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POVZETEK
V svojem magistrskem delu z naslovom Pouk slovenščine na waldorfski gimnaziji v Ljubljani
s posebnim ozirom na književni pouk bom predstavila pristope in metode dela na waldorfski
gimnaziji v Ljubljani, ki sodi med zasebne šole. Po veljavni slovenski zakonodaji dobijo
zasebne šole 85 % sredstev, ki jih prejmejo javne šole, vendar gre zgolj za sredstva,
namenjena izvajanju javno veljavnega programa. Položaj zasebnega šolstva v Sloveniji je
zasnovan tako, da bogati javni šolski sistem in ne vnaša elementov, ki bi vplivali na
zmanjšanje pravičnosti v celotnem šolstvu. Poudariti je potrebno, da zasebne šole v šolski
sistem vnašajo možnost izbire, starši pa so tisti, ki imajo pravico izbrati vrsto izobraževanja za
svoje otroke.
Waldorfska gimnazija dosledno upošteva načela/principe waldorfske pedagogike, ki izhajajo
iz poznavanja in upoštevanja dijakovega duhovno-duševnega in fizičnega razvoja. Glavni cilj
waldorfske pedagogike je vzpodbujanje zdravega in skladnega razvoja posameznika na
telesni, duševni, duhovni in razumski ravni. Osnovni poudarek je na umetniškem načinu
poučevanja vseh predmetov in holističnem pedagoškem pristopu. Osredotočila se bom na
specifike dela in poučevanja na waldorfski gimnaziji. Opisala bom tudi predmetnik, učni načrt
za slovenščino ter organizacijo pouka in vse našteto primerjala z javno gimnazijo. Pri pouku
slovenščine bom hospitirala in opažanja reflektirala ter evalvirala. Njihov pristop k delu v
razredu dolgoročno bolj pozitivno vpliva na odnos do literature in notranjo motiviranost za
branje, ker pri pouku spodbujajo ustvarjalnost ter problemskost. Slednje jim omogoča večja
avtonomija, prav tako niso pod takšnim časovnim pritiskom kot v javnih šolah – večinoma se
pripravi na maturo posvečajo v 5. letniku.
Ključne besede: waldorfska pedagogika, književni pouk, holistični pedagoški pristop,
umetniški način poučevanja, predmetnik, učni načrt.

ABSTRACT
In the bachelor thesis with the title Literature lessons in Ljubljana's Waldorf High School I
will be presenting the approaches and methods of work in Ljubljana's private Waldorf High
School. According to the current Slovenian laws, private schools get only 85% of the funding
compared to public schools; however, the funds are meant for carrying out publicly valid
programmes. The private educational system in Slovenia is designed in a way that it enriches
the public educational system and does not bring elements that would lessen the fairness in
the educational system as a whole. It should be emphasized that private schools present an
option of choice in the educational system and that the parents are the ones that have the right
to choose for their children between the two.
Waldorf High School consistently abides with principles of Waldorf education that arise from
understanding and taking consideration of the student's spiritual, mental and physical
development. The Waldorf pedagogic's main goal is to encourage an individual's healthy and
harmonious development on a physical, spiritual, mental nad intellectual level. The main
emphasis is on artistic learning and a holistic pedagogic approach. I will be focusing on the
specifics of work and teaching in the Waldorf High School. I will also be describing the
school's curriculum, syllabus for Slovenian language and lesson organisation and comparing it
all with a public high school. In Slovene language classes I will be attending lessons and
evaluating my observations. Because the Waldorf High School encourages creativity, their
approach in class has a long-term and very positive impact on the pupils' attitude towards
literature and their inner motivation to read. The latter is possible because of greater
autonomy and not being under such time pressure compared to public high schools – they
prepare for the final Matura exam in the 5th year.
Keywords: Waldorf pedagogics, literature lessons, holistic pedagogic approach, artistic
learning, curriculum, syllabus.
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1 UVOD
Pobudo za pisanje magistrskega dela z naslovom Pouk slovenščine na waldorfski gimnaziji v
Ljubljani s posebnim ozirom na književni pouk je dala moja mentorica izr. prof. dr. Alenka
Žbogar. Ker sama še nisem imela izoblikovane teme za pisanje magistrskega dela, sem se
odločila, da bom podrobneje predstavila načela waldorfske pedagogike in kako jih upoštevajo
na izbrani šoli, tj. waldorfski gimnaziji v Ljubljani. Menim, da je waldorfska pedagogika
nasploh premalo poznana, zato se velikokrat oblikujejo napačna mnenja ter predstave. Dobro
je, da tudi študentke in študenti slovenistike poznamo temeljne značilnosti waldorfske
pedagogike, se do njih opredelimo in jih primerjamo z načinom dela ter poučevanja na javnih
gimnazijah.
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je teoretičen, v njem bom predstavila
zakonske opredelitve zasebnih šol v Sloveniji, bistvene principe waldorfske pedagogike,
pristope in metode dela na waldorfski gimnaziji, njihov predmetnik, organizacijo pouka in
učne načrte. Drugi del magistrskega dela je empiričen. Vanj bom vključila intervju, ki ga bom
izvedla z dr. Klemnom Lahom, profesorjem slovenščine na waldorfski gimnaziji v Ljubljani.
Kratek intervju bom izvedla tudi z nekdanjimi dijaki in dijakinjami te šole. Zanimalo me bo,
kako so se počutili na gimnaziji, kakšna je bila splošna šolska klima, katere prednosti in
slabosti waldorfske gimnazije bi izpostavili. Poleg opisanega bom reflektirala in evalvirala
opazovane učne ure slovenščine na omenjeni gimnaziji (hospitacije).
Namen magistrskega dela je prikazati pristope in metode dela na waldorfski gimnaziji v
Ljubljani. Slednja dosledno upošteva načela/principe waldorfske pedagogike, ki izhajajo iz
poznavanja in upoštevanja dijakovega duhovno-duševnega in fizičnega razvoja. Glavni cilj
waldorfske pedagogike je vzpodbujanje zdravega in skladnega razvoja posameznika na
telesni, duševni, duhovni in razumski ravni. Osnovni poudarek je na umetniškem načinu
poučevanja vseh predmetov (pojem je podrobneje razložen v poglavju Metode poučevanja) in
holističnem pedagoškem pristopu (celovito in poglobljeno obravnavanje posameznika), ki se
v praksi uresničujeta skozi metode poučevanja, organizacijo pouka, predmetnik in učne
načrte.
Uvodoma naj poudarim, da me je somentor Klemen Lah opozoril na terminološki problem pri
uporabi izrazov javna in zasebna šola. Obe šoli tvorita javno mrežo, zato bi lahko rekli, da sta
obe javni šoli, saj uresničujeta javni interes. Delitev na javne in zasebne šole je zato sporna s
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terminološkega vidika. V nadaljevanju magistrskega dela bom podrobneje povzela zakonska
izhodišča, ki so podlaga za razmejitev javno – zasebno.
Cilji magistrskega dela so naslednji:
-

predstaviti temeljna načela/principe waldorfske pedagogike;

-

ovrednotiti in reflektirati ta pristop pri pouku književnosti ter ga primerjati s
klasičnimi pristopi v javnih gimnazijah;

-

predstaviti specifike dela in poučevanja na waldorfski gimnaziji ter jih primerjati z
načinom dela v javnih gimnazijah;

-

opisati predmetnik, učni načrt za slovenščino, metode poučevanja ter organizacijo
pouka in vse našteto primerjati z javno gimnazijo;

-

hospitirati pri pouku slovenščine in opažanja reflektirati ter evalvirati.

Glavna hipoteza, ki predstavlja rdečo nit magistrskega dela, je sledeča.
H1: Holistični pristop waldorfske pedagogike stremi k celostnemu in skladnemu razvoju
posameznika ter pri dijakih spodbuja notranjo motivacijo za dejaven stik z leposlovjem, kar
olajša doseganje temeljnega cilja pouka književnosti, tj. vzgoja literarno razgledanega bralca.
Temeljni cilj pouka književnosti: Dijak/dijakinja ima razvito bralno zmožnost na stopnji
kultiviranega bralca (doživlja, razumeva, razvršča, primerja vsebino in obliko raznovrstnih
literarnih besedil, jih aktualizira in vrednoti prek osebne izkušnje, literarnega znanja in
splošne razgledanosti (citirano iz Učnega načrta za slovenščino za gimnazijo, 2008: 36).
Delne hipoteze so naslednje:
DH1: Pouk slovenščine na waldorfski gimnaziji je naravnan bolj izkušenjsko in manj
frontalno.
DH2: Pouk književnosti poteka v koherentni povezavi s poukom slovenskega jezika.
DH3: Znotrajpredmetno (tudi znotrajpodročno oz. medpodročno; prim. Rogl, 2019)
povezovanje omogoča, da se znanje usvaja sistematično in umešča tako v literarni kakor v
jezikovni sistem, zaradi česar je tudi trdnejše in bolj poglobljeno.
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DH4: Znotrajpredmetno povezovanje omogoča razvejano in sprotno doseganje splošnih ciljev
ter kompetenc (npr. jezikovne, slogovne, metajezikovne, sporazumevalne, estetske,
medkulturne, zmožnost literarnega branja, zmožnost tvorjenja raznovrstnih neumetnostnih
besedil) pri pouku slovenščine.
DH5: Pri pouku književnosti letno obravnavajo manj umetnostnih besedil, kot to predvideva
učni načrt, a ta bolj natančno in poglobljeno.
DH6: Kljub manjši obravnavi književnih besedil dosegajo temeljni cilj pouka književnosti (tj.
vzgoja literarno razgledanega bralca) tako kot v ostalih javnih šolah, a ob drugačnih metodah,
pristopih in oblikah dela. Predpostavljamo, da je razgledanost po sistemu najbrž vseeno
manjša.
DH7: Ustvarjalne oz. umetniške dejavnosti pri pouku književnosti so usmerjene k razvijanju
literarne zmožnosti (branja, razumevanja, analiziranja, interpretiranja, vrednotenja književnih
besedil).
DH8: Književne vsebine v posameznem letniku so izbrane v skladu z doslednim
upoštevanjem celostnega razvoja posameznika, kar je temelj waldorfske pedagogike po
Rudolfu Steinerju.
DH9: Preverjanje in ocenjevanje književnega znanja je v primerjavi z javno gimnazijo bolj
holistično in do vključno drugega letnika opisno.
DH10: Spodbujanje lastnoročne pisave in samostojno oblikovanje zvezka kot umetniškega
izdelka sta del umetniškega načina poučevanja.
DH11: Dijaki waldorfske gimnazije preberejo manj obveznih domačih branj kot dijaki javnih
gimnazij, a jih podrobneje interpretirajo ter analizirajo.
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2 ZAKONSKA IZHODIŠČA ZA RAZMEJITEV JAVNO – ZASEBNO
ŠOLSTVO
V nadaljevanju bom primerjala temeljne značilnosti waldorfske gimnazije z javno gimnazijo.
Waldorfska šola je zasebna, zato moramo najprej razložiti terminologijo in pojasniti zakonska
izhodišča za razmejitev med javno in zasebno šolo.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFvI) ureja pogoje za
opravljanje in določa način financiranja ter upravljanja vzgoje in izobraževanja na različnih
področjih (predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, srednje poklicno, strokovno,
splošno, tehniško izobraževanje, izobraževanje odraslih …).
86. člen ZOFvI definira naslednje pogoje za financiranje zasebnih šol:
»Zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja,
osnovnega glasbenega izobraževanja ali gimnazijam, pripadajo sredstva iz državnega
proračuna oz. proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
-

da izvajajo izobraževalni program od prvega do zaključnega razreda oz. letnika,

-

da imajo vključena oziroma vpisana najmanj dva oddelka prvega razreda oziroma, da
glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj
treh orkestrskih inštrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev,

-

da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje oziroma vzgojitelje,
potrebne za izvedbo javno veljavnega programa v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.

Zasebni šoli pripada za posameznega učenca oz. dijaka 85 % sredstev, ki jih država oziroma
lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne prejemke v skladu s kolektivno pogodbo
in materialne stroške na učenca oziroma dijaka v javni šoli.«
ZOFvI prav tako opredeljuje omejitev financiranja, če je zaradi vpisa v zasebno šolo ogrožen
obstoj edine javne osnovne šole v istem okolišu. Država je prav tako dolžna zagotoviti
dokončanje izobraževanja otrok iz zasebne šole, ki ne izvaja več javno veljavnega programa
zaradi prenehanja financiranja iz javnih sredstev (87., 91. člen ZOFvI).
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) pojasnjuje, da je položaj
zasebnega šolstva danes precej drugačen, kot je bil pred letom 1996. V obdobju od
osamosvojitve leta 1991 do uveljavitve šolske zakonodaje 1996 je bilo področje zasebnega
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šolstva v Sloveniji delno urejeno. Leta 1995 so snovalci Bele knjige zaradi zakonske
neurejenosti pripravili izhodišča za drugačno urejanje področja zasebnega šolstva. Poglavitno
vodilo takratnega koncepta je bilo, da država vzpostavi takšno razmerje med javnim in
zasebnim, s katerim »zasebne šole bogatijo javno ponudbo, staršem omogočijo večjo izbiro,
prispevajo k večji prilagodljivosti javnega sistema in dopolnjujejo javno šolsko mrežo (in je
ne omejujejo ali rušijo)« (Bela knjiga, 2011: 421–422).
Vrtci in zasebne šole so bili deležni javne finančne podpore v višini 85 % sredstev, ki so jih za
materialne stroške in plače na učenca oz. dijaka dobile javne šole, če so pridobili javno
veljavnost svojih programov in izpolnili še nekatere druge pogoje. Zakonodaja na področju
zasebnega šolstva ni bila deležna korenitejših sprememb od leta 1996, kar kaže na to, da je
bila relativno stabilna (Bela knjiga, 2011: 422).
»Ustavno sodišče je v odločbi leta 2014 ugotovilo, da je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFvI) v neskladju z ustavo v delu, ki določa, da država javno veljavne programe
osnovnošolskega izobraževanja financira 85-odstotno. V izreku so v evidenčnih stavkih zapisali, da
drugi odstavek 57. člena ustave učencem zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja obveznega
javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja na javni ali na zasebni šoli« (citirano po:
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/236147).

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je prvi stavek drugega odstavka 86. člena ZOFvI v neskladju
z ustavo v delu, ki se nanaša na obvezne javno veljavne programe osnovnošolskega
izobraževanja, in zakonodajalcu naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku
enega leta. Slednje naj bi uredili tako, da bo javni program v zasebnih šolah financiran v enaki
višini kot v javnih osnovnih šolah, to je 100 %. Zavod za šolstvo in Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni strani navajata, da se javni program deli na
obvezni in razširjeni program. Obvezni program obsega obvezne in izbirne predmete, dneve
dejavnosti, ure oddelčne skupnosti ter šolo v naravi. Razširjeni program pa obsega neobvezne
izbirne predmete, interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk, jutranje varstvo in
podaljšano bivanje. Trenutno država v zasebnih šolah financira obvezni in razširjeni javni
program 85-odstotno, dodatnih vsebin, s katerimi šole uresničujejo svoje partikularne interese
(npr. verski pouk), pa ne financira (povzeto po: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/vsrediscu/236147).
Politični akterji si odločbo ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol
razlagajo precej različno. Del politike meni, da odločba ustavnega sodišča pravi, da mora
država v višini 100 % financirati celoten javni program v zasebnih šolah, ni pa ji treba
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financirati programa, s katerim zasebne šole uresničujejo neke povsem svoje interese.
Nekateri menijo, da obstajajo tudi druge rešitve, pri tem pa se sklicujejo na delitev javnega
programa na obvezni in razširjeni javni program. Opozarjajo, da je v odločbi ustavnega
sodišča zapisano, da državi razširjenega programa ni treba financirati (povzeto po:
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/236147).
V letošnjem letu je potekalo kar nekaj javnih razprav (splošna razprava o noveli Zakona o
financiranju izobraževanja, javna razprava na spletnem portalu eDemokracija, javna razprava
o predlogu sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja), na
katerih so problematizirali predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, ki spreminja način financiranja javnih programov v zasebnih osnovnih šolah.
Po predlogu bi država zasebnim šolam zagotavljala 100 % sredstev za izvajanje obveznega
javnega programa, razširjenega javnega programa pa ne bi več financirala. To ne bi veljalo za
tiste, ki so že vpisani v zasebne osnovne šole, in tiste, ki bodo vanje vpisani v naslednjem
šolskem letu. Po mnenju zasebnikov so predlagane spremembe financiranja v nasprotju z
odločbo ustavnega sodišča, saj zmanjšujejo sofinanciranje zasebnih šol, kar bi lahko pripeljalo
do

dodatnega

razslojevanja

družbe

in

elitizma

(povzeto

po:

https://www.rtvslo.si/slovenija/300-pripomb-na-spremembe-financiranja-zasebnih-osnovnihsol/487971).
Vse javne razprave so temeljile na različnih stališčih političnih strank. Stranka SD je
zadovoljna, da je ministrstvo pripravilo predlog, ki po njihovem mnenju sledi odločbi
ustavnega sodišča, hkrati pa zagotavlja ohranitev kakovostne mreže javnih šol. Druge
koalicijske stranke so malce bolj previdne in zagovarjajo stališče, da je treba v vsakem
primeru gledati na dobrobit otrok. Za SAB je pomembno zagotavljanje kakovostnega javnega
šolstva, ki vsem otrokom omogoča enake možnosti. Po mnenju NSi in SDS ustavna odločba
pravi, da je treba 100 % financirati obvezne javno veljavne programe, pri čemer ni
pomembno, kaj je osnovni in kaj razširjeni program. Menijo tudi, da predlog novele zakona
diskriminira zasebne osnovne šole (povzeto po: https://www.dnevnik.si/1042888621).
Eden od razlogov za urejanje zasebnega šolstva so tudi človekove pravice. Starši imajo
pravico izbrati vrsto izobraževanja za svoje otroke, zato država te pravice ne sme
preprečevati. Mednarodne konvencije državam ne zapovedujejo, da finančno podpirajo
zasebno šolstvo. Velika večina evropskih držav zasebno šolstvo finančno podpira. Po veljavni
slovenski zakonodaji dobijo zasebne šole 85 % sredstev, ki jih prejmejo javne šole, vendar gre
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zgolj za sredstva, namenjena izvajanju javno veljavnega programa. Spremenjeni 86. člen
ZOFvI poudarja, da »zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko
vzdrževanje in opremo« (Bela knjiga, 2011: 426).
Za ureditev zasebnega šolstva je značilna dvojnost. Zasebne šole pomenijo obogatitev javnega
šolskega sistema, a omenjena obogatitev lahko prinese tudi negativne posledice. Zasebne šole
lahko potencialno slabijo mrežo javnih šol in vpeljujejo možnost nastajanja elitnih šol. Z
njimi se v šolskem sistemu lahko pojavi kršitev načela enakih možnosti, ki je povezano s
pravičnostjo šolskega sistema. Zasebne šole v šolski sistem vnašajo možnost izbire (med
javnim in zasebnim), zaradi česar se lahko pojavijo različne oblike neenakosti. Kljub temu
lahko rečemo, da v Sloveniji zasebne šole bogatijo šolski sistem (Bela knjiga, 2011: 427).
Temeljni cilj ureditve položaja zasebnih vrtec in šol je harmonično sobivanje javnega in
zasebnega, pri čemer je položaj zasebnega šolstva zasnovan tako, da bogati javni šolski sistem
in ne vnaša elementov, ki bi vplivali na zmanjšanje pravičnosti v celotnem šolstvu (Bela
knjiga, 2011: 431).
Na tem mestu je smiselno na kratko povzeti še aktualen sklep o načinu financiranja zasebnih
šol.
Državni zbor je 10. julija 2019 sprejel novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFvI), ki sledi odločbi ustavnega sodišča o financiranju zasebnih šol.
Minister dr. Jernej Pikalo meni, da novela ZOFvI postavlja jasno ločnico med javnim in
zasebnim šolstvom. V skladu s sprejeto novelo bo država obvezni del javnega programa v
zasebnih šolah financirala v celoti, razširjenega dela programa (jutranje varstvo, podaljšano
bivanje, učna pomoč, dodatni in dopolnilni pouk) pa ne bo financirala.
»Novela zakona izenačuje obseg financiranja javnih in zasebnih šol, ki izvajajo javno
veljavne izobraževalne programe in pridobijo 100 odstotkov sredstev, ki jih država oziroma
lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje obveznega programa javne šole.«
Novela vsebuje tudi nekaj dodatnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati zasebne šole, da se
lahko financirajo iz javnih sredstev. Vpisana morajo imeti najmanj dva oddelka prvega
razreda, izvajati pa morajo tudi vsebine obveznih predmetov, ki so določeni za javne osnovne
šole. Programi zasebnih šol, ki so pridobili javno veljavnost, morajo pomeniti dopolnitev
javnega šolstva, bogatiti šolski prostor ter omogočati možnost izbire med različnimi
metodami poučevanja, organizacijo učnega procesa in izobraževalnimi vsebinami.
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Zasebne šole bodo morale imeti zaposlenih vsaj 80 odstotkov učiteljev oz. vzgojiteljev (za
poln ali krajši delovni čas), potrebnih za izvedbo javno veljavnega programa. Novela ZOFvI
za zasebne šole uvaja tudi obvezno evalvacijo izvajanja programa. To pomeni, da se bodo
novi javno veljavni programi spremljali ter evalvirali, z ugotovitvami pa bo letno seznanjen
pristojni strokovni svet.
Način financiranja se ne bo spremenil za obstoječe zasebne šole. Za izvedbo programa bodo
tudi v prihodnje pridobile 85 % sredstev, ki jih država (ali pa lokalna skupnost) zagotavlja za
izvajanje programa javne šole. Novela ZOFvI določa pogoje financiranja zasebnih šol, vendar
pri tem ne gre za omejevanje ustanavljanja zasebnih šol, saj so pogoji določeni za potrebe
financiranja iz javnih sredstev. Sprejete zakonske spremembe ne posegajo v pridobljene
pravice zasebnih šol, prav tako tudi ni mogoče govoriti o poslabšanju položaja obstoječih
zasebnih šol, saj bo zagotovljeno dodatno financiranje (s prehodnimi določbami) do konca
šolanja

generacije,

ki

bo

vpisana

v

šolskem

letu

2019/2020

(dostopno

https://www.gov.si/novice/2019-07-11-minister-dr-pikalo-novela-zofvi-postavlja-jasnolocnico-med-javnim-in-zasebnim-solstvom/).
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3 RUDOLF STEINER IN NJEGOVA PEDAGOGIKA
Rudolf Steiner je začetnik in utemeljitelj waldorfske pedagogike, zato mu moramo posvetiti
nekaj začetnih besed ter predstaviti njegov prispevek k razvoju waldorfske pedagogike.

Slika 1: Rudolf Steiner

Rodil se je 25. februarja leta 1861 v Kraljevcu na hrvaško-madžarski meji očetu Johannu
Steinerju in mami Franziski Blie. Oče je bil sprva lovec v službi grofa v Spodnji Avstriji.
Johann je to službo kmalu pustil, ker mu grof ni dal dovoljenja za poroko. Kasneje se je
zaposlil kot telegrafski operater na železnici. Rudolf je bil najstarejši otrok v družini, imel je
še mlajšo sestro in brata. Bil je precej neodvisen in samotarski otrok, veliko časa je preživel v
naravi, zelo ga je navduševal tudi očetov telegraf. Pogosto se je igral s slikanicami s
premikajočimi se slikami, imel pa je tudi nekaj igrač. Že kot otrok je doživel prve jasnovidne
izkušnje, ki jih je kasneje opisal v svojih spominih. Pisati se je naučil tako, da je posnemal
svojega očeta, s katerim je preživel veliko časa. Branje je oboževal – v roke je vselej vzel
knjige z najrazličnejšimi vsebinami. Privlačila ga je lepota narave, zanimali so ga ljudje,
spremljal je dosežke tehnologije in industrije (povzeto po: http://www.waldorf.si/rudolfsteiner/).
V srednji šoli je študiral filozofijo, znanost in matematiko. Učil se je latinščine, grščine in
računovodstva. Ker si je želel dodatnega zaslužka, je učencem nudil tudi inštrukcije. Po
končani srednji šoli se je vpisal na tehniško šolo na Dunaju, kjer je študiral fiziko in
matematiko, biologijo, kemijo, obiskoval pa je celo predavanja književnosti in filozofije. Imel
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je širok spekter znanj in zanimanja, hkrati pa je bil odločen, da bo našel način, kako pojasniti
svoje doživljanje duhovnega sveta v luči znanstveno-materialističnih konceptov, ki so bili
značilni za ta čas (konec 19. stoletja in začetek 20. stoletja). Pri razlagi slednjega so mu
pomagala znanstvena dela Johanna Wolfganga von Goetheja, ki jih je komentiral in izdajal po
priporočilu profesorja književnosti (povzeto po: http://www.waldorf.si/rudolf-steiner/).

Leta 1889 so ga povabili v Goethejev in Schillerjev arhiv v Weimar, kjer je pripravil del Goethejevih
naravoslovnih spisov za weimarsko izdajo pod pokroviteljstvom nadvojvodinje Sofije. Kot sad študija
Goethejevih del ter lastnih filozofskih in metodoloških prizadevanj, da bi premostil prepad med
sodobnim mišljenjem in med duhovnim pogledom na svet, je leta 1886 napisal Osnove spoznavne
teorije Goethejevega svetovnega nazora s posebnim ozirom na Schillerja (Carlgren, 1993: 7).

Steiner je delal tudi kot tutor štirim dečkom iz bogate dunajske družine (s tem si je zagotovil
nekaj dodatnega denarja za preživetje). Največ pozornosti je posvečal najmlajšemu, ki zaradi
možganske okvare ni bil sposoben normalnega učenja. Iskal je različne načine, kako pristopiti
in pomagati temu dečku. Slednje je pomenilo začetek razvijanja teorije o vzgoji in
izobraževanju (povzeto po: http://www.waldorf.si/rudolf-steiner/).
Prve jasnovidne izkušnje pri sedmih letih, zanimanje za lepoto narave in ljudi ter razgledanost
so nedvomno vplivale na kasnejše življenje in delovanje Rudolfa Steinerja.
Rudolfov oče je veljal za svobodomisleca. Ker je Rudolf videl, da nihče ni imel razumevanja
za očetove ideje in izkustva, se je odločil, da bo sam o njih raje molčal. O svojem notranjem
doživljanju ni govoril z nikomer, čeprav je imel širok krog prijateljev in znancev. Odločil se
je, da bo šel na svojo pot sistematičnega duhovnega šolanja, ki ga je kasneje predstavil in
opisal v svojih delih ter predavanjih. Svojo sposobnost za opazovanje nadčutnega sveta je
razvil do tolikšne mere in natančnosti, da je o njej upravičeno govoril kot o 'duhovni znanosti'
(kasneje antropozofija). Svoja razmišljanja in poglede je želel posredovati ljudem, ki so kazali
zanimanje za takšna spoznanja (Carlgren, 1993: 8).
Leta 1891 je doktoriral iz filozofije in še naprej razvijal znanstveno ter duhovno raziskovanje.
V svoji knjigi Filozofija svobode (1894) je prvič orisal povezave med svojim notranjim
svetom in preučevanjem sodobnega naravoslovja. Duhovno znanost, ki jo je preučeval, je
kasneje poimenoval antropozofija. Oblikoval je program duhovne prenove na različnih
področjih življenja: v ekonomiji, politiki, kmetijstvu, religiji, medicini, izobraževanju,
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umetnosti. Omenjeni program je do konca svojega življenja predstavljal na številnih tečajih in
predavanjih po Evropi. Umrl je 30. marca 1925 v Dornachu. Zapisi njegovih predavanj so bili
prevedeni v številne svetovne jezike in objavljeni v mnogih publikacijah (povzeto po:
http://www.waldorf.si/rudolf-steiner/).
3.1 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROKA TER UČITELJA
Steiner je na podlagi povabila Emila Molta, direktorja tovarne cigaret Waldorf Astoria iz
Stuttgarta v Nemčiji, začel predavati tudi njegovim delavcem. Molt je Steinerja pozval, naj na
podlagi eseja z naslovom Vzgoja otroka v luči duhovne znanosti (napisan 1907) razvije način,
da bi lahko odprl šolo za otroke svojih delavcev v tovarni. Pri tem je pomembno, da šola ne bi
vsiljevala nobene ideologije na religioznem, političnem ali ekonomskem področju (povzeto
po: http://www.waldorf.si/rudolf-steiner/).
Rudolf Steiner je svojo umetnost vzgajanja prvič obširneje predstavil na »tečaju ljudske
pedagogike« v treh predavanjih leta 1919. Njegova zamisel je bila namenjena vsakomur,
neodvisno od njegovega družbenega položaja ali svetovnega nazora. Temeljne misli
omenjenega tečaja nakazujejo družbene namene waldorfske šole (Carlgren, 1993: 17).
Katere so tiste misli, ki jih je Steiner dognal v zvezi s šolo prihodnosti po njegovi viziji?
Steiner je dejal, da mora šola v prihodnosti temeljiti na poglobljenem poznavanju človeka.
»Če izhajamo iz te zahteve, pridemo do spoznanja o enotni šoli za vse ljudi; kajti samo po
sebi je razumljivo, da so zakoni, ki veljajo za človeški razvoj med približno sedmim in
štirinajstim do petnajstim letom, enaki za vse ljudi«. Menil je tudi, da mora biti osnovna
izobrazba enaka za vse ljudi, ne glede na pripadnost družbenemu razredu (Carlgren, 1993:
17).
Januarja leta 1922 je Rudolf Steiner predstavil, kakšna naj bi bila priprava za poklicno
izobrazbo, namenjeno tistim, ki se odločajo za praktične poklice. Menil je, da si mora vsak
človek v tej starosti ustvariti neko splošno sliko o tem, kaj se dogaja v industriji, obrti,
trgovini, poljedelstvu. Poudarjal je vlogo človeka kot dela vesolja. Cilj takšne šole je označil s
pojmom izobrazba človeka. Pri tem je izjemnega pomena izobrazba učitelja – človeka, ki se
bo ukvarjal s poučevanjem in vzgojo mladih ljudi. Slednji mora biti sposoben vzpostaviti
kvaliteten in koristen odnos z učenci, hkrati pa je pomembno, »v kolikšni meri zna z vsem
svojim mišljenjem prodreti v dušo in bistvo odraščajočega človeka« (Carlgren, 1993: 17).
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Na predavanjih za prve waldorfske učitelje je Steiner govoril o svojih idejah socialne prenove
družbe, ki trpi za posledicami prve svetovne vojne, podal pa je tudi podroben vpogled v
razvojne faze človeka. Prva skupina učiteljev pod Steinerjevim mentorstvom je razvila novi
pedagoški pristop. Steiner je trdil, da se morajo učitelji vse življenje izobraževati, prav tako pa
je menil, da bo učence navdihnil tisti učitelj, ki je resnično predan svojemu poklicu (povzeto
po: http://www.waldorf.si/rudolf-steiner/).
3.2 PRVA WALDORFSKA ŠOLA
7. septembra 1919 so slavnostno odprli prvo waldorfsko šolo, imenovano 'Svobodna
waldorfska šola'. Slednjo so poimenovali po tovarni, s katero je bila v začetku povezana
večina staršev. Sestavljalo jo je 8 razredov, učencev pa je bilo približno 300. Tako so v
učilnici skupaj sedeli otroci obeh spolov, različnih veroizpovedi in nacionalnosti, sposobnosti
ter iz različnih socialnih okolij. Waldorfska šola je bila prva enotna šola v Nemčiji (Carlgren,
1993: 18–19).
Razmere v waldorfski šoli so bile precej sproščene. Rudolf Steiner ni bil zagovornik obveznih
domačih nalog v nižjih razredih. Priporočal je naloge, ki naj bi spodbujale zanimanje pri
učencih in bi bile prostovoljne. Kasneje, v šestem ali sedmem razredu, je zahteval obvezno
delo. Šolsko vzdušje in delo v razredu je bilo precej živahno in razgibano. Učenci so
umetniško ustvarjali s čopiči in barvami, urili ročne spretnosti, recitirali, peli, nastajale so celo
gledališke igre. Učenci višjih razredov so imeli svoboščine, katerih njihovi vrstniki v državnih
gimnazijah niso poznali. Rudolf Steiner je učiteljem vselej dejal, naj se posvetujejo o
vsakodnevnih težavah, dilemah, učnih načrtih, urnikih, metodičnih problemih. Na
konferencah je Steiner učitelje spodbujal, naj v vsakem otroku vidijo nekaj posebnega in mu
pomagajo, da najde samega sebe ter svoje bistvo. Učenci so bili uspešni, k čemur je veliko
pripomogel topel človeški odnos z učitelji (Carlgren, 1993: 21–23).
3.3 OSNOVNE ZNAČILNOSTI WALDORFSKE PEDAGOGIKE
Ko govorimo o waldorfski pedagogiki, imamo opravka s precej širokim pojmom. Kot sem že
zapisala, je direktor tobačne tovarne Waldorf Astoria Emil Molt s pomočjo dr. Rudolfa
Steinerja oblikoval prvo waldorfsko šolo. Pri tem snovanju je bilo Moltovo glavno vodilo
otrokom svojih delavcev omogočiti široko izobrazbo, ki ne bi temeljila zgolj na razvoju
umskih sposobnosti otroka, temveč bi mu s praktičnimi in umetniškimi dejavnostmi pomagala
oblikovati njegove roke in tudi srce. Rudolf Steiner je na osnovi antropozofskih spoznanj
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razvil povsem svojevrstno razumevanje procesa otrokovega odraščanja, kar je bila osnova za
nastanek učnega načrta ter predmetnika, ki naj bi omogočala otrokov celostni razvoj v
odgovornega, samostojnega in dejavnega človeka.
Navedla bom nekaj osnovnih zakonitosti, na katerih waldorfska šola temelji že od samega
začetka.
Rudolf Steiner je prvi opozoril na zakone duševnega življenja, njihovo veljavnost pa lahko
preverimo v konkretnem družbenem življenju. Pri predšolskem otroku je bistven nagon
posnemanja. Majhen otrok je pozoren na vse dražljaje v okolici in posnema prav vse – ne
samo tega, kar vidi, pač pa tudi prepričanje ljudi, s katerimi je obkrožen. Pri tem posnemanju
so bistvenega pomena moralne lastnosti, pri čemer je najpomembnejši stik med staršem in
otrokom. Če slednjega zanemarimo, človek vse življenje posnema druge. Poznamo primere,
ko so starši v zgodnji mladosti zanemarili svoje otroke, zato so bili ti obsojeni na življenje pod
vplivom živalskih nagonov, v globljem pomenu besede na nesvobodno življenje (Carlgren,
1993: 24).
Pri sedmih letih je v ospredju drug nagon. Otrok začne hoditi v šolo, se učiti. Bistveno je, da
začne iskati osebo, ki bi ji lahko povsem zaupala. Ta oseba je učitelj, ki otroku predstavlja
avtoriteto. Slednje se ne da doseči s silo in strogostjo. Otroci gradijo spoštovanje do tistega, v
katerem prepoznajo naklonjenost. Če je otrok v zgodnjem otroštvu razvil čut za posnemanje,
se sama po sebi prebudi tudi potreba po avtoriteti. V primeru, da tej potrebi ni zadoščeno, se
pomanjkljivosti lahko kažejo v kasnejšem življenju. Otroci postanejo neodločni, če so bili
prezgodaj prepuščeni odločanju in lastni presoji. Tisti, ki v zgodnji mladosti niso našli opore,
si kasneje poiščejo nadomestne avtoritete, npr. popularne pevce, športnike. Na čustvenem
področju jim manjka uravnovešenosti, kar otežuje neprisiljeno sodelovanje z ljudmi v
kasnejšem življenju (Carlgren, 1993: 24).
V času pubertete se v posamezniku prebudi sla po razumevanju in preizkušanju človeškega
življenja na vseh področjih. Človek se v tej fazi začne resnično zanimati za življenje. Okrog
sebe potrebuje ljudi, ki mu bodo s pomočjo pristnega medsebojnega stika pokazali pot do
znanja in dejavnosti, v katerih bo našel pravi smisel. Tisti otroci, ki so pred tem pridobili
dovolj trdnosti in odprtosti, v tej fazi začno poglobljeno razumevati svet okoli sebe.
Rudolf Steiner meni, da je treba pri odraščajočih otrocih privzgojiti naslednje družbene
lastnosti:
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-

»S posnemanjem v predšolski dobi čut za svobodo in neodvisnost drugih ljudi,

-

z avtoriteto v osnovni šoli občutek življenjske trdnosti in s tem sposobnost
demokratičnega sodelovanja,

-

z neavtoritativnim učenjem v tesnem človeškem odnosu z učiteljem v srednji šoli
poglobljeno zanimanje za svet in za življenjske razmere drugih ljudi« (Carlgren, 1993:
25).

V nadaljevanju bom predstavila osnovne značilnosti waldorfskega pedagoškega dela, ki jih
opredeljuje knjižica z naslovom Waldorfska pedagogika (1999).
3.4 UPOŠTEVANJE ŽIVLJENJSKIH OBDOBIJ IN RAZVOJNIH FAZ OTROKA
»Waldorfska pedagogika temelji na spoznanjih o odraščanju človeka in vpogledu v možnosti
in zakonitosti njegovega razvoja« (Antauer, 1999: 15).
Dr. Rudolf Steiner je razvil metodo neposrednega poučevanja preučevanja duhovne in
duševne resničnosti ter s tem raziskovanje človekovega duha ter njegove duše. S to metodo so
bili postavljeni temelji za šolo, ki bi spodbujala otrokov razvoj v vseh njegovih sposobnostih
in zmožnostih na različnih področjih. Waldorfski vrtec in šola sta oblikovana glede na tri
obdobja odraščanja. Proces odraščanja otroka je razčlenjen glede na preobrazbe, ki se
dogajajo v otroku. Upoštevajoč slednje waldorfska pedagogika razlikuje tri razvojne stopnje s
povsem posebnimi vsebinami, metodami vzgajanja in nalogami, ki usmerjajo delo
waldorfskih šol in vrtcev. Celotni razvoj do enaindvajsetega leta starosti je zaključena enota,
ki se zrcali v vsakem od treh obdobij: od rojstva do sedmega leta, od sedmega do štirinajstega
leta in od štirinajstega leta do polnoletnosti (Antauer, 1999: 16).
V prvem obdobju (od rojstva do sedmega leta starosti) je značilno zlasti posnemanje in
gibanje. Govorimo o obdobju, ko otrok največ časa preživi s svojo družino in vzgojitelji. V
drugem obdobju se otroci na drugačen način zavedajo sami sebe, drug drugega in svojega
okolja. To obdobje zaznamuje otrokovo izredno dojemanje, v ospredje so postavljena njegova
čustva. S puberteto se začne tretje obdobje, ki pomeni čisto novo razmerje posameznika v
odnosu do sveta, saj se mlad človek začne zavedati svoje lastne identitete. V njegovi
notranjosti se začno prebujati življenjski cilji in ideali. V času pubertete mladostnik že razvije
sposobnosti za presojanje različnih dogodkov in situacij, prav tako pa hrepeni po resnici kot
eni izmed najvišjih vrednot. Mladostnik se v tem obdobju začne učiti iz lastnih izkušenj, saj
lahko le na ta način najde svoj prostor v svetu (Antauer, 1999: 16–17).
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Ker se v svojem magistrskem delu ukvarjam s poučevanjem slovenščine na waldorfski
gimnaziji (govorimo torej o srednješolcih), bom v nadaljevanju nekaj besed namenila obdobju
pubertete in mladostništva.
Obdobje pubertete je za mladega človeka prelomno in polno sprememb. Poleg izrazitega
spolnega dozorevanja in ostalih bioloških procesov se mladostnik začne zavedati svoje
eksistence – sprašuje se o smislu bivanja. Za to obdobje je značilno intenzivno zanimanje za
svet in dogajanje okoli sebe. V notranjosti mladostnika se prebujajo življenjski cilji, ideali,
hkrati pa se izoblikuje tudi sposobnost presojanja in izražanja mnenja. Ker je to obdobje za
mladostnike zelo težavno, je še posebej pomembno, da imajo podporo družine, učiteljev,
okolja. Če upoštevamo zapisana dejstva, je potrebno definirati tudi metode poučevanja in
vsebine, namenjene srednješolcem v tem obdobju (Antauer, 1999: 25–26).
Waldorfske šole prelomno obdobje pubertete upoštevajo tako, da v svoj program vključujejo
različna družbena vprašanja, spoznavanje tehnologije, procesov gospodarskega življenja,
analizo in astronomijo, dijaki pa se preizkušajo zlasti v praktičnih dejavnostih: šivanju,
rezljanju, vrtnarstvu, slikanju, obdelovanju bakra, pletenju košar, mizarstvu in drugih
praktičnih predmetih, kjer je takoj vidna uspešnost ali pa neuspešnost izdelave določenega
izdelka. Vzgoja ni več odvisna zgolj od učitelja, pač pa je to čas učenja iz lastnih izkušenj, ko
se mladostnik na svoji poti sooči z različnimi ovirami in težavami. Mladostnik v tem obdobju
išče svoje mesto v svetu in si na podlagi različnih ovir ter preizkušenj oblikuje lastno
identiteto (Antauer, 1999: 26–27).
Sledijo še izsledki nekaterih raziskav o puberteti in delovanju najstniških možganov.
Priznan profesor klinične psihiatrije na UCLA School of Medicine Daniel Siegel v svojem
delu z naslovom Brainstorm: the power and purpose of the teenage brain (2015) obravnava
mladostništvo kot zapleteno življenjsko obdobje, povezano s številnimi procesi v možganih.
Slednje je potrebno dobro poznati, saj lahko le tako razumemo miselni in čustveni svet
mladostnikov.
Bistvene lastnosti pubertete se pojavijo zaradi naravnih in zdravih sprememb v možganih. V
najstniških letih se spremeni način razmišljanja, pomnjenja, odločanja, osredotočanja in
ustvarjanja vezi z drugimi. Spremembe v možganih povzročijo, da se v obdobju mladostništva
oblikujejo štiri lastnosti naše psihe: vključitev v družbo, povečan čustveni naboj, iskanje
novega in ustvarjalno raziskovanje. Vsaka od teh sprememb je nujna, saj povzroča pomembne
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premike v načinu čutenja, sodelovanja z drugimi, razmišljanja in sprejemanja odločitev v
mladostništvu (Siegel, 2015: 16–17).
Lastnost iskanje novega se pojavi zaradi »povečane želje po zadovoljstvu v krogotokih
mladostnikovih možganov«, kar spodbuja željo po polnejšem življenju in preizkušanju
novega, nepoznanega. Vključitev v družbo pomeni sklepanje novih prijateljstev in
povezovanje med vrstniki. Povečan čustveni naboj pomeni več energije in volje do življenja.
Ustvarjalno raziskovanje je tesno povezano s širšim zavedanjem. Mladostnikov nov
abstraktni in konceptualni način razmišljanja prinaša oblikovanje novih zamisli in pojav
novega, reševanje težav s pristopi »zunaj okvirov« ter dvom o statusu quo. Dejstvo je, da
omenjene spremembe v mladostnikovih možganih prinašajo tako priložnosti kot tudi tveganja
(Siegel, 2015: 17–19).
Raziskave o možganih v zadnjih letih prikazujejo zanimiva odkritja o delovanju možganov in
spremembah v strukturi v času mladostništva. Siegel pravi, da se v medijih pogosto pojavlja
razlaga, ki ni povsem resnična, in sicer da glavni nadzorni center možganov (prefrontalni
korteks), ki je v sprednjem delu prednjega režnja, dozori šele ob koncu mladostništva. Ta
»nezrelost« prefrontalnega korteksa naj bi bila vzrok za »nezrelo« vedenje najstnikov. Daniel
Siegel na tem mestu poudari, da mladostništvo ni obdobje, ki ga preprosto moramo preživeti,
pač pa je to čas življenja, ki ga moramo negovati. To pomeni, da ne gre samo za »zrelost« v
nasprotju z »nezrelostjo«, temveč za bistvene razvojne spremembe, ki omogočijo pojav novih
sposobnosti (Siegel, 2015: 62–63).
V mladostništvu se različni deli možganov med seboj povezujejo, kar imenujemo integracija.
Ena od posledic omenjenega procesa je rast vlaken kognitivnega nadzora, kar zmanjšuje
impulzivnost. Zato je v psihi mladostnika vedno več prostora, ki omogoča premislek o
različnih možnostih odziva. Druga posledica procesa integracije je poglobljeno razmišljanje o
bistvu, saj se mladostnik vse bolj zanaša na intuicijo in lahko sprejema modrejše odločitve. V
obdobju mladostništva se možgani spreminjajo v dveh razsežnostih. Zmanjša se število
osnovnih možganskih celic (nevronov) in njihovih povezav (sinaps). Ta proces imenujemo
»obrezovanje«. Preprosto povedano, ostanejo nam tiste sinaptične povezave, ki jih nenehno
uporabljamo, znebimo pa se tistih, ki jih ne potrebujemo več. Drugi način preoblikovanja
možganov je tvorba mielinske ovojnice, ki prekriva membrane med povezanimi nevroni. Ta
ovojnica omogoča pretok električnega toka, kar je povezano s pretokom in sinhronizacijo
informacij. Ti dve spremembi (obrezovanje in mielinizacija) omogočata, da postanejo

16

možgani mladostnikov bolj integrirani, s čimer razvijemo razmišljanje o bistvu (Siegel, 2015:
65–68).
Obrezovanje in mielinizacija preoblikujeta možgansko mrežo povezav. Preoblikovalne
spremembe v integrativnih sprednjih delih korteksa so odgovorne za to, da najstniki začnejo
razmišljati o življenju na abstrakten in konceptualen način ter se zavedati samih sebe.
Mladostnik začne ustvarjalno in zavestno raziskovati globlji pomen življenja, staršev, šole,
prijateljstva. Izkušnje so tiste, ki najstnikom pomagajo, da si na podlagi novega načina
razmišljanja ustvarijo širši pogled na svet, geni pa določajo, kdaj se te spremembe pojavijo
(Siegel, 2015: 73).
V najstniških letih se učna krivulja osredotoča na zapletenejše koncepte (v osnovni šoli
prevladuje učenje na podlagi dejstev in konkreten način razmišljanja). Razvoj možganov
pomeni, da lahko mladostniki razmišljajo abstraktno in konceptualno o vsem tistem, česar si
desetletnik sploh ne more predstavljati. Ena izmed pomembnejših sprememb je pojav
divergentnega mišljenja (način razmišljanja izven ustaljenih okvirov). Takšno ustvarjalno
raziskovanje obsega nove oblike sklepanja, dojemanja, reševanja težav z abstraktnim
pogledom na svet ter sposobnostjo refleksije. Širitev mladostnikovega zavedanja in
spremembe v načinu razmišljanja so posledica preoblikovanja možganov ter so sestavni del
mladostništva. Prenova korteksa omogoča pojav in razvoj ustvarjalnega raziskovanja ter
konceptualnega razmišljanja (Siegel, 2015: 74–75).
Kognitivna nevroznanstvenica Sarah-Jayne Blakemore je prišla do podobnih ugotovitev kot
profesor Daniel Siegel. V enem izmed predavanj z naslovom The mysterious workings of the
adolescent brain (dostopno na: https://www.english-video.net/v/sl/1563) je primerjala
prefrontalno skorjo najstnikov z odraslimi, saj je želela prikazati, kako je tipično »najstniško«
vedenje posledica rastočih in razvijajočih se možganov. V preteklem desetletju, zlasti zaradi
napredka tehnologij slikanja možganov (npr. slikanje z magnetno resonanco ali MR), so
nevroznanstveniki začeli intenzivno raziskovati delovanje možganov. Prav tako so bili
pozorni na spremembe, ki se dogajajo v strukturi možganov pri določeni starosti
posameznika. Zmotno je mišljenje, da se razvoj človeških možganov konča v zgodnjem
otroštvu. Možgani se namreč razvijajo še naprej, tudi skozi mladostništvo, tja do dvajsetega
ali tridesetega leta starosti.
Sarah-Jayne Blakemore mladostništvo opredeli kot življenjsko obdobje, ki se začne z
biološkimi, fizičnimi in hormonskimi spremembami in konča pri starosti, v kateri posameznik
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doseže neodvisno ter stabilno vlogo v družbi. V obdobju pubertete se najbolj izrazito
spremeni eden izmed možganskih predelov, ki se imenuje prefrontalna skorja. Gre za
pomemben del možganov, saj je vpleten v številne miselne funkcije, kot so načrtovanje,
odločanje, presojanje, nadziranje impulzov, zaviranje neprimernega vedenja. Prefrontalna
skorja omogoča samozavedanje, razumevanje drugih ljudi in sodeluje v vsakodnevnih
družbenih interakcijah. MR študije so pokazale, da je ta predel možganov podvržen
dramatičnemu razvoju ravno v obdobju pubertete. Volumen sivine v prefrontalni skorji se v
otroštvu povečuje, nato pa v puberteti vidno upade. Gre za zelo pomemben razvojni proces,
saj možganska sivina vsebuje telesa celic in povezave med celicami (sinapse), zmanjšanje
volumna sive snovi v prefrontalni skorji tako pripomore k odpravi neželenih sinaps. Ta proces
je delno odvisen od okolja, v katerem se posameznik nahaja – tiste sinapse, ki se uporabljajo,
se okrepijo, sinapse, ki pa se v nekem okolju ne uporabljajo, so odstranjene.
Sarah-Jayne Blakemore poudarja, da gredo možgani najstnikov skozi pomemben razvoj, kar
vpliva na številna področja njihovega življenja. Pravi, da to, kar je velikokrat izpostavljeno
kot problem v času pubertete – slaba kontrola impulzov, samozavest, povečano nagnjenje k
tveganju, ne bi smelo biti stigmatizirano, saj vse to odraža dejanske spremembe v možganih.
O delovanju možganov v času pubertete piše tudi specialistka pediatrije in doktorica
nevropediatrije Tina Bregant v članku z naslovom Razvoj, rast in zorenje možganov
(Psihološka obzorja, 2012). Tina Bregant pravi, da je tik pred puberteto prostornina sive
možganovine največja, nato pa se prostornina zmanjšuje. Spremembe v sivi možganovini
lahko razložimo s propadom in obrezovanjem sinaps (razloženo na prejšnji strani). Globoke
strukture, kot so bazalni gangliji, obe amigdali in hipokampusa, postanejo večje, spremeni pa
se tudi njihovo delovanje (Giedd, 2008 v Bregant, 2012: 6).
Najstniki so lahko zaradi svoje spontanosti, odkritosti in impulzivnosti, ki so vezane na
prefrontalno skorjo, in svoje neustrašnosti, vezane na amigdalo, pravi navdih odraslim. So
neustrašni, sprejmejo tveganje, pogumni, kršijo pravila družbe in ne upoštevajo avtoritete, se
družijo s sebi enakimi in so telesno izredno zmogljivi.
Poudariti je potrebno, da imajo na vedenje najstnika izjemen vpliv tudi starši. Konec leta 2009
so v študiji, objavljeni v Journal of Research on Adolescence, ugotovili, da se tisti starši, ki so
imeli negativna pričakovanja do svojih otrok, kasneje soočajo z bolj odklonskimi in
škodljivimi vedenji najstnikov. Tisti najstniki, ki so bili bolj povezani s starši, so bili kasneje
zadovoljnejši in akademsko uspešnejši (Buchanan in Hughes, 2009 v Bregant, 2012: 6).
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Ob upoštevanju zgoraj opisanih znanstvenih pogledov na delovanje možganov najstnikov
lahko rečemo, da waldorfske šole s svojimi načeli in pristopi pomembno vplivajo na celovit
razvoj mladostnika. Upoštevanje specifičnih sprememb v obdobju mladostništva (zlasti
možganskih) je ključnega pomena pri oblikovanju posameznika v zrelo in odraslo osebnost.
3.5 VLOGA STARŠEV
Pri ustanavljanju waldorfskih šol je vloga staršev izjemnega pomena. Pobuda za ustanovitev v
zahodnoevropskih državah najpogosteje pride prav od staršev. Za kvalitetno delovanje
waldorfske šole je zelo pomembno medsebojno sodelovanje staršev in učiteljev oz.
vzgojiteljev. Razumevanje med slednjimi otrokom pomaga zagotavljati čim boljše pogoje za
delo in učenje. Starši se vključujejo v različne šolske dogodke, pomagajo pri razvoju s svojim
strokovnim znanjem, pri urejanju šolskega okolja in razredov, pomembno vlogo pa imajo tudi
pri ustvarjanju pozitivne podobe o šoli. Waldorfski učitelji posvetijo veliko pozornosti
povezovanju s starši: roditeljski sestanki, redne govorilne ure in starševski večeri. Za uspešno
sodelovanje je potrebna zavestna odločitev staršev ZA waldorfsko šolo, pri učiteljih pa
spoštovanje in sprejemanje raznolikosti otrok in staršev. Starši imajo možnost, da se povežejo
tudi na mednarodni ravni, kar omogoča Evropska zveza waldorfskih staršev. Slednja si
prizadeva, da bi imele waldorfske šole v posameznih državah enak položaj, kot ga imajo
javne šole. Tovrstna mednarodna povezanost je izjemnega pomena zlasti, če se družina preseli
v drugo državo in želi svojega otroka v novem okolju vključiti v isti sistem izobraževanja
(Antauer, 1999: 30–31).
3.6 VLOGA ROČNIH SPRETNOSTI IN UMETNOSTI
Bistvena naloga umetnosti je v človeku vzpostaviti harmonično ravnovesje čutenja, hotenja in
mišljenja. Umetnost je tista, ki nagovori človekovo notranjost oz. njegovo bistvo. Pri
umetniškem delovanju se zunanji dražljaji povežejo z notranjimi občutki in vtisi. Srečujemo
se z nalogami, ki jih pred nas postavlja zunanji svet. Slednje so odvisne od »snovi«, ki jo
obdelujemo, npr. ton, gibanje, barva, les … Če se v »snov« ne vživimo, naloge ne moremo
uspešno rešiti. Ta proces spremljajo mnoga doživetja, kot so presenečenje, jeza, obup,
pričakovanje, novo upanje, silno veselje do ustvarjanja (Antauer, 1999: 31–32).
V waldorfski pedagogiki je umetnost bistvo, okoli katerega se oblikuje celovit pristop učitelja
in vzgojitelja. Umetnost predstavlja rdečo nit vzgoje in izobraževanja. Govorimo o
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umetniških dejavnostih, kot so risanje, ročna in rokodelska dela, evritmija 1 , igranje
instrumentov, zbor in orkester, igranje in recitiranje dramskih del. Waldorfske šole imajo v
svojih predmetnikih veliko praktičnih predmetov (bistvena razlika v primerjavi z javnimi
šolami). Praktični pouk ustvarja usklajeno gibanje in izostri čute. Glavni cilj pouka ročnih del
so pridobivanje večje spretnosti prstov in rok, veselje pri delu, razvijanje opazovanja ter
zmožnost koncentracije. Razlik med spoloma ni – šivajo, kvačkajo, pletejo tako dekleta kot
fantje. Različni načini obdelovanja lesa (rezanje, piljenje, struganje) od učencev in učenk
zahtevajo, da ob uporabi materiala in orodja izostrijo vodenje svoje volje ter razvijejo čut za
resničnost. Obdelovanje lesa, kovin, vrtnarjenje in lončarstvo so dejavnosti, pri katerih dijaki
zavestno razvijajo zmožnost stvarnega mišljenja ter natančnega in strokovnega dela (Antauer,
1999: 32–33).
Kot je razvidno iz zapisanega, je ena izmed glavnih razlik med waldorfsko šolo in javno šolo
ravno poudarek, ki ga waldorfske šole dajejo praktičnim in umetnostnim predmetom. Slednji
so po waldorfski filozofiji izjemnega pomena, saj krepijo dijakovo voljo ter njegovo zmožnost
koncentracije.

1

Evritmija je gibalno-umetniški predmet, ki je značilen samo za waldorfske osnovne šole in gimnazije in najbolj
zgoščeno uresničuje načela waldorfske pedagogike. Pouk evritmije vedno poteka ob živi govorjeni besedi
(recitator je učitelj evritmije sam) in živi glasbi, zato je na urah evritmije ob učitelju evritmistu vedno prisoten
tudi korepetitor.
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4 WALDORFSKA GIMNAZIJA
Waldorfska gimnazija deluje po specifičnih pedagoških načelih, ki izhajajo iz waldorfske
pedagogike. Celoten učno-vzgojni proces (predmetnik, učni načrti, urnik) izhaja iz
poznavanja in upoštevanja dijakovega fizičnega in duhovno-duševnega razvoja, njegovega
povezovanja s svetom, v katerem biva. Waldorfske gimnazije težijo k temu, da dijaki in
dijakinje odrastejo v ustvarjalne, socialne, odgovorne in zrele svobodne osebnosti.
Upoštevajoč slednje so izbrane vsebine in načini poučevanja. Temeljni poudarek je na
umetniškem načinu poučevanja vseh predmetov, tudi naravoslovnih. Po načelih waldorfske
pedagogike je tudi pouk naravoslovnih predmetov umetnost. Slednja je tista, ki med hotenjem
in mišljenjem v čutenju zajema celotnega človeka – waldorfska pedagogika je pravzaprav
pedagogika za glavo, srce in roke. Za waldorfsko gimnazijo je značilen neselektiven
pedagoški pristop, kar pomeni, da vključuje dijake in dijakinje ne glede na spol, veroizpoved,
socialno in kulturno poreklo, narodno pripadnost ter v okviru možnosti duševno in telesno
konstitucijo (Lah, 2009: 1).
Profesor slovenščine na waldorfski gimnaziji v Ljubljani dr. Klemen Lah v Internem gradivu
za učni načrt iz slovenščine za waldorfsko gimnazijo (2015) podrobneje piše o predmetniku,
učnem načrtu, metodah poučevanja ter organizaciji pouka. Omenjeni dokument vsebuje
temeljne podatke o specifikah poučevanja slovenščine na waldorfski gimnaziji.
Učni načrt in predmetnik waldorfske gimnazije temeljita na duševnem, telesnem, socialnem in
čustvenem razvoju dijaka med 14. in 18. letom. Praktični pouk ter možnost umetniškega
izražanja omogočata dijakom boljše razumevanje in poznavanje samega sebe, bogatejše
notranje doživljanje, s tem pa širitev možnosti za poklicno odločanje. Praktični predmeti
razvijajo vztrajnost v določeni dejavnosti ter krepijo mladostnikovo voljo. Za waldorfsko
gimnazijo je značilno razvijanje interesa dijakov za dejavno poseganje v svet. Vse dejavnosti
so usmerjene v osmišljanje posameznikove eksistence in razvijanje samoiniciative.
Waldorfska gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet, razvija inovativnost,
ustvarjalnost, seznanja s sodobnimi tehnologijami ter spodbuja interes za teoretična znanja.
Dijakom zagotavlja širok spekter znanja za nadaljevanje izobraževanja, hkrati pa omogoča
refleksijo o mejah vednosti. Značilen je celosten, globalen pristop v izobraževanju, ki temelji
na sintezi in soodvisnosti vednosti z različnih področij ter kompleksnosti sveta. Pomembno je,
da se dijaki z umetnostjo ne srečujejo samo teoretično, temveč imajo možnost lastnega
izražanja na področju likovne, dramske in glasbene umetnosti (Lah: 2015: 1).
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5 CILJI
Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v 2. členu Zakona o gimnazijah (1996). Poleg tega so
cilji waldorfske gimnazije nadgrajeni v duhu vrednot in načel waldorfske pedagogike ter
klasično-humanistične tradicije.
Interno gradivo za učni načrt iz slovenščine za waldorfsko gimnazijo (2015) navaja naslednje
cilje, ki jih spodbuja waldorfska gimnazija:


vzpodbujanje skladnega razvoja posameznika na telesni, duševni in duhovni ravni,



vzpodbujanje razvoja k socialni zrelosti posameznika,



prepoznavanje ustvarjalnih sposobnosti in talentov ter spodbujanje njihovega
celostnega razvoja,



prepoznavanje in odpravljanje mladostnikovih razvojnih šibkosti,



vzpodbujanje in učenje zdravih oblik komuniciranja ter obvladovanje tehnik
komuniciranja v konfliktnih situacijah (socialne veščine),



razvijanje ekološke ozaveščenosti, razmišljanja in ravnanja,



razvijanje ročnih spretnosti v luči uravnoteženega razvoja (roke, srce, glava),



spoznavanje in razvijanje celostne zavesti skozi čas in prostor,



razvijanje sposobnosti za soočanje in reševanje problemov ter seznanjanje z oblikami
pomoči, ki obstajajo v družbi,



spodbujanje in razvijanje zaupanja v lastne sposobnosti,



razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v
slovenskem oziroma v maternem jeziku,



razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v tujih
jezikih,



vzgojo za odgovorno varovanje svobode, za strpno, miroljubno sožitje in spoštovanje
soljudi,



razvijanje zavesti o pomenu narodne identitete in kulture ter poznavanju bližnjega in
širšega družbenozgodovinskega okolja; razvijanje zavesti o pravicah in odgovornostih
človeka in državljana,



posredovanje znanja, potrebnega za nadaljevanje izobraževanja na visokošolskem in
univerzitetnem študiju v Republiki Sloveniji in mednarodni ravni, posebej v EU
(doseganje mednarodno primerljivih standardov znanj za življenje in nadaljevanje
šolanja),
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vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti
za življenje v socialno usmerjeni demokratični družbi,



omogočanje skladnega osebnostnega razvoja, ki bo ustrezal dijakovim sposobnostim
in zakonitostim razvoja,



razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško
izražanje, vzpodbujanje lastne ustvarjalnosti in inovativnosti,



starosti primerno razvijanje kritične moči razsojanja, odgovornosti in čustvene
inteligence,



razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije in seznanjanje z drugimi kulturami in
civilizacijami,



vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,



razvijanje pripravljenosti za vzpostavljanje svobodne, demokratične in socialno
pravične države,



prebujanje zavesti o odgovornosti za lastno zdravje in zdravje drugih,



razvijanje zavesti o pravicah in odgovornostih človeka in državljana,



razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško
izražanje,



spoznavanje možnosti za nadaljnjo življenjsko in poklicno pot,



seznanitev s pomenom in vplivom medijev (radio, TV, časopis, splet, socialna omrežja
...).

Ker v magistrskem delu primerjam značilnosti waldorfske gimnazije z javno gimnazijo, bom
na tem mestu navedla, katere splošne cilje in kompetence opredeljuje Učni načrt za
slovenščino za gimnazije (2008).
»Predmet slovenščina omogoča razvijanje osebne, narodne in državljanske identitete ter
ključnih zmožnosti vseživljenjskega učenja – predvsem sporazumevanje v slovenščini,
socialno, estetsko, kulturno in medkulturno zmožnost, učenje učenja, digitalno pismenost,
samoiniciativnost, kritičnost, ustvarjalnost, podjetnost ipd.
Dijaki/dijakinje se zavedajo pomembne vloge slovenskega jezika v svojem osebnem,
družbenem in poklicnem življenju.
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• Zavedajo se, da je slovenski jezik državni in uradni jezik v Republiki Sloveniji, poznajo pa
tudi položaj italijanskega in madžarskega jezika ter drugih jezikov v Republiki Sloveniji ter
položaj slovenskega jezika v zamejstvu in izseljenstvu. Z razumevanjem izrazne in
ustvarjalne enakovrednosti slovenščine v družbi evropskih jezikov razvijajo pomembne
sestavine socialne zmožnosti.
• Zavedajo se, da je slovenski jezik temeljna prvina njihove državljanske identitete, skupaj s
književnostjo pa tudi najpomembnejši del slovenske kulturne dediščine; tako si oblikujejo
svojo državljansko zavest.
• Tisti, za katere je slovenščina materni/prvi jezik, se zavedajo, da je slovenščina zanje najbolj
naravna socializacijska danost, saj se z njo vseskozi, najlaže in najuspešneje izražajo, ter da je
slovenščina temeljna prvina njihove osebne in narodne identitete; tako si oblikujejo svojo
narodno zavest« (Učni načrt za slovenščino za gimnazije, 2008).
Kot je razvidno, so splošni cilji waldorfske gimnazije precej podobni ciljem javne gimnazije,
opredeljenim v Učnem načrtu za slovenščino za gimnazije (2008). Obe gimnaziji se
osredinjata na doseganje naslednjih ciljev: razvijanje pismenosti ter sposobnosti za
razumevanje, izražanje in sporočanje v slovenskem oziroma maternem jeziku, razvijanje
zavesti o pomenu narodne identitete ter kulture in ohranjanje lastne kulturne dediščine.
Razlika je zgolj v tem, da waldorfska gimnazija splošne cilje opredeljuje v skladu z načeli in
vrednotami waldorfske pedagogike (vzpodbujanje skladnega razvoja posameznika na telesni,
duševni in duhovni ravni, razvijanje ročnih spretnosti v luči uravnoteženega razvoja …).

5.1 KOMPETENCE
Tako kot cilji so v Internem gradivu za učni načrt iz slovenščine za waldorfsko gimnazijo
(2015) opredeljene tudi naslednje kompetence, ki jih spodbuja in razvija waldorfska
gimnazija.
a) Bralna pismenost (sposobnost razumevanja, uporabe in refleksije na pisano besedilo, ki jo
potrebuje posameznik, da bi lahko uresničeval svoje cilje, razvijal znanje in možnosti za
uspešno družbeno delovanje).
b) Matematična pismenost (sposobnost identificiranja, razumevanja in uporabe matematike
ter sposobnost utemeljenega presojanja o vlogi matematike v posameznikovem sedanjem in
prihodnjem zasebnem življenju, poklicnem delu in družbenih aktivnostih).
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c) Predmetno-neodvisne oz. transverzalne kompetence, t. i. generične spretnosti (npr.
sporazumevanje, reševanje problemov, logično mišljenje, vodenje, ustvarjalnost, motivacija,
timsko delo, sposobnost učenja).
č) Osebne kompetence (npr. radovednost, motivacija, ustvarjalnost, skeptičnost, poštenost,
navdušenje, samospoštovanje, zanesljivost, odgovornost, iniciativnost, vztrajnost).
d) Socialne ali medosebne kompetence (sposobnost posameznika, da vzpostavlja in vzdržuje
odnose z drugimi ljudmi v zasebnem in poklicnem življenju; sem sodijo komuniciranje,
jezikovne spretnosti, zavedanje drugih kultur ter njihovo spoštovanje, aktivno državljanstvo
...).
e) Informacijska in komunikacijska tehnologija (zmožnost za iskanje, izbiro in uporabo
ustreznih podatkov in informacij, ustvarjalna in kritična uporaba IKT).
f) Jezikovne kompetence (sposobnost uporabe jezika v različnih govornih položajih ima
velik pomen za družbeni in gospodarski razvoj, povečuje možnost za zaposlitev, spodbuja
razvoj generičnih kompetenc …).
Opisane kompetence, ki jih razvija waldorfska gimnazija, primerjajmo s kompetencami
(zmožnostmi), ki so navedene v Učnem načrtu za slovenščino za gimnazije (2008).
» • Dijaki/dijakinje razvijajo zmožnost pogovarjanja, poslušanja (gledanja), branja,
pisanja in govorjenja raznih besedil.
• Dijaki/dijakinje razvijajo jezikovno, slogovno in metajezikovno zmožnost v slovenskem
knjižnem jeziku.
• Dijaki/dijakinje razvijajo zmožnost literarnega branja kot specifično podvrsto
sporazumevalne zmožnosti. Usposabljajo se za branje in interpretacijo literarnih besedil:
doživljajo, razumevajo, aktualizirajo in s pomočjo svojih izkušenj, književnega znanja in
splošne razgledanosti vrednotijo ter poimenujejo idejno-tematske in slogovno-kompozicijske
plasti literarnih besedil iz domače in prevodne sodobne, novejše in starejše književnosti.
• Dijaki/dijakinje se občasno preizkušajo v pisnem in govornem (po)ustvarjanju literarnih
besedil in tako poglabljajo zmožnost estetskega doživljanja.
• Dijaki/dijakinje ob interpretaciji literarnih besedil razvijajo zmožnost tvorjenja
raznovrstnih neumetnostnih besedil; razumevanje in vrednotenje teh procesov spodbuja
učenje učenja.
• Dijaki/dijakinje ob interpretaciji razvijajo estetsko in kulturno zmožnost: literarna besedila
opredeljujejo po zvrstno-vrstni pripadnosti, prepoznavajo in vrednotijo posebnosti njihove
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literarnoumetniške sestave, jih umeščajo v prostor in čas, se seznanjajo z njihovimi avtorji ter
s temeljnimi kulturnozgodovinskimi okoliščinami njihovega nastajanja in sprejetosti pri
bralcih.
• Dijaki/dijakinje se ob razvrščanju besedil sistematično seznanjajo z razvojem slovenske
književnosti in s sočasnimi smermi, z avtorji in deli iz evropske oziroma svetovne
književnosti ter prek tekstno-kontekstnih primerjav, presoj in medpredmetnih povezav
razvijajo medkulturno zmožnost« (Učni načrt za slovenščino za gimnazije, 2008).
Tudi kompetence waldorfske gimnazije so kompatibilne s kompetencami, ki jih predvideva
javna gimnazija. Morda so kompetence waldorfske gimnazije opredeljene malce bolj splošno
in v skladu z načeli waldorfske pedagogike (ustvarjalnost, radovednost, timsko delo,
sposobnost reševanja problemov, logično mišljenje), kompetence, ki jih razvija javna
gimnazija, pa so v Učnem načrtu za slovenščino za gimnazijo precej strukturirane. Slednji v
ospredje postavlja zmožnost literarnega branja, kar omogoča poglobljeno in natančno
razgledanost po literarnem kakor tudi po jezikovnem sistemu.
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6 METODE POUČEVANJA
Osnovni poudarek pri vseh predmetih je na umetniškem 2 in fenomenološkem načinu
poučevanja. To pomeni, da je učno snov potrebno podati tako, da dijake vzpodbudi in
nagovori k aktivnosti na njihovem emotivnem ter kognitivnem področju. Učitelj v učnem
procesu dijakom omogoči razvijanje sposobnosti zaznave, neposredno izkušnjo, spoznavanje
osnovnih tehnologij ter opazovanje pojavov z različnih zornih kotov. S pomočjo lastne
aktivnosti dijaki pridejo do končnih zaključkov in spoznanj. Na ta način učno snov
medsebojno povežejo, sprejmejo za svojo in jo ponotranjijo. Vse to krepi zaupanje v svet,
razvija iniciativnost ter sposobnost osebne presoje. Tako zastavljen pouk zahteva aktivno
vključenost in komunikacijo vseh. Waldorfska gimnazija kot pomembno metodo dela
poudarja skupinsko delo in učenje drug od drugega, kjer je bistveno medsebojno sodelovanje
ter dopolnjevanje dijakov za dosego skupnega cilja. S tem dijaki in dijakinje razvijajo
razumevanje zakonitosti delovanja skupine in kultivirajo socialno zavedanje (Lah, 2009: 6–7).
Poudarjen je pomen in vloga umetniških predmetov. Na primer, pri likovni in glasbeni
umetnosti je poudarek na praktičnem delu dijaka, kar je ena izmed bistvenih razlik v
primerjavi z javnimi gimnazijami. Glavni poudarek pri pouku je praktično-umetniško
ustvarjanje z različnimi umetniškimi sredstvi v različnih tehnikah. Ob tem dijaki spoznavajo
raznolike izrazne možnosti in pridobijo tudi teoretično znanje. Pomembno je tudi uvajanje
avtentičnega učenja. V waldorfski gimnaziji so vsi deli pouka naravnani tako, da se dijaki in
dijakinje učijo v čim bolj avtentičnih, živih situacijah in čim manj samo ex chatedra. Že od
samega začetka waldorfske šole poučevanje velikokrat poteka izven učilnic – v naravi,
muzejih, galerijah (Lah, 2009: 7).

2

Na waldorfskih šolah poučujejo vse predmete v tesni povezavi z umetnostjo. Tudi pouk matematike je
umetnost.
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7 ORGANIZACIJA POUKA
Na waldorfski gimnaziji je organizacija pouka malce specifična zaradi predmetnika in načina
dela pri pouku. Klemen Lah v svojem prispevku Waldorfska gimnazija (2009) predstavi
naslednje posebnosti pri organizaciji pouka.
Poučevanje v epohah
Poučevanje akademskih predmetov, z izjemo matematike in slovenščine, poteka v tri- ali
štiritedenskih učnih obdobjih (epohah), ko imajo dijaki posamezen predmet na urniku vsak
dan v tako imenovani glavni uri, ki traja od 8.00 do 9.55. Ostali predmeti se izvajajo v rednem
tedenskem ritmu po urniku. Pouk matematike in slovenščine poteka kombinirano – deloma v
rednih tedenskih urah, delno v učnih obdobjih.
Delitve razreda na manjše skupine pri določenih predmetih
Waldorfska pedagogika zaradi svojih holističnih metod in načel, kot sta npr. doživljajska
pedagogika, avtentično učenje, zahteva poučevanje v manjših skupinah. Holistični pristop
waldorfske pedagogike ne dopušča poučevanja v velikih skupinah, saj se v njih razvijajo
zlasti kognitivne zmožnosti in sposobnosti (zaradi pogoste uporabe frontalne metode), manj
pa socialne in emocionalne. Pri slovenščini delitev na manjše skupine omogoča razvoj
komunikacijskih zmožnosti, intenzivnejšo komunikacijo med učiteljem in dijakom ter bolj
nadzorovan proces dela, kar je še posebej pomembno pri vsebinah, ki zahtevajo več
samostojnega dela dijakov in dijakinj.
Mednarodno sodelovanje waldorfskih šol
Waldorfske šole predstavljajo največje neodvisno vzgojno-izobraževalno gibanje v svetu.
Mednarodno sodelovanje poteka na več nivojih in zagotavlja veliko medsebojno
kompatibilnost programa ne glede na to, kje se izvaja. Ker je učni program waldorfskih šol
precej podoben, dijakom omogoča, da en trimester obiskujejo pouk v tujini (praviloma v 2. ali
3. letniku). Na gostujoči šoli se dijaki vključijo v redni pouk in imajo takšne obveznosti kot
tamkajšnji dijaki. Takšne izmenjave širijo dijakov pogled na svet, vplivajo na razumevanje
lastne in tuje kulture ter stopnjo tolerance. Waldorfska gimnazija v Ljubljani izpelje kar nekaj
projektov v sodelovanju s tujimi waldorfskimi šolami. Pogosta oblika mednarodnega
sodelovanja so tudi obiski tujih predavateljev, ki poučujejo del posameznega učnega obdobja
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oz. epohe. Takrat poteka pouk v angleščini, s čimer uresničujejo več ciljev (vzgojne,
izobraževalne …).
Tutorstvo
Poleg razrednika dobi vsak dijak tudi mentorja oziroma tutorja, ki spremlja dijakovo delo ter
njegov razvoj in napredek. Dijak lahko tutorju zaupa svoje težave in uspehe. Prav tako pa
lahko tutor sodeluje z dijakovimi starši.
Poudariti moramo, da imajo dijaki in dijakinje waldorfske gimnazije možnost dodatnega leta
(5. letnik) za pripravo na maturo. Slednje učitelje razbremeni časovnega pritiska in hitenja pri
obravnavi posameznih besedil.
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8 PREDMETNIK IN UČNI NAČRTI
8.1 PREDMETNIK
Predmetnik waldorfske gimnazije je obširnejši kot predmetnik javnih gimnazij. Poleg
akademskih predmetov vključuje tudi predmete, ki prispevajo k doživljajskemu in
emotivnemu razvoju, ter predmete praktičnih dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na dijakovo
vztrajnost ter voljo.
Del predmetnika waldorfske gimnazije so:
-

umetniški predmeti (likovni pouk, glasbeni pouk, evritmija),

-

predmeti praktično-umetniškega oblikovanja (mizarstvo, knjigoveštvo, krojenje in
šivanje, kartonaža, lončarstvo, oblikovanje kovin, pletenje košar).

Tedenska učna obveznost dijakov in dijakinj waldorfske gimnazije znaša 36 ur. Predmetom
praktično-umetniškega oblikovanja in umetniškim predmetom je namenjena skoraj četrtina ur.
Učni načrt waldorfske gimnazije vključuje nekatere vsebine, ki so značilne zgolj za
waldorfske šole. Pri pouku slovenščine se v 3. letniku obravnava npr. pesnitev Parsifal
predvsem z vidika etičnih in eksistencialnih vprašanj (v javnih gimnazijah učni načrt te
pesnitve ne predpisuje). Razporeditev učne snovi je na waldorfskih gimnazijah vezana na
razvojno obdobje mladostnika in vprašanja, s katerimi se sooča med odraščanjem. Cilji
waldorfske gimnazije se uresničujejo tudi izven pouka v razredu. Takšne dejavnosti so
gledališke uprizoritve, šole v naravi, praktikumi, zaključni projekt, umetnostno-zgodovinska
ekskurzija (Lah, 2009: 2).
8.2 DODATEK K PREDMETNIKU
PRAKTIKUMI
Delo na terenu ali praktikumi so del programa v prvih treh letnikih. Glavni cilj tovrstne
dejavnosti je povezati dijake in dijakinje z različnimi izkušnjami ter delovnimi okolji. V 1.
letniku dijaki in dijakinje preživijo dva tedna na ekoloških kmetijah v tujini in Sloveniji.
Aktivno se vključijo v življenje in delo posamezne družine, sproti pa pišejo tudi dnevnik. V 2.
letniku se ukvarjajo z geodetskimi merjenji na terenu, kjer se seznanijo s teoretično osnovo
merjenj, opravijo geodetske meritve in izdelajo natančen zemljevid izbranega področja. 3.
letnik vključuje dvotedenski socialni praktikum, ki je sestavljen iz teoretičnega dela, kjer
obravnavajo različne principe socialnega dela, ter iz praktičnega dela v ustanovi, ki se ukvarja
s socialnim delom (dom za ostarele, vzgojni zavod, bolnišnica) (Lah, 2009: 3).
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GLEDALIŠKE UPRIZORITVE
Na waldorfski gimnaziji se razredna gledališka igra izvaja na polovici drugega letnika in na
koncu četrtega letnika. Gledališka igra predstavlja primer dobre prakse avtentičnega in
sodelovalnega učenja ter timskega dela. Od prvega branja do nastopa traja približno sedem do
osem tednov. Delo poteka pod vodstvom profesionalnega režiserja, v sodelovanje sta
vključena tudi eden ali dva učitelja šole. Pri gledališki uprizoritvi sodeluje celoten razred, ne
glede na posameznikove igralske interese ali talente. Gledališko delo se izbere na podlagi
velikosti razreda in njegovih socialnih ter učno-vzgojnih specifik. Razdelitev vlog ne temelji
na tem, kdo bi lahko najhitreje in najbolje obvladal določen lik, pač pa sledi učno-vzgojnim
ciljem za posameznega dijaka. Igro dijaki uprizorijo najmanj dvakrat, vključeni pa so tudi v
celoten proces ustvarjanja gledališke uprizoritve. Namen gledališke igre je vzpostaviti
razredni dialog in tesno medsebojno sodelovanje dijakov. Produkcija gledališke igre je
izjemnega pomena za razvoj določenih kompetenc. Ob branju dramskega besedila
(slovenskega ali tujega) dijaki in dijakinje razvijajo bralno pismenost – v besedilo se morajo
vživeti, ga podoživeti (izraziti občutke, čustva) in ga reflektirati. Skozi celoten proces
nastajanja uprizoritve dijaki razvijajo veščine komuniciranja ter jezikovne kompetence. Dijaki
morajo na glas brati in nastopati, kar povečuje njihove jezikovne zmožnosti (Lah, 2009: 3–4).
ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA
Zaključna projektna naloga je enoletno delo dijakov na temo, ki si jo izberejo sami. Delo se
začne že v 3. letniku, konča pa potem v četrtem. Dijak mora izdelati teoretično nalogo in
pripraviti praktične vsebine o izbrani temi, nato sledi 20-minutna javna predstavitev, kjer
dijak predstavi potek in rezultate svojega dela. Dijak si lahko izbere tematiko s katerega koli
področja, pri delu pa ga usmerjata notranji (učitelj na šoli) in zunanji mentor, ki je strokovnjak
na področju, katero dijak raziskuje. Dijaki in dijakinje morajo nalogo napisati ročno (približno
40 lastnoročno napisanih in ilustriranih strani) in jo oddati v vezani obliki. Cilj projektne
naloge je poglobljeno in temeljito raziskovanje ene tematike ter individualni razvoj dijaka.
Hkrati je izzvana dijakova samoorganizacija, individualna moč presojanja, razvija pa se tudi
dijakov čut za odgovornost. Zaključna projektna naloga tako rekoč predstavlja waldorfsko
maturo in pomeni velik praznik za šolo (Lah, 2009: 4–5).
UMETNOSTNO-ZGODOVINSKA EKSKURZIJA
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Umetnostno-zgodovinska ekskurzija traja tri tedne in praviloma poteka na koncu 3. letnika ali
pa v začetku 4. letnika. Je izrazito medpredmetna, vanjo so vključeni naslednji predmeti:
geografija, umetnostna zgodovina (zlasti arhitektura), zgodovina, likovna in glasbena
umetnost ter filmska vzgoja (Lah, 2009: 5).
ŠPORTNA VZGOJA IN ŠOLE V NARAVI
Ker je telesni razvoj pomemben del celostnega razvoja posameznika, ima športna vzgoja na
waldorfski gimnaziji pomembno vlogo. Ure športne vzgoje so integrirane v šole v naravi,
številne dejavnosti med poukom, med praktikume … Zanimiv je podatek, da ure športnih
aktivnosti dosegajo ure oz. normative športnih gimnazij. V prvih treh letnikih so šole v naravi
zasnovane kot 3- ali 4-dnevni projekti, kjer se praviloma povezujejo učni cilji štirih
predmetov: športne vzgoje, zgodovine, geografije in slovenščine. Ena od takšnih šol v naravi
se imenuje Soška fronta. Pot namreč poteka od slapa Savice, preko krnskega pogorja do
doline Soče in se zaključi v Kobaridu. Dijaki in dijakinje obiščejo in vidijo spomenike 1.
svetovne vojne v naravi (skrivne jarke, prehode, bunkerje, zapuščene kasarne) ter raziskujejo
ostaline, ki so še ohranjene. Na ta način dobijo občutek oz. vtis, kako je potekalo pozicijsko
bojevanje v visokih gorah. Učitelj slovenščine lahko za domače branje pripravi obravnavo
vojnih romanov (npr. V. Zupan, E. Hemingway). Dijaki se skozi branje lahko vživijo v
konkretno osebo in čas, ki je povezan s soško fronto in nadaljnjo zgodovino 20. stoletja. To
izvajajo kot večerno branje, dijaki pa sami izvedejo tudi literarni večer (Lah, 2009: 6).
8.3 UČNI NAČRTI
V tem podpoglavju povzemam bistvene značilnosti učnih načrtov, o katerih piše Frans
Carlgren v svojem delu Vzgoja za svobodo: pedagogika Rudolfa Steinerja (1993).
Na waldorfski šoli obravnavajo dela s konca 18. in začetka 19. stoletja pri pouku književnosti
v prvem letniku sočasno s kronološkim pregledom in razvojem literature. V času
Napoleonovih pohodov in francoske revolucije so bili nekateri sodobniki prepričani, da se je
začelo obdobje apokaliptičnih sprememb. Kaos na političnem področju je pomenil razcvet
kulturnega področja. V evropskem prostoru je delovalo veliko pesnikov, skladateljev,
filozofov. Ukvarjali so se s temeljnimi vprašanji bivanja, kot so osamljenost, konflikti,
ločitve, tesnoba, smisel življenja, strah pred smrtjo, dvom o obstoju Boga, vojna, lakota,
trpljenje. Te tematike so postale ključne za nastanek vrhunskih in kvalitetnih del, ki so
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aktualna še danes. Primer takšne osebnosti je Goethe, ki ga lahko štejemo za nemško kulturno
osebnost te dobe. Njegova dela odpirajo pomembna človeška vprašanja (Carlgren, 1993: 238).
V drugem letniku so dijaki stari približno 16 let in so na prehodu iz trdne družinske celice v
življenje posameznika. Pri pouku književnosti izberemo učno snov, ki obravnava podobno
snov v nekem zgodovinskem obdobju. Slednjo najdemo v srednjeveški književnosti (npr.
Pesnitev o Nibelungih). V drugem letniku eno izmed obdobij uporabimo za obravnavanje
osnovnih pojmov poetike in metrike. Pri tem lahko navedemo različne pesniške oblike in
figure kot izraz različne zavesti v določenem obdobju. V zgradbi literarnih zvrsti (lirika,
epika, dramatika) učitelj skupaj z učenci odkriva najpomembnejše psihološke ter literarnoumetniške značilnosti (Carlgren, 1993: 240).
V tretjem letniku (11. razred) dijaki spoznajo srednjeveško literaturo. Poudarek je na viteškem
romanu nemškega avtorja Wolframa von Eschenbacha z naslovom Parzival. Njegova pot se
začne z neumnim obnašanjem in govorjenjem neizkušenega mladeniča, nadaljuje se v
neuspehu, dvomu, uporu, negotovosti ter vodi do poglobljenega odkritja samega sebe.
Wolfram v tem romanu opisuje življenjsko pot, ki ima nekaj splošno človeškega. Če se v
omenjene tri stopnje poglobimo, jih lahko vsak posameznik prepozna v svojem življenju vsaj
do neke mere. Obravnavani roman nas uči, da moramo biti zvesti svojemu smotru ter
kljubovati vsem oviram, s katerimi se soočamo na poti do uresničitve nekega višjega cilja
(Carlgren, 1993: 240).
V četrtem letniku (12. razred) preidejo k sodobni književnosti. V mnogih šolah pričnejo z
Goethejevim Faustom, ki predstavlja notranje iskanje novodobnega človeka. Prehod v
sodobno literaturo lahko pomenijo Ibsen, Tolstoj in Dostojevski z izjemnimi literarnimi deli,
ki predstavljajo bedo ter veličino našega časa (Carlgren, 1993: 240).
V nadaljevanju navajam konkreten primer učnih vsebin, ki jih vključuje Predmetni učni načrt
iz slovenščine za prvi letnik waldorfske gimnazije (2015).

TEME

VSEBINE

MEDPREDMETNE
POVEZAVE

Razvoj
Prva epoha:


razvoj evropske

gledališča

vse

od

antike:


Kralj Ojdip, Antigona
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gledališke umetnosti
– od antike do
razsvetljenstva, od
svetega k profanemu

(tragedija)


pa do srednjega veka:


(razvoj ponazarja
človekovo pot od

Dvojčka (komedija),
sakralna

dramatika,

Slehernik,


Burka

o

jezičnem

povezanosti z božjimi

dohtarju (komedija in

zakoni do njegove

poulično

samostojnosti, ko

commedia dell'arte).

gledališče,

sam kroji svoje

Sledi natančen vpogled v

zakone)

renesančno angleško

Zgodovina:
Povezava je v ideji

gledališče, katerega središče je izoblikovanja avtoritete.
Shakespeare. Opazujemo,
Osamosvajanje je proces, poln
razumevamo predvsem

sanj, pa tudi padcev in

njegove junake, ki so kot

razočaranj. Tu se stakneta

paleta za spoznavanje

francoska revolucija in želja

človeških značajev:

po sesutju ustaljenih avtoritet –



Hamlet in Romeo in dijak bi rad preveril, ali je za
Julija.
avtoriteto, ki stoji pred njim,

Nato spoznamo klasicista

osebnost.

Molièra in njegovo komedijo
Tartuffe. Pozorno opazovanje Angleščina.
zametkov idej francoske
revolucije.

Likovna umetnost:

Sledi prva slovenska

Veliko možnosti je, da se

veseloigra: Matiček se ženi

motivi iz literature ponovijo ali

(Ta veseli dan), osamosvajanje predrugačijo tudi skozi
meščanstva in osamosvajanje skiciranje.
slovenskih ljudi skozi

Če se dela perspektivo

umetnost.

prostora, so gledališča kot
nalašč za to.

S tem delom zaključimo
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celoten razvoj gledališča in
človeštva na sploh. Poudarek
na loku razvoja je nujen, da
lahko dijak vidi bistvene
razlike med antično zavestjo in
zavestjo novega veka, kjer
zavlada človek sam, brez opore
neba in božjih zakonov.

Evritmija, angleščina,
nemščina: pesmi, citati iz
literature se lahko uporabijo pri
evritmiji kadar koli. Sofokles,
Shakespeare ali pozneje tudi
romantiki (Heine, Schiller,
Goethe, Byron, Prešeren,
Puškin).

Evropska romantika je otrok
Druga epoha:


evropska romantika
(uresničitev idej in
idealov francoske
revolucije)

francoske revolucije.
Prvo delo, s katerim se srečajo,
je roman Nesrečniki (V.
Hugo), skupaj opazujemo
človeške like. Iščemo
podobnosti in nasprotja.
Opazujemo ideale enega in
ideale drugega. Dijaki vidijo,
da so liki idealizirani, kar je
tipično romantični način
gledanja na svet (črno-belo).
Dijaki ustvarjajo portrete oseb,
primerjajo jih in skušajo
razumeti njihove značaje,
razumeti njihove odločitve in
tudi posledice teh odločitev.
Nato dijakom pripovedujemo
življenjepis A. S. Puškina,
preberemo roman Jevgenij
Onjegin. Sledijo zopet portreti
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oseb, diskusije o že odprtih
vprašanjih, povezanih z
odraščanjem ...
V času uvoda v glavno uro
beremo vse ostale pesmi
evropskih romantikov, nekaj se
jih morajo naučiti na pamet. V
poštev pridejo katere koli
pesmi, v katerih so pesniki v
ospredje dali svoja hrepenenja
po idealu.
Domače branje: Goethe,
Trpljenje mladega
Wertherja in vsaj 4 druga
branja po izbiri učitelja (Varuh
v rži, Franny in Zooey,
Gimnazijec …)

Varuh v rži se obravnava tudi v
četrtem letniku pri angleščini.
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Tabela 1: Učne vsebine za prvi letnik waldorfske gimnazije.

Kot je razvidno iz tabele, v prvi epohi obravnavajo razvoj evropske gledališke umetnosti od
antike do razsvetljenstva, v drugi epohi pa evropsko romantiko. Takšna razporeditev vsebin je
vezana na razvojno obdobje mladostnika. Obravnavana dela odpirajo vprašanja, o katerih
petnajstletnik razmišlja. Romantika je tipično obdobje, ki v ospredje postavlja razkol med
ideali in stvarnostjo, zato se z njim ukvarjajo v prvem letniku, ko dijaki in dijakinje iščejo
svoje ideale, hkrati pa oblikujejo lastno avtoriteto. Skozi obravnavana dela prepoznavajo
razliko med sanjami, ideali na eni strani ter realnostjo na drugi strani. Bistveno je, da dijaki in
dijakinje vidijo možnost, da lahko uresničijo svoje cilje, čeprav je pot do uresničitve
velikokrat vse prej kot lahka. V tabeli je prikazanih več možnosti medpredmetnega
povezovanja, ki ga na waldorfski gimnaziji redno prakticirajo. Menim, da se javne gimnazije
medpredmetnega povezovanja ne poslužujejo tako pogosto in definirano kot waldorfske
gimnazije (lastna izkušnja med izobraževanjem). Predmetni učni načrt iz slovenščine za prvi
letnik waldorfske gimnazije nakazuje medpredmetne povezave z zgodovino, tujimi jeziki,
likovno umetnostjo, evritmijo. Možnosti za bolj zanimiv in razgiban pouk književnosti je
vsekakor veliko.
V Internem gradivu za učni načrt iz slovenščine za waldorfsko gimnazijo (2015) je zapisano,
da pouk jezika ne poteka ločeno od pouka književnosti, temveč v skladu z javnim učnim
načrtom, ki ga lahko učitelj avtonomno prilagaja glede na specifike posameznega razreda. V
prvem letniku je temeljni poudarek namenjen pravopisu.
V drugem letniku se prva epoha začenja s Homerjem in antično mitologijo, nadaljuje z
izbranimi odlomki iz Svetega pisma, Dantejevo Božansko komedijo, zaključi pa s prvim
evropskim romanom Don Kihotom. Bistven poudarek je torej na primerjavi mitov o nastanku
človeka in sveta, tudi na primerjavah človekovega upora božanskemu. Druga epoha zajema
dela iz evropskega in slovenskega realizma.
Klemen Lah v Internem gradivu za učni načrt iz slovenščine za waldorfsko gimnazijo (2015)
pojasnjuje, da v drugem letniku temeljito obdelajo nekaj del, poudarek dajejo tudi biografiji
avtorja, ki odseva ozračje neke dobe in duh časa. Dijaki in dijakinje si obravnavano literaturo
sposodijo v knjižnici in jo imajo pri pouku na klopi. Pomembno je, da vidijo celoto in ne zgolj
odlomka, kar je pogostejša praksa v javnih gimnazijah. V tem delu se slovnica pokrije s
37

književnostjo, kar je utemeljeno z razvojnim lokom. Dejavnosti dijakov in dijakinj morajo biti
v drugem letniku naravnane tako, da jim pomagajo najti samega sebe in svoje bistvo. Dijak
drugega letnika mora znati izraziti in braniti svoje stališče.
Prva epoha tretjega letnika se osredinja na razvoj lirike od antike do Prešerna. Glavni
poudarek je na Prešernovi biografiji, njegovem pesniškem ustvarjanju in delovanju. V drugi
epohi nadaljujejo z novo romantiko, ki odpira številna pomembna vprašanja. Osrednja tema
pouka književnosti v tem letniku je srednjeveška zgodba o Parzifalu. Slednjo v večini javnih
gimnazij učitelji zgolj omenijo, konkretno pa je ne obravnavajo. Gre namreč za prehojeno pot
posameznika, ki ga spremljamo pri vseh njegovih bolečinah, napakah, izgubljenih
priložnostih, propadu in na koncu rešitvi. Obravnava te zgodbe je za dijake tretjega letnika
pomembna ravno z vidika Parzifalove prehojene življenjske poti, ki je enaka poti slehernega
najstnika (zopet gre za upoštevanje življenjskih obdobij in faz, kar je ena izmed glavnih
značilnosti waldorfske pedagogike). V ospredju so psihološki arhetipi, ki so zaradi postavitve
v drugačen kulturni kontekst toliko bolj izraziti. Vprašanja, ki jih odpira Parzifal, lahko
izpostavimo tudi pri drugih delih iz 19. in 20. stoletja.
Zadnji letnik, torej četrti, je posvečen sodobni literaturi 20. stoletja. Prva epoha se osredotoča
na književnost v prvi polovici 20. stoletja, druga epoha pa na svetovno in slovensko
književnost druge polovice 20. stoletja. Učni načrt, ki ga waldorfska gimnazija predvideva za
četrti letnik, skuša povezati vso pridobljeno znanje v zaokroženo celoto in zagotoviti
sistematičen pregled že naučenega. Sodobna literatura 20. stoletja odstira številne spremembe
družbene in posameznikove zavesti. Praksa je takšna, da dijaki in dijakinje sami izberejo
enega avtorja 20. stoletja ter ga pred razredom predstavijo ostalim sošolcem.
V primerjavi z javno gimnazijo je predmetnik waldorfske gimnazije obširnejši, saj poleg
akademskih predmetov vključuje še umetniške predmete in predmete praktično-umetniškega
oblikovanja. Omenjenim predmetom je namenjena skoraj četrtina ur. Tudi javne gimnazije
izvajajo umetniške predmete (likovni pouk, umetnostna zgodovina, glasbena umetnost), a ne
v takšnem obsegu kot waldorfske. Prav tako javne gimnazije sodelujejo v različnih projektih,
izvajajo šole v naravi, umetnostno-zgodovinske in športne ekskurzije, različne prireditve, a
seveda ne tako pogosto in v tolikšni meri, kot to prakticirajo na waldorfski gimnaziji.
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Na waldorfskih gimnazijah je razporeditev učne snovi pri slovenščini (in tudi nasploh) vezana
na razvojno obdobje mladostnika in vprašanja, s katerimi se sooča tekom svojega odraščanja.
Na javnih gimnazijah obravnava učne snovi v posameznem letniku poteka v skladu s
kronološkim razvojem (po posameznih literarno-zgodovinskih obdobjih, začenši z antično
književnostjo in z zaključkom pri sodobni književnosti).
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9 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Preverjanje in ocenjevanje znanja na javnih gimnazijah je natančno opredeljeno v Pravilniku
o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (v uporabi od 1. 9. 2018). Na waldorfski gimnaziji je
ocenjevanje opisno, na javni gimnaziji pa se znanje ocenjuje številčno, z ocenami od 1 do 5,
kar je ena izmed ključnih razlik.
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (2018) pravi takole: »V gimnazijskem
izobraževanju se ocenjuje dijakovo znanje pri predmetu in interdisciplinarnem tematskem
sklopu. Obvezne izbirne vsebine se ne ocenjujejo, vendar so obvezen pogoj za dokončanje
izobraževanja«.
5. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (2018) definira preverjanje znanja:
»Učitelj s preverjanjem znanja ugotavlja doseganje učnih ciljev, ki so predmet ocenjevanja
znanja.«
Pravilnik o ocenjevanju znanja natančno definira tudi pravila ocenjevanja znanja. Učitelj
mora zagotavljati javnost ocenjevanja znanja tako, da dijake in dijakinje ob začetku izvajanja
predmeta seznani z učnimi cilji, oblikami in načini ocenjevanja znanja, obsegom učne
vsebine, merili za ocenjevanje in dovoljenimi pripomočki. Roki za pisno ocenjevanje znanja
pri posameznem predmetu se določijo najpozneje štirinajst dni po začetku ocenjevalnega
obdobja. Učitelj dijake seznani z roki za pisno ocenjevanje znanja najpozneje pet delovnih dni
po sprejetju načrta ocenjevanja znanja. Na pisnem izdelku je navedeno število točk pri
posamezni nalogi in meje za oceno. Dijak lahko piše za oceno največ tri pisne izdelke na
teden in enega na dan. Ustno ocenjevanje znanja pri predmetu se izvede najmanj enkrat v
šolskem letu, razen če je določeno kakorkoli drugače (Pravilnik o ocenjevanju znanja v
srednjih šolah, 2018).
Omenjeni Pravilnik določa tudi minimalni standard znanja. Slednji predstavlja stopnjo znanja,
spretnosti ali kakovost dosežka, potrebnega za pozitivno oceno oziroma za zadovoljivo
sledenje pouku. Merila ocenjevanja znanja za posamezen predmet se določijo na podlagi
učnega načrta oziroma kataloga znanja. Poleg obveznih oblik in načinov ocenjevanja znanja
se doseganje učnih ciljev in standardov znanja lahko ocenjuje tudi s seminarskimi in drugimi
nalogami, vajami, zagovori, nastopi, izdelki, mapo dosežkov ipd. Ustno ocenjevanje znanja
40

pri posameznem predmetu se izvede najmanj enkrat v šolskem letu, razen če je z učnim
načrtom določeno drugače (ali če iz utemeljenih razlogov ravnatelj določi drugače). Znanje
dijaka se oceni s številčno oceno od 1 do 5, in sicer nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3),
prav dobro (4) in odlično (5). Številčne ocene od 2 do 5 in opisna ocena »opravil« so
pozitivne. Splošni uspeh se določi kot: odličen, prav dober, dober in zadosten (Pravilnik o
ocenjevanju znanja v srednjih šolah, 2018).
Kot je razvidno iz Pravilnika, je na javnih srednjih šolah ocenjevanje znanja vnaprej
napovedano (ne sprotno) in se oceni številčno z ocenami od 1 do 5.

Na waldorfski gimnaziji delo in znanje dijakov spremljajo ter ocenjujejo.
Spremljajo:
-

sprotno delo in sodelovanje pri pouku (ponavljanje znanja, komentarji, vprašanja),
pomoč sošolcem, pisanje domačih nalog, timsko delo – prevzemanje odgovornosti;

-

vso ostalo delo, ki je prav tako ocenjeno.

Spremljanje znanja je metodično ugotavljanje dijakovega dela in znanja. Slednje spremljajo z
ustnim spraševanjem, seminarskimi nalogami, nastopi in izdelki. Spremlja se dijakovo
ustvarjalnost, usvojeno znanje, sposobnost analize, sinteze in razumevanja posameznih delov
znotraj zaokrožene celote. Znanje iz posameznih predmetov se spremlja v skladu z
waldorfskim učnim načrtom za posamezne predmete, katalogi znanj za splošne gimnazije in
seveda s cilji waldorfske pedagogike (Interno gradivo za učni načrt iz slovenščine za
waldorfsko gimnazijo, 2015: 12).
Pri spremljanju dela dijaka učitelji upoštevajo sodelovanje pri pouku, odnos do pouka,
domače naloge, domače branje, seminarske naloge, izdelovanje zvezka, projektne naloge in
sodelovanje pri drugih dejavnostih, ki so del učnih načrtov in šolskega življenja. Pri delu se
opazuje sodelovanje, socialno odgovornost, vestnost, prizadevnost in napredek dijaka (Interno
gradivo za učni načrt iz slovenščine za waldorfsko gimnazijo, 2015: 13).
Na waldorfski gimnaziji v Ljubljani je ocenjevanje opisno. Zaključna opisna ocena temelji na
spremljanju dela in znanja dijaka preko celotnega šolskega leta. Učitelj poda dijaku zaključno
opisno oceno, ko dijak opravi vse svoje obveznosti in zadosti vnaprej opredeljenim zahtevam.
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Zaključno opisno oceno učitelj pretvori v številčno oceno od 1 do 5, razen pri igri,
praktikumih in projektni nalogi, kjer oceno pretvori v »opravljeno« ali »neopravljeno«.
Pretvorba opisne ocene v številčno temelji na presoji učitelja, ki jo oblikuje v skladu s
programom spremljanja in ocenjevanja znanja in dela. Matura se opravlja po uspešno
zaključenem četrtem letniku oz. po končanem maturitetnem tečaju dijaka, tj. 5. letnik (Interno
gradivo za učni načrt iz slovenščine za waldorfsko gimnazijo, 2015: 13).
Učitelj na začetku šolskega leta oz. epohe dijake pisno seznani s programom spremljanja in
ocenjevanja znanja in dela (v nadaljevanju program) pri predmetu, ki ga poučuje. Učitelj je
pri izbiri načina spremljanja dela in znanja avtonomen. Svoj program mora predstaviti tudi na
konferenci enote, ki ga soglasno potrdi. V programu morajo biti navedene zahteve za uspešno
opravljen predmet v skladu z waldorfskim učnim načrtom za posamezne predmete, cilji
waldorfske pedagogike in katalogi znanj za splošne gimnazije. Javno spremljanje in
ocenjevanje se zagotavlja s predstavitvijo programov vseh predmetov posameznega razreda.
Dijakom s statusom se lahko prilagodi opravljanje obveznosti iz izobraževalnega programa v
skladu z določili pogodbe o statusu (Interno gradivo za učni načrt iz slovenščine za
waldorfsko gimnazijo, 2015: 13).
Ker se v svojem magistrskem delu ukvarjam s poukom slovenščine na waldorfski gimnaziji,
poglejmo, kako je sestavljena skupna ocena pri omenjenem predmetu.
Skupno oceno pri slovenščini sestavljajo ocene posameznih delov:
-

zvezek (opisno),

-

test ob koncu epohe oz. učnega obdobja (lahko v odstotkih) – primer testa se nahaja v
Prilogi 2,

-

domače branje,

-

portfolio (opisno)3,

-

test iz slovnice (lahko v odstotkih),

-

govorni nastop in pisna priprava – samo v četrtem letniku,

-

skupna ocena truda, dela in sprotnega vključevanja dijaka v pouk (Interno gradivo za
učni načrt iz slovenščine za waldorfsko gimnazijo, 2015: 18–19).

3

Za vsak letnik posebej učni načrt predvideva različne možnosti oz. ideje za izdelavo portfolia/listovnika.
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V Internem gradivu za učni načrt iz slovenščine za waldorfsko gimnazijo (2015) je glede
ocenjevanja zapisano takole: »Ocena je opisna do vključno drugega letnika. Če dijak želi
številčno oceno na koncu leta, se lahko že tekom leta posvetuje z učiteljem. Na koncu se s
številčno oceno povzame celotno delo, trud in znanje dijaka. Če ni posebnega razloga za to
(štipendija ali prepis na drugo šolo), te ocene učitelj ne pove niti je ne vpiše v opisno
spričevalo.«
Natančnejši in podrobnejši podatki v zvezi s spremljanjem ter ocenjevanjem znanja so
predstavljeni v intervjuju s Klemnom Lahom (podpoglavje 10.1).
Preverjanje in ocenjevanje znanja je na waldorfski gimnaziji v primerjavi z javno gimnazijo
bolj holistično, kar pomeni, da delo in znanje dijakov spremljajo v daljšem časovnem obdobju
ter ga nato opisno ocenijo. Znanje iz posameznih predmetov se spremlja v skladu z
waldorfskim učnim načrtom za posamezne predmete, s cilji waldorfske pedagogike in
katalogi znanj za splošne gimnazije.
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10 EMPIRIČNI DEL
Empirični del magistrskega dela se začenja s predstavitvijo intervjuja, ki sem ga izvedla z dr.
Klemnom Lahom. Intervju je bil izveden 27. 5. 2019 na waldorfski gimnaziji v Ljubljani.
Odgovori na nekatera vprašanja so bili posredovani tudi v elektronski obliki zaradi obsega in
kompleksnosti. V nadaljevanju empiričnega dela so opisane glavne ugotovitve, ki sem jih
zapisala na podlagi opazovanih učnih ur na omenjeni gimnaziji. Sledijo še mnenja bivših
dijakov in dijakinj o waldorfski gimnaziji. Po posvetu s somentorjem Klemnom Lahom sem
se odločila, da vprašanja pošljem dijakom in dijakinjam, ki so gimnazijo že zaključili, saj
imajo delno distanco, zaradi česar so manj obremenjeni in s tem tudi bolj kritični.
10.1 INTERVJU Z DR. KLEMNOM LAHOM
1. Kako se načela waldorfske pedagogike (upoštevanje biodinamike – življenjskih
obdobij in razvojnih faz otroka, vloga ročnih spretnosti in umetnosti) odražajo v
praksi, torej v razredu, konkretno pri pouku slovenščine?
Spoznanja o življenjskih obdobjih npr. vplivajo tako, da se pozorno posvečam razvojnemu
obdobju dijaka, predvsem vprašanju, kaj njega v tistem trenutku najbolj zanima, čemu
posveča pozornost, kaj ga takrat žuli, veseli. Uvodoma je to omenjeno v učnih načrtih (primer
iz Učnega načrta za slovenščino za 1. letnik):
»Petnajstletnik je v svojem razvoju dosegel stanje, v katerem izrazito močno čuti potrebo po
neodvisnosti. V tej svoji potrebi po neodvisnosti se oddalji ne samo od varnega zavetja
družine, otroške nedolžnosti in skupaj s tem tudi avtoritete, ampak tudi od vsega, kar se je v
preteklosti naučil. To pomeni, da se zdaj začne izgradnja njegove lastne avtoritete. Ima močno
voljo, da bi se nečesa lotil, vendar potrebuje močne vzore, močno usmeritev, trdno orientacijo
in zdravo avtoriteto (ki ni nasilna), ki mu jo moramo nuditi odrasli. Šele tako lahko avtoriteto
počasi ponotranji.
V idealih, ki jih pri pouku slovenskega jezika močno izpostavljamo, vidijo možnost, da lahko
uresničijo svoje cilje. Tako je glavna nit pouka slovenščine razlika med ideali, sanjami, vzori
na eni strani in realnostjo, zemeljskim, človeškim na drugi. Cilj pa je, da sami najdejo,
izpostavijo svoje IDEALE kot nekaj, kar lahko izrazijo, čemur lahko dajo obliko, življenje.
Pri pouku slovenščine je treba torej nenehno izpostavljati najvišje in najdražje človeške
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vrednote, kot so svoboda, iskrenost, resnica, ljubezen, poštenost, načelnost …, in jih tehtati
skupaj s ceno, ki nikoli ni najnižja.
SPLOŠNI CILJI:
•

Dijak mora proti koncu leta pokazati radovednost do sveta okrog sebe,

predvsem do človeških usod, ki so se ga dotaknile;
•

znati mora samostojno zbirati podatke in dejstva o stvareh, ki ga zanimajo (gre

sam v knjižnico po literaturo, sam prinese knjige v šolo, tudi tiste neobvezne);
•

sklepati logično in vzrokom predvideti posledice;

•

mnenje, osnovano na podlagi čustev, mora počasi zamenjati z mnenjem,

osnovanim na podlagi opazovanja in razumevanja – svoje mnenje zna torej oblikovati
po korakih: opazovanje, razumevanje, izražanje;
•

odkrivati začne principe in pravila;

•

vedeti mora, kako priti od ideje do ideala in od ideala do uporabe v praksi (čim

več literarno ustvarja);
•

udejanjiti zna svojo voljo tudi na področju svojih idealov;

•

razume prehajanje med nasprotnimi silami na več področjih, predvsem v

umetnosti. Pri študiju literarnih likov zmore združiti tudi protislovja in nasprotja
znotraj človeka, lahko pa le nasprotja znotraj zgodbe – primerja prota- in antagonista;
v dramatiki lahko to uresničimo v delu z oblikovanjem dialogov med »konfliktnimi«
osebami, oblikujemo kratke gledališke ali filmske prizore.«
2. Ste pred poučevanjem na waldorfski šoli učili tudi na kakšni drugi (klasični) šoli? Če
ste, potem vas prosim, da navedete nekaj razlik oz. prednosti ter slabosti, ki ste jih
opazili. Kakšni so odzivi dijakov (njihova notranja motivacija, sodelovanje pri
pouku, vedoželjnost)? Se vaši dijaki odzivajo drugače kot dijaki javnih gimnazij in
zakaj?
Preden sem prišel na waldorfsko gimnazijo, sem poučeval še na Srednji trgovski šoli
Ljubljana, OŠ Kette in Murn, OŠ Hinko Smrekar ter na Gimnaziji Jožeta Plečnika. Izkušnje
so torej kar pestre in široke, vendar sem vseeno v velikih dvomih, ko primerjam: vsaka
primerjava namreč prinese tudi generalizacijo, ki nujno vodi v stereotipne predstave.
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Vsekakor lahko povem, da sem tako v državnih kot v waldorfskih šolah opazil, da je veliko
izjemnih kolegov, ki vlagajo precej truda v to, da je pouk pri njihovih urah poglobljen,
zanimiv. Hkrati pa je bilo na državnih šolah nekaj več kolegov_ic, ki so to delo opravljali bolj
rutinsko, kot službo, na waldorfski šoli pa več kolegov_ic, ki v tem čutijo svoje poslanstvo
(poklicanost). Prednosti waldorfske so gotovo večji poudarek na umetnosti (in to na zelo
praktičnem nivoju), večji poudarek na gibanju (kar je z razvojnega vidika še posebej
pomembno pri manjših otrocih), bolj celostna obravnava človeka (ne usmerja se toliko na
kognitivni del človeka) in, kar se mi zdi najbolj pomembno in očitno, bolj poglobljen odnos
(naši učenci in dijaki pogosto poudarjajo, da jim je na waldorfski všeč, ker se ne počutijo kot
številke).
Slabosti pa so večja obremenitev učiteljev za enako plačilo, kot je na javni šoli (waldorfski
učitelji so zato pogosteje na robu izgorelosti, kar ni dobro niti za učence), slabše materialne
možnosti šole (število in velikost prostorov, še posebej opremljenost laboratorijev in
kabinetov …). Tudi priprava na maturo je bolj zahtevna, saj waldorfska šola v 4. letniku (in
tudi že prej) ni usmerjena na maturitetne izpite kot edini cilj (zaradi svoje programske
naravnanosti vzporedno uresničuje tudi druge pomembne cilje, kar lahko poveča izčrpanost
dijakov in učiteljev).
3. Tekom branja literature o waldorfski pedagogiki sem zasledila podatek, da morate
učitelji waldorfskih šol skozi posebno izobraževanje. Pojasnite, prosim, o kakšnem
izobraževanju je govora ter kakšen je profil waldorfskega učitelja oz. učiteljice.
Poučujete zgolj en šolski predmet ali več?
Osnovni in zaželeni poklicni profil waldorfskega učitelja je, da ima končano visokošolsko,
univerzitetno izobrazbo (le izjemoma je lahko tudi drugače). Večina učiteljev ima izpolnjene
vse pogoje, ki jih izpolnjujejo tudi državni učitelji (končana univerzitetna izobrazba ustrezne
smeri). K temu stremi tudi šola. Waldorfski učitelj mora pridobiti še dodatno izobrazbo –
triletno waldorfsko specializacijo.
Waldorfski učitelj – to velja predvsem za osnovno šolo – lahko uči tudi predmete, za katere se
ni specializiral med študijem (učitelj fizike npr. uči tudi matematiko). Izjema so nekateri
predmeti, ki jih učijo samo za to šolani učitelji (npr. tuji jeziki, evritmija ipd.).
Osnovne informacije o waldorfski specializaciji so zajete tu:
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»V skladu z osnovnim namenom Zavoda RWŠV Slovenije – zveze, to je skrbi za kvalitetno
delo in razvoj waldorfskih šol in vrtcev v Sloveniji, je za delo v vrtcih in šolah potrebno
zagotoviti dovolj ustrezno izobraženih kadrov. Zato Zavod redno organizira strokovna
usposabljanja za waldorfske učitelje in vzgojitelje. Triletni študij poteka ob vikendih, in sicer
en do dva vikenda na mesec in vsakoletni tedenski poletni seminar. Program je zastavljen
tako, da slušatelji lahko najprej razvijejo širši vpogled v današnjo družbo in potrebe za njen
zdrav ter uspešen razvoj, hkrati pa tudi vpogled v waldorfsko pedagogiko, ki temelji na treh
osnovnih značilnostih:

-

Učni načrt je tesno povezan z razvojnimi potrebami otroka od malčka do mladostnika,
poučevanje je umetnost, ki zajame celotno osebnost otroka in mladostnika,

-

skrbeti je potrebno za razvoj sposobnosti in zmožnosti posameznikov s ciljem, da kot
odrasli postanejo zavestni, odgovorni in sočutni ustvarjalci nove prihodnosti.
Predvsem je pomembno ohranjati in razvijati njihovo ustvarjalnost in zanimanje za
svet, kajti izhajamo iz predpostavke, da lahko uspešno družbo ustvarijo le kreativni
posamezniki,

-

sposobnost sledenja psihološkemu razvoju otroka, prepoznavanje in razvijanje
potencialov ter umetniška originalnost, ki hrani ter krepi vedoželjnost otrok, naj bi bile
torej osnovne lastnosti vsakega učitelja. Za tako delo je potrebno daljše vodeno
usposabljanje

in

osebnostni

razvoj

bodočega

učitelja«

(dostopno

na:

http://www.waldorf.si/izobrazevanje/).
4. Zelo zanimiv se mi zdi podatek, da morajo dijaki zaključno projektno nalogo, ki se
začne v 3. letniku, konča pa v četrtem, napisati lastnoročno. Je slednje povezano z
uresničevanjem načel waldorfske pedagogike, ki v ospredje postavlja umetniški
način poučevanja (lepa pisava kot del umetnosti, vidik umetniškega ustvarjanja)?
Da, povezano je z umetniškimi in drugimi cilji. Pomembno je tudi znanstveno spoznanje, da
pisanje z roko pomembno vpliva na razvoj možganov. Razvoj sodobnih tehnologij ima
negativen vpliv na lastnoročno pisanje, obdobje slednjega se skoraj končuje. Za uspešen učni
in razvojni proces otrok je potrebna uspešna integracija celotnega umskega in telesnega
sistema, še posebej pa integrirano delovanje obeh hemisfer (leve in desne). Otroci, ki nimajo
enako razvitih hemisfer, so v učenju omejeni, saj delo prevzame le ena hemisfera, delovanje
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druge pa se znatno zmanjša. To imenujemo unilateralno stanje. Povezanost hemisfer ali
lateralizacija pogojuje uspešnost naše komunikacije z drugimi, delovanje v svetu in učenje.
Pri pisanju se namreč obe polovici možganov poenotita. Pisanje na roko nikakor ni enako
tipkanju. Otrokom in najstnikom pisanje na roko še posebej priporočajo, ker se njihovi
možgani še razvijajo. Pri pisanju je tok misli drugačen; otrok razvija ustvarjalnejše misli in
rešitve

(dostopno

na:

https://www.revijazamojezdravje.si/tehnologije-ki-spreminjajo-

strukturo-mozganov/).
5. V kolikšni meri sledite javnemu učnemu načrtu za slovenščino (npr. izbira
književnih besedil) in koliko ga prilagajate glede na specifike poučevanja ter dela na
vaši šoli? Ali se pri tem čutite dovolj avtonomni in svobodni, saj učitelji v javnih
šolah pogosto tarnajo, da nimajo te avtonomije? Ali kljub temu dosegate cilje UN?
Kako vam to uspe?
Pri določanju učnega načrta sem – vsaj v teoriji – svoboden. Kadar učiteljski konferenci
razložim, predlagam letni delovni načrt, me vsakokrat podprejo (seveda vse predloge
smiselno argumentiram, odpre se lahko tudi razprava, kjer zagovarjam določene rešitve).
Vendar pa tudi na waldorfske učne načrte (vsaj posredno) vplivajo javni načrti, še posebej
zaključek – matura, ki se ji moramo prilagoditi, če želimo, da dijaki zaključijo gimnazijski
program.
6. Kako poteka pouk slovenščine na vaši gimnaziji v primerjavi s klasično gimnazijo?
Dajete poudarek določenim vsebinam, ki jih učitelji v javnih gimnazijah ne
obravnavajo ali pa jih morda obravnavajo na drugačen način? Zakaj morebitne
razlike? Čemu služijo? So po vašem mnenju utemeljene in zakaj?
Velika razlika je že v časovni organiziranosti pouka: književnost obravnavamo med glavno
uro, kar omogoča precej bolj poglobljen in vsestranski pristop (dela lahko obravnavamo bolj
celostno, ni nujno, da beremo samo odlomke). Ker ni učbenikov, se ocenjuje tudi urejenost
zvezkov (zapiskov), ki jih urejajo sami (s tem jih navajamo k bolj samostojnemu delu),
projektno delo, referati ipd. Pomembno se mi zdi tudi, da so glavne ure zjutraj, kar omogoča
bolj zbrano obravnavo (težko je na primer ob pol treh popoldne obravnavati Sonetni venec).
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Jezikovno snov pa spoznavamo med rednimi tedenskimi urami (praviloma dve na teden). Tu
se opiramo bolj na učne načrte državne šole in ni kakšne večje razlike (razen da zelo velik
poudarek dajemo javnemu nastopanju, še posebej pri zagovoru projektov).
7. Pouk na waldorfskih šolah je naravnan bolj izkušenjsko in doživljajsko. Skozi
prebiranje literature sem razbrala, da veliko dejavnosti poteka tudi izven učilnice oz.
šole. Kakšen pomen ima tovrstno učenje, npr. v naravi? Kako vpliva na dijake in
njihovo usvajanje znanja?
Tovrstno učenje predvsem ustvarja situacije, v katerih si lahko učenci globlje vtisnejo
doživljaje. Ker dogodke ne zaznavajo samo kognitivno, temveč tudi motorično in senzorično,
je učenje bolj poglobljeno in trajnejše, saj se ustvarjajo močne slike.
8. Predmetnik waldorfske gimnazije je obširnejši kot predmetnik javnih gimnazij, saj
vključuje

tudi

umetniške

predmete

ter

predmete

praktično-umetniškega

oblikovanja. Kakšen je pomen razvijanja »rokodelskih« veščin? Kako slednje
vplivajo na razvoj posameznikove osebnosti? Zakaj dajete tak poudarek ravno
umetniškim predmetom?
Inteligenca se ni, kot ugotavlja sodobna znanost, razvila v »glavi«, temveč v tesnem
sodelovanju z »roko«. Ko se razvijajo ročne spretnosti, se razvijajo tudi kognitivne zmožnosti.
Proces je prepleten. Ročne spretnosti so izjemnega pomena za razvoj intelekta. Ko delamo
neko stvar oz. izdelek, ne gre zgolj za opravljanje dejanja, pač pa s tem izvršujemo nujne
življenjske procese, ki so potrebni za razvoj zavesti in inteligence. O tem je kar nekaj
literature, za katero bi moral pogledati v magisterij sodelavca, ki se je s tem dejavno ukvarjal
in našel veliko intervjujev, ki to potrjujejo.
9. Pri hospitiranju sem opazila, da so dijaki in dijakinje notranje bolj motivirani, več
sprašujejo in sodelujejo ter natančno sledijo obravnavi učne snovi. Nad opažanji sem
bila presenečena, saj pri hospitiranju (v sklopu opravljanja pedagoške prakse) na
javni gimnaziji in osnovni šoli nisem imela tovrstnih izkušenj. Kako to komentirate
kot učitelj, ki je vsak dan v stiku s svojimi učenci oz. dijaki? Kaj vpliva na notranjo
motivacijo dijakov in dijakinj (konkretno pri pouku slovenščine) za dejaven stik z
leposlovjem?
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Hm, tu sem pa »bos«, ker nimam več izkušenj z javno gimnazijo in se mi zdi aktivnost ter
notranja motivacija učencev/dijakov »normalna«. Vsekakor me je na to opozorila nekdanja
učenka Anja Bošnjak. Tole je njen odlomek iz daljšega zapisa:
»Na WŠ tudi nismo imeli spraševanja za oceno. Strahu pred tem, da bom kaj vprašana, skoraj
ne poznam. To sem prvič jasno videla šele v tretjem letniku na fakulteti. Na prvih vajah pri
biomehaniki nas je profesor vprašal, če bi se katera mogoče javila za plus. Ko je omenil
spraševanje, sem začutila, kakšen strah in panika sta zavladala med sošolkami. Kar zmrznile
so, čeprav sem kasneje videla, da so znale bolje od mene. Ravno smo ponavljali gimnazijsko
matematiko, zato sem dvignila roko. Funkcije sem resda že nekoliko pozabila, a sem si
mislila, bo že nekako, mi bo že pomagal, da se spomnim. Z malo pomoči sem dobila tisti
plus.«
10. Kakšen pomen pripisujete domačim nalogam? Koliko in kako pogosto jih dajete,
upoštevajoč dejstvo, da imajo dijaki kar precej dejavnosti in obveznosti izven šolskih
klopi (torej pouka), v katere so vključeni? Kako se waldorfska pedagogika s svojimi
načeli nasploh opredeljuje glede domačih nalog? Jih šteje za nekaj koristnega,
pozitivnega ali ravno obratno?
Tudi tu imamo učitelji avtonomijo in lahko sami presojamo. Sam domačih nalog ne dajem,
ker sem ugotovil, da s tem spodbujam prepisovanje, skrivanje, neiskren odnos. Raje ure
organiziram tako, da vse naloge rešimo pri uri (tudi pregledovanje nalog namreč jemlje veliko
časa). Dodatne naloge pa dam le pred testom.
11. Kakšen je pomen jutranje recitacije pred začetkom prve šolske ure oz. glavne ure?
Kakšna je razporeditev učnih ur? Kateri predmeti so na urniku v jutranjih in kateri
v kasnejših urah?
Pomen jutranje recitacije 4 sam prepoznavam v tem, da se zjutraj vsi toliko zberemo in
zbudimo, da lahko skupaj, enotno povemo določeno besedilo. Hkrati je besedilo tudi
priprošnja za dobro učenje in ga je moč razumeti tudi duhovno (nekateri učenci in učitelji ga,
nekateri tudi ne). A združevalen cilj ostaja za vse skupen in povezovalen.

4

Verz, ki ga dijaki recitirajo skupaj s profesorji, je v Prilogi 3.
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Učne ure so razporejene po sistemu glava (kognitivno), srce (emocionalno) in roke
(motorično). Zjutraj, ko je največja zbranost, imamo ure, ki zahtevajo veliko kognitivne
zbranosti, osredotočenosti (akademski predmeti, kot so slovenščina, matematika, fizika,
zgodovina, geografija, kemija, biologija …), nato sledijo tuji jeziki ter predmeti, ki zahtevajo
»srce« (evritmija, slikanje, petje, glasba …), na koncu pa so predmeti, ki spodbujajo gibanje.
To je načelo, ki pa ga je včasih težko popolnoma uresničiti (res pa je, da nikoli ne bi začeli s
telovadbo in popoldne končali z matematiko, kot se včasih zgodi v državni šoli, saj je to v
velikem nasprotju s človekovim bioritmom).
12. Kakšen je pomen znotrajpredmetnega povezovanja? Čemu ga izvajate? Lahko,
prosim, opišete primer učne ure, pri kateri povezujete književnost in jezik, ter
primer učne ure, kjer obravnava jezika oz. nekega jezikovnega pojma izhaja iz
književnega besedila?
V tujih waldorfskih šolah jezika posebej ne učijo, saj je to del poučevanja pri vseh predmetih.
Povezovanje z jezikom je tam samoumeven, integralen del poučevanja. Pri književnosti sem
na primer vseskozi pozoren na to, kako zapisujejo snov (posebej na pravopis). Ob koncu
epohe tudi pregledam zvezek in tako prejmem povratno informacijo, kje potrebujejo dodatno
podporo pri učenju jezika. To torej ni samo pri določeni uri, temveč poteka vseskozi.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
13. Na waldorfski gimnaziji delo in znanje dijakov spremljate ter nato tudi ocenite.
Zanima me, koliko ocen dobijo dijaki pri slovenščini v enem šolskem letu.
Predvidevam, da se nagibate bolj k holističnemu načinu ocenjevanja kot pa zgolj k
ustnemu spraševanju in pisnim preizkusom znanja. V čem vidite prednosti
tovrstnega ocenjevanja? Bi izpostavili tudi kakšno pomanjkljivost?
Dijaki dobijo več ocen pri jeziku (vsaj dva ali trije testi, govorni nastop), domačem branju
(vsako domače branje) ter pri književnosti (ker sta dve epohi, jih zaključijo z vsaj dvema
testoma/esejema). Poleg tega se znanje ocenjuje tudi sproti, in to na način, ki je državni šoli
prepovedan (z vnaprej dogovorjenimi znaki, ki skupaj sestavijo oceno). To spodbuja sprotno
učenje in daje sprotno informacijo tako učencu kot staršem, kakšno je znanje. Ocenjuje se tudi
zvezek in drugi izdelki, končno oceno pa lahko izboljša tudi učenčeva aktivnost med urami.
14. Kaj ocenjujete pri zvezku kot umetniškem izdelku?
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Urejenost zapiskov ter likovno obliko zvezka (pri tem je najbolj pomemben trud, ki ga je
učenec vložil v urejanje in preglednost).
15. Kako ocenjujete domače branje? Koliko obveznih domačih branj morajo dijaki
prebrati v posameznem letniku? Kako podrobna je obravnava in interpretacija
slednjih? Kakšna so navodila in kriteriji za ocenjevanje?
Tudi tu imamo učitelji avtonomijo, tako da razlagam zgolj zase. Načeloma morajo prebrati
štiri domača branja, ki pa so, kolikor vem, bolj izbirna kot v državni šoli (sam imam zelo
širok nabor dodatnih domačih branj). Pri ocenjevanju upoštevam to, da morajo oddati in
pridobiti pozitivno oceno (pri nas jim rečemo opravljeno). Domačih branj sicer ne ocenjujem
(jemljem jih kot domačo nalogo, ki pa jo morajo obvezno imeti opravljeno, sicer ne morejo
pridobiti pozitivne zaključne ocene), upoštevam pa jih pri končni oceni, če so, kot se reče,
»med oceno«. Takrat jim oceno zaokrožim navzgor, če so domača branja oddajali v roku in če
so se potrudili pri obnovi ter odgovorih na vprašanja. Vprašanja pa so zelo raznolika, saj so
ponavadi povezana z različnimi deli.
Primer: NAVODILA ZA DOMAČE BRANJE ZA 3. LETNIK

Domača branja imajo v celotnem učnem procesu pomembno vlogo, saj dopolnjujejo pouk
književnosti (brez dobrega poznavanja vsebine boste včasih težko sledili pouku). Poleg tega
izbrane knjige (seznam knjig ste dobili na začetku leta) predstavljajo umetniške vrhove
svetovne literarne zgodovine, zato dandanes sodijo v temeljno in splošno izobrazbo. Res pa
je, da vas med branjem morda ne bodo tako privlekle, kot vas morda počitniško branje ali
knjige, ki vam jih priporočijo sošolci. Zagotavljam pa, da se bodo med poukom – prav zaradi
teh knjig – odprla zanimiva vprašanja, ki nam bodo popestrila ure in odpirala nove svetove.
Za domača branja boste dobili oz. že imate poseben zvezek, v katerega boste po
navodilih vpisali povzetke vsebine in odgovorili na vprašanja:
1. Pod prvo točko vpišite temeljne podatke o knjigi (avtor, naslov, zbirka, založba, leto in
mesto izdaje, morebitna spremna beseda …).
2. Na polovici strani povzemite zgodbo. Pazite, da bo zgodba imela »rep in glavo« ter da
boste povzeli najbolj pomembne dogodke.
3. Na eni strani (najmanj!) opišite osrednje literarne/dramske osebe (značajski in telesni opis,
družbeni status, vloga v drami, povezave z drugimi osebami, stvari, ki so prevzele …).
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4. Dodajte svoje mnenje, ki je najbolj pomemben del DB.
5. Opišite in narišite dogodek, ki se vam je najbolj vtisnil v spomin.
Na leto morate prebrati štiri knjige. Zvezke morate oddati prvo uro po jesenskih počitnicah za
prvo domače branje, prvo uro po božičnih počitnicah za drugo domače branje, tretje domače
branje prvo uro po zimskih počitnicah in četrto domače branje prvo uro po prvomajskih
počitnicah.
6. Seznam za domače branje. V letošnjem šolskem letu lahko izbirate knjigo med spodaj
naštetimi zbirkami. Vsaj ena knjiga mora biti iz sklopa Slovenska zgodba. Dovoljeno je izbrati
tudi kakšno drugo znamenito literarno delo 20. stoletja, vendar le s predhodnim dovoljenjem.
– zbirka romanov XX. stoletje (mdr. priporočam romane Čas nedolžnosti, Rikša, Prima
sezona, Mag, Zajčje leto, Esej o slepoti, Angleški pacient, Buda iz predmestja, Osnovni delci)
– Delova zbirka Vrhunci stoletja (mdr. priporočam romane Ime rože, Siddhartha, Most na
Drini, Vzhodno od raja, Gospodar muh, Smrt v Benetkah, Živalska farma, Soba z razgledom,
Kavelj 22, Stregel sem angleškemu kralju, Mojster in Margareta, Spomini na Afriko, Tujec,
Klavnica pet, Pločevinasti boben, Peklenska pomaranča, Na zahodu nič novega, Rajnki
Matija Pascal)
– zbirka Slovenska zgodba: mdr. Pod svobodnim soncem F. S. Finžgarja, Pomladni dan Cirila
Kosmača, Volčje noči Vlada Žabota, Hiša Marije Pomočnice Ivana Cankarja, Severni sij
Draga Jančarja, Mesto v zalivu Borisa Pahorja, Menuet za kitaro Vitomila Zupana, Karfanaum
ali as killed Maje Novak, Plebanus Joannes Ivana Preglja, Raza Ferija Lainščka, Vampir z
Gorjancev Mateta Dolenca, Ljubezen Marjana Rožanca, 1895, potres Janija Virka, Zmote
dijaka Tjaža Florjana Lipuša, Resničnost Lojzeta Kovačiča, Požganica Prežihovega Voranca,
Pasji tango Aleša Čarja, Človek na obeh straneh stene Zorka Simčiča in Očeta Vincenca smrt
Petra Božiča.
16. Kaj obsega portfolio? Katere učne cilje dosegate z njim?
Pri našem delu uporabljamo evropski portfolio, t. i. EPC. To je mapa evropskih portfolio
certifikatov in zbirka dokumentov o formalnem, neformalnem in življenjskem izobraževanju,
ki upošteva znanje, veščine, dosežke in kompetence.
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Portfolio certifikat potrjuje opravljeno delo, ki je temeljilo na portfoliu kot učni in
ocenjevalni metodi. Iz njega je razvidno, da je dijakinja ali dijak aktivno sodeloval pri
naslednjih dejavnostih:
– zbiranje in izbor
– pregled, premislek
– vrednotenje
– predstavitev
– refleksija in samoocena.
Učitelj poda refleksijo in oceno, kadar učne naloge, dejavnost ali projekt določi šola. Med
delom na portfoliu lahko učitelj neposredno in bolj poglobljeno oceni dijakov učni proces in
učne rezultate. Evropski portfolio certifikat zagotavlja, da je posamezni portfolio v skladu s
standardi EPC, v njem pa sta tudi povzetek vsebine projekta ter njegova ocena. Certifikat izda
šolska ustanova in tako potrdi formalne in neformalne izobraževalne projekte, ki se jih je med
šolanjem udeležil dijak.
17. Kaj je pisna priprava? Kako je povezana z govornim nastopom? Je to nek vaš
'interni' termin? Na katero temo dijaki pripravijo govorni nastop? Kakšna so
navodila za izdelavo in kriteriji za ocenjevanje?
To obsega celotno pripravo na govorni nastop (ki zajema zelo podobne točke, kot je to v
veljavi tudi sicer).
18. Mi morda lahko zaupate podatke, kako je z uspešnostjo dijakov pri maturi ter
osnovnošolcev pri NPZ-jih glede na slovensko povprečje?
Vem, da so bili naši dijaki zadnja tri, štiri leta 100 % uspešni na maturi (naredili so vsi, ki so
se prijavili v četrtem in petem letniku). Po točkah smo nekje v zlati sredini oziroma rahlo
spodaj (tudi zaradi tega, ker še zdaleč ne vpisujemo samo odličnjakov, temveč tudi učence, ki
drugod gimnazijskega programa niso zmogli). Pri NPZ-jih naj bi bili nad slovenskim
povprečjem (waldorfska šola je na robu prve tretjine, kar je odličen rezultat glede na to, da
zelo poudarjamo inkluzijo in da imamo nadpovprečno število otrok s posebnimi potrebami
(dostopno na: https://www.almamater.si/lestvicasol-osnovnesole-s180).
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10.2 REFLEKSIJA OPAZOVANIH UČNIH UR
Hospitacije sem izvedla na waldorfski gimnaziji v Ljubljani v daljšem časovnem obdobju
zaradi specifičnega načina dela, značilnega za waldorfske šole (poučevanje v epohah oz.
učnih obdobjih). Poučevanje akademskih predmetov, z izjemo matematike in slovenščine,
poteka v tri- ali štiritedenskih učnih obdobjih (epohah), ko imajo dijaki posamezen predmet
na urniku vsak dan v tako imenovani glavni uri, ki traja od 8.00 do 9.55. Ostale predmete
izvajajo v rednem tedenskem ritmu po urniku. Pouk slovenščine poteka kombinirano –
deloma v rednih tedenskih urah, delno v učnih obdobjih. Vse učne ure sem opazovala pri
profesorici Tatjani Kamenšek Klopčič. Opažanja pri posamezni učni uri sem zapisovala v
obrazec Opazovanje učne ure iz književnosti. Izpolnjeni obrazci za posamezno učno uro se
nahajajo v Prilogi.
HOSPITACIJA 1
Datum: 19. 2. 2019 (8.00–9.55)
Učitelj: prof. Tatjana Kamenšek Klopčič
Letnik: 1
Učna enota: A. S. Puškin: Jevgenij Onjegin (izpolnjen obrazec Opazovanje učne ure iz
književnosti je v Prilogi 4)
Vsaka glavna učna ura se začne z jutranjo recitacijo, ki jo dijaki in profesor oz. profesorica
povedo skupaj. Pri recitiranju morajo dijaki in dijakinje stati.
Opazovana učna ura je sledila metodičnemu sistemu šolske interpretacije v vseh fazah
(napoved besedila in njegova umestitev, interpretativno branje, premor in izražanje doživetij,
razčlenjevanje besedila, sinteza in vrednotenje, nove naloge). Zahtevnost izbranega teksta je
primerna glede na razvojno stopnjo dijakov in dijakinj. Pomembno je poudariti, da dijaki in
dijakinje pri pouku ne uporabljajo učbenikov (pri nobenem predmetu), izhajali so iz odlomka,
ki jim ga je profesorica fotokopirala in nato razdelila. Profesorica si je pri izvedbi učne ure
pomagala tudi s celotnim delom – ena izmed dijakinj je v ruščini (dijakinja zna govoriti ruski
jezik) prebrala krajši izsek iz izvornega besedila Jevgenij Onjegin. Dijaki in dijakinje so s
pomočjo profesorice obnovili zgodbo (celotno književno besedilo so pred tem že prebrali
doma), nato pa je na tabli začel nastajati barvit miselni vzorec. Profesorica je pri izdelavi
miselnega vzorca uporabljala raznobarvne krede, poslužila se je tudi risanja določenih
elementov (upoštevanje umetniškega načina poučevanja). Pri učni uri so bile zajete
medpredmetne povezave z zgodovino in angleščino, dijaki pa so bili usmerjeni še k branju
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vsebinsko podobne literature, tj. Ana Karenina, ki ima drugačen konec. Jasno je bilo vidno, da
profesorica natančno pozna celotno delo ter literarnozgodovinski in kulturološki kontekst.
Hkrati je terminološko dobro podkovana, strokovno sigurna, snov pa je bila obravnavana zelo
sistematično. Vidno je bilo prehajanje od lažjih vsebin k težjim (npr. najprej povzetek
prebranega odlomka, nato oznaka literarnih oseb, na koncu pa sporočilo in ideja celotnega
dela). Dijaki in dijakinje so poskušali odgovoriti na dve glavni idejni vprašanji, in sicer zakaj
se sprva Tatjana zaljubi v Onjegina ter zakaj se potem on zaljubi vanjo. Bistveno sporočilo je,
da Tatjana ostane zvesta svojemu možu, kljub temu da še vedno ljubi Onjegina. Profesorica je
tekom učne ure uporabljala različne metode dela, npr. skupinsko in individualno delo.
Navdušena sem bila nad nekoliko drugačnim poukom, kot smo ga navajeni v javnih šolah.
Učno uro začnejo tako, da vsi skupaj povejo verz, šele po tem začnejo z delom. Opazila sem
tudi več medpredmetnega povezovanja kot v javni gimnaziji, hkrati pa so dijaki kazali
vedoželjnost ter zanimanje za obravnavano temo. Primer naloge za samostojno delo: narisati
Tatjano in Onjegina ali poiskati ustrezni sliki, na katerih bi ju lahko prepoznali (poiskati
osebi, ki sta zelo podobni Tatjani in Onjeginu). Izredno zanimiva naloga, ki spodbuja
ustvarjalnost, rokodelske veščine in čut za umetnost, kar so temeljne značilnosti waldorfske
pedagogike.
HOSPITACIJA 2
Datum: 28. 5. 2019 (8.00–9.55)
Učitelj: prof. Tatjana Kamenšek Klopčič
Letnik: 1.
Učna enota: Grška dramatika in gledališče – mit o tebanski kraljevi družini (izpolnjen obrazec
Opazovanje učne ure iz književnosti je v Prilogi 5)
Opazovana učna ura ni sledila fazam metodične šolske interpretacije, saj so obravnavali grško
dramatiko in gledališče nasploh. Torej, učna ura je temeljila na glavnih značilnostih grške
dramatike, njenih predstavnikih, zgradbi in pomenu grškega gledališča ter razlagi mitov.
Obseg obravnavane snovi je bil primeren, prav tako je bila primerna zahtevnost tematike
(upoštevajoč razvojne in kognitivne značilnosti dijakov in dijakinj prvega letnika). Učna ura
se je skoraj v celoti prepletala z zgodovino in umetnostno zgodovino. Ker dijaki waldorfske
gimnazije ne uporabljajo učbenikov, jim je profesorica razdelila fotokopije, na katerih je
prikazana zgradba grškega gledališča, zemljevid antične Grčije, slike pomembnejših
dramatikov … Za boljšo in lažjo predstavo je profesorica v razred prinesla tudi kip Sfinge
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(ljudožerska pošast, ki se pojavi v tebanskem mitu) in slike grškega gledališča. Ključne
podatke je profesorica sproti zapisovala na tablo, tako je na koncu nastala pregledna tabelska
slika. Dijaki in dijakinje so aktivno sodelovali pri nastajanju slednje, kasneje pa so imeli čas,
da so samostojno oblikovali svoj zapis v zvezku. Dobili so tudi nalogo za samostojno delo, in
sicer odgovoriti so morali na zastavljena vprašanja. Pri tem je bil zopet viden pomen
umetniškega ustvarjanja in razvijanja ročnih spretnosti, saj so morali narisati grško gledališče
ali pa Dioniza. Pri sleherni učni uri učitelji sledijo načelom waldorfske pedagogike, ki daje
izjemen pomen prav umetnosti. Izpostavila bi izjemno profesionalno pripovedovanje
tebanskega mita – videlo se je, da profesorica dobro pozna literarnozgodovinski in
kulturološki kontekst, dijaki pa so jo pozorno poslušali in sledili razlagi. Razredna klima je
bila zelo pozitivna, sproščena, dijaki so z veseljem sodelovali in veliko tudi spraševali. Ko so
dijaki delali samostojno, je profesorica hodila po razredu in jim pomagala. Všeč mi je bilo, da
njena vloga ni bila statična, pač pa precej aktivna, kar je ena izmed pomembnejših lastnosti
ustvarjalnega in dinamičnega pouka. Proti koncu učne ure (vendarle traja 2 polni uri, kar ni
malo) je nekaterim dijakom koncentracija začela padati, postali so klepetavi, bolj živahni, a je
profesorica našla način, kako jih motivirati nazaj (npr. malo telovadbe).

HOSPITACIJA 3
Datum: 29. 5. 2019 (8.00–9.55)
Učitelj: prof. Tatjana Kamenšek Klopčič
Letnik: 1.
Učna enota: Sofokles: Kralj Ojdip (izpolnjen obrazec Opazovanje učne ure iz književnosti je v
Prilogi 6)
Opazovana učna ura je sledila metodičnemu sistemu šolske interpretacije. Ključne podatke o
obravnavanem delu (Kralj Ojdip – tragedija) je profesorica zapisala na tablo. Prav tako je
obravnavani odlomek umestila v celoto – antično dramatiko. Obravnavali so dva odlomka,
interpretativno branje so opravili dijaki, in sicer v obliki dialoga (razdelili so si vloge oz. like,
ki nastopajo v posameznem odlomku). Ključen poudarek pri razčlembi besedila oz. odlomkov
je bil na oznaki glavnega lika Ojdipa ter zgradbi tragedije. Profesorica je na tablo zapisala
značilnosti grške tragedije, ki jih dijaki in dijakinje morajo poznati. Po fazi razčlembe
besedila so dijaki dobili nalogo za samostojno delo, in sicer vprašanja k odlomku. Nanje so
morali odgovoriti (pri učni uri in ne za domačo nalogo), profesorica jim je rekla, da je poleg
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odgovorov zaželena tudi kakšna ilustracija, kar je zopet v tesni povezavi z načeli waldorfske
pedagogike. Zahtevnost izbranih odlomkov oz. celotnega dela je primerna za dijake in
dijakinje prvega letnika (celotno delo so morali dijaki namreč prebrati za domače branje).
Učbenikov dijaki ne uporabljajo, zato jim je profesorica na začetku učne ure razdelila
fotokopije odlomkov. Profesorica je pri šolski uri uporabljala slikovno gradivo in zemljevid –
prikaz grških otokov in antične Grčije. Učna ura se je medpredmetno povezovala z
umetnostno zgodovino in zgodovino. Izpostavila bi profesoričino natančno poznavanje
literarnozgodovinskega in kulturološkega konteksta. Prav tako je sistematično in strokovno
razložila literarnoteoretične določilnice besedila (npr. zgradba tragedije). Uporabljala je tudi
ustrezno terminologijo. Pojmi za interpretacijo so bili večkrat poudarjeni, razloženi in
zapisani na tablo, npr. katarza pomeni očiščenje. Profesorica je pri razlagi uporabljala knjižni
pogovorni jezik. Snov je bila obravnavana sistematično, posamezna spoznanja so bila
strokovno argumentirana. Klima pri opazovani učni uri je bila zelo pozitivna, sproščena,
dijaki pa so aktivno opravljali samostojno delo. Navdušilo me je zlasti dejstvo, da na
waldorfski gimnaziji ne dajejo tolikšnega pomena ocenjevanju. Posledično so dijaki in
dijakinje bolj vedoželjni, motivirani in niso pod nenehnim pritiskom oz. stresom, povezanim z
ocenjevanjem. Menim, da se v javnih gimnazijah (izhajajoč iz lastnih gimnazijskih izkušenj)
preveč poudarja, kaj je potrebno znati za test, kdaj profesor ali profesorica sprašuje, kakšne
standarde je potrebno dosegati za pozitivno oceno. To se velikokrat dogaja skoraj pri vsaki
učni uri, kar je za dijake in dijakinje nasploh stresno in obremenjujoče, najbrž je ta pritisk tudi
vzrok za manjšo notranjo motivacijo pri nekaterih dijakih.

10.3 MNENJA BIVŠIH DIJAKOV IN DIJAKINJ O WALDORFSKI GIMNAZIJI
1. Zakaj ste se odločili za vpis na waldorfsko gimnazijo? Ste pred tem obiskovali tudi
waldorfsko osnovno šolo?
Dijakinja A: Pred tem sem od 4. razreda obiskovala tudi osnovno šolo in si nisem
predstavljala šolanja nadaljevati kjerkoli drugje. Prepisala sem se predvsem zaradi veliko
prijetnejšega pristopa do dela in učenja.
Dijakinja B: Pred tem sem obiskovala waldorfsko osnovno šolo, vendar sem se vanjo vpisala
v 4. razredu. Za waldorfsko gimnazijo se je odločila moja mati, saj sama nisem imela niti
motivacije niti želje pri izbiri lastne prihodnosti.
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Dijakinja C: Prej sem obiskovala že osnovno šolo (vrtca ne), zato se mi je zdelo to najbolj
»naravno« nadaljevanje. Poznala sem sistem, večino učiteljev in vsaj del bodočih sošolcev.
Poleg tega mi je bilo všeč, da je šola majhna (na večji ne vem, če bi se tako dobro znašla) in
da je v programu veliko ekskurzij.
Dijakinja D: Ker mi je bilo v waldorfski osnovni šoli lepo in zanimivo.
Dijakinja E: Za vpis sem se odločila na informativnem dnevu. Všeč mi je bil predvsem sam
način poučevanja, veliko praktično-umetniških predmetov, ekskurzije in osebni odnos
učiteljev do učencev. Pred tem nisem obiskovala waldorfske osnovne šole.

2. Kako ste se počutili na waldorfski gimnaziji? So bili vaši občutki v skladu s tem, kar
ste pričakovali, ko ste se vpisali na izbrano gimnazijo?
Dijakinja A: Na gimnazijo me vežejo sami pozitivni občutki. Ne glede na moje posebnosti
sem se vedno počutila sprejeto in spoštovano, tako od učiteljev kakor od sošolcev. So točno
to, kar sem pričakovala.
Dijakinja B: Na waldorfski gimnaziji sem se počutila sprejeto ob vseh svojih napakah. Bila
sem del nečesa večjega, kar mi je bilo v tem starostnem obdobju skorajda najpomembnejše.
Lahko rečem, da se z veseljem vračam na to šolo (ko le utegnem) in se še vedno počutim kot
del nje.
Dijakinja C: Ker sem bila prej že na waldorfski osnovni šoli, sem precej dobro vedela, kaj
pričakovati, mi je bila pa gimnazija še bistveno bolj všeč. Kot razred smo se dobro razumeli,
med sabo in z učitelji, všeč mi je bilo, da smo vsi vse poznali (vsaj na videz in po imenu),
odnosi so bili zato toliko bolj osebni.
Dijakinja D: Na gimnaziji sem se počutila zelo dobro. Ja, bilo je tako, kot sem pričakovala.
Dijakinja E: Sama sem že tri leta izven waldorfske šole, vendar sem se na gimnaziji počutila
odlično. Imeli smo krasen razred in razrednika, ki nam je vedno stal ob strani in nam
pomagal. Moji občutki so bili v skladu s tem, kar sem pričakovala.
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3. Kakšne razlike (prednosti in slabosti) ste opazili v primerjavi z dijaki in dijakinjami,
ki so obiskovali javno gimnazijo?
Dijakinja A: Predvsem pristen odnos z našimi učitelji. Ti niso zveri, ki bi se jih morali bati,
temveč se res trudijo predmet učencu približati, najpogosteje preko dobrega medsebojnega
odnosa. Obenem smo se imeli zaradi pouka v epohah in velikega števila ekskurzij možnost
posvetiti skoraj vsakemu predmetu in mu dati možnost, da postane za nas zanimiv. Prav
zaradi omenjenih ekskurzij so tudi vezi v našem razredu bile veliko bolj trdne, kakor bi bile
na drugih šolah.
Dijakinja B: Zdi se mi, da je v javni šoli zelo tanka meja med povprečnim in podpovprečnim,
saj se tako tvorijo tudi skupine znotraj razreda. Seveda se to pojavlja tudi na waldorfski
gimnaziji, vendar ne tako izrazito, saj se te skupine vseeno združijo in tvorijo celoto.
Dijakinja C: Mislim, da je največja prednost zelo raznolik predmetnik in se zato tekom
gimnazije srečaš s predmeti in vsebinami, s katerimi se ostali ne (oz. dosti manj). Večji delež
umetniških/rokodelskih vsebin, od glasbe in likovne v vseh štirih letih do knjigoveštva in
odigranih dram, ne da samo možnosti za nove izkušnje, ampak po mojem tudi prispeva k bolj
celostnemu, zaokroženemu razvoju. Nasprotje temu sem spoznala na faksu (fizika na FMF),
kjer so se sošolci z javnih gimnazij že tekom cele gimnazije usmerjali izključno v
naravoslovje in jim je posledično manjkalo širine v interesih in tudi pogovoru.
Dijakinja D: Hm, nisem imela dosti stika z drugimi gimnazijci (le na dodatnih urah biologije
pred maturo). Zdeli so se mi dosti bolj pod stresom, na kratko. In njihovi učbeniki so se mi
zdeli sila nezanimivi.
Dijakinja E: Na waldorfski šoli nisi samo številka v redovalnici, ampak oseba z imenom in
priimkom. Vsi te poznajo. Snovi res ne predelamo tako veliko kot na javnih šolah, vendar se
za maturo da vse nadoknaditi. Sama sem se odločila za 5. letnik, v katerem imaš res dovolj
časa, da izbrane predmete za maturo dobro predelaš. Na javnih gimnazijah se mi zdi, da
dijake stalno zastrahujejo z maturo, pri nas pa je v prvih treh letih sploh niso omenili. Maturo
ti želijo predstaviti kot nekakšen malo bolj obsežen test, ki se ga da narediti, če si do sedaj
naredil 4 leta gimnazije. Veliko je tudi pritiska z nenapovedanimi testi in ustnim
spraševanjem, česar na waldorfski šoli ni.
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4. Kako bi ocenili splošno šolsko (in razredno) klimo? Kakšni so bili medsebojni odnosi
v razredu, torej med sošolci in sošolkami? Kakšen je bil odnos učiteljev do vas?
Dijakinja A: Klima je veliko bolj sproščena. Manj je pričakovanj, ki bi zatirala
posameznikovo ustvarjalnost. Vsak blesti na določenem področju in vsak je za to spoštovan.
Zaradi veliko skupinskega dela, ekskurzij, praktikumov ter tudi gledaliških iger smo se
prisiljeni spoznati z vsemi sošolci, kar absolutno pozitivno vpliva na naše odnose. Če želiš, si
lahko vedno prijatelj z vsemi. Učitelji so zgodba zase, saj večinsko svoje delo opravljajo res z
veseljem in dušo. To se vidi tudi pri odnosu do nas in njihovem interesu za naš uspeh.
Dijakinja B: Razredna klima je bila primerna za mojo rast. Zdi se mi, da je bila takšna, da je
vsem omogočala osebnostno rast, ne toliko v faktografskem znanju, temveč v življenjski
modrosti. Odnosi so bili napeti, vendar človeški. Učitelji so imeli human, demokratičen odnos
do dijakov; ni bilo izpostavljanja posameznih dobrih ali pa slabših dijakov.
Dijakinja C: V splošnem je bila klima v našem razredu vedno dobra, bili smo precej povezani
in še danes z veliko večino ohranjamo vsaj občasne stike. Danes imam na gimnazijo v
glavnem samo lepe spomine in že takrat sem vsak dan z veseljem šla v šolo, prav zaradi
okolja in družbe. Tudi z učitelji smo se večinoma dobro razumeli, meni osebno je zelo
odgovarjal oseben odnos, ki je mogoč na tako majhni šoli. Še danes jih grem z veseljem
pozdravit.
Dijakinja D: Razredna klima je bila prav dobra. Držali smo skupaj. Tudi šolska klima je bila
ok. Eni sošolci so se razumeli, drugi ne, ampak na splošno smo bili naučeni, da je treba biti do
vseh toleranten in sprejemati drugačnost. Odnos učiteljev je bil topel. Za nas so se trudili.
Dijakinja E: V razredu smo se lepo razumeli. Gledališka predstava v 2. letniku in tritedenska
ekskurzija v 4. letniku se mi zdi, da sta nas med seboj še toliko bolj povezali. Učitelji
obravnavajo vse učence enako. Trudijo se in te spodbujajo k samemu učenju ter dobrim
rezultatom na testih.
5. Se vam zdi, da ste bili v primerjavi z dijaki javnih šol bolj obremenjeni glede na to,
da je predmetnik waldorfske gimnazije obširnejši (vključuje tudi umetniške
predmete ter predmete praktično-umetniškega oblikovanja) kot predmetnik javnih
gimnazij?
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Dijakinja A: Absolutno ne. Ne morem reči, da je bolj zahtevna, saj nam ravno ti predmeti dajo
možnost sprostiti si možgane. Edina slabost so daljši urniki, s katerimi se moraš pač
sprijazniti že pri vpisu.
Dijakinja B: Dijaki WŠ so bolj obremenjeni s predmeti, ki se jim jih ne da obiskovati (vendar
so optimalni za osebnostno rast), ter lenobo, saj je šola narejena na tak način, da do dijaka
pristopa tako, da je poudarek na samoiniciativi. Potrebna je iznajdljivost v učencu samem, da
lahko uspe, kjerkoli si želi. To pa ni lahko, zato so dijaki WŠ uspešni na način: »Znajdi se v
dani okoliščini.«
Dijakinja C: Seveda, in v prvem letniku smo se zaradi tega celo leto pritoževali. Ampak v
resnici nam ni bilo hudega, saj je večina teh dodatnih predmetov precej sproščenih in
sproščujočih. Dosti bolj obremenjujoče bi bilo, če bi imeli »normalno« število predmetov, pa
bi bili tam pod večjim akademskim pritiskom glede rezultatov in mature.
Dijakinja D: Ne, sploh ne. Edina stvar, ki me je malo motila, je bila: predolgo časa preživeti v
šoli.
Dijakinja E: Predmetov je veliko in včasih se ti je proti koncu urnika dan že res vlekel.
Ponavadi smo imeli lažje predmete na koncu urnika (praktično-umetniške predmete, športna
vzgoja), kjer pa nisi rabil biti toliko zbran.
6. Naštejte nekaj prednosti in slabosti vaše gimnazije. Kaj je tisto, kar vam je bilo še
posebej všeč in kaj bi morda izpostavili kot slabost oz. pomanjkljivost?
Dijakinja A: Prednosti: predvsem pristni odnosi in priložnosti posvetiti se zelo različnim
predmetom. Slabosti: rahlo slabo zastopani naravoslovni predmeti in občasna slaba
organiziranost.
Dijakinja B: Mogoče malo bolj striktni režim in ne toliko filozofski (čeprav sem bila na WŠ).
Ker je bilo toliko praktičnega znanja, manj teoretskega, sem s tem pridobila splošno
razgledanost. Drugače ne čutim potrebe po spremembi sistema, vsaj iz lastnega pogleda.
Mogoče uveljavljanje dodatnega predmeta: politologija, vendar objektivno (zaradi splošne
razgledanosti).
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Dijakinja C: Prednosti: klima in odnosi, ekskurzije, priložnost za različne izkušnje (različni
predmeti, praktikumi itd.) Slabosti: mogoče bistveno manj udeležbe na različnih šolskih
tekmovanjih. Mi sicer niti ni bilo do tega.
Dijakinja D: Prednosti je ogromno: Imeli smo veliko zanimivih ekskurzij. To bi prvo
izpostavila. Nismo se le učili na pamet, ampak smo veliko tudi razpravljali. Povedali smo
svoje mnenje. V tem so nas spodbujali. Če ti kaj ni šlo najbolje od rok, si dobil pomoč.
Učitelji so se za nas res trudili. Smo ustvarjali, ne le basali v glavo suhoparno snov. Matura ni
bila prva in edina stvar na tem svetu, ne, pomembno je bilo, da smo v šoli dobili znanje, kako
sodelovati, kako reševati težave. Bolj široko sliko, ne le ozek pogled skozi snov. Kakor sem
že rekla, edina slabost: predolgo časa preživeti v šoli. A drugače ni šlo, to vem.
Dijakinja E: Všeč so mi bili praktično-umetniški predmeti, osebni odnos zaposlenih do
učencev, ekskurzije (saj smo videli ogromno sveta in izvedeli ogromno novih stvari) in
gledališke igre (te so sam razred res povezale med seboj). Pomanjkljivosti so mogoče te, da če
si želel iti v 4. letniku na maturo, si moral biti res dobro organiziran in samoiniciativen, saj
moraš ogromno snovi predelati sam.
7. Se vam zdi, da ste v skladu z načeli waldorfske pedagogike razvijali ustvarjalnost,
čut za umetnost in estetskost …? Katere so tiste vrednote oz. veščine, ki jih po vašem
mnenju želi privzgojiti waldorfska gimnazija?
Dijakinja A: Na waldorfski gimnaziji sem postala drug človek, tako z osebnostnega kakor z
umetniškega vidika. Menim, da to spremembo lahko doseže vsak, ki si jo želi. Za glavno
vrednoto bi dala predvsem vzgojo v samostojnega in razgledanega človeka.
Dijakinja B: Seveda, saj obiskujem likovno pedagogiko v Ljubljani. Razvijam se naprej in
nadgrajujem, kot bi gradila razgledni stolp. Razvila sem občutek za praktično umetniško delo.
Waldorfska gimnazija želi privzgojiti občutek za okolje. Da je slednje tisto, kar nas obdaja, ter
kako se z njim razumsko skladati.
Dijakinja C: Se mi zdi, da ja. Ko sem prišla na faks, mi je močno manjkalo umetniško
izražanje oz. ravnotežje med naravoslovjem in umetnostjo, ki sem ga prej imela, ne da bi se
tega zavedala. Zato sem ga morala sama spet najti z risanjem, slikanjem, pisanjem,
vrtnarjenjem, pletenjem itd.
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Dijakinja D: Ja, sem tega mnenja. Nekaj sem jih že naštela pri zgornjem odgovoru. Vsekakor
smo se naučili, da sam lahko narediš veliko, a prava moč je v sodelovanju z drugimi ljudmi.
Da se vztrajnost izplača in trud povrne. Da je najlepše deliti in pomagati …
Dijakinja E: Absolutno! Vrednote oz. veščine, ki jih želi privzgojiti waldorfska gimnazija, so
predvsem pomoč med vrstniki in ljudmi, sprejemanje drugačnosti, ročne spretnosti,
povezanost z naravo, strpnost, samostojnost ...
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11 SKLEPNE UGOTOVITVE
V zaključku svojega magistrskega dela bom zapisala bistvene ugotovitve in spoznanja, do
katerih sem prišla med pisanjem ter raziskovanjem. Vesela sem, da sem se odločila za
raziskovanje področja, ki je morda malo manj poznano. Izvedela sem ogromno novih
informacij, pridobila zanimive izkušnje in upam, da bo to magistrsko delo zapolnilo
manjkajoče vrzeli, tako v stroki kot tudi nasploh, v širšem javnem prostoru.
Začetki prve waldorfske šole segajo v leto 1919. Njen začetnik in utemeljitelj Rudolf Steiner
je na osnovi antropozofskih spoznanj razvil povsem svojevrstno razumevanje procesa
odraščanja, kar je bila osnova za oblikovanje predmetnika ter učnega načrta, ki naj bi
omogočala otrokov celostni razvoj v samostojnega, odgovornega in dejavnega človeka.
Ena izmed ključnih značilnosti waldorfske pedagogike je upoštevanje življenjskih obdobij in
razvojnih faz otroka. Ker sem se v svojem magistrskem delu ukvarjala s poučevanjem
slovenščine (zlasti književnosti), sem v teoretičnem delu podrobneje opisala spremembe, ki
jih v obdobju pubertete doživljajo mladostniki. Učni načrt in predmetnik waldorfske
gimnazije temeljita na telesnem, duševnem, čustvenem in socialnem razvoju dijaka med 14. in
18. letom. Profesor slovenščine na waldorfski gimnaziji v Ljubljani, Klemen Lah, je v
intervjuju pojasnil, da spoznanja o življenjskih obdobjih upošteva tako, da se pozorno posveča
razvojnemu obdobju dijaka, predvsem vprašanju, kaj ga v tistem trenutku najbolj zanima,
čemu posveča pozornost, kaj ga veseli, o čem se želi pogovarjati.
Priznan profesor klinične psihiatrije Daniel Siegel obravnava mladostništvo kot zapleteno
življenjsko obdobje, povezano s številnimi procesi v možganih. Bistvene lastnosti pubertete se
pojavljajo ravno zaradi zdravih in povsem naravnih sprememb v možganih. Slednje moramo
dobro poznati, da lahko lažje razumemo miselni, čustveni in kognitivni svet mladostnika.
Naslednja, zelo pomembna značilnost waldorfske pedagogike je vloga ročnih spretnosti in
umetnosti. Za waldorfske šole je značilen umetniški način poučevanja, kar pomeni, da vse
predmete poučujejo v tesni povezavi z umetnostjo, tudi naravoslovne. Waldorfske šole imajo
v svojih predmetnikih poleg akademskih tudi umetniške predmete in predmete praktičnoumetniškega oblikovanja, kar je ena izmed glavnih razlik v primerjavi z javno šolo.
Predmetnik waldorfske gimnazije je torej obširnejši kot predmetnik javnih gimnazij.
Omenjeni predmeti so po waldorfski filozofiji izjemnega pomena, saj krepijo dijakovo voljo,
zmožnost koncentracije in razvijajo vztrajnost v določeni dejavnosti. Klemen Lah je v
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intervjuju povedal, da so ročne spretnosti izjemnega pomena za razvoj intelekta. Ko se
razvijajo ročne spretnosti, se hkrati razvijajo tudi kognitivne zmožnosti. Proces je nedvomno
prepleten.
Na waldorfski gimnaziji se nagibajo bolj k izkušenjskemu, doživljajskemu načinu
poučevanja. Klemen Lah je v intervjuju razložil, da tovrstno učenje ustvarja situacije, v
katerih si lahko dijaki globlje vtisnejo doživljaje. Ker dogodke ne zaznavajo samo kognitivno,
temveč tudi motorično in senzorično, je učenje bolj poglobljeno in trajnejše, saj se ustvarjajo
močne slike. Takšne dejavnosti so šole v naravi, umetnostno-zgodovinska ekskurzija,
praktikumi, gledališke uprizoritve …
Izpostaviti je potrebno tudi specifično organizacijo pouka. Poučevanje akademskih
predmetov, z izjemo matematike in slovenščine, poteka v tri- ali štiritedenskih učnih obdobjih
(epohah), ko imajo dijaki posamezen predmet na urniku vsak dan v tako imenovani glavni uri,
ki traja od 8.00 do 9.55. V pogovoru s Klemnom Lahom in pri opazovanju učnih ur sem
ugotovila, da takšna organizacija pouka (konkretno pri slovenščini) zagotavlja bolj vsestranski
in poglobljen pristop – književnost obravnavajo med glavno uro, kar pomeni, da imajo
bistveno več časa kot v javnih gimnazijah. Tako lahko književna dela obravnavajo bolj
celostno in ni nujno brati zgolj odlomkov. Pri tem naj poudarim, da dijaki ne uporabljajo
učbenikov. Profesorji imajo tako bolj proste roke, kako izpeljati posamezno učno uro. Kot
sem opazila na hospitacijah, si je profesorica večkrat pomagala z uporabo fotokopij,
zemljevidov in konkretnih predmetov (npr. kip Sfinge pri obravnavi antične dramatike).
Na waldorfski gimnaziji pouk jezika ne poteka ločeno od pouka književnosti. To pomeni, da
znotrajpredmetno povezovanje poteka vseskozi, ne samo pri določeni učni uri. Klemen Lah je
v intervjuju dejal, da je pri vsaki uri pozoren na to, kako dijaki in dijakinje zapisujejo snov,
torej pozornost namenja zlasti pravopisu. Jezikovno znanje dijakov spremlja in nato vidi,
katera so tista področja, ki jim povzročajo težave.
Na waldorfski gimnaziji delo in znanje dijakov spremljajo ter ocenjujejo. Bivše dijakinje so
ravno to značilnost izpostavile kot eno izmed prednosti waldorfske gimnazije. Na slednji
nikoli niso čutile pritiska ali stresa zaradi spraševanja, profesorji niso poudarjali zgolj učenja
za maturo, pač pa so tekom gimnazijskega izobraževanja pridobili širok spekter raznolikih
znanj ter veščin. Izpostavile so pristen, spoštljiv odnos, ki so ga imeli profesorji do dijakov
(na ta način se nikoli niso počutile zgolj kot »številke«), dobro razredno ter šolsko klimo,
razgiban pouk. Zapisale so, da jih je waldorfska gimnazija naučila veliko življenjsko
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pomembnih stvari, privzgojila številne vrednote oz. veščine, predvsem pa jih je vzgojila v
odgovorne in samostojne osebnosti.
Na osnovi vseh ugotovitev (hospitacije, intervju s Klemnom Lahom, odgovori bivših dijakinj)
lahko potrdim hipotezo, ki je predstavljala rdečo nit magistrskega dela. Ta hipoteza je sledeča:
H1: Holistični pristop waldorfske pedagogike stremi k celostnemu in skladnemu razvoju
posameznika ter pri dijakih spodbuja notranjo motivacijo za dejaven stik z leposlovjem, kar
olajša doseganje temeljnega cilja pouka književnosti, tj. vzgoja literarno razgledanega bralca.
Pri opazovanih učnih urah sem zasledila veliko notranjo motivacijo dijakov in dijakinj, prav
tako so kazali precej zanimanja za obravnavano učno snov. Opazovane učne ure so bile sicer
naravnane bolj ali manj frontalno, kljub temu pa je bilo vidnih tudi več izkustvenih elementov
(npr. ogled gledališke predstave, izkušnje z umetnostno-zgodovinske ekskurzije). Vključenih
je veliko medpredmetnih povezav z zgodovino, umetnostno zgodovino, geografijo, angleščino
… Znotrajpredmetno povezovanje omogoča, da se znanje usvaja sistematično in umešča tako
v literarni kakor jezikovni sistem. Opazila sem, da je znanje dijakov res sistematično, saj jim
je profesorica večkrat zastavila kakšno vprašanje, ki je zahtevalo poznavanje širšega
konteksta, dijaki pa so nanj znali odgovoriti. Prav tako je s tem omogočeno doseganje
splošnih ciljev in kompetenc. Poraja se vprašanje, ali je razgledanost dijakov in dijakinj
vseeno tolikšna kot pri dijakih javne gimnazije. Ocenjujem, da je pri dijakih in dijakinjah
waldorfske gimnazije vendarle malo manjša glede na specifične metode dela ter načine
poučevanja.
Organizacija pouka omogoča bolj poglobljeno usvajanje književnega znanja. Čeprav
obravnavajo manj književnih besedil, dosegajo temeljni cilj pouka književnosti. Pri urah
veliko berejo (samostojno in skupinsko), posamezne odlomke tudi uprizarjajo, na šoli pod
vodstvom režiserja pripravljajo celo gledališke uprizoritve. Na ta način dijaki še toliko bolj
razvijajo literarno zmožnost (branje, razumevanje, interpretiranje književnih besedil).
Književne vsebine v posameznem letniku so izbrane v skladu z doslednim upoštevanjem
celostnega razvoja posameznika. V prvem letniku obravnavajo obdobje romantike, ki v
ospredje postavlja razkol med ideali in stvarnostjo, kar je v skladu z upoštevanjem
življenjskih obdobij posameznika (ena izmed bistvenih značilnosti waldorfske pedagogike).
Dijaki in dijakinje v tem starostnem obdobju namreč iščejo svoje ideale, hkrati pa oblikujejo
lastno avtoriteto.
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Preverjanje in ocenjevanje književnega znanja je v primerjavi z javno šolo bolj holistično
(testi, domača branja, portfolio, zvezek, govorni nastop …) in do vključno drugega letnika
opisno. Dijaki morajo prebrati štiri domača branja in jih interpretirati ter analizirati po
navodilih, ki jih da profesor. Klemen Lah v intervjuju poudari, da je nabor domačih branj bolj
izbiren in raznovrsten kot v javni šoli. Sam pravi, da ima precej širok nabor dodatnih domačih
branj.
Spodbujanje lastnoročne pisave in samostojno oblikovanje zvezka kot umetniškega izdelka
sta del umetniškega načina poučevanja. Pomembno je tudi znanstveno spoznanje, da pisanje z
roko pomembno vpliva na razvoj možganov (leve in desne hemisfere). Pri pisanju se namreč
obe polovici možganov poenotita. Pisanje na roko nikakor ni enako tipkanju. Otrokom in
najstnikom pisanje na roko še posebej priporočajo, ker se njihovi možgani še razvijajo. Pri
pisanju je tok misli drugačen; otrok razvija ustvarjalnejše misli in rešitve.
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12 ZAKLJUČEK
Na waldorfski gimnaziji celoten učno-vzgojni proces (predmetnik, učni načrti, urnik) izhaja iz
poznavanja in upoštevanja dijakovega fizičnega in duhovno-duševnega razvoja, njegovega
povezovanja s svetom, v katerem biva. Poleg tega je ključnega pomena vloga umetniških
predmetov, s katerimi razvijajo ustvarjalnost ter čut za estetiko. Za waldorfske šole je značilen
umetniški način poučevanja, kar pomeni, da vse predmete poučujejo v tesni povezavi z
umetnostjo, tudi naravoslovne. Nagibajo se bolj k izkušenjskemu načinu poučevanja, in sicer
z različnimi dejavnostmi, kot so šole v naravi, gledališke uprizoritve ter raznolike ekskurzije.
Značilna je specifična organizacija pouka (v epohah oz. učnih obdobjih), kar omogoča bolj
poglobljen pristop, hkrati pa učitelje razbremeni časovnega pritiska in hitenja pri obravnavi
učne snovi. Obravnavajo manj književnih del kot na javnih gimnazijah, a ta bolj problemsko
in poglobljeno. Ker učitelji niso pod takšnim časovnim pritiskom (hkrati pa so tudi bolj
avtonomni) kot na javnih gimnazijah, lahko književne vsebine obravnavajo bistveno bolj
celostno, in ni nujno, da berejo zgolj posamezne odlomke. Poudariti je potrebno, da imajo
dijaki in dijakinje možnost dodatnega leta (5. letnik) za pripravo na maturo. Pri slovenščini je
vseskozi prisotno znotrajpredmetno povezovanje, saj pouk jezika in književnosti poteka v
medsebojni povezavi.
V primerjavi z javno gimnazijo je predmetnik waldorfske gimnazije obširnejši, saj poleg
akademskih predmetov vključuje še umetniške predmete in predmete praktično-umetniškega
oblikovanja. Tem predmetom je namenjena skoraj četrtina ur. Preverjanje in ocenjevanje
znanja je na waldorfski gimnaziji v primerjavi z javno šolo bolj holistično, kar pomeni, da
delo in znanje dijakov spremljajo v daljšem časovnem obdobju ter ga nato opisno ocenijo.
Spoznanja o waldorfski pedagogiki odpirajo številna vprašanja in pomisleke. Bi bilo morda
dobro znova premisliti o ustaljenih pristopih in metodah dela na javni šoli? Jih morda delno
spremeniti, predrugačiti? Zavedam se, da bi bila za to potrebna prenova celotnega šolskega
sistema, a kljub temu bi lahko slednje pomenilo pozitivno spremembo. Če upoštevamo
zakonska izhodišča Bele knjige, zasebno šolstvo z drugačnimi metodami ter pristopi bogati
javni šolski sistem. Upoštevajoč slednje za javni šolski prostor ni slabo, če kakšno izmed
značilnosti waldorfske šole (ali katere druge zasebne šole) vnese v obstoječi način delovanja.
Kot najbolj pozitivno značilnost bi izpostavila zlasti organiziranost pouka – poučevanje v
epohah – na waldorfski gimnaziji. Takšna organiziranost omogoča bolj celostno in
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poglobljeno obravnavo književnih del (vendarle imajo na voljo 120 minut), kar olajša
doseganje temeljnega cilja pouka književnosti, tj. vzgoja literarno razgledanega bralca.
Magistrsko delo zaključujem z mislijo Rudolfa Steinerja, utemeljitelja in začetnika
waldorfske pedagogike: »Naš najvišji cilj mora biti prizadevanje, ki bo pomagalo razviti
svobodne osebnosti, zmožne najti smisel in cilj svojega življenja.«
Naj šolski sistem po svojih najboljših močeh poskuša dosegati ta cilj.
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14 PRILOGE
Priloga 1: Vprašanja za dijake in dijakinje
Spoštovani dijak/dijakinja! Sem Nika Polšak, absolventka dvopredmetnega pedagoškega
magistrskega študija, smer slovenistika-sociologija na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pišem
magistrsko delo z naslovom Pouk slovenščine na waldorfski gimnaziji v Ljubljani s posebnim
ozirom na književni pouk, v katerem želim prikazati pristope in metode dela na tej gimnaziji.
Poleg metod poučevanja bom podrobneje predstavila še organizacijo pouka, predmetnik in
učne načrte. Zanima me tudi, kako ste se nekdanji dijaki in dijakinje počutili na gimnaziji,
kakšna je bila šolska klima, katere prednosti in slabosti bi izpostavili. Vljudno bi vas prosila,
če lahko zgolj za potrebe mojega magistrskega dela odgovorite na spodnja vprašanja.
Vprašanja so anonimna, torej imena in priimka ni potrebno navajati!
Hvala za vašo pripravljenost in pomoč! Lep pozdrav, Nika Polšak
1. Zakaj ste se odločili za vpis na waldorfsko gimnazijo? Ste pred tem obiskovali tudi
waldorfsko osnovno šolo?
2. Kako ste se počutili na waldorfski gimnaziji? So bili vaši občutki v skladu s tem, kar ste
pričakovali, ko ste se vpisali na izbrano gimnazijo?
3. Kakšne razlike (prednosti in slabosti) ste opazili v primerjavi z dijaki in dijakinjami, ki so
obiskovali javno gimnazijo?
4. Kako bi ocenili splošno šolsko (in razredno) klimo? Kakšni so bili medsebojni odnosi v
razredu, torej med sošolci in sošolkami? Kakšen je bil odnos učiteljev do vas?
5. Se vam zdi, da ste bili v primerjavi z dijaki javnih šol bolj obremenjeni glede na to, da je
predmetnik waldorfske gimnazije obširnejši (vključuje tudi umetniške predmete ter
predmete praktično-umetniškega oblikovanja) kot predmetnik javnih gimnazij?
6. Naštejte nekaj prednosti in slabosti vaše gimnazije. Kaj je tisto, kar vam je bilo še posebej
všeč in kaj bi morda izpostavili kot slabost oz. pomanjkljivost?
7. Se vam zdi, da ste v skladu z načeli waldorfske pedagogike razvijali ustvarjalnost, čut za
umetnost in estetskost …? Katere so tiste vrednote oz. veščine, ki jih po vašem mnenju
želi privzgojiti waldorfska gimnazija?
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Priloga 2: Primer testa iz književnosti

PREVERJANJE KNJIŽEVNOSTI
EPOHA REALIZMA

Ime in priimek:

Datum:

1. Kako si po vrsti sledijo književna obdobja?

2/
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2. Kaj je značilno za realizem? V čem je to obdobje drugačno od poprejšnjih? 1/

3. Katere literarne vrste so bile v realizmu najbolj priljubljene? Zakaj?

2/

4. Naštej vsaj tri predstavnike slovenskega realizma.

1/

5. Glavnemu junaku v značajevki Telečja pečenka je ime _____________________

1/

6. Kaj za glavnega junaka predstavlja telečja pečenka?

2/

7. Po kateri znameniti ruski noveli so se zgledovali slovenski realisti?

1/

8. Kaj je to groteska?

1/

9. Prvi slovenski roman _______________ je napisal _____________________
10. Norveški dramatik ______________ je mdr. napisal dramo __________________ 1/
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1/

»Esejska« vprašanja

11. Iz katerega romana (navedi naslov in avtorja) je spodnji povzetek zgodbe? Kdo to zgodbo pove?
Zakaj je ta (in podobne zgodbe) temelj, s katerim junak (ki to zgodbo pove) zavrača Boga?
3/
Ena izmed resničnih zgodb, ki se pojavi v romanu, je zgodba o dečku, ki je s kamnom zadel graščakovega psa.
Graščak je dečka zato dal sleči do golega pred vsemi vaščani in nanj naščuval pse, ki so ga raztrgali (ob
prisotnosti otrokove matere).

12. Alan Turning, sloviti matematik in kriptolog, je bil med drugo svetovno vojno eden izmed najbolj
zaslužnih za razkritje šifre nemške Enigme. Po razkritju šifre se je odločil, da bo o tem, kdaj in
kako bodo uporabili razkrite informacije (npr. katero ladjo bodo rešili in katero bodo pustili, da jo
Nemci potopijo), odločal statistični model (tako Nemci ne bi izvedeli, da je šifra razkrita). Kako se
ta njegova odločitev povezuje s teorijo Raskolnikova?

2/

13. Preberi odlomek in napiši, na katero avtobiografsko delo in avtorja te spominja zgodba. Po čem to
prepoznaš?

2/
76

V zgodbi Zapiski blazneža pripoveduje o tem, kako se je bogat plemič nekoč peljal na ogled posestva, za katero
je upal, da bo lastnik dovolj velik »bedak«, da mu ga bo uspelo okrog prinesti in posestvo kupiti po tako ugodni
ceni, da ga bo poplačal že z lesom, ki na njem raste. Ko je na poti prenočil v neki hišici, pa ga je, tajkuna, bi
rekli danes, nenadoma in povsem brez razloga zajela strašna tesnoba, »prav takšna, kakršno imaš pred
bruhanjem, samo da duhovna«. Ker se plemič (ki je avtorjev dvojnik) bliža petdesetim, ko je torej še na vrhuncu
moči, a se znamenja propada že neustavljivo kažejo, pomisli, da gre za strah pred smrtjo, ki pa jo takoj
natančneje opredeli: »Zdi se, da te je strah smrti, če pa se spomniš, pomisliš na življenje, te je strah umirajočega
življenja.« (Iz Dnevnika, Tanja Lesničar Pučko).

Kriterij: 50 % = opravljeno

62,5 % – dobro

75 % – prav dobro
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87,5 % – odlično

Priloga 3: Jutranji verz za recitacijo

JUTRANJI VERZ

Gledam v svet,
kjer sije sonce,
kjer žare zvezde,
kjer so kamni.

Rastline žive in rastejo,
živali čuteče živijo,
kjer človek v svoji duši,
daje duhu dom.

Gledam v dušo, ki živi v meni.
Duh božji, ti, ki tkeš v sonca in duše svetlobi,
v širjavah sveta tam zunaj,
v globinah duše tu notri:
k tebi, duh božji, se obračam in prosim,
naj moč, sposobnost in milost
za učenje in delo živita in rasteta v meni.
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