne ovire (srne, debla čez pot, potok, ki ga je potrebno prečkati). V jahališče lahko namesti
vodno oviro ali deblo, kjer potem z učenci in konji vadijo prečkanje le-tega. Tako simulira izkušnjo
terenskega jahanja, ko pa jih popelje še na teren, učenci spoznajo neposredno izkušnjo.
Primer nadomestitve resničnosti so tudi različni filmi in posnetki. Inštruktor učencem tako približa
tisto, česar še ne morejo doživeti. Predvaja jim lahko posnetke preskakovanja ovir na najvišjem
nivoju, dresurno jahanje šole nad zemljo, posnetke naravnega življenja konj, reševanja konja s
hudo koliko, predvaja jim lahko grde padce in posledice, ki jih potem nosijo jahači. Inštruktor
lahko uporabi tudi metodo demonstracije, tako da učencem na različnih konjih prikaže pravilno
izvajanje likov oziroma elementov jahanja. Za učenje o okostju in biomehaniki konja lahko
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uporabi kredo in skupaj z učenci narišejo okostje na pravega konja, ter nato opazujejo kako
skeletni sistem deluje v gibanju. Učenci s tem pridobijo znanje o biomehaniki in gibanju konja,
poglobijo znanje o pravilnem sedlanju in zakaj je le-to pomembno (sedlo ne sme pritiskati na
konjeve kosti …).

4.7.3.6. Didaktično načelo življenjskosti

Preglednica 9: Način upoštevanja načela življenjskosti
Didaktična enota
Pojavlja se
Pojavlja se v
skozi celotno
določenem
Se ne pojavlja
učno uro
delu ure
Inštruktor povezuje teorijo s
/
2
8
prakso
Inštruktor združuje znanja
pridobljena izven programa
/
2
8
Jahač 1, 2 z znanji, ki so
predpisana v gradivu
Inštruktor usklajuje potrebe in
interese učencev s programom,
1
1
8
ki ga izvaja

Skupaj

10

10

10

Zabeleženi rezultati o uporabi didaktičnega načela življenjskosti so bili presenetljivi, saj sta ga pri
svoji učni uri upoštevala le dva inštruktorja. Nobeden izmed inštruktorjev ni skozi celotno učno
uro povezoval teorije s prakso, dva pa sta to storila le občasno. Preostalih osem inštruktorjev se
je temu načelu ognilo, oziroma načela niso uporabili. Prav tako noben od inštruktorjev med
celotnim potekom učne ure ni združeval znanja, pridobljenega izven programov Jahač 1 in 2, z
znanjem, ki so predpisana v gradivu, sta pa to storila dva inštruktorja in sicer občasno, ob
določenem delu učne ure. Med opazovanjem ali inštruktorji usklajujejo potrebe in interese
učencev s programom, ki ga izvajajo, sem ugotovila, da to dela le eden izmed inštruktorjev skozi
celotno učno uro in eden ob določenem delu ure, osem inštruktorjev pa tega načela ne upošteva
in ne uporablja.
Če povežem rezultate, ki sem jih pridobila s teoretičnimi izhodišči tega načela, rezultati niso tako
zelo presenetljivi. To načelo naj bi namreč rešilo problematiko in kritike pouka, ki naj bi bil preveč,
tog, zaprt, osredotočen na preteklost in odmaknjen od resničnega življenja (Kramar 2009, str.
143). Z upoštevanjem tega načela bi inštruktorji povezali teorijo s prakso, uskladili potrebe in
želje učencev, šole in družbe ter združili znanja izven šole v šolsko znanje. Pouk bi z uporabo tega
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načela postal bolj življenjski. Upoštevanja načela nisem opazovala med poukom, temveč med
poučevanjem jahanja, inštruktorji pa se niso posebej trudili, da bi povezovali teorijo s prakso,
prav tako niso poskušali učnega procesa narediti bolj življenjskega, saj le-ta že v osnovi ni tog,
zaprt in odmaknjen od resničnega življenja. Učni proces se odvija izven šolskega sistema, v naravi,
s konji. Učenje jahanje je psihomotorično učenje, kar pomeni, da vsebuje veliko prakse in ni
presenetljivo, da se inštruktorji jahanja niso posebej trudili upoštevati tega načela, saj je pri
učenju jahanja prisotno inherentno.
Dober primer lekcije o preskoku ovire s konjem v naravi, je izvedel eden izmed inštruktorjev, ki
je upošteval to načelo. Sprva je učenca poučil o teoriji preskoka; kaj bo pred, med in po preskoku
storil konj, kaj mora storiti učenec sam, kako ga pripeljati na oviro v kasu in galopu, ter vse skupaj
povezal v celoto. Teorija se je prenesla v prakso v jahališču, kjer je učenec doživel prvi preskok
ovire, v nadaljevanju pa tehniko izboljševal in se pripravljal na terensko ježo, ki je učencem
navadno v največje veselje. Šele, ko je bil učenec sposoben med skokom vzdrževati zadovoljivo
mero ravnotežja in konja pred in po skoku obvladati, je bil pripravljen, da v spremstvu inštruktorja
praktično znanje iz jahališča prenese v naravo, in sicer s preskokom podrtega drevesa v gozdu.
Učenec je bil tako pred preskokom na terenu poučen s teorijo, ki jo je s pomočjo pripomočka v
jahališču izkusil v praksi, ter kasneje tudi v naravi.
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Slika 14: Jahanje v naravi, iz teorije v prakso

4.7.3.7. Didaktično načelo racionalizacije

Preglednica 10: Način upoštevanja načela racionalizacije
Didaktična enota
Pojavlja se
Pojavlja se v
skozi celotno
določenem
Se ne pojavlja
učno uro
delu ure
Inštruktor visoko izkorišča čas za
2
2
6
izvajanje učnega procesa
Inštruktor skrbi za red in
4
/
6
disciplino
Inštruktor prilagaja učno uro
1
3
6
trenutni situaciji

Skupaj

10
10
10

Upoštevanje didaktičnega načela racionalizacije je bilo med opazovanjem prisotno v štirih
primerih. Povzamem, da dva inštruktorja visoko izkoriščata čas za izvajanje učnega procesa skozi
celotno učno uro jahanja, dva ga efektivno izkoriščata le v določenem delu ure, šest inštruktorjev
pa tega vidika ne upošteva. Štirje inštruktorji so skozi celotno učno uro skrbeli za red in disciplino,
šest inštruktorjev pa tega načela ni upoštevalo; tudi delno ne. Učno uro jahanja je trenutni
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situaciji prilagodil le eden izmed inštruktorjev, trije so uro prilagajali le občasno, v določenem
delu ure, šest inštruktorjev pa tega ni počelo. Štirje inštruktorji jahanja so to načelo v celoti
upoštevali, medtem ko šest inštruktorjev jahanja tega načelo ni upoštevalo, kar pomeni, da imajo
inštruktorji težave pri usklajevanju ekonomičnosti in učinkovitosti. Pri načelu racionalizacije gre
za to, da skušamo s čim manjšo porabo energije, materialnih sredstev in časa doseči čim boljše
rezultate (Kramar 2009, str. 144). Strmčnik (2001, str. 356) opozarja, da s pojmom racionalnosti,
s katerim dosežemo večjo ekonomičnost dela, ne smemo ogroziti kakovosti in celovitega dela.
Ekstremno zmanjševanje stroškov seveda vpliva tudi na uspešnost jahalne šole, še posebej če se
stroški znižujejo na račun zdravja in oskrbe konja kot glavnega »učnega pripomočka«. Prav zato
morajo inštruktorji, ki vodijo svojo jahalno šolo, nenehno usklajevati vidik ekonomičnosti in
učinkovitosti, hkrati pa paziti, da vidik ekonomičnosti ne prizadene oziroma negativno vpliva na
konja.
K večji racionalnosti učnega procesa prispeva tudi priprava inštruktorja jahanja na posamezno
uro, lekcijo, teden, leto. S pripravo si tako kot učitelji lahko pomaga k večji ekonomičnosti in
učinkovitosti. Priprava omogoča jasno strukturiran učni proces, pregledno vsebino, določeni so
cilji posamezne ure, omogoča visoko izkoriščen čas.
Inštruktor jahanja, ki poskrbi za red in disciplino prav tako upošteva načelo racionalizacije, čas je
bolje izkoriščen, rezultati pa boljši. Učence lahko vključi v proces in skupaj z njimi oblikuje jasna
pravila. Poskrbeti mora tudi za dobre odnose med vsemi vpletenimi, ter tako poskrbeti za večjo
uspešnost.
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Slika 15: Pravila, ki so jih otroci samo oblikovali in spisali na konjeniškem taboru

Slika 16: Dobri odnosi med vpletenimi na konjeniškem taboru povečajo uspešnost
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4.7.3.8. Upoštevanje didaktičnih načel - intervju

Prikazani so rezultati, ki sem jih dobila s pomočjo opazovanja in vnaprej pripravljenega protokola.
Bistvenih razlik pri upoštevanju didaktičnih načel glede na demografske značilnosti nisem opazila.
Resda je bil vzorec premajhen, da bi lahko podala statistično pomembne zaključke, vendar na
upoštevanje posameznih didaktičnih načel dejavniki kot so spol, starost, leta poučevanja, kraj
bivanja inštruktorja jahanja ter vrsta lekcije niso pomembno vplivali.
Podatke, na kakšen način inštruktorji jahanja upoštevajo didaktična načela, sem dobila tudi s
pomočjo intervjuja. Nadaljujem z interpretacijo podatkov, ki sem jih obdelala po načelih
kvalitativnega raziskovanja.

Preglednica 11: Kodiranje izjav inštruktorjev jahanja o načinih upoštevanja didaktičnih načel pri
poučevanju jahanja
Št.
Postavka
Koda
1a Način dela prilagajam starosti.
primernost
2a Prilagajam se posamezniku oz. skupini glede na zmožnosti.
primernost
3a Prilagajam se časovnemu okviru in se ga držim.
časovni okvir
Glavni cilj je, da tečajnikom snov čim bolj približaš njihovim letom in
4a
primernost
znanju primerno.
Pozornost dam vsakemu posebej, saj vsak zahteva drugačen pristop.
individualna
5a Nekateri želijo v jahanju samo uživati, spet drugi se želijo podati v
obravnava
tekmovalne vode.
Vse informacije, ki jih posredujem učencem temeljijo na načelu
6a
strokovnost
stroke.
Z mlajšimi jahači in z jahači pri katerih prevladuje strah, je potrebno
7a
primernost
delati počasi in poskrbeti, da se počutijo varne.
Različne vaje jahaču omogočajo razvijati jahalne sposobnosti in ga
8a pripravljajo na zahtevnejše vaje. Šele ko je jahač sposoben in se tudi
postopnost
čuti sposobnega, preidemo na naslednjo, zahtevnejšo stopnjo vaj.
9a Pri jahanju so otroci predvsem fizično aktivni.
aktivnost
Učenci imajo po vsaki uri jahanja domačo nalogo, kjer v zvezek
reprodukcija
10a
napišejo/opišejo lekcijo iz ure jahanja.
znanja
umestitev v
11a Učenci so razporejeni v skupine po stopnji znanja.
skupine
individualna
12a Ambiciozni jahači imajo lahko tudi individualno uro jahanja.
obravnava
Za boljši prikaz inštruktor za krog ali dva zajaha konja in prikaže, kaj
13a
demonstracija
želi, da jahač stori.
14a Če jahaču to zadostuje lahko prikaz opravi tudi na tleh.
demonstracija
Inštruktor mora vedno poskrbeti za ustrezno opremo konja,
ustreznost
15a
varovalno opremo jahača in nenazadnje, za ustreznost konja.
opreme in konja
16a Delam po gradivu Jahač 1 in 2.
strokovnost
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17a Prilagajam se starosti učenca.
Učenci morajo biti zbrani, zato jim dajem različne naloge, da
18a
ohranjam aktivnost.
19a Razdelim jih v skupine, po znanju ali starosti.
20a Vedno se držim urnika.
21a Poučujem samo o tistih stvareh, za katere vem, da so dokazane.
22a Šolo jahanja imam urejeno sistematično.
23a Skupine urejam po znanju.
24a Držim se urnika in to zahtevam tudi od učencev.

primernost
aktivnost
umestitev v
skupine
časovni okvir
strokovnost
sistematičnost
umestitev v
skupine
časovni okvir

Preglednica 12: Ureditev kod izjav inštruktorjev jahanja o načinih upoštevanja didaktičnih načel
pri poučevanju jahanja
Koda
Skupaj
Primernost (1a, 2a, 4a, 7a, 17a)
5
Časovni okvir (3a, 20a, 24a)
3
Strokovnost (6a, 16a, 21a)
3
Umestitev v skupine (11a, 19a, 23a)
3
Individualna obravnava (5a, 12a)
2
Aktivnost (8a, 18a)
2
Demonstracija (13a, 14a)
2
Postopnost (8a)
1
Reprodukcija znanja (10a)
1
Ustreznost opreme in konja (15a)
1
Sistematičnost (22a)
1
Kategorije kod po didaktičnih načelih:
1. Načelo znanstvenosti: v to kategorijo spada koda strokovnost.
2. Načelo primernosti, sistematičnosti, postopnosti: v to kategorijo združujem kode:
primernost, postopnost, sistematičnost in ustreznost opreme in konja.
3. Načelo aktivnosti: v to kategorijo združujem kodi: aktivnost in reprodukcija znanja.
4. Načelo individualizacije in diferenciacije: v to kategorijo združujem kodi: umestitev v
skupine in individualna obravnava.
5. Načelo nazornosti: v to kategorijo sodi koda: demonstracija.
6. Načelo racionalizacije: v to kategorijo sodi koda: časovni okvir.
Poudariti je potrebno, da se zaradi prepletanja didaktičnih načel v kakšni izjavi pojavlja
upoštevanje dveh načel hkrati z izvajanjem ene dejavnosti. Zaradi preprostejše obdelave
pridobljenih podatkov in lažje ureditve kod sem za tisto trditev, kjer sta se prepletali dve načeli
izbrala tisto načelo, ki jo bolje predstavlja.
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Vprašanja so bila odprtega tipa, pojavljali pa so se podobni odgovori. Inštruktorji jahanja so
največkrat omenili upoštevanje didaktičnega načela primernosti, sistematičnosti, postopnosti, in
sicer na način, da učni proces prilagajajo starosti učencev in njihovi razvojni stopnji, ter
zmožnostim. En inštruktor jahanja je navedel, da poskrbi tudi za ustrezno opremo ter primernega
konja. Omenjeno je tudi upoštevanje vidika postopnosti, saj naj bi inštruktor jahanja z različnimi
vajami, učencu omogočil razviti jahalne sposobnosti in ga tako pripravil na zahtevnejše vaje. Tu
vidimo povezavo s pravili, ki jih je uvedel Adolph Diesterweg (Kramar 2009, str. 134): od lažjega
k težjemu, od preprostega k sestavljenemu, od bližnjega k daljnemu, od znanega k neznanemu in
od konkretnega k abstraktnemu.
Trije intervjuvanci so omenili strokovnost, kar spada k načelu znanstvenosti. Predvsem so se vsi
inštruktorji osredotočili na pomembnost znanstvenosti vsebine, torej, da posredujejo dokazana
temeljna znanja s področja konjeništva in tista znanja, ki so predpisana v gradivu Jahač 1 in 2, za
kar so bili tudi usposobljeni. Poleg strokovnosti se večina inštruktorjev jahanja drži tudi urnika
oziroma časovnega razporeda. Trije inštruktorji so namreč omenili, da imajo pripravljen urnik, se
držijo časovnega razporeda, spoštovanje urnika pa zahtevajo tudi od učencev samih. S takim
načinom dela upoštevajo načelo racionalizacije, saj lahko le z nekim okvirnim planom visoko
izkoriščajo čas za izvajanje učnega procesa.
Prav tako trije intervjuvanci omenjajo pomembnost umestitve učencev v skupine. Tako
upoštevajo načelo individualizacije in diferenciacije. Učence delijo v skupine po starosti,
sposobnostih in znanju. Poleg tega načela je z umestitvijo učencev v skupine upoštevano tudi
načelo primernosti, saj so otroci v skupini razporejeni po starosti, učni proces pa se s tem prilagaja
določeni skupini. Inštruktorji navajajo, da so odprti tudi individualnim obravnavam in svojim
učencem nudijo individualne ure, če si tega želijo. Prilagajajo se tudi individualnim željam in
interesom učencev, s tem pa ločujejo med učenci, ki si želijo zgolj rekreativno uživati na konjskem
hrbtu ali pa ustrežejo bolj ambicioznim jahačem, ki si želijo tekmovalnih izkušenj.
Pri upoštevanju načela aktivnosti sem na podlagi odgovorov ugotovila, da si inštruktorji jahanja
od svojih učencev želijo predvsem zbranosti in koncentracije, zato jim dajejo različne naloge, da
ohranjajo nivo zbranosti. En inštruktor jahanja je omenil, da svojim učencem daje domačo
nalogo, kjer opisujejo, kaj so počeli med učno uro. Tako skrbi za reproduktivno aktivnost, saj
učenci ponovijo, kaj so se med učno uro naučili in to tudi zapišejo. Ker se jahanje uvršča med
športne dejavnosti, se je drugemu inštruktorju jahanja zdelo, da je fizična aktivnost sama po sebi
dovolj in je že s samim športnim udejstvovanjem upoštevano načelo aktivnosti. Delno ima seveda
prav, saj je z usvajanjem gibov in psihomotoričnim učenjem učenec aktiven, vendar želim kakor
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Marentič Požarnik (2000, str. 33) pri psihomotoričnem učenju poudariti tisto spoznavno vsebino,
ki pravi, da se ne gre zgolj samo za ponavljanje nekega giba v nedogled, ampak da v sam proces
učenja vnesemo tudi spoznaven vidik.
En inštruktor jahanja je navedel, da med svojim poučevanjem uporablja učno metodo
demonstracije. Z demonstracijo in prikazom pravilnega izvajanja gibov je tako upoštevano načelo
nazornosti.
Zaključim lahko, da ne glede na to, da nekateri inštruktorji, ki so bili intervjuvani, niso poznali
izraza didaktična načela, so kasneje ugotovili, da pravzaprav upoštevajo didaktična načela in to
na različne načine.
Če primerjam rezultate pridobljene s pomočjo vnaprej pripravljenega protokola z intervjujem,
sem opazila, da večina upošteva načelo znanstvenosti tako, da poučuje v skladu z gradivom Jahač
1 in 2. Načelo primernosti, sistematičnosti in postopnosti upoštevajo tako, da učni proces
prilagajajo psihofizičnim značilnostim posameznega učenca ali skupine. Načelo aktivnosti je
upoštevano predvsem s spodbujanjem reproduktivne aktivnosti, torej ponavljanja in usvajanja
znanja v takšni obliki kot je bilo podano/predstavljeno, kar je tudi značilno za psihomotorično
učenje. Z umestitvijo v skupine in ustvarjanjem skupin je upoštevano načelo individualizacije in
diferenciacije. Z omogočanjem neposredne izkušnje in metodo demonstracije je poskrbljeno za
upoštevanje načela nazornosti. Načelo racionalizacije je spoštovano z upoštevanjem urnika in
časovnega okvirja. Presenetljivi so rezultati glede uporabe načela življenjskosti. V intervjuju so vsi
na vprašanje ali upoštevajo posamezno načelo namreč omenili, da upoštevajo tudi načelo
življenjskosti, nihče pa ni predstavil načina, kako ga upoštevajo. S tem se skladajo tudi rezultati
opazovanja, saj upoštevanja tega načela nisem opazila pri kar osmih sodelujočih v raziskavi.
Morda lahko to razumem v luči tega, da je šola jahanja že sama po sebi življenjska.

4.7.4. Katera didaktična načela se inštruktorjem jahanja zdijo najpomembnejša? Ali
se didaktična načela, ki se inštruktorjem jahanja zdijo najpomembnejša, skladajo
z načeli, ki jih dejansko upoštevajo pri poučevanju jahanja?
Inštruktorje jahanja smo v intervjuju vprašali, katera didaktična načela se jim zdijo
najpomembnejša. V preglednici 13 so prikazani njihovi odgovori. Vsak intervjuvanec se je lahko
odločil za poljubno število didaktičnih načel, ki se mu zdijo najpomembnejša. V povprečju je vsak
inštruktor jahanja naštel tri didaktična načela.
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Preglednica 13: Najpomembnejša didaktična načela po mnenju inštruktorjev jahanja
Načelo
Načelo znanstvenosti
Načelo primernosti, sistematičnosti in postopnosti
Načelo aktivnosti
Načelo individualizacije in diferenciacije
Načelo nazornosti
Načelo življenjskosti
Načelo racionalizacije

f
5
2
3
2
3
/
1

Iz preglednice lahko razberemo, da se inštruktorjem jahanja zdi najpomembnejše načelo
znanstvenosti, kar pomeni, da se jim zdi najpomembnejše, da se učencem posreduje nesporna,
dokazana temeljna znanja s področja konjeništva, da se sledi gradivu in ciljem, ki jih predpisuje
KZS. Načelu znanstvenosti sledita načelo nazornosti in načelo aktivnosti, saj so se za njiju odločili
trije intervjuvani inštruktorji jahanja. Dva inštruktorja jahanja sta se odločila za pomembnost
načela primernosti, sistematičnosti in postopnosti. Prav tako sta dva intervjuvanca pripisala
pomembnost načelu individualizacije in diferenciacije. Le en inštruktor jahanja se je odločil še za
načelo racionalizacije, medtem ko načela življenjskosti ni omenil nihče.
Zanimalo me je, ali se didaktična načela, ki se inštruktorjem jahanja zdijo najpomembnejša,
skladajo z načeli, ki jih dejansko upoštevajo pri poučevanju jahanja. Če povežem preglednico 13
s preglednico 3, opazim, da v obeh preglednicah dosegajo najvišje odstotke načela znanstvenosti,
aktivnosti in nazornosti, kar pomeni, da ta tri načela niso inštruktorjem jahanja le
najpomembnejša, ampak jih med svojim poučevanjem tudi najbolj upoštevajo. Načeli aktivnosti
in nazornosti so med svojim poučevanjem upoštevali vsi sodelujoči, načelo znanstvenosti pa
devet sodelujočih. Najpomembnejša načela so po mnenju inštruktorjev prav ta tri, kar pomeni,
da upoštevajo načela, ki se jim hkrati zdijo tudi najpomembnejša.
Načela življenjskosti med pomembnimi načeli v intervjuju ni omenil nihče, prav tako pa je bilo to
načelo tudi med opazovanjem najmanj upoštevano. Upoštevala sta ga le dva inštruktorja od
desetih. Tudi tukaj opazim skladnost med mnenjem sodelujočih o pomembnosti načel in
dejanskim upoštevanjem le-teh.
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4.7.5. Ali se inštruktorji jahanja pri uporabi didaktičnih načel soočajo s kakšnimi
težavami?

Inštruktorje jahanja sem v intervjuju povprašala, ali se pri upoštevanju didaktičnih načel soočajo
s kakšnimi težavami. Prikazani so rezultati, ki sem ji kodirala po načelih kvalitativne obdelave
podatkov.

Preglednica 14: Kodiranje izjav inštruktorjev jahanja o težavah, s katerimi se soočajo pri
upoštevanju didaktičnih načel
Št.
Postavka
Koda
1b Neupoštevanje s strani učencev.
težave z učenci
nepoznavanje,
2b Ne poznam dobro didaktičnih načel oz. jih ne razumem.
nerazumevanje
didaktičnih načel
3b Nerealnih ciljih tečajnikov, ki želijo rezultate v kratkem času.
težave z učenci
4b Učenec se ne zaveda svojih zmožnosti ali jih preceni.
težave z učenci
težave s
5b Poučevanje jahanja premalo sistematizirano in urejeno.
sistemom
Dobiš stranke, ki so si med seboj tako različne, da je treba znati
6b
težave z učenci
improvizirati.
Preglednica 15: Ureditev kod izjav inštruktorjev jahanja o težavah, s katerimi se soočajo pri
upoštevanju didaktičnih načel
Koda
Skupaj
Težave z učenci (1b, 3b, 4b, 6b)
4
Nepoznavanje, nerazumevanje didaktičnih
1
načel (2b)
Težave s sistemom (5b)
1
Kategorije kod po načelih:
1. Medosebne težave: v to kategorijo sodi koda: težave z učenci.
2. Strokovne težave: v to kategorijo sodi koda: nepoznavanje, nerazumevanje didaktičnih načel.
3. Težave z urejenostjo, sistematičnostjo poučevanja: v to kategorijo sodi koda: težave s
sistemom.

Na podlagi kodiranja intervjujev sem oblikovala tri kategorije težav, s katerimi se soočajo
inštruktorji jahanja pri upoštevanju didaktičnih načel: medosebne težave, strokovne težave in
organizacijske težave.
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Kar štirje inštruktorji jahanja so za težavo pri upoštevanju didaktičnih načel navedli težave z
učenci. Le ti jih ne upoštevajo, imajo nerealne cilje, želijo si rezultate v krajšem času, kot jih je
mogoče pričakovati, ne zavedajo se svojih zmožnosti ali jih precenjujejo, pojavljajo se tako
različni učenci, da je potrebno veliko improviziranja. Kot je razvidno, največ težav povzročajo
medosebni odnosi, problemi z vzpostavitvijo avtoritete, nerazjasnjeni pa so tudi cilji, vsebine in
poti učnega procesa, kar se kaže v tem, da imajo učenci nerealne cilje in si želijo rezultate v
nerealnem času. Problem vidim v pomanjkljivi komunikaciji med inštruktorjem in učenci. Dejstvo,
da ima inštruktor jahanja težavo z vzpostavitvijo avtoritete, kaže na to, da ni priznan kot nekdo,
ki ima znanje, ki razpolaga z njim in odloča o učnem procesu, kar zna biti precej obremenjujoč
dejavnik za inštruktorja jahanja.
Gogala pojem avtoritete opredeljuje kot razmerje oseb, pri kateri nekdo prenaša znanje, drugi pa
ga sprejema. »O avtoriteti govorimo tedaj, kadar priznamo kakega človeka toliko nad seboj in
nad svojim duševnim in duhovnim obzorjem, da hočemo od njega sprejemati izobrazbene resnice
in spoznanja ali pa živa doživetja vrednot«. (Gogala 2005, str. 69)
Težave, ki izhajajo iz tega, da imajo učenci nerealne cilje, da si želijo rezultate v krajšem času, ter
da so si med seboj tako različni, povezujem s pomanjkljivo komunikacijo med učenci in
inštruktorjem jahanja. Inštruktor bi za boljše razumevanje učenja jahanja ter jasnejši uvid v sam
učni proces moral predstaviti cilje, skupaj z učenci začrtati poti, kako se do njih pride, ter jih
ustrezno voditi, spodbujati in usmerjati. Tako bi učenci dobili jasen vpogled, kje se tekom učnega
procesa nahajajo, koliko oz. kaj še potrebujejo za dosego rezultatov, ki jih želijo in od koga ali česa
je to odvisno. Za vse neuspehe jasno ne more biti kriv inštruktor jahanja (del odgovornosti za
neuspeh je tudi na učencu samem), za kar pa ga lahko hitro okrivijo, če cilji in poti učnega procesa
niso jasno predstavljeni in določeni. Ker je učenec hkrati tudi stranka, ki poučevanje plačuje, si za
svoj denar želi rezultat.
En inštruktor jahanja je kot odgovor podal, da didaktična načela in njihove uporabe ne razume
dobro. Tak odgovor je bil pričakovan, saj inštruktorji jahanja med usposabljanjem za naziv ne
dobijo veliko pedagoškega znanja. Didaktičnih načel sicer res ne spoznajo v teoriji, vendar jih
nevede uporabljajo med poučevanjem. Dobrodošlo bi bilo, če bi bodoči inštruktorji spoznali več
teorije na temo pedagogike in didaktike in da bi imeli možnost, da si s teoretičnega vidika
ogledajo različne načine poučevanja, ter spoznali smernice, ki bi jih vodile na poti. Tukaj se lahko
navežem tudi na odgovor inštruktorja, ki je navedel težavo v tem, da je poučevanje jahanja
premalo sistematizirano in urejeno. Inštruktor jahanja je pri svojem delu prepuščen predvsem
samemu sebi, od njega je odvisno, koliko se dodatno izpopolnjuje, išče znanja in načine, da bi pri
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svojem delu bil uspešnejši. Glede na odgovor intervjuvanca, ki se zaveda problematike
razpuščenosti sistema, bi tukaj morala na pomoč priskočiti krovna zveza, v našem primeru KZS
oziroma SKA. Inštruktorjem jahanja, pa tudi vsem ostalim vključenim v konjeništvo bi morala
pomagati urediti in vzpostaviti enoten sistem ter ga urediti po zakonitostih, ki so za kvaliteto
potrebne ter ga pomagati izvajati. Nekaj je že bilo storjeno s programom Jahač 1, 2, vendar
premalo, če to primerjamo s tujino. V Sloveniji imamo namreč na voljo le dva programa, v tujini,
primer Velike Britanije, pa kar 26 različnih programov (BHS b.l.).
Samo en inštruktor jahanja je na vprašanje, ali se pri upoštevanju didaktičnih načel sooča s
težavami, odgovoril, da se z njimi ne sooča.

4.7.6. Ali se inštruktorji jahanja vnaprej pripravijo na posamezno učno uro in na
kakšen način?

Kljub temu, da me je v raziskovalnem delu zanimalo upoštevanje didaktičnih načel in njihova
uporaba, pa vprašanja, ali se inštruktorji jahanja na učno uro pripravijo, nisem mogla obiti. V
učnem načrtu je navedba didaktičnih načel zaželena, pripravo pa bi morali koristiti predvsem
neizkušeni inštruktorji, saj bi jim le-ta olajšala in strukturirala delo, kar bi vplivalo tudi na
uspešnost učnega procesa. Zanemariti pa ne gre niti izkušenih inštruktorjev jahanja, saj bi jim bila
dobrodošla dodatna/nova znanja v luči vseživljenjskega izpopolnjevanja.
Zanimalo me je, ali se pet intervjuvanih inštruktorjev jahanja na izvajanje učnega procesa vnaprej
pripravi z učnim načrtom. Intervjuvance sem razdelila v dve skupini, in sicer na skupino, v katero
sem umestila inštruktorje, ki imajo za seboj do devet let poučevanja jahanja (dva inštruktorja) in
na skupino, v kateri so inštruktorji z več kot deset let poučevanja jahanja (trije inštruktorji).
Rezultati iz intervjujev so potrdili splošno znano dejstvo, da se mlajši učitelji več pripravljajo kot
učitelji z dolgoletnimi izkušnjami. Na podlagi odgovorov sem ugotovila, da se oba inštruktorja, ki
poučujeta manj kot deset let na učno uro pripravita, v skupini izkušenejših inštruktorjev pa so
rezultati pokazali, da se na učno uro pripravi le en inštruktor, medtem ko se preostala dva, na
učno uro predhodno ne pripravita. Skupno so se na učno uro pripravili trije inštruktorji od petih.
Kar je presenetljivo je to, da se le en inštruktor jahanja, ki je sodeloval v raziskavi, pripravi v obliki
pisne učne priprave in še ta spada v skupino, ki poučuje manj kot devet let, ostala dva pa si načrt
pripravita le v mislih.
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Prav z učno pripravo bi inštruktorji jahanja lahko rešili marsikatero težavo. Kubale (1999, str. 81)
meni, da je uspeh v največji meri odvisen od načina in kakovosti učiteljevega načrtovanja učnega
dela. Kot je razvidno, se inštruktorji jahanja na učni proces ne pripravijo tako, kot bi se lahko, kar
se kaže tudi pri upoštevanju didaktičnih načel. Pomanjkljiva učna priprava se je odražala pri
upoštevanju načela racionalizacije, saj kar šest inštruktorjev ni visoko izkoriščalo časa za izvajanje
učnega procesa. Dobra priprava bi jim vsekakor lahko znatno olajšala organizacijo. Učna priprava
je namreč kot nekakšen scenarij za učitelja. Ne samo, da bi se dobra učna priprava odražala pri
upoštevanju načela racionalizacije in pri efektivnejšem upravljanju s časom, temveč tudi pri
upoštevanju ostalih didaktičnih načel. V učno pripravo se zapiše vsebina, ki jo namerava
inštruktor obdelati, kar pomembno vpliva na upoštevanje načela znanstvenosti. Inštruktor
jahanja bi si tako lahko sestavil oporne točke iz gradiva Jahač 1 in 2 in tako sledil temu načelu.
Prav tako bi s pripravo lažje poskrbel za organiziran učni proces, ki bi potekal v logičnempostopnem zaporedju, pri izvajanju bi se težje zbegal, poleg tega bi s pripravo poskrbel za
sistematičnost učnega procesa, kar pomeni, da bi upošteval načelo primernosti, sistematičnosti
in postopnosti. S predhodno pripravo bi lahko poskrbel, da bi bili učenci ne le reproduktivno,
temveč tudi produktivno in ustvarjalno aktivni. Vanjo lahko vpiše didaktična sredstva, ki jih
namerava uporabiti, kar vpliva na upoštevanje načela nazornosti. Prav tako lahko za dosego
posameznega cilja zapiše več poti in načinov, saj se lahko zgodi, da se jih sredi učnega procesa ne
spomni ali pa ostane brez ideje. S pomočjo učne priprave lahko vnaprej organizira skupine,
učencem dodeli konje glede na starost ali znanje in tako poskrbi za upoštevanje načela
individualizacije in diferenciacije. S pisno učno pripravo bi si inštruktor olajšal združevanje znanj
pridobljenih izven programa Jahač 1 in 2 z znanji, ki so predpisana v omenjenem gradivu. Možno
je namreč, da se jih inštruktor tekom učnega procesa ne spomni, če pa si na primer tekoča
konjeniška dognanja omenjena na medmrežju zapiše, mu le-ta ne morejo uiti iz spomina, oziroma
lahko pogleda v papir, če nastane zmeda. Jasno je, da učna priprava ni čudežna paličica, ki bi rešila
vse probleme in zagate, s katerimi se lahko sooči inštruktor jahanja ali učitelj v šolskem sistemu,
dejstvo pa je, da si delo na tak način lahko olajša in poskrbi za kvalitetnejši učni proces.
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5. ZAKLJUČEK
Število društev in konjeniških klubov je v porastu, odpira pa se tudi vse več konjeniških centrov,
ki ponujajo šolo jahanja, ter različne oblike terapij s pomočjo konj. V šolah jahanja in konjeniških
centrih, ne glede na disciplinske usmeritve, so zaposleni inštruktorji jahanja, ki na svojih plečih
nosijo marsikatero skrb. Ne samo, da morajo skrbeti za pravilen pedagoški pristop do otrok in
odraslih, ki se želijo naučiti jahanja, skrbeti morajo tudi za dobrobit konj, največjo skrb pa morajo
posvetiti varnosti vseh udeleženih. Žal se konjeništvo še vedno uvršča med zelo nevarne športe,
zato mora biti inštruktor jahanja dobro strokovno podkovan. Da bi bilo šolanje jahačev čim bolj
uspešno, vzgojno, varno in predvsem zabavno (še posebej za rekreativne jahače) in ker je
inštruktor jahanja učitelj, ki na jahače prenaša znanje, mora poleg strokovnega znanja s področja
konjeništva imeti tudi pedagoško znanje, da lahko ponudi svojim strankam kar največ.
V svojem diplomskem delu sem združila tisto, kar mi pomeni največ, konje in poučevanje. Želela
sem ugotoviti, kaj se dogaja med poučevanjem jahanja, in sicer z uporabo didaktičnih načel pri
strokovnih kadrih, usposobljenih za inštruktorja jahanja. Didaktična načela so temeljna vodila in
priporočila za vzgojno-izobraževalno delo. Učitelju ne zapovedujejo, kako naj poučuje, temveč so
mu v pomoč pri izvedbi in organizaciji učnega procesa, pa naj bo to poučevanje jahanja ali pouk.
So smernice, ki se nanašajo na vse faze učnega procesa, od priprave, načrtovanja, do samega
izvajanja in evalvacije.
Žal krovna državna organizacija, ki bdi nad slovenskim konjeniškim športom (KZS) v svoj program
šolanja za inštruktorja jahanja še ni umestila sklopa, ki bi razložil pomen in uporabo didaktičnih
načel. Ta temeljna vodila, smernice in priporočila so nepogrešljiva za vsakega učitelja in jih, kot
je razvidno iz diplomske naloge, nezavedno uporabljajo tudi tisti, ki za izraz »didaktična načela«
še niso slišali, oziroma njegovega pomena zaradi pomanjkanja pedagoškega znanja ne poznajo.
Za izbrani naslov diplomske naloge sem se odločila zato, ker sem tudi sama ena izmed 150-ih
strokovnih delavcev, priznanih s strani Konjeniške zveze Slovenije in ker sem med usposabljanjem
za pridobitev naziva inštruktor jahanja ugotavljala, da program Konjeniške zveze bodočim
strokovnim delavcem ne ponudi dovolj znanja s področja pedagogike in andragogike. Na podlagi
dvajsetletnih izkušenj v konjeništvu sem opazila, da večini inštruktorjev jahanja manjkajo prav
pedagoška, andragoška in didaktična znanja, s to diplomsko nalogo pa sem dobila priložnost, da
konkretno področje tudi raziščem.
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V svojem diplomskem delu sem podrobneje obrazložila sedem didaktičnih načel, ki jih je opredelil
Martin Kramar in jih povezala s klasifikacijami drugih avtorjev. Predstavila sem tudi nekaj
teoretičnih izhodišč na področju poučevanja jahanja, psihomotoričnega učenja in pomembnosti
dobre učne priprave.
V empiričnem delu diplomske naloge sem ugotavljala, ali so inštruktorji jahanja seznanjeni z
izrazom »didaktična načela«, ali posamezna didaktična načela tudi upoštevajo ter na kakšen
način. Zanimalo me je, s kakšnimi težavami se pri njihovi uporabi srečujejo in ali se na vzgojnoizobraževalni proces pripravljajo. Da sem pridobila izsledke raziskave sem izbrala metodo
opazovanja, ki sem jo uporabila pri opazovanju desetih inštruktorjev jahanja med učnimi urami
in metodo intervjuja, s katero sem intervjuvala pet inštruktorjev. Ugotovila sem, da večina
inštruktorjev jahanja upošteva načeli znanstvenosti, sistematičnosti, primernosti in postopnosti;
načeli aktivnosti in nazornosti pa sta dosegli 100 % rezultat, in sicer ga upošteva vseh deset
opazovanih inštruktorjev jahanja. Le dva sodelujoča v raziskavi sta med svojo učno uro upoštevala
vseh sedem didaktičnih načel. Najmanj upoštevano je bilo didaktično načelo življenjskosti, kar
lahko delno pojasnim s tem, da je učenje jahanja psihomotorično učenje, kar pomeni, da je veliko
prakse in vidika življenjskosti že vključenega.
Podatki, pridobljeni s pomočjo intervjuja, so mi pokazali, da je večina inštruktorjev jahanja
seznanjenih z izrazom »didaktična načela«, da vsi sodelujoči inštruktorji v raziskavi dajejo
pomembno prednost načelom nazornosti, aktivnosti in znanstvenosti, kar se sklada tudi s podatki
pridobljenimi s pomočjo opazovanja, to pa pomeni, da dejansko načela, ki se jim zdijo
najpomembnejša med poučevanjem tudi najbolj upoštevajo.
Najpogostejša težava, ki se pojavlja pri upoštevanju didaktičnih načel med poučevanjem jahanja
je težava z učenci. Problem vidim v vzpostavljanju avtoritete, pa tudi v nerazjasnjenih ciljih,
vsebinah in poteh za dosego optimalnih rezultatov, za kar pa je razlog v pomanjkljivi komunikaciji
med vsemi udeleženimi. Inštruktorji jahanja imajo probleme tudi z mehkimi veščinami; to so tiste
veščine, ki se jih povezuje s čustveno inteligenco, saj predstavljajo sposobnost interakcije z
okoljem. V povezavi s formalnim izobraževanjem tvorijo posameznikova razmerja, vplivajo na
delovanje v delovnem okolju in pomembno definirajo uspešnost na delovnem mestu in v družbi.
Problem vidim v tem, da formalno izobraževanje, torej usposabljanje za inštruktorje jahanja pod
okriljem KZS in SKA, ne nudi dovolj pedagoškega in didaktičnega znanja, ki bi inštruktorjem
pomagal pri uspešnejšem poučevanju in razvoju mehkih veščin.
Med pogovorom z inštruktorji sem ugotovila, da se jim zdi uporaba didaktičnih načel smiselna in
celo pomembna, rezultati pa so pokazali, da vsa niso upoštevana, oziroma se inštruktorji pri
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načinih upoštevanja le-teh lovijo. Poleg upoštevanja didaktičnih načel, me je zanimalo, ali se
inštruktorji jahanja pripravijo na svoje poučevanje. Ugotovila sem, da se jih večina pripravi samo
v mislih, kar je za izvedbo kvalitetnega učnega procesa premalo.
Moje mnenje je, da bi lahko Konjeniška zveza Slovenije bodočim inštruktorjem jahanja in tistim,
ki to že so, ponudila dodatna izobraževanja iz področja pedagogike, andragogike in didaktike.
Smiselno bi bilo razmisliti o organizaciji delavnic ali seminarjev, mogoče celo na vsakoletnih
izobraževanjih za podaljševanje licence, kjer bi inštruktorjem jahanja predstavili različna znanja
iz pedagogike in andragogike; kako poučevati, metode in oblike izobraževanja, didaktična načela
in njihovo upoštevanje, ter zakaj je vse skupaj tako pomembno. Poleg tega znanja bi bilo smiselno
predstaviti tudi področje razvoja mehkih veščin in sicer komunikacijske sposobnosti, strategije za
reševanje konfliktov, pomembnost timskega dela, sposobnosti za reševanje nepredvidljivih
situacij in uspešno upravljanje s časom. Torej znanja, ki jih tekom formalnega izobraževanja niso
uspeli pridobiti in so prilagojena in povezana s konjeništvom in poučevanjem jahanja.
Tako bi inštruktorji jahanja dvignili kvaliteto poučevanja, učenci bi hitreje, lažje in uspešnejše
prišli do zadovoljivih rezultatov, izboljšali bi se standardi varnosti, inštruktorjem pa bi olajšali
delo, da bi lahko uživali v opazovanju razvoja učencev pod njihovim vodstvom. Dobremu učitelju
je namreč največje zadovoljstvo, ko vidi, da njegov učenec nenehno napreduje, se razvija, hkrati
pa je v povezavi s konji, skrbi za njihovo dobrobit in zadovoljstvo. Ne samo, da bi se z izboljšanim
programom za usposabljanje inštruktorjev dvignila lokalna uspešnost jahačev, pač pa bi se dvignil
nivo konjeniškega športa na državni in tudi mednarodni ravni. V tekmovalnem smislu namreč to
pomeni tudi boljše tekmovalne rezultate, ki lahko prinesejo večjo prepoznavnost slovenskega
konjeniškega športa.
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7. PRILOGE
SEZNAM PRILOG:
Priloga A – Vprašanja za intervju
Priloga B – Razlaga didaktičnih načel
Priloga C – Protokol
Priloga Č – Zapis zbranih intervjujev
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Priloga A – Vprašanja za intervju

1. Koliko let že poučujete jahanje?
2. Ali se za učne ure jahanja pripravite vnaprej oziroma načrtujete učni proces in če, na kakšen
način?
3. Ali ste seznanjeni z obstojem didaktičnih načel pri poučevanju (priložena razlaga didaktičnih
načel po Kramarju, 2009)?
4. Ali pri poučevanju jahanja upoštevate posamezna didaktična načela?
Uporaba

Didaktična načela

DA

NE

Načelo znanstvenosti
Načelo primernosti, sistematičnosti, postopnosti
Načelo aktivnosti
Načelo individualizacije in diferenciacije
Načelo nazornosti
Načelo življenjskosti
Načelo racionalizacije
5. Na kakšen način?
6. Katera didaktična načela se vam zdijo najpomembnejša pri poučevanju jahanja (navedete
lahko več odgovorov)?
7. Se pri upoštevanju didaktičnih načel soočate s težavami in če, s kakšnimi?
8. Komentar, pripombe
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Priloga B – Razlaga didaktičnih načel

Didaktična načela so teoretična spoznanja, ki služijo učiteljem kot vodila, smernice pri njihovem
poučevanju. Z upoštevanjem didaktičnih načel si učitelj pomaga, da naredi pot do cilja zanimivo
ter aktivno za učence, usvojenega znanja je pa več in je bolje razumljeno. Klasifikacija didaktičnih
načel po Kramarju (2009):
1. Načelo znanstvenosti inštruktor upošteva, ko vse informacije, ki jih nudi učencem temeljijo
na znanstvenih in nespornih dognanjih stroke.
2. Načelo primernosti, sistematičnosti in postopnosti inštruktor upošteva, ko svoje poučevanje
prilagodi primernosti učenčevega razvoja in osebnim značilnostim, učni proces poteka
postopno in sistematično.
3. Načelo aktivnosti inštruktor uporablja, ko upošteva, da morajo biti učenci v učnem procesu
miselno in gibalno aktivni.
4. Načelo individualizacije in diferenciacije inštruktor spoštuje, ko se zaveda in upošteva, da je
vsak učenec svoj individuum, s svojimi značilnostmi, željami in potrebami, v skladu s tem pa
so učenci razporejeni v skupine.
5. Z uporabo načela nazornosti inštruktor učencem približa teorijo tako, da z nazornimi primeri
vzbudi učenčeve čute. To lahko stori bodisi s praktičnim prikazom, bodisi s posnetki, zvoki,
mimiko ...
6. Načelo življenjskosti inštruktor upošteva, če učno snov prenese v vsakodnevne življenjske
situacije.
7. Načelo racionalizacije inštruktor upošteva, ko razumsko načrtuje stroške, energijo in čas za
uspešno poučevanje, pri tem ni razsipen, vendar pa omejevanje teh dejavnikov ne vpliva na
kvaliteto učnega procesa.
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Priloga C – Protokol

1. Del
Datum
Starost
Spol
Leta poučevanja jahanja
Lekcija
Št. učencev
2. Del
Didaktična enota
Pojavlja se Pojavlja se
skozi
v
Se ne
celotno
določenem
pojavlja
učno uro
delu ure

Didaktična načela

NAČELO ZNANSTVENOSTI
1. Inštruktor poučuje v skladu z gradivom Jahač 1,2
2. Inštruktor posreduje dokazana temeljna znanja s
področja konjeništva
3. Cilji so uresničljivi in dosegljivi učencem
NAČELO PRIMERNOSTI, SISTEMATIČNOSTI, POSTOPNOSTI
1. Učni proces poteka v logičnem-postopnem
zaporedju.
2. Inštruktor jahanja upošteva psihofizične
značilnosti posameznega učenca
3. Inštruktor je poskrbel za sistematičnost učnega
procesa
NAČELO AKTIVNOSTI
1. Učenci so reproduktivno aktivni
2. Učenci so produktivno aktivni
3. Učenci so ustvarjalno aktivni
NAČELO INDIVIDUALIZACIJE IN DIFERENCIACIJE
1. Inštruktor upošteva individualne značilnosti
učencev
2. Inštruktor ponudi več poti in načinov za dosego
cilja
3. Učenci so razdeljeni v skupine (po starosti,
znanju)
NAČELO NAZORNOSTI
1. Inštruktor uporablja didaktična sredstva (viri,
pripomočki, stožci, ovire)
2. Inštruktor uporablja živo besedo, podprto z
mimiko in kretnjami
3. Inštruktor omogoči neposredno izkušnjo
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NAČELO ŽIVLJENJSKOSTI
1. Inštruktor povezuje teorijo s prakso
2. Inštruktor združuje znanja pridobljena izven
programa Jahač 1 in 2 z znanji, ki so predpisana v
gradivu
3. Inštruktor jahanja usklajuje potrebe in interese
učencev s programom, ki ga izvaja
NAČELO RACIONALIZACIJE
1. Inštruktor visoko izkorišča čas za izvajanje
učnega procesa
2. Inštruktor skrbi za red in disciplino
3. Inštruktor prilagaja učno uro trenutni situaciji
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Priloga Č – Zapis zbranih intervjujev

1. Koliko let že poučujete jahanje?
a. Inštruktor jahanja 1: 13 let.
b. Inštruktor jahanja 2: 1 leto.
c. Inštruktor jahanja 3: 2 leti.
d. Inštruktor jahanja 4: 25 let.
e. Inštruktor jahanja 5: 20 let.
2. Ali se za učne ure jahanja pripravite vnaprej oziroma načrtujete učni proces in če, na
kakšen način?
a. Inštruktor jahanja 1: Ja, za vsako uro si pripravim načrt v mislih.
b. Inštruktor jahanja 2: Ja, v glavi.
c. Inštruktor jahanja 3: Vnaprej se zmeraj pripravim, pripravo tudi spišem.
d. Inštruktor jahanja 4: Ne.
e. Inštruktor jahanja 5: Ne.
3. Ali ste seznanjeni z obstojem didaktičnih načel pri poučevanju (priložena razlaga
didaktičnih načel po Kramarju, 2009)?
a. Inštruktor jahanja 1: Ja.
b. Inštruktor jahanja 2: Z didaktičnimi načeli nisem seznanjena.
c. Inštruktor jahanja 3: Ja.
d. Inštruktor jahanja 4: Ja.
e. Inštruktor jahanja 5: Ne.
4. Ali pri poučevanju jahanja upoštevate posamezna didaktična načela? (vseh 5
inštruktorjev)
Uporaba

Didaktična načela
Načelo znanstvenosti
Načelo primernosti, sistematičnosti, postopnosti
Načelo aktivnosti
Načelo individualizacije in diferenciacije
Načelo nazornosti
Načelo življenjskosti
Načelo racionalizacije
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DA
X
X
X
X
X
X
X

NE

5. Na kakšen način?
a. Inštruktor jahanja 1: Način dela prilagajam starosti, prilagajam se posamezniku
oz. skupini glede na zmožnosti. Prilagajam se časovnemu okviru in se ga držim.
b. Inštruktor jahanja 2: Glavni cilj je v tem, da tečajnikom snov čim bolj približaš
njihovim letom in znanju primerno. Pozornost dam vsakemu posebej, saj vsak
zahteva drugačen pristop. Nekateri želijo v jahanju samo uživati, spet drugi se
želijo podati v tekmovalne vode.
c. Inštruktor jahanja 3: Vse informacije, ki jih posredujem učencev temeljijo na načelu
stroke. Z mlajšimi jahači in z jahači, pri katerih prevladuje strah, je potrebno delati
počasi in poskrbeti, da se počutijo varne. Različne vaje jahaču omagajo razvijati
jahalne sposobnosti in ga pripravljajo na zahtevnejše vaje. Šele ko je jahač
sposoben in se tudi čuti sposobnega preidemo na naslednjo, zahtevnejšo stopnjo
vaj. Pri jahanju so otroci predvsem fizično aktivni, vendar se morejo poleg jahanja
naučiti tudi splošne značilnosti konj, pravilnega obnašanja okoli konj, pravilne
nege konj in nenazadnje tudi različne like jahanja. Učenci imajo po vsaki uri jahanja
domačo nalogo, kjer v zvezek napišejo/opišejo lekcijo iz ure jahanja. Učenci so
razporejeni v skupini po stopnji znanja, najmanjši in najmlajši so vedno skupaj v
skupini, naprednejši jahači skupaj. Ambiciozni jahači imajo lahko tudi individualno
uro jahanja. Za boljši prikaz se inštruktor za krog ali dva zajaha konja in prikaže,
kaj želi, da jahač stori. Če jahaču zadostuje lahko prikaz opravi tudi na tleh.
Inštruktor mora vedno poskrbeti za ustrezno opremo konja, varovalno opremo
jahača in nenazadnje za ustreznost konja.
d. Inštruktor jahanja 4: Delam po gradivu Jahač 1 in 2, prilagajam se starosti učenca,
učenci morajo biti zbrani, zato jim dajem različne naloge, da ohranjam aktivnost,
razdelim jih v skupine po znanju ali starosti, vedno se držim urnika.
e. Inštruktor jahanja 5: Poučujem samo o tistih stvareh, za katere vem, da so
dokazane, sistematično imam urejeno šolo jahanja, urejam skupine po znanju,
držim se urnika in to zahtevam tudi od učencev.
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6. Katera didaktična načela se vam zdijo najpomembnejša pri poučevanju jahanja?
a. Inštruktor jahanja 1: Načela znanstvenosti, primernosti, sistematičnosti in
individualizacije, aktivnosti.
b. Inštruktor jahanja 2: Aktivnost, znanstvenost, nazornost, racionalizacija.
c. Inštruktor

jahanja

3:

Znanstvenost,

aktivnost,

primernost,

nazornost,

individualizacije.
d. Inštruktor jahanja 4: Didaktično načelo znanstvenosti, aktivnosti.
e. Inštruktor jahanja 5: Najpomembnejša se mi zdita načelo znanstvenosti in
nazornosti.
7. Se pri upoštevanju didaktičnih načel soočate s težavami in če, s kakšnimi?
a. Inštruktor jahanja 1: Neupoštevanje s strani učencev.
b. Inštruktor jahanja 2: Težave se vedno pojavijo, a jih vedno poskušam čim bolj
uspešno rešit. Največji problem bi rekla, da imam, ker ne poznam dobro didaktičnih
načel oz. jih ne razumem, drugič so težave v nerealnih ciljih tečajnikov, ki želijo
rezultate v kratkem času.
c. Inštruktor jahanja 3: Najtežje je, če se učenec ne zaveda svojih zmožnosti ali jih
preceni.
d. Inštruktor jahanja 4: Težave se pojavljajo, ker je poučevanje jahanja premalo
sistematizirano in urejeno. Tudi, če želiš delati po kakšnih načrtih, dobiš stranke, ki
so si med seboj tako različne, da je treba znati improvizirati.
e. Inštruktor jahanja 5: Ne.
8. Komentar, pripombe:
a. Inštruktor jahanja 1: /
b. Inštruktor jahanja 2: /
c. Inštruktor jahanja 3: /
d. Inštruktor jahanja 4: /
e. Inštruktor jahanja 5: /
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