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privzgojili tudi našim otrokom. Da bo svet, čeprav včasih nepošten, ostal znosen in lep.
V času, ko stremimo za popolnostjo, take zgodbe še kako potrebujemo. Da vidimo, kako se
motimo v našem dojemanju popolnosti.
Kajti popolnost je – obstati, vztrajati, ustvarjati in deliti.
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POVZETEK
Naslov magistrskega dela: Slikanica kot učno sredstvo pri obravnavi tematike
drugačnosti
Povzetek: V magistrskem delu predstavljamo, kako s pomočjo slikanice kot učnega
sredstva učencem na njim zanimiv način predstaviti in približati tematiko drugačnosti,
natančneje gibalno oviranost. Teoretični del smo razdelili na štiri večje sklope. V prvem
sklopu smo opredelili koncept strpnosti in koncept pripoznanja, ki se je vzpostavil kot
nadgradnja prvega. Dotaknili smo se tudi tematike stereotipiziranja, nanjo pa navezali
diskriminacijo. Nadaljevali smo s tematiko drugačnosti in znotraj nje s tematiko gibalne
oviranosti, ki nam predstavlja izhodišče za kasnejši empirični del magistrskega dela.
Opisali smo tudi projekta Drugačnost nas bogati in Drugi skozi umetnost: premagovanje
odporov do drugačnosti s pomočjo umetnosti, ki sta se izkazala kot uspešno sredstvo za
doseganje sprejemanja drugačnosti v vrtcih in osnovnih šolah. V drugem sklopu smo se
posvetili vzgoji in izobraževanju skozi umetnost, podrobneje kulturno–umetnostni
vzgoji, znotraj le-te pa umetniškemu ustvarjanju ter pomenu zgodbe in pripovedovanja v
šolskem prostoru, sklop smo zaključili z bibliosvetovanjem. Tretji sklop se nanaša na
slikanico, znotraj katerega smo opredelili glavne podskupine slikanic ter drugačnost in
gibalno oviranost v slikanicah, obravnavali smo tudi slikanico kot učno sredstvo ter se
posvetili interpretaciji slikanice. V sklepnem delu teoretičnega dela smo nekaj besed
namenili avtorju slikanic Igorju Plohlu in njegovemu življenju kot tudi slikanicama Lev
Rogi: sreča v nesreči in Lev Rogi najde srečo na katerima je temeljila naša raziskava. V
empiričnem delu smo raziskovali, kako se učenci odzivajo ob obravnavi tematike
drugačnosti in gibalne oviranosti, kaj razumejo pod pojmom drugačnosti na začetku in
ob koncu dejavnosti ter ali si drugačnost razlagajo kot nekaj pozitivnega ali negativnega.
Zanimalo nas je, kako se učenci odzivajo ob branju slikanic Lev Rogi: sreča v nesreči in
Lev Rogi najde srečo ter kakšen je njihov odziv ob srečanju z gibalno ovirano osebo. S
pomočjo intervjujev z učiteljicama smo želeli izvedeti, kakšno mnenje imata glede
uporabe slikanic in del mladinske književnosti pri pouku ter vključevanja slikanic pri
obravnavi tematike gibalne oviranosti. Zanimalo nas je tudi, kako učiteljici presojata
svojo usposobljenost za vključevanje elementov kulturno-umetnostne vzgoje v pouk in
kako bi spodbujali pozitivno naravnanost do gibalne oviranosti in drugačnosti v šolskem
prostoru.

Ključne besede: slikanica, učno sredstvo, drugačnost, gibalna oviranost.

ABSTRACT
The title of the thesis: Use of picture books as a teaching tool to learn about otherness
Abstract: In the master's thesis we are presenting how, with the help of a picture book
used as a teaching tool, we introduce and approach students in an interesting way the
topic of otherness, more precisely the physical disability. The theoretical part is divided
into four major sections. In the first part, we defined the concept of tolerance and the
concept of recognition, which was established as an upgrade of the first. We also
touched upon the topic of stereotyping and related to it the discrimination. Further on,
we continued with the theme of otherness and within it discussed the theme of physical
disability, which is the starting point for a later empirical part of the master's thesis. We
also described the projects: Otherness enriches us and Others through Art: Overcoming
Resistance to Otherness through Art, as they have proven to be a successful means of
achieving acceptance of diversity in kindergartens and elementary schools. In the
second part, we devoted ourselves to education through art, more specifically cultural
and artistic education, and within it the artistic creation and meaning of stories and
storytelling in the school space. The second part was concluded with bibliotherapy. The
third part concerns the picture book, within which we identified the main sub-groups of
picture books and the otherness and physical disability in picture books. In the
concluding part of the theoretical part, a few words were given to the author of the
picture books Igor Plohl and to his life, as well as the picture books Lion Rogi: luck in
unluck and Lion Rogi finds happines on which our research was based. In the empirical
part, we explored how students respond when addressing the topic of otherness and
physical disability, what they mean by the notion of otherness at the beginning and end
of the activity, and whether they interpret the otherness as something positive or
negative. We were interested about how students respond when reading picture books:
Lion Rogi: luck in unluck and Lion Rogi finds happines, and what their reaction is when
encountering a person with a disability. Through interviews with the teachers, we
wanted to find out what they think about the use of picture books and some of the youth
literature in lessons, and about the inclusion of picture books in dealing with the topic of

physical disability. We were also interested in how teachers assess their ability to
integrate elements of cultural and artistic education into teaching and how they would
encourage students to have a positive attitude towards physical disability and otherness
in the school space.
Key words: picturebooks, teaching tool, otherness, disabillity
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UVOD
Če želimo, da učenci razvijejo svojo identiteto, sebstvo in moralno samopodobo, bomo to
najlažje storili s pomočjo umetnosti (Kroflič 2017, str. 5). Od vseh umetnosti, ki so nam
poznane, bomo to najučinkoviteje dosegli z zgodbami oziroma pravljicami, saj so te
učencem povsem razumljive (Bettelheim 2014, str. 18) in najpogosteje se skrivajo za
platnicami slikanic. Slikanica je knjiga, ki jo otrok najprej dobi v roke. Otroci v njih vidijo
knjižne like, ki so podobni njim ter imajo enaka čustva in izkušnje kot oni sami. Slikanice
so za otroke okno v svet, skozi katerega spoznavajo svoj svet tako, da stopijo izven
svojega varnega okolja ter vidijo like in dogodke, ki se dogajajo v drugih družbah, delih
sveta, največkrat pa izmišljenih deželah. Zgodbe v slikanicah pri učencih sprožijo
domišljijo, sami se lahko vključijo v zgodbo s poistovetenjem s knjižnimi liki ter
poskušajo interpretirati prebrano kot tudi ilustracije, vse to pa jim pomaga do razvoja
lastnih ustvarjalnih moči (Dujmović 2006, str. 77).
Kljub temu, da vsako leto izide ogromno slikanic, najverjetneje ni bila nobena tematika
tako spregledana in nenatančno predstavljena kot tematika drugačnosti. Blaska in Lynch
(1992 v Blaska 2004) sta v svoji raziskavi pregledala 500 nagrajenih in kakovostnih
knjig za otroke ter ugotovila, da jih je le 10 (2 %) vključevalo tematiko drugačnosti,
natančneje gibalno oviranost. Tudi v našem prostoru ni slika nič drugačna, leta 2014 je
od 303 slikanic le 11 slikanic obravnavalo tematiko drugačnosti (Pezdirc Bartol 2016,
str. 73), medtem ko smo tematiko gibalne oviranosti zasledili v slikanici Hanina božična
želja avtorice Aleksandre Pinterič ter v slikanicah o Levu Rogiju avtorja Igorja Plohla.
Ravno s pomočjo slikanic, ki obravnavajo tematiko drugačnosti, se pri učencih razvija
čut za sočloveka, razumevanje, strpnost in sprejemanje drugačnosti (Vidmar 2017, str.
159). Te slikanice so učencem v pomoč pri razumevanju sveta, da popolnost ne obstaja
in nas šele razlike med nami naredijo edinstvene ter posebne.
V magistrskem delu smo preučevali, kako s pomočjo slikanice kot učnega sredstva
učencem v osnovnošolskem izobraževanju približati tematiko drugačnosti, natančneje
gibalne oviranosti. Zaradi lažjega razumevanja raziskave v empiričnem delu smo v
teoretičnem delu prostor namenili strpnosti in konceptom pripoznanja, vzgoji ter
izobraževanju skozi umetnost in dve izbrani slikanici. Na kratko smo opisali slikanici Lev
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Rogi: sreča v nesreči in Lev Rogi najde srečo, ki sta nam predstavljali izhodišče za
obravnavo tematike drugačnosti in gibalne oviranosti.
V empiričnem delu smo raziskovali, kako se učenci odzivajo ob obravnavi tematike
drugačnosti in gibalne oviranosti, kaj razumejo pod pojmom drugačnosti na začetku in
ob koncu dejavnosti ter ali si drugačnost razlagajo kot nekaj pozitivnega ali negativnega.
Zanimalo nas je tudi, kakšen je odziv učencev ob branju slikanic Lev Rogi: sreča v nesreči
in Lev Rogi najde srečo ter kako se odzivajo ob srečanju z gibalno ovirano osebo. V
drugem sklopu empiričnega dela smo pozornost namenili njihovima učiteljicama. Želeli
smo izvedeti, kakšno mnenje imata glede uporabe slikanic in delih mladinske
književnosti pri pouku ter glede vključevanja slikanic pri obravnavi tematike gibalne
oviranosti. Ugotoviti smo želeli, kako bi učiteljici spodbujali pozitivno naravnanost do
gibalne oviranosti in drugačnosti v šolskem prostoru.
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I. TEORETIČNI DEL
1. POSAMEZNIK V ODNOSU DO DRUGIH
1.1 Strpnost in koncept pripoznanja
Posamezniki, ki sprejemajo drugačnost in so z njo sposobni živeti, so strpni. Šav (2006,
str. 107) strpnost opredeli kot »zmožnost življenja z nekom kljub medsebojnim
razlikam, z ustrezno mero potrpežljivosti. Strpnost spremlja vsaj malo nelagodja, ki pa
ga posameznik premaguje s svojo etično zrelostjo«. Doda še, da je strpnost v določenem
pogledu kulturni instrument, s katerim lahko usklajujemo množične različnosti, ki se
pojavljajo v naši družbi (prav tam). Palomares (2001, str. 7) zapiše, da je toleranten
posameznik sposoben sprejemanja drugačnosti. Hkrati pa se zaveda, da se določen
posameznik od njega samega razlikuje glede izgleda, miselnosti, izražanja, da se
posameznik v določenih pogledih ne strinja z njim, ampak mu to ne predstavlja
motečega dejavnika (prav tam). Leskošek (2005, str. 9) opredeli strpnost kot
»harmonijo različnosti, ki temelji na zavedanju človekovih pravic in svoboščin ne le zase,
temveč tudi za druge«.
Kot nadgradnja liberalnega koncepta strpnosti se je uveljavil koncept pripoznanja. Ta
vzpostavi strpnost kot aktivno vrednoto in odnos vzajemnega sprejemanja, ne da bi
težili k asimilaciji enega ali drugega v svoj vrednotni sistem. Kot zapiše Taylor (1994 v
Kroflič 2010, str. 7), gre pri konceptu pripoznanja za to, da je potrebno sprejemati vse
posameznike, ne glede na identitetni položaj, hkrati pa je potrebno do njih gojiti spoštljiv
odnos. Potrditev v odnosu je prva pomembna dimenzija pripoznanja (Kroflič 2010, str.
8). Značilnost liberalnega koncepta tolerance je nevmešavanje v stališča in prepričanja
druge osebe, kar ne zadostuje v primeru, ko želimo ugotoviti, kdo smo in katera izmed
določil so ključna za našo identiteto (prav tam). Za slednje je nujna pozitivna refleksija
lastnih identitetnih opredelitev, ki nam jo lahko posreduje le nekdo drug (prav tam, str.
9). Bubru (Kroflič 2010, str. 9) ta potrditev predstavlja »brezpogojno sprejetje osebe ne
glede na dejstvo, da je ne razumemo oziroma da njenih namer in dejanj ne moremo
pojasniti z lastno argumentacijo«. Druga dimenzija pripoznanja, kot jo opredeli Kroflič,
predpostavlja, da se pripoznanje vedno veže na že obstoječe diskurze v družbenem
prostoru (Kroflič 2010, str. 9). Iz tega nato izpelje, da ne smemo pozabiti na vprašanje
prevladujočega diskurza in njegove morebitne nekorektnosti, ki se vselej postavlja ob
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pripoznanju posameznikovega identitetnega položaja (prav tam). Brez tega ni mogoče
zagotoviti spoštljivega odnosa do posameznika. Benjamin kot tretjo pomembno
dimenzijo pripoznanja izpostavi vzajemnost vlog v odnosu pripoznavanja in
pripravljenost na odmik od predhodnih ego-predstav (prav tam). Kot zapiše Šlibar
(2006, str. 23), predstavlja drugačnost neke vrste izziv, kjer se lahko strpnost udejanja
in dokazuje. Temu še doda, da nasprotje strpnosti ni nujno nestrpnost, ampak se na isti
strani kot nestrpnost nahaja tudi lažna strpnost in pasivnost (prav tam). Če slednjega ne
poskušamo preseči oziroma odstraniti, lahko tudi ta dva pojava ustvarjata pogoje za
nelagodje.
1.1.1 Preprečevanje nestrpnosti v šolskem prostoru
Deklaracija o načelih strpnosti, ki je bila podpisana leta 1995 s strani držav članic
organizacije UNESCO, pravi, da je področje izobraževanja tisto mesto, kjer lahko na
najbolj učinkovit način preprečujemo nestrpnost (Declaration of Principles on Tolerance
1995, str. 12). Izobraževanje za strpnost naj spodbuja različne načine poučevanja o
strpnosti, ki bodo obravnavali glavne vire nasilja in izključenosti-kulturne, socialne,
ekonomske, politične in verske vire nestrpnosti (prav tam). Nadalje je zapisano, da naj
teži izobraževanje za strpnost k temu, da pomaga mladim ljudem, da lahko razvijejo
sposobnosti za neodvisno presojanje, kritično razmišljanje in etično sklepanje (prav
tam). Izobraževalni programi naj bodo oblikovani tako, da se v njih razvija razumevanje,
solidarnost in strpnost med posamezniki, ne smemo pa spregledati tudi razumevanja,
solidarnosti in strpnosti med in znotraj etničnih, družbenih, kulturnih, verskih ter
jezikovnih skupin (Palomares 2001, str. 7). Pri vsem tem se nam postavi vprašanje, kako
lahko šola pripomore k temu, da bi kot družba postali bolj strpni in odprti za drugačnost.
Pri učencih ima lahko velik pomen za sprejemanje drugačnosti mnenje in odnos staršev
do oseb, ki so drugačne od njih samih (Hong idr. 2014, str. 173). Na učence poleg staršev
pomembno vplivajo tudi mnenja učiteljev in strokovnih delavcev v šoli (Mantzikos in
Kofidou 2017). Največ lahko strokovni delavci zagotovo naredijo že s tem, da so dober
vzgled učencem. Palomares (2001, str. 10) kot osnovni pripomoček oziroma metodo za
»učenje« strpnosti do drugačnosti priporoča krog dialogov. Gre za pogovorni krog v
katerega je vključena manjša skupina učencev, znotraj katerega si vključeni izmenjujejo
svoje izkušnje, temelji pa na odprtosti in sprejemanju (prav tam). Kot uspešen pristop
navaja tudi sodelovalno učenje in skupinsko delo. Pri tem se učenci soočijo z
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medsebojnimi razlikami, ki jih morajo sprejeti, če želijo doseči skupen cilj, ki so si ga
zastavili ob začetku izvajanja dejavnosti.
Vse omenjene dejavnosti se osredotočajo na poučevanje in urjenje strpnega dialoga,
umetnost pa temu dodaja še doživljajsko dimenzijo. Nussbaum (2010, str. 157) zapiše,
da je leposlovje tisto, ki skupaj z imaginacijo pri posameznikih izzove sočutje in
naklonjenost, prek katerega bodo posamezniki dobili uvid v življenje posameznikov, ki
so drugačni od njih samih. Imaginacija je tista, prek katere posameznik dobi določeno
predstavo o tem, kako se počuti nekdo drug. S pomočjo sočutja posameznik ugotovi, da
ta Drugi ni »strašljivi Drugi«, ampak se tudi ta Drugi sooča s podobnimi življenjskimi
težavami, izzivi in pozitivnimi čustvi kot on sam, vendar na nekoliko drugačen način
(prav tam). S pomočjo leposlovja lahko torej kultiviramo simpatijo in empatijo, s čimer
začnemo ceniti drugačnost (prav tam).

1.2 Diskriminacija
Ljudje se ne rodimo diskriminatorni s prepričanji, ki temeljijo na stereotipih in
predsodkih. Otrok od zgodnjega otroštva naprej posnema dogajanje v njegovi okolici in
socialnem okolju ter se zgleduje po prvih pomembnih Drugih, zato ne preseneča dejstvo,
da se predsodki družbe, v kateri posameznik odrašča, z neverjetno lahkoto širijo naprej.
S tem se soočamo tudi v slovenskem kulturnem prostoru.
Ko govorimo o človekovih pravicah, razlikovanju in zaščiti manjšinskih skupnosti, je
diskriminacija eden od pojmov, ki se v razpravah najpogosteje pojavlja. Kot zapiše Kuhar
(2009, str. 15), diskriminacija v najožjem smislu predstavlja ločevanje med različnimi
možnostmi, pri čemer dajemo prednost eni izmed možnosti, najsi je to oseba, skupnost
ali predmet. Diskriminacijo označi kot prakso neenakosti – posameznike označimo na
osnovi osebnih okoliščin ali na podlagi pripadnosti določeni skupini (prav tam). Te
osebne okoliščine združujejo posameznike v manjšinske skupnosti, ki so ločene od
večinske populacije. Amsterdamska pogodba, ki je bila podpisana s strani članic
Evropske unije leta 1997, v veljavo pa je stopila leta 1999, v 13. členu opredeli osebne
okoliščine, na podlagi katerih je diskriminacija nedopustna (Amsterdamska pogodba
1997, str. 152). Te osebne okoliščine so: spol, rasa ali narodnost, vera ali prepričanje,
gibalna oviranost, starost in spolna usmerjenost (prav tam). Na vse naštete okoliščine se
po mnenju Kuharja (2009, str. 17) vežejo najbolj trdovratni predsodki, ki s
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povečevanjem razlik med posamezniki in/ali skupnostmi ter večinsko populacijo
povezujejo med seboj najmočnejše ideološke sisteme.
Ob besedi diskriminacija največkrat pomislimo na negativen predznak, kljub temu, da je
lahko diskriminacija tudi pozitivna. V tem primeru je ločevanje več kot dobrodošlo, saj
prinaša določene prednosti posameznikom in/ali skupnostim. Z določenimi ukrepi
ranljivim posameznikom in družbenim skupnostim zagotovimo enake možnosti oziroma
izenačimo njihov izhodiščni položaj z večinsko populacijo. Kljub temu je diskriminacija
še vedno največkrat razumljena kot neprimerno ločevanje med posamezniki in/ali
skupnostmi.
Da do negativne diskriminacije sploh pride, so v največji meri krivi stereotipi in
predsodki. Velikokrat posamezniki nimajo vseh potrebnih informacij o skupinah, ki so
podvržene diskriminiranju, zelo pogosto pride do diskriminacije tudi zaradi strahu pred
neznanim, z diskriminacijo pa določeni posamezniki in/ali družbene skupine poskušajo
preseči lastni občutek manjvrednosti.
1.2.1 Stereotipi
Palomares (2001, str. 8) zapiše, da so stereotipi spoznavna komponenta netolerance –
kot taki so torej nastali na podlagi miselnih procesov in vrednotnega sistema. Torej gre
za »poenostavljeno generalizacijo določene skupine ljudi, ki vpliva na vrednotenje
pripadnikov te skupine, ne oziraje se na to, da obstajajo med posamezniki individualne
razlike« (prav tam). Stereotipe lahko opredelimo kot »posploševanje delno točnih,
vendar večinoma nepreverjenih, površinskih sodb o človeku ali skupini ali skupnosti«
(Ule 2009, str. 178). Kogovšek in Petković (2007, str. 25) zapišeta, da gre za miselne
sheme, ki posamezniku pomagajo pri urejanju razvejanosti sveta – so neke vrste
»miselni predali«, v katere zavedno ali nezavedno razvrščamo posameznike in/ali
skupnosti v družbi kot tudi dogajanje okoli nas samih. Te sodbe o posamezniku, skupini
ali določeni skupnosti nikakor ne ustrezajo stvarnosti, saj so tipizirane, ohlapne in
splošne (Ule 2009, str. 178). Te popačene predstave o določenem človeku, skupini ali
skupnosti so nespremenljive, na žalost največkrat tudi najbolj učinkovite (prav tam). Do
teh popačenih informacij nas pripeljejo delne informacije, ki so se oblikovale na podlagi
posplošitev, pomanjkljivih dejstev, generaliziranih informacij, lahko tudi na podlagi
dezinformacij (Kogovšek in Petković 2007, str. 25).
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Stereotipi so pozitivni kot negativni, oboji pa imajo lahko negativne učinke. V primeru
pozitivnih stereotipov lahko ti privedejo do prevelikih pričakovanj s strani okolice, ki jih
posameznik, skupina ali skupnost ni zmožna izpolniti.
Pri stereotipiziranju pripisujemo posameznikom določene lastnosti na osnovi njihove
skupinske pripadnosti, ne oziraje se na njihove individualne značilnosti, kar morebiti
pripelje do dveh različnih napak, ki pustita usodne posledice: posameznika tako
označimo za bolj podobnega ostalim pripadnikom skupine in bolj različnega od
posameznikov, ki pripadajo drugim skupinam, kot so v realnosti; pri zaznavi skupin smo
običajno pristranski in velikokrat diskriminatorni, saj vsak posameznik teži k temu, da je
skupina, ki ji pripada boljša od skupine, ki ji ne pripada (Ule 2009, str. 180; Kuhar 2009,
str. 43).
1.2.2 Predsodki
Ko stereotipom dodamo še čustva, dobimo predsodke, pri katerih so v ospredju emocije
in ne le kognicija (Kogovšek in Petković 2007, str. 25; Kuhar 2009, str. 45). Bergler
(1984 v Ule 2009, str. 185) predsodke opredeli kot »izrazite, pa vendar enostavne
strukture, podobno kot karikature, ki toliko bolj izrazito opozorijo na kake značilnosti,
kolikor enostavnejše so, skrčene na nekaj ključnih potez«. Predsodki kot taki torej
karikirajo določene lastnosti posameznikov, skupin in skupnosti.
Polje delovanja predsodkov je izredno široko, z njimi se srečamo v vseh sferah
socialnega okolja. Prepoznamo jih po nespoštljivem, nestrpnem, ponižujočem in
prezirljivem odnosu do posameznikov, skupin ali skupnosti, ki se razlikujejo od nas –
največkrat so predsodkov deležni pripadniki drugih narodov, druge etnične skupine,
rase, ki so v manjšini v našem kulturnem prostoru, pripadniki drugih kultur,
posamezniki z drugačno spolno usmeritvijo, kot je družbeno zaželena, pripadniki
manjšinskih religij itd. Največkrat gre za izraze, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem
govoru (šale, fraze), ki pa so velikokrat izrečene nezavedno in jih niti ne opazimo.
Vsaka šola zagotovo ne more odpraviti vseh problemov, ki se dotikajo nestrpnosti do
drugačnosti ter diskriminacije, ampak z majhnimi koraki in ustreznimi pristopi k
reševanju teh problemov je na dobri poti, da učenci dobijo ustrezno popotnico za
življenje. Palomares (2001, str. 9) zapiše, da je eden od teh korakov ta, da šola v okviru
vzgojnega načrta opredeli norme in pravila, ki so naklonjene drugačnosti ter hkrati
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predvidi tudi ustrezne sankcije za kršitelje, ki se teh norm in pravil ne bodo držali. Šola s
tem pokaže, da ji je mar za to, kakšen odnos imajo učenci drug do drugega in podpira
drugačnost, ne da bi pri tem koga zapostavljala na podlagi osebnih okoliščin. Ena od
strategij, ki ponuja možnost odpravljanja stereotipov in predsodkov, je strategija stika.
Posamezniki, ki so že razvili predsodke do določene skupine in/ali posameznikov, se
aktivno srečujejo s to skupino oziroma predstavnikom – Kogovšek in Petković (2007,
str. 26) sta namreč prepričana, da lahko dlje trajajoča in kakovostna osebna izkušnja
signifikantno pripomore k odpravi neutemeljenega predsodka.

1.3 Drugačnost
Pojem drugačnost pomeni raznolikost, različnost in ni nujno, da se dotika samo rasnih
razlik, ki se pojavljajo (Palomares 2001, str. 8). Pojem drugačnost se nanaša tudi na
etnične in kulturne razlike, razlike v sposobnostih, socialnoekonomskih razlikah, razlike
glede veroizpovedi itd. ter ne sprejemanje naštetega lahko vodi do rasizma, seksizma,
antisemitizma, verskega fanatizma, homofobije ipd. (prav tam). Ob prebiranju literature
(Palomares 2001; Šav 2006) smo ugotovili, da je pojmovanje drugačnosti popolnoma
odvisno od samega konteksta in kulture v kateri živimo. V evropskem prostoru so za nas
drugačni Afričani, Azijci in druge rase, medtem ko smo v njihovem kulturnem prostoru
mi tisti, ki smo drugačni in izstopamo v množici. Kot drugačne lahko obravnavamo tudi
posameznike, ki ne govorijo našega maternega jezika, ampak tudi v tem primeru smo
lahko mi tisti, ki smo drugačni, ko vstopimo v tujo državo. Točne definicije drugačnosti
ni, saj ima vsak posameznik svoj pogled na drugačnost in tudi vsak posameznik
drugačnost sprejema na svoj način. Levinas (v Kroflič 2007a, str. 64) znotraj etike
obličja v etičnem odnosu drugega prepozna kot svoj lasten alter ego – drugi je torej
posameznik, deležen našega spoštovanja zato, ker poseduje isto racionalnost in
avtonomijo kot mi sami, ne pa zaradi tega, ker se razlikuje od nas, naših želja in
pričakovanj.
1.3.1 Gibalna oviranost1
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju/ZPIZ/ (2012) v 63. členu pravi, da je
gibalno oviran tisti posameznik, ki svojega zdravstvenega stanja ne more odpraviti z
zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije. Gibalno ovirani so tisti posamezniki, ki
V magistrskem delu uporabljamo izraz gibalna oviranost, tudi če je v literaturi zapisan izraz invalidnost,
razen pri etnografskih zapisih v empiričnem delu, kjer smo ohranili izraz invalidnost, če je bil le-ta
uporabljen.
1
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se soočajo s telesno motnjo ali z okvaro, ki jim prinaša težave pri hoji, uporabi rok in
drugih vsakodnevnih gibalnih dejavnostih (Kesič Dimic 2005, str. 1). Posamezniki, ki so
gibalno ovirani, predstavljajo izredno heterogeno skupino, saj imajo nekateri le nekaj
težav pri gibanju in hoji, medtem ko jih velik delež pri svojem gibanju uporablja hodulje,
opornice ali invalidske vozičke ter potrebujejo prilagoditve tudi v okolju (klančine,
dvigala). Posamezniki, ki so gibalno ovirani, so se z okvarami gibalnega aparata,
centralnega ali perifernega živčevja rodili, gibalna oviranost pa je morebiti tudi
posledica kasnejših bolezni ali poškodb.
Do gibalne oviranosti lahko pride zaradi različnih razlogov, med katerimi so
najpogostejši cerebralna paraliza, spina bifida, mišična in živčno mišična obolenja,
multipla skleroza, stanja po poškodbi glave, stanja po poškodbi hrbtenice ter kronične
bolezni in obolenja (prav tam, str. 1–2).
1.3.2 Izbrani projekti soočanja z drugačnostjo v osnovni šoli
Kot uspešno sredstvo za doseganje odprtosti in sprejemanja drugačnosti se kažejo tudi
različni projekti, ki se izvajajo v šolah ter vrtcih. Projekta, ki se vežeta na tematiko
sprejemanja drugačnosti, sta projekt Drugačnost nas bogati, ki se izvaja znotraj UNESCO
šol in vrtcev ter projekt Drugi skozi umetnost: premagovanje odporov do drugačnosti s
pomočjo umetnosti, ki se izvaja v okviru Študentskih inovativnih projektov za družbeno
korist.
PROJEKT DRUGAČNOST NAS BOGATI (UNESCO ŠOLE)
Gre za projekt, ki želi učence prek izkustvenega učenja seznaniti z raznoraznimi temami,
ki se dotikajo drugačnosti (medkulturno učenje, medkulturni dialog, mir in človekove
pravice, strpnost, sodelovanje) in jim s tem dati popotnico, da se bodo lažje vključili v
sodobno, medkulturno družbo ter jo pomagali sooblikovati v pozitivni smeri. Projekt želi
učencem približati svet drugačnih, jih učiti in naučiti strpnosti, medsebojnega
sodelovanja in spoštovanja, nenasilnega reševanja konfliktov, v največji meri pa jim želi
predstaviti, da je mogoče živeti brez predsodkov (Drugačnost nas bogati 2019). Vsi
zaposleni na šolah in vrtcih naj bi učence skozi celotno šolsko leto spodbujali k
strpnemu vedenju, medsebojnemu spoštovanju in gradnji prijateljskih odnosov. Cilj
projekta je, da učenci v drugih kulturah, navadah, narodih, pri ljudeh s posebnimi
potrebami itd. najdejo nekaj lepega, dobrega, pozitivnega, nekaj kar bogati družbo v
kateri živimo. To lahko dosežemo tudi tako, da v šolo povabimo »drugačne« (slepega
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človeka, gibalno oviranega ali temnopoltega človeka, Roma, migranta), da učenci z
neposredno izkušnjo ugotovijo, da ti ljudje v bistvu niso tako zelo drugačni od nas, kot so
si predstavljali in je z njimi možno graditi dobre medsebojne odnose (prav tam).
V projekt se lahko vključijo osnovne šole, srednje šole in vrtci, ki so del Unesco ASP
mreže. Vse dejavnosti, povezane s projektom Drugačnost nas bogati, se izvajajo v
posameznih šolah in vrtcih tekom celotnega šolskega leta, tako pri urah pouka kot tudi
interesnih dejavnostih, na dnevih dejavnosti, v okviru projektnih tednov, učenci in
učitelji se udeležujejo izmenjave in se tako neposredno seznanijo z novo kulturo, učenci
se vključijo v prostovoljstvo in pomagajo starejšim, obiščejo dom za ostarele in izvajajo
medgeneracijske delavnice, ogledajo si filme, prebirajo knjige na tematiko drugačnosti in
empatije (prav tam).
PROJEKT DRUGI SKOZI UMETNOST: PREMAGOVANJE ODPOROV DO DRUGAČNOSTI
S POMOČJO UMETNOSTI
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je tudi v
letu 2019 objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem
– Študentski inovativni projekt za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti
2018/2019 in 2019/2020 (Javni razpis Projektno delo… 2018). Študentski inovativni
projekti za družbeno korist se izvajajo v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, in sicer v okviru 10. prednostne osi
Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost (Študentski inovativni
projekti … 2017). V okviru tega je nastal projekt Drugi skozi umetnost: premagovanje
odporov do drugačnosti s pomočjo umetnosti. Projekt izvajajo študenti pedagogike,
psihologije, likovne pedagogike, socialne pedagogike, predšolske pedagogike in
vizualnih komunikacij z namenom čim bolj celovitega ter učinkovitega iskanja rešitev v
povezavi z izključevanjem učencev, ki izstopajo (zaradi pripadnosti drugi kulturi,
neznanja jezika, posebnih potreb, socialne prikrajšanosti, čustveno-vedenjskih
posebnosti itn.) od večinske populacije v posameznem oddelku in imajo posledično
težave pri socialnem vključevanju. Namen projekta Drugi skozi umetnost: premagovanje
odporov do drugačnosti s pomočjo umetnosti je identificirati, nasloviti in obravnavati s
pomočjo umetniških pripovednih praks različne konkretne oblike izključenosti s
katerimi se srečujejo učenci prvih štirih razredov izbrane osnovne šole. Cilj projekta je
prek pripovedi, ki je izhodišče, vzpostaviti dialog z drugačnostjo znotraj izbranih dveh
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oddelkov oziroma šole in s pomočjo umetniških dejavnosti učencem omogočiti vživljanje
v različne perspektive ter doživljanja situacij izključenosti. Slednje – reinterpretacija
predhodnih nepravičnih subjetifikacij – je po mnenju Bolerja (1999 v Kroflič 2010, str.
9) ena izmed pomembnih dimenzij koncepta pripoznanja. Učence se med izvedbo
delavnic usmerja in spodbuja h kreativnemu razumevanju pripovedi, podoživljanju v
zgodbi izpostavljenih usod junakov in upodabljanju tematike zgodbe v različnih
umetniških jezikih (pripoved, risba, dramatizacija pripovedi, ustvarjalni gib, simbolna
igra itd.).
V okviru projekta je bilo izvedenih 8 srečanj v dveh oddelkih. Uvodno srečanje je bilo
namenjeno pridobivanju zaupanja med izvajalci delavnic in učenci posameznega
oddelka. Sledilo je 6 srečanj, v katerih so reševali specifične oblike ne sprejemanja
drugačnosti in izključevanja, ki so se pojavljale v posameznih oddelkih. To so izvajalci
delavnic dosegli prek pripovedovanja zgodb, ki se nanašajo na tematiko drugačnosti in
izključevanja ter skozi poustvarjanje predelanega umetniškega dela – učenci so izrazili
svoja občutja ob doživljanju posamezne zgodbe. Ob koncu je sledila evalvacija doseženih
ciljev in postavitev možnih nadaljnjih smernic s strokovnimi delavci izbrane osnovne
šole ter generiranje idej za možne izboljšave za potencialno nadaljnje izvajanje delavnic.
Pripravilo se je tudi informativno gradivo v e-obliki, ki služili kot opis projekta, hkrati pa
bo spodbujalo implementiranje podobnih praks za prihodnje razreševanje problematike
izključenosti v drugih vzgojno-izobraževalnih institucijah.

2. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE SKOZI UMETNOST
2.1 Kulturno-umetnostna vzgoja
Pojem kulturno-umetnostne vzgoje so v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru
opredelili v Nacionalnih smernicah za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in
izobraževanju (v nadaljevanju Nacionalne smernice) (2009). Te smernice so potrdili vsi
trije strokovni sveti na področju vzgoje in izobraževanja2. Bistvo kulturno-umetnostne
vzgoje je v tem, da je vključena v vsa področja dejavnosti kot tudi v učne predmete in
druge šolske dejavnosti (Nacionalne smernice … 2009, str. 4). Nacionalne smernice
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 22. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ustanovila 3 strokovne svete, ki odločajo o strokovnih zadevah na področjih vzgoje in
izobraževanja ter nudijo strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov: Strokovni
svet za splošno izobraževanje, Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje ter Strokovni svet za
izobraževanje odraslih (Strokovni sveti 2018).
2
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izpostavljajo še pomen umetnosti in kulture za družbo živečo v 21. stoletju (prav tam,
str. 9). Omenjajo tudi, da se v današnjem času pojavlja potreba po tesnejšem sodelovanju
kulture, znanosti in izobraževanja.
Področja, ki so v skladu s cilji kulturno-umetnostne vzgoje, vključujejo in hkrati med
seboj povezujejo bralno kulturo, film in audiovizualno kulturo, glasbeno umetnost,
intermedijske umetnosti (multimedija), kulturno dediščino in tehniško kulturo, likovno
umetnost (slikarstvo, kiparstvo, fotografija, arhitektura, oblikovanje) ter uprizoritvene
umetnosti (gledališče, lutke, sodobni ples). Seznam področij nikakor ni dokončen in je
odprt za nova področja (prav tam). Kulturno-umetnostna vzgoja prispeva velik delež k
temu, da posameznik razvija dejaven odnos do umetnosti oziroma kulture, hkrati pa
spodbuja tudi njegovo domišljijo, ustvarjalnost, iniciativnost, inovativnost, tolerantnost
itn. (prav tam, str. 5). Razvoj omenjenih veščin in zmožnosti omogoča posamezniku, da
osebnostno raste, spodbuja različne načine mišljenja, ravnanja in je kot tak osnova za
družbo temelječo na znanju, ustvarjalnosti in strpnosti (prav tam). Učitelji in ostali
strokovni delavci, ki so vpeti v koncept kulturno-umetnostne vzgoje, morajo poskrbeti,
da bo le-ta odprta, didaktični pristopi, ki se jih poslužujejo, pa morajo biti raznoteri, saj
bodo učenci šele tako spoznali umetnostna področja na dovolj visoki kakovostni ravni
(prav tam, str. 6). Kulturno-umetnostna vzgoja ima svojo vlogo tudi pri izboljševanju
kakovosti izobraževanja, hkrati je posameznikom v pomoč, da ti prepoznajo svojo
nadarjenost in razvijejo ustvarjalnost do želene točke (prav tam, str. 9).

2.1.1 Umetniško ustvarjanje
Kot smo že v uvodu zapisali, je Aristotel ugotovil, da umetniško ustvarjanje kot tudi
poustvarjalno doživljanje umetnosti kultivira vrline vsakega posameznika (Kroflič 2012,
str. 61). Dimenzije, ki sestavljajo to umetniško ustvarjanje in so hkrati tiste, ki vodijo
humanistični razvoj vsakega posameznika, so po Aristotelu naslednje: želja po
ustvarjanju lepega, sposobnost ustvarjalnega mimetičnega upodabljanja stvarnosti,
sočutna imaginacija in katarza (Kroflič 2011, str. 51).
Nussbaum (1997 v Kroflič 2007b, str. 23) za sočutno imaginacijo zapiše, da
posamezniku sporoča, da se lahko usoda literarnega lika v zgodbi v prihodnosti pripeti
tudi njemu samemu, pri čemer se v njem aktivira pripravljenost do pomoči
posamezniku: »To bi lahko bil jaz in tako bi želel biti obravnavan tudi sam«. Danes lahko
sočutno imaginacijo povežemo z empatičnim prepoznavanjem družbenih položajev
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tistih, ki so drugačni, odrinjeni na rob družbe in posledično »nevidni« (Kroflič 2012, str.
67).
Prek sočutne imaginacije, ki nam predstavlja zmožnost potopitve v svet Drugega in v
zgodbo določenega dogodka, lahko po Aristotelu preidemo v katarzo (Kroflič 2011, str.
61). Slednja je pri Aristotelovemu konceptu estetike najpogosteje izpostavljena, govori o
umetniškem doživetju, ki je transformativna in vrhunska izkušnja (Maslow 1970 v
Kroflič 2011, str. 68). Ko pride posameznik do katarzične izkušnje, se v njem zbudijo
določeni deli njegovega sebstva, katerih sprožitelj je potopitev v obravnavano zgodbo.
Teh delov se ob vsakodnevnih aktivnostih posameznik niti ne zaveda in mu ostajajo
skriti, zave se jih šele takrat, ko preide v katarzo. Ob zavedanju, da ti deli obstajajo, se
lahko posameznik z njimi sooči ter jih razreši.
Najbolj izpostavljen koncept, ki pojasnjuje pomen umetnosti za razvoj spoštljive in
etične zavesti posameznika, je koncept umetniške imaginacije. Greene zapiše, da s
tem konceptom vstopimo v svet drugega na način, da se vživimo v »kot da« svetove,
katerih avtorji so umetniki z različnih področij kulturno-umetnostnega življenja, ki so
nam s tem omogočili nove zorne kote pogleda na življenje (Greene 1995 v Kroflič 2007b,
str. 21–22). Komponente imaginacije so naslednje: vživetje v umetniško kreirano osebo
ali dogodek, sočustvovanje z njeno usodo, ukinjanje ego fantazij o samemu sebi kot
središču sveta, refleksija dogodkov, ki se meni kot posamezniku morda ne bodo nikoli
zgodili in zmožnost ustvarjanja vizij o možnih svetovih, ki ukinjajo izvorno sebičnost in
nepravičnost (Kroflič 2007, str. 21–22).
Kroflič (2017, str. 11) zapiše, da »poučevanje, ki poteka s pomočjo umetniške izkušnje,
aktivira drugačne strukture učenja, doživljanja in mišljenja, ki so za osebni razvoj učenca
nepogrešljive, prav tako pa tudi za razvoj bolj kreativne kulture poučevanja šole kot
institucije«.
2.1.2 Pomen zgodbe in pripovedovanja v šolskem prostoru
Prek narativne vednosti posameznik s pomočjo poslušanja vstopi v dialog s
pripovedovalcem in prepozna narativno zasnovanost svoje lastne življenjske zgodbe
(Kroflič 2017, str. 17). Zaobjema tudi imaginacijo, ki je ključna za potopitev in
spoznavanje perspektiv drugih udeležencev ter nam omogoča vpogled v življenje na
podlagi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti (prav tam). Z njeno pomočjo posameznik
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lažje prebrodi travmatične izkušnje, ki so ga zaznamovale in doživi katarzo potlačenih
frustracij (prav tam). Ne nazadnje pa narativna vednost kultivira praktično modrost, ki
posamezniku daje možnost odločanja v nepredvidljivih situacijah ter omogoča kritično
vstopanje v družbeno realnost (prav tam). Da do vsega tega sploh pride, je zaslužno
pripovedovanje zgodb. Z njihovo pomočjo uvidimo resnico lastnega sebstva, s
poslušanjem zgodb drugih vstopamo tudi v njihov svet, s čimer kot posamezniki
omogočimo kreacijo skupnega sveta – pri tem je potrebno upoštevati pravico do
ohranjanja pluralnosti individualnih življenjskih praks (prav tam).
Ko se učitelj odloči za pripovedovanje zgodbe z namenom poučevanja, to imenujemo
pripovedna pedagogika (Marjanovič Umek in Fekonja 2019, str. 80). Znotraj pripovedne
pedagogike se kažejo pozitivni učinki zgodb na posameznikovo izkušnjo učenja, kot tudi
na posredovanje družbeno sprejetih vrednot. S pomočjo zgodb pri učencih spodbujamo
socialni

in

emocionalni

razvoj,

sporazumevalne

zmožnosti,

poslušanje

in

pripovedovanje, sprejemanje drugačnosti ter spodbujanje razmišljanja in kritičnega
mišljenja učencev (prav tam). Zgodba je tista, s pomočjo katere lahko dobi posameznik
uvid v določene primere etičnega ravnanja. V želji, da posameznik sam prepozna
etičnost dejanja oziroma t. i. praxis, je potrebno zgodbo pripovedovati (kot obliko
poesis) (Hannah Arendt 1996 v Kroflič 2017, str. 11). S tem, ko pripovedujemo učencem
zgodbo, le-ti vstopijo v osebni in družbeni prostor, trudijo se razumeti sebe kot
posameznika ter vzpostavljajo medosebne in vzročno-posledične odnose z drugimi
(Marjanovič Umek in Fekonja 2019, str. 7). Učenci se s pomočjo pripovedovanja zgodb
naučijo razločevati med realnim in domišljijskim svetom ter oblikujejo vrednote, ki jim
bodo služile kot vodilo v vsakdanjem življenju (prav tam).
Pripovedovanje zgodbe združuje tri vloge, ki se med seboj pogosto prekrivajo. Zgodba
ima mitsko vlogo, ki jo posameznik prejme s pomočjo družine, kulture in religije ter prek
nje ostaja v nenehnem kontaktu s tradicijo (Kearney 2002 v Kroflič 2013, str. 2). Ima
tudi vlogo čiste kreacije, ki posamezniku omogoča, da sam oblikuje svojo identiteto
(prav tam). Pripovedovanje zgodbe ima tudi vlogo ustvarjalnih rešitev aktualnih
problemov, kjer se skozi zgodbo združita prvi dve vlogi, na koncu se jima pridruži še
katarzično preživetje (prav tam).
Zgodbe, ki se jih učitelji pri svojem delu poslužujejo v nižjih razredih osnovne šole, so
največkrat zapisane v obliki pravljic. Ker je njihov osnovni problem s katerim se
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(največkrat) soočajo glavni liki prikazan zgoščeno in jasno, se učenec sreča z jedrom
problema, ki bi bil v bolj zapleteni zgodbi težje najden (Bettelheim 2014, str. 14). Liki, ki
nastopajo v pravljicah, so natančno predstavljeni, brez nepotrebnega balasta, zato se
učenec hitreje poistoveti z njimi. Opisane situacije v pravljicah so poenostavljene, zato
jih otroci, katerim so pravljice v prvi vrsti tudi namenjene, lažje razumejo, manj prostora
je za podrobnosti, ki jih avtorji omenijo le, če so pomembne za samo zgodbo (prav tam).
Natančno strukturirane zgodbe nudijo možnost razvijanja logike, razmišljanja in ne
nazadnje tudi discipliniranosti (Reščič Rihar in Urbanija 1999, str. 43).
Ko delamo z učenci, predvsem na razredni stopnji, se učitelji velikokrat odločijo za delo z
metaforo. Zgodba prikazuje eno, ampak skoraj vedno ima v sebi skrito še drugo
sporočilo, zaradi česar jo lahko uporabimo kot metaforo. Učitelji oziroma svetovalni
delavci v šoli se za delo s pomočjo metafore odločijo največkrat zato, ker le-te razširjajo
sisteme prepričanj in verovanj, kažejo stare in nove poti, na voljo imajo več različnih
opcij dela, lažje izražajo razlike v stališčih, hkrati pa nakazuje problem in njegovo rešitev
(Kališnik Šavli 2011, str. 55). Ko se odločimo za delo z zgodbo, moramo biti pri tem
pozorni na to, da prepoznamo metafore, jih znamo ovrednotiti, dodati nove, izmed več
različnih možnosti izberemo najboljšo ter moramo imeti sposobnost povezovanja
zgodbe s prihodnostjo. Pri vsem omenjenem moramo imeti vedno pred očmi učence, za
katere smo zgodbo izbrali.
Če se učitelj oziroma svetovalni delavec odloči za obravnavo zgodbe z občutljivo
tematiko, ki se navezujejo npr. na izgubo prijateljev, živali, lahko tudi na smrt in
žalovanje, gibalno oviranost, spolnost ipd., naj zgodbe ne bere nerazumljivo in prisiljeno.
Otroci namreč razumejo njeno glavno sporočilo. Več o dobrem izboru kakovostnih
slikanic, ki vključujejo tematiko drugačnosti, je zapisano v poglavju Drugačnost in
gibalna oviranost v slikanici.
Dujmović (2006, str. 78–79) opredeli tri glavne dimenzije, znotraj katerih lahko zgodbe
pozitivno prispevajo k učenju ne glede na učni predmet. Prva dimenzija se navezuje na
to, da zgodbe lahko uporabimo za krepitev konceptualnega razvoja učencev (prav tam,
str. 78). S pomočjo zgodb lahko učencem razložimo barve (npr. pri likovni umetnosti),
velikost (npr. merske enote pri matematiki), oblike (geometrijska telesa), čas, vzročnoposledično delovanje ipd. Druga dimenzija pravi, da so zgodbe sredstvo za razvoj učenja.
Skozi zgodbo je mogoče pri učencih razvijati in okrepiti miselne strategije (primerjanje,
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razvrščanje, predvidevanje, reševanje problemov, predpostavljanje, načrtovanje ipd.),
razvijati strategije za učenje jezikov (ugibanje pomenov novih besed pri tujem jeziku,
spominski trening, razlaga tujk ipd.) in učne veščine (sestavljanje, razumevanje in
interpretacija grafov, kako uporabljati slovar in izdelava svojega, organizacija dela ipd.)
(prav tam). Tretja dimenzija se navezuje na dejstvo, da lahko izbrane zgodbe uporabimo
pri različnih učnih predmetih (prav tam). Pri matematiki lahko tako s pomočjo zgodb
učenci spoznavajo številke, čas, se učijo šteti, spoznavajo merske enote, geometrijska
telesa ipd. Zgodbe so lahko osnova za obravnavo učne snovi pri biologiji (npr. življenjski
cikel žuželk, kako rastejo semena), zgodovini (prazgodovinske živali, življenje v
srednjem veku, kmečko življenje tlačanov), geografiji (vesolje, razumevanje zemljevida,
uporaba atlasa, vremena in podnebja po svetu), likovni umetnosti in tehniki (risanje,
izdelovanje mask, klobukov, lutk, oblikovanje lesa) ter glasbi (petje pesmi, igranje
instrumentov, spoznavanje tolkal, opera in balet).

2.2 Bibliopreventiva/bibliosvetovanje
Beseda »biblioterapija« izhaja iz grščine in je sestavljena iz besed »biblion«, kar pomeni
knjiga, in »therapein«, kar pomeni zdraviti (Reščič Rihar in Urbanija 1999, str. 10).
Biblioterapija v grobem povedano predstavlja zdravljenje s knjigami. Z biblioterapijo
želimo s pomočjo knjig, ki v sebi nosijo zdravilno moč, pomagati posamezniku.
Posamezniki, ki so vključeni v proces biblioterapije, se preko zgodb srečajo s problemom
knjižnega lika, ki ni neposredno vključen v skupino. Kakovostna literatura daje izvajalcu
biblioterapije ogromno možnosti za obravnavo določenih življenjskih tematik in hkrati
tudi njihove rešitve (prav tam, str. 5).
Že leta 1961 je bilo v Websterjevem slovarju (prav tam) zapisano, da se lahko z vodenim
branjem v okviru biblioterapije rešujejo tudi osebni problemi posameznikov, kar je že
nekoliko širše pojmovanje. Danes biblioterapija predstavlja skupek aktivnosti, katerih
osnova so interaktivni procesi med knjižnim in neknjižnim gradivom, ki je pri teh
aktivnostih uporabljeno ter posamezniki, ki so v ta proces vključeni (prav tam, str. 11). S
pomočjo biblioterapije posameznik postopno odkriva dele svoje osebnosti – vse to
dosega prek branja in/ali kreativnega pisanja (prav tam).
Reščič Rihar in Urbanija v svojem delu Biblioterapija (1999) le-to razdelita na tri
osnovne

podskupine:

institucionalno,

klinično

ter

razvojno.

Institucionalna

biblioterapija se, kot že samo ime pove, izvaja znotraj bolnišničnih institucij, kjer
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hospitalizirani posamezniki prebirajo predvsem gradiva z duševnoznanstveno vsebino
(Reščič Rihar in Urbanija 1999, str. 16). Klinična biblioterapija poteka v terapevtskih
obravnavah z vedenjsko in čustveno motenimi posamezniki, ki jih vodita zdravnik ter
knjižničar (prav tam). Razvojna biblioterapija je tista, ki se je lahko poslužujemo tudi v
šolskem prostoru. Namenjena je prav vsem posameznikom v vseh starostnih obdobjih, v
šolskem prostoru jo izvaja učitelj, knjižničar ali kateri od strokovnih delavcev s
pedagoškega področja.
Proces biblioterapije je razdeljen na tri osnovne faze, ki se odvijajo pri vsakem od
posameznikov, ki so vključeni v ta proces. Prva faza je faza identifikacije, pri kateri se
posameznik identificira s knjižnimi junaki (največkrat z glavnim) in z dogodki, ki se
odvijajo v zgodbi. Sledi faza katarze, pri kateri se posameznik v procesu čustveno vplete
v samo zgodbo, pri tem je sposoben izraziti svoja čustva znotraj skupine v kateri se
počuti varno. Da posameznik pride do katarzičnega doživetja, so mu v pomoč pogovor,
nebesedne aktivnosti (ples, ustvarjalni gibi, likovna umetnost ipd.), igra vlog ali
ustvarjalno reševanje problemov (Sridhar in Vaughn 2000 v Zabukovec 2010, str. 10).
Zadnja faza je faza uvida/razumevanja/vpogleda, ki izhaja iz predhodne faze, tj. iz
katarzične izkušnje (Burkeljca 2010, str. 36). Pri tem se začenja posameznik zavedati
problemov s katerimi se trenutno srečuje, začne pa tudi z iskanjem rešitve za določen
problem, kar lahko pripelje do spremembe stališča (prav tam).
2.2.1 Bibliosvetovanje v šolskem prostoru
Ker terminologija ni ravno ustrezna za šolski prostor, različni avtorji (Zabukovec idr.
2007, str. 64; Renić 2014, str. 85) predlagajo nadomestitev pojma biblioterapije s
pojmom bibliosvetovanje. Prek bibliosvetovanja3 v šolskem prostoru učencem
predajamo moralne vrednote, spodbujamo kritično mišljenje, hkrati pa razvijamo
njihovo samozavedanje ter dajemo določen pomen osebnemu in družbenemu presojanju
(prav tam, str. 66). Bibliosvetovanje v šolskem prostoru spodbuja čustveni, vedenjski,
socialni in kognitivni razvoj vsakega posameznega učenca kot tudi skupine (prav tam,
str. 67). Knjiga kot učno sredstvo učencu omogoča, da se potopi v vlogo glavnega
protagonista in prek njegove izkušnje rešuje svoje konflikte. Za razliko od biblioterapije,
ki največkrat poteka s hospitaliziranimi posamezniki v bolnišnicah v daljšem časovnem
obdobju in se osredotoča na pacientovo preteklost, poteka bibliosvetovanje v šolskem
Zaradi neenotnega izrazoslovja na področju biblioterapije/bibliosvetovanja bomo v nadaljevanju
magistrskega dela uporabljali pojem bibliosvetovanje.
3
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prostoru z zdravim učencem oziroma skupino učencev v krajšem časovnem obdobju ter
se osredotoča na sedanjost (Burkeljca 2010, str. 37). S pomočjo bibliosvetovanja se
učenci začnejo zavedati problemov, ki so slični njihovim ali problemom, s katerimi se
soočajo njihovi vrstniki in prijatelji, zato hkrati postajajo pozorni ter občutljivi na njih.
Kilpatrick idr. (1994 v Burkeljca 2010, str. 37) izpostavijo štiri razloge, zaradi katerih je
bibliosvetovanje v šolskem prostoru več kot primerno:
-

mladinska literatura, s katero se seznanijo učenci pri bibliosvetovanju, v njih
vzbudi čustveno povezanost z dobrim, zato si želijo delati dobre stvari;

-

izbrana mladinska dela učencem nudijo možnost dobrega zgleda, največkrat
takih, ki učencem umanjkajo v njihovem življenju,

-

mladinska literatura seznanja s pozitivnimi zgledi, ki jih učenci najbolj
potrebujejo;

-

zgodbe v izbranih mladinskih delih pomagajo učencem pri iskanju smisla
življenja.

Poleg književno-didaktične vloge, ki je primarna, ima mladinska literatura v šolskem
prostoru tudi preventivno oziroma svetovalno vlogo (Burkeljca 2010, str. 34). Vendar
nista to edini vlogi, ki ju ima mladinska literatura v šolskem prostoru. Velikokrat se
pozabi na t. i. terapevtsko vlogo, ki sicer ni posebej poimenovana, ampak ima kljub
vsemu določeno veljavo (prav tam). Je tista zamolčana funkcija mladinske literature, ki
jo učitelji in strokovni delavci v šolskem prostoru uporabljajo vsakodnevno, ne da bi se
je sploh zavedali. S pomočjo knjig lahko osvetlimo in osmislimo marsikatero konkretno
situacijo, o kateri bi se želeli pogovoriti z učenci. Mladinska literatura ima v tem primeru
torej posebno moč, saj nam pomaga pri razrešitvi nastalega problema, s čimer se
strinjajo tudi učitelji, ki jo v te namene uporabljajo (prav tam).
Kljub vsemu pa ni nujno, da z izbrano mladinsko literaturo rešujemo samo konkretne
probleme, ki se pojavijo pri učencih ali znotraj skupine v danem trenutku. Učitelji in
svetovalni delavci se lahko poslužujejo tudi t. i. bibliopreventive – vodenih načrtovanih
pogovorov, ki temeljijo na kakovostni mladinski literaturi (prav tam). Slednja pri
učencih vzbudi čute za sočutje in empatijo, preko nje pa učenci pridobijo tudi spretnosti
komuniciranja, ki jih potrebujejo za funkcioniranje v družbi – učenci se naučijo poslušati
drug drugega, izmenjujejo si mnenja, o tematiki se pogovarjajo tudi zaradi novih
informacij, ne samo zato, ker jih zanima, med komuniciranjem so veliko bolj odprti za
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novosti, zato posledično sprejemajo drug drugega, kar oblikuje pozitivno klimo znotraj
razreda (prav tam). S pomočjo mladinske literature in različnih zgodb knjižnih junakov
učenec spozna, da odnosi med posamezniki in socialnimi skupinami niso preprosti,
ampak se lahko pogosto zapletejo (Majhen 2010, str. 30). Tako s pomočjo
bibliopreventive učenci postajajo strpnejši, na probleme začnejo gledati iz drugih zornih
kotov ne samo iz svojega, predvsem zaradi tega, ker so se potopili v zgodbo protagonista
in so občutili njegove probleme ter težave. Hkrati se s procesom bibliopreventive pri
učencih izboljša njihova samozavest, saj ga pri pogovoru s sošolci oziroma prijatelji
poslušajo, s tem pa dobi potrditev, da je tudi njegovo mnenje nekaj vredno.
Najpogostejše tematike pri katerih se učitelji in strokovni delavci odločajo za
bibliopreventivo so sprejemanje drugačnosti, skrb za druge, ozaveščanje o ekoloških
problemih, različne tabu teme ipd. (Burkeljca 2010, str. 34–35). Bibliopreventiva je
primerna za izvajanje pri vseh šolskih predmetih v osnovni šoli. Učitelji oziroma
svetovalni delavci jo lahko vključijo v ure oddelčne skupnosti, pri dnevih dejavnosti,
poslužijo se je lahko tudi pri interesnih dejavnostih in vseh ostalih projektih ter učnih
urah, ki se izvajajo v šolskem prostoru (Burkeljca 2009, str. 226).
Veliko vlogo pri bibliosvetovanju ima tudi učitelj oziroma svetovalni delavec, saj pomaga
učencem, ki so vključeni v ta proces, osvetliti obravnavane probleme iz več različnih
zornih kotov, ne samo iz tistega, ki je njim najbližji (Burkeljca 2010, str. 40–41). Učitelj
oziroma svetovalni delavec je tudi tista oseba, ki učencem predstavi kakovostno
mladinsko literaturo. S tega vidika je dobro, če se učitelj oziroma svetovalni delavec
poveže s knjižničarjem, ki lahko s svojim strokovnim znanjem pripomore do
kakovostnejše izpeljave bibliosvetovanja. Učitelj oziroma svetovalni delavec, ki se odloči
za proces bibliosvetovanja, mora biti seznanjen s kakovostno mladinsko literaturo.
Vedar le kakovostna mladinska literatura ni dovolj, da bi bilo bibliosvetovanje kvalitetno
izpeljano in cilji doseženi. Učitelj oziroma svetovalni delavec mora biti seznanjen z
didaktiko mladinske književnosti, literarno teorijo, obvladati mora globinsko psihološko
interpretacijo literarnega dela, predhodno se mora seznaniti z razvojnimi značilnostmi
otroka oziroma mladostnika, imeti mora dobro razvite veščine komuniciranja, biti mora
tudi empatičen (prav tam). Učitelj oziroma svetovalni delavec mora biti tista oseba, ki
vodi učence vključene v proces bibliosvetovanja.

31

2.2.2 Prednosti in ovire pri bibliosvetovanju
Prek bibliosvetovanja se posameznik, ki je udeležen v tem procesu, poglobi v svoje
delovanje in spozna kompleksnost človekovega mišljenja ter vedenja, kot tudi zmanjša
svojo socialno izoliranost, hkrati pa postane bolj sočuten do drugih posameznikov
(Zabukovec 2010, str. 11). S pomočjo bibliosvetovanja posameznik razvija svoje socialne
veščine, hkrati razvija pozitiven odnos do branja in literature (Gladding in Gladding
1991 v Zabukovec 2010, str. 11).
Burkeljca (2010, str. 40) se z bibliosvetovanjem v šolskem prostoru ukvarja že vrsto let,
prednosti bibliosvetovanja je tako strnila v nekaj točk:
-

s pomočjo bibliosvetovanja učenci, vključeni v proces, postajajo veliko bolj
občutljivi na probleme, ki se dogajajo v njihovem socialnem okolju;

-

učenci se naučijo prisluhniti drugim v skupini in jih dejansko tudi slišijo;

-

spoznajo, da imajo tudi drugi posamezniki podobne probleme;

-

bibliosvetovanje učencem pomaga razviti sposobnost vživljanja v druge
posameznike in sposobnost čustvovanja z njimi;

-

s pomočjo pogovora so pripravljeni pomagati vrstniku oziroma prijatelju, ki se je
znašel pred problemom in ga sam ne zna ali ne zmore rešiti;

-

učenci postanejo bolj sočutni do drugih in so manj egoistični;

-

introvertni učenci postanejo bolj ekstravertni;

-

učenci so zmožni prepoznati in zbrati svoja občutja ter jih usmerjati v določeno
dejavnost, saj ne ostajajo samo na ravni impulzov;

-

učenci s procesom bibliosvetovanja postajajo bolj strpni;

-

njihov svet se poglablja.

Kruszewski (2011, str. 25) izpostavi prednosti, ki jih ima bibliosvetovanje s pomočjo
pravljic pri mlajših učencih, le-ti so sledeči:
-

izboljšanje imunskega sistema, kar omogoča več možnosti za samozdravljenje;

-

učenci kažejo več veselja do življenja;

-

zmožni so vzpostaviti distanco do lastnih problemov in na njih pogledati z
drugega zornega kota;

-

zmanjšanje strahu;

-

učenci postanejo bolj pogumni in aktivni;

-

pri učencih se razvija moč notranjega miru in ravnotežja;
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-

s pomočjo bibliosvetovanja se pri učencih povečuje samozavest.

Kakovostna izbrana mladinska dela pri učencih, vključenih v proces bibliosvetovanja,
izzovejo veliko pozitivnih učinkov. Učenci postanejo bolj pogumni pri svojih izbirah,
izbrana dela jim nudijo možnost zdravljenja, aktivirani so vsi posamezniki, ki so
vključeni v proces (Jazbec 2011, str. 66). Tekom procesa učenec spoznava samega sebe
in zbere dovolj moči za reševanje svojih problemov, prav tako postane tudi bolj
prilagodljiv za različne situacije (prav tam). S pomočjo bibliosvetovanja lahko dosežemo
preobrat v razmišljanju, zato je ta metoda več kot primerna za obravnavo občutljivih
tematik. Težave, s katerimi se soočajo vključeni posamezniki v proces bibliosvetovanja,
jim ob koncu procesa predstavljajo izziv, ki ga želijo razrešiti (prav tam). Učenci
pridobijo znanje in veščine, ki jim pomagajo v vsakdanjem življenju, vzpostavi se
ravnovesje v družinski dinamiki ter povezanost s socialnim okoljem, v katerega so
vsakodnevno vpeti (prav tam). Tekom procesa bibliosvetovanja se pri vključenih
učencih kaže izboljšanje veščin komuniciranja, čutijo se sprejete v skupino, pripravljeni
so na razreševanje novih izzivov, hkrati dosežejo točko, ko imajo ponovni nadzor nad
situacijami v katerih se znajdejo (prav tam).
Ne glede na vse prednosti, ki smo jih našteli in opisali, ima proces bibliosvetovanja tudi
svoje omejitve. Omejitve v procesu bibliosvetovanja se v prvi vrsti vsekakor nanašajo na
izbor ustreznega gradiva. Kaj hitro se namreč zgodi, da se učitelj oziroma svetovalni
delavec znajde v precepu, katero zgodbo izbrati za obravnavo določene tematike.
Pardeck (1997 v Špoljar 2014, str. 32) tako postavi kriterije, ki bi se jih naj izvajalci
bibliosvetovanja držali pri izbiri besedila za obravnavo. Prvi kriterij je ustrezna bralna
raven – izbrana knjiga oziroma zgodba mora biti prilagojena učenčevim sposobnostim
(prav tam). Če izberemo gradivo, ki je neprimerno razvojni stopnji in starosti učencev,
bo le-to naredilo več škode kot koristi. Učitelj oziroma svetovalni delavec naj izbere
knjigo, ki v svoji zgodbi opisuje več različnih stališč in težav (prav tam). Kot smo že
zapisali v poglavju o bibliosvetovanju v šolskem prostoru, ima pomembno vlogo pri
izbiri ustrezne mladinske literature knjižničar, ki je v vsakodnevnem stiku s knjigami in
zna učitelju oziroma svetovalnemu delavcu najbolje svetovati, katero knjigo izbrati.
Naslednji kriterij se nanaša na kakovost podanih odgovorov (prav tam). Če ima izbrana
zgodba možnost reševanja problema iz več zornih kotov, je vsekakor primerna za
obravnavo pri bibliosvetovanju. Resničnost opisanega problema v sami zgodbi je
naslednji kriterij, ki ga opredeli Pardeck (prav tam). Če je izbran problem učencem v
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izbranem oddelku bližje, se bodo hitreje poistovetili s knjižnimi junaki, prav tako jih bo
zgodba pritegnila veliko bolj, kot če bi obravnavali zgodbo s problemom, v katerega se
ne bi mogli potopiti. Zadnji kriterij je korektnost zgodbe – le-ta naj ne bo napisana
žaljivo do izbrane tematike in naj vnaprej ne obsoja. Jazbečeva (2011, str. 66) je tekom
dela s knjigami in učenci ugotovila, da je čas, ki ga učitelj oziroma svetovalni delavec
nameni iskanju primerne zgodbe za obravnavo posamezne tematike, vedno poplačan.
Če gradivo ni izbrano z upoštevanjem skupine učencev v kateri ga bomo obravnavali, se
lahko zgodi, da je besedilo napačno interpretirano. Tako učitelj oziroma svetovalni
delavec kot tudi knjižničar, ki pomaga pri izboru literature, mora poznati skupino, v
kateri se bo določeno literarno delo obravnavalo.
Cronje na kratko povzame omejitve, ki sta jih opisala Cornett in Cornett (1980 v Cronje
1993, str. 61). Omejitve so naslednje:
-

posameznik se ne želi videti takega, kot je;

-

problem posameznika je že na višji stopnji in ga samo z bibliosvetovanjem ne
moremo več rešiti, torej narava problema ni rešljiva s pomočjo bibliosvetovanja;

-

nimamo dostopa do kakovostnega gradiva za izbrano tematiko;

-

neustrezen način predstavitve izbranega gradiva;

-

posameznik ne poveže svojega problema s problemom v izbranem gradivu;

-

samo branje knjige ni dovolj, da bi posameznik odpravil svoj problem;

-

posameznik ni sposoben prenesti rešitve problema iz zgodbe v realno življenje;

-

izbrana zgodba lahko posamezniku predstavlja pobeg v domišljijski svet in ne
pripomočka za rešitev njegovega problema;

-

izvajalec bibliosvetovanja in posameznik, ki je vključen v bibliosvetovanje, ne
zgradita primernega odnosa, ki bi lahko vodil do rešitve problema;

-

pomanjkanje tečajev in uradnih programov za usposabljanje bibliosvetovanje.

Howie (1988 v Špoljar 2014, str. 34) izpostavi, da se meje bibliosvetovanja vežejo tudi
na samo tehniko izvajanja bibliosvetovanja. Hitro se lahko zgodi, da se posamezniki,
vključeni v proces bibliosvetovanja, odločijo za racionalizacijo ali intelektualizacijo
svojega problema, medtem ko berejo o podobnem problemu v gradivu (prav tam). Če se
učitelj oziroma svetovalni delavec v sodelovanju s knjižničarjem odloči za fantazijsko
literaturo, lahko le-ta določenim posameznikom oteži reševanje svojih težav, še posebej,
če povečuje njihove obrambne mehanizme (prav tam). Tako kot Cornett in Cornett
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(1980 v Cronje 1993, str. 61) tudi Howie (1988 v Špoljar 2014, str. 34) opozori na to, da
samo z branjem knjig težave posameznikov, ki so vključeni v bibliosvetovanje, še ne
bodo rešene. Če posameznik ugotovi, kaj se ob koncu procesa bibliosvetovanja od njega
pričakuje, lahko resnično razrešitev problema zamenja pričakovano vedenje, še preden
do razrešitve sploh pride.
Na problem izbire nekakovostne literature opozarja več različnih avtorjev (Zabukovec
idr. 2007, str. 64; Špoljar 2005, str. 121). Nekakovostna literatura nudi posameznikom,
ki se soočajo s problemi, možnost pobega v domišljijski svet, brez da bi pri tem rabili
razmišljati o tem, kako določen problem rešiti. Največkrat se posamezniki zavedajo, da
nekakovostna literatura ne nudi možnosti iskanja pravih rešitev, ampak se je še vedno
poslužujejo. V tem primeru je veliko bolj pomembno, da učitelj oziroma svetovalni
delavec razvije dobre sodelovalne veščine s knjižničarjem, ki ima vsakodnevni vpogled v
svet kakovostne literature in posameznikom vključenim v bibliosvetovanje pomaga najti
rešitve za določen problem.
Oviro v procesu bibliosvetovanja lahko predstavlja sam proces, ki zajema pogovor o
problemu posameznika v skupini sodelujočih, pri čemer se posameznika izpostavi pred
skupino (Zabukovec 2010, str. 11). V tem primeru pogovor postane zelo površinski, saj
se nihče od vključenih ne želi spuščati v podrobnosti primera, predvsem zaradi
možnosti, da bi s podajanjem sugestij za rešitev užalil posameznika, ki se ga izbran
problem neposredno dotika. Pred samim procesom bibliosvetovanja je zato najboljše, da
se posameznik, katerega problem bomo obravnavali, kot tudi ostali člani skupine
zavežejo k temu, da bodo zavestno sodelovali pri odpiranju problema in se aktivno
vključili v iskanje rešitve.
Gladding in Gladding (1991 v Zabukovec 2010, str. 11) izpostavita, da je lahko ključna
ovira v procesu bibliosvetovanja tudi sam vodja. To se zgodi v primeru, ko le-ta ni dovolj
izobražen na področju bibliosvetovanja in posledično ni seznanjen s potekom procesa.
Vsak učitelj oziroma svetovalni delavec se mora predhodno seznaniti z namenom in cilji
bibliosvetovanja kot tudi s potekom, da lahko proces vodi v pravo smer.

3. SLIKANICA
Na kaj največkrat pomislimo, ko slišimo besedo slikanica? Zagotovo na knjigo
namenjeno otrokom, ki v svoji notranjosti skriva večje ali manjše slike oziroma
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ilustracije in bolj malo besedila. Vendar je slikanica zagotovo več kot le skupek ilustracij
in nekaj skromnih stavkov.

3.1 Definicija slikanice
Grafenauer je leta 1978 v knjigi Slovenska slikanica in knjižna ilustracija za mladino
1945–1975 zapisal, da slikanica otroku predaja določeno kulturno informacijo na način
primeren njegovi razvojni stopnji, pri čemer sta verbalna in ilustrativna raven izenačeni
– ilustracija otroku preda ravno toliko informacij, kot jih dobi iz besedila, največkrat celo
še več (Grafenauer 1978, str. 7). Kobe zapiše, da gre za posebno zvrst knjige, v kateri sta
neločljivo povezana likovni in besedni del, ki dajeta slikanici skupno estetsko sporočilo
(Kobe 1987, str. 24). Pri tem opozori, da slikanica kot likovno tekstovna celota ni samo
seštevek enakovrednih in enakomernih deležev likovnega ter besednega dela, ampak
gre za samostojno knjižno celoto, ki v sebi skriva posebno logiko notranje urejenosti,
hkrati pa sledi specifičnim zakonitostim slikanice kot take (prav tam, str. 33). Slikanica
postane, »kadar doseže najčistejšo avtentičnost svoje knjižne zvrsti, pravi likovno
tekstovni monolit« (prav tam). Če povzamemo, je torej glavna značilnost slikanice
nerazdružljiva prepletenost likovnega in besednega dela v neko novo celoto. Za to
prepletenost lahko z gotovostjo trdimo, da predstavlja tudi glavno nalogo s katero se
srečujejo ustvarjalci slikanic, saj pri nastajanju novih slikanic ne smejo zanemariti niti
likovnega niti besednega dela celote.
Haramija in Batič (2013, str. 9) slikanico opredelita kot posebno obliko knjige, v kateri
sta besedilo in ilustracija združena v enovito celoto. Slikanico sestavljajo trije pomembni
elementi: besedilo, ilustracije in vsebinsko-oblikovni odnos med besedilom ter
ilustracijo; slednjega lahko imenujemo tudi interakcija (prav tam, str. 9). Besedilo
namreč vpliva na to, kako si bo otrok razlagal določeno ilustracijo in obratno, saj
ilustracija lahko spremeni ali dopolni pomen zapisanega (prav tam).
Pri slikanici se združita dve ravni komunikacije, verbalna in vizualna, pri čemer
»prejemnik celosten smisel doživi šele skozi interakcijo različnih komunikacijskih
sredstev« (Nikolajeva 2003, str. 5). Slikanice kot take ne smemo razlikovati od ostalih
zvrsti otroške literature zaradi književne zvrsti, ki je skozi le-to predstavljena
(Nikolajeva 2003, str. 5; Haramija in Batič 2013, str. 9). Skozi slikanico lahko torej
predstavimo različne zvrsti – pravljico, kot sta to delala brata Grimm, prav tako tudi
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pustolovsko ali ljudsko zgodbo. Kot tako jo lahko razlikujemo le na literarno-likovnooblikovni ravni (Haramija in Batič 2013, str. 9).

3.2 Podskupine slikanic
Že po bežnem preletu na otroškem oddelku knjižnic kaj hitro ugotovimo, da so si le-te
lahko zelo različne in to ne samo zaradi različnih ilustracij na platnicah. Kot zapiše
Saksida (2000, str. 56–57), se skupine slikanic prekrivajo in dopolnjujejo, med seboj pa
niso vedno primerljive po obsegu. Lahko bi torej rekli, da so predvsem pripomoček, s
katerim lahko razdelimo obsežno skupino mladinske književnosti na podkategorije, ki
jih določajo bistvene poteze, kot so avtorstvo, vloga bralca, sporočilna globina.
Saksida (2000, str. 56) tako razdeli slikanice na naslednje podskupine:
-

avtorska slikanica, pri kateri je avtor besedila hkrati tudi ilustrator;

-

aktivizirajoča slikanica, kjer gre za tip besedila, ki otroka spodbuja k domišljijski
igri;

-

klasična slikanica, v kateri je vsaka ilustracija slika zase, ki se izmenjuje z
besedilom;

-

naslovniško odprta slikanica, ki predstavlja slikanice namenjene vsem starostnim
obdobjem posameznika.

Pri določanju podskupin z različnih zornih kotov je bila Kobe veliko bolj precizna.
Slikanice je razdelila glede na zahtevnostne stopnje, ustvarjalni postopek, razporeditev
besedila in ilustracij v sami slikanici, izbor besedila v njej, iskanje novih likovnih
zmožnosti ter iskanje novih funkcijskih zmožnosti (Kobe 1987, str. 29–50). Ker je
slikanica lahko namenjena posameznikom v različnih razvojnih obdobjih, je popolnoma
razumljivo, da se je izoblikovalo več zahtevnostnih stopenj. Prva zahtevnostna stopnja
slikanice na prvi pogled še ne spominja na »klasično« slikanico. Gre za harmonikasto
zložljivo kartonsko zgibanko, ki jo drugače imenujemo tudi leporello (prav tam, str. 30).
Na prvi pogled lahko spominja tudi na igračo, gre torej za nekakšno prehodno stopnjo na
poti do »prave« knjige, zato je tudi po vsebini zelo preprosta. Namenjena naj bi bila
otrokom do drugega ali tretjega leta starosti. V tej starosti se otrok sreča tudi s »pravo«
knjigo, ki je največkrat izdelana iz kartona (prav tam, str. 31). Le-ta predstavlja drugo
zahtevnostno stopnjo slikanice, ki otroka starega tri ali štiri leta uvede v svet slikanice, ki
ima že tanke liste in tako hkrati predstavlja tretjo zahtevnostno stopnjo (prav tam).
Slednja je tudi glede na doživljanje ob listanju in kasneje tudi branju najzahtevnejša.
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Glede na ustvarjalni postopek avtorica loči avtorsko slikanico, pri kateri je tako likovni
kot besedni del delo enega ustvarjalca, slikanico, v kateri sta soavtorja stalni ustvarjalni
tim (soavtorja lahko ustvarjata hkrati ali likovni soavtor ustvarja na podlagi dobljenega
besedila v tesnem sodelovanju z avtorjem besednega dela, lahko pa ilustrator slikanice
sicer stalno sodeluje z istim avtorjem besednega dela, je pa drugače popolnoma
samostojen likovni oblikovalec) in tip slikanice, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca
ter je besedni del tisti, ki gre v nadaljnjo obdelavo k ilustratorju ali pa je likovni del
slikanice tisti, po katerem besedni soavtor zapiše novo zgodbo (prav tam, str. 35–36).
Ne glede na to ali je slikanica avtorska ali sta za njen nastanek odgovorna dva avtorja, se
lahko razlikuje med seboj tudi glede na razporeditev likovnega in besednega dela. V
klasični slikanici je vsaka ilustracija samostojna slika, besedilo in ilustracija sta pri tem
dokaj samostojna elementa (prav tam, str. 37). Pri drugem tipu slikanice se ilustracija
razlije »čez svoj rob« – pomeni, da zavzema obe strani knjige, razširi se tudi med
besedilo, ki je v tem primeru razdeljeno na manjše smiselne odstavke, ki so velikokrat že
vključeni v ilustracijo (prav tam). V zadnjem tipu slikanice sta besedni in likovni del
najmočneje prepletena. Ilustrator verzno ali prozno besedilo reorganizira in ga kot
takega vključuje v posamezne ilustracije (prav tam, str. 38).
Že prej smo omenili, da slikanice ne smemo ločevati glede na književno zvrst, ampak le
na literarno-likovno-oblikovno raven. V slikanici torej najdemo najrazličnejše literarne
zvrsti, ki so otroku dostopne in najbližje. Če pogledamo širši svetovni prostor, slikanica
zajema vse zvrsti književnega jezika – tradicionalno ljudsko pripovedno prozo (pravljice,
pripovedke, bajke, šale itd.), otroško ljudsko pesem, klasično umetno pravljico, basen,
uganko kot tudi sodobno umetno poezijo za otroke in t. i. iracionalno mladinsko
pripovedno prozo, ki ob živalskem svetu tematizira doživljajski svet otroka v vseh svojih
razsežnostih (prav tam, str. 39).
Vsekakor to niso vse podskupine slikanic. Z vključevanjem tehnologije v literarni svet so
nastale zvočne slikanice. Te so lahko izdelane iz kartona ali »prave« knjige s tankimi listi,
ob straneh imajo gumbe, ki otrokom omogočajo, da vizualni in besedilni del slikanice
nadgradijo še z zvokovnim. Kot posebno podskupino slikanic lahko navedemo slikanico
brez besedila. Zgodba v teh slikanicah je v celoti predstavljena skozi ilustracije, bralec pa
mora med procesom ustvarjanja pomenov aktivno sodelovati (Haramija in Batič 2013,
str. 24). Na knjižnih policah se najdejo tudi tipne slikanice (tipanke). Gre za slikanice, ki
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imajo del ilustracij prikazan tako, da jih otrok lahko potipa, na primer kožuh ovčke v
kartonastih slikanicah o živalih. Ob zavedanju, da slepi in slabovidni otroci nimajo
možnosti doživljanja slikanic na njim prilagojen način, so se razvile tipne slikanice, ki
imajo poleg besedilnega in ilustrativnega dela zapis zgodbe še v brajevi abecedi in
vsebujejo ilustracije, ki jih je mogoče potipati. Nekatere izmed njih so opremljene še s
slovenskim znakovnim jezikom.

3.3 Drugačnost in gibalna oviranost v slikanicah
Prek mladinske literature, med katero prištevamo tudi slikanice, učenec sprejema
vrednote in pričakovano ravnanje v družbi znotraj katere živi (Arbuthnot 1984 v
Marjanovič Umek in Fekonja 2019, str. 93; Roper in Clifton 2013 v Marjanovič Umek in
Fekonja 2019, str. 93). Kot zapišeta Batič in Haramija (2013, str. 37), so lahko slikanice,
ki vključujejo tematiko drugačnosti, pripomoček, s pomočjo katerega učence
ozaveščamo o pomembnosti sprejemanja drugačnosti. Različni avtorji, ki jih povzemajo
Gonen idr. (2015, str. 276), so mnenja, da je mladinska literatura eno najučinkovitejših
orodij s pomočjo katerega lahko učencem v nižjih razredih osnovne šole predstavimo
gibalno oviranost. Problemska tematika4, pod katero spada tudi tematika drugačnosti, se
je v slovenskem književnem prostoru pojavila razmeroma pozno, v slikanicah šele po
letu 1990, v nekoliko večji meri smo jo zasledili v 21. stoletju (Pezdirc Bartol 2016, str.
71). Tematika drugačnosti je (predvsem v slikanicah) še vedno redko omenjena tema5
(Pezdric Bartol 2016, str. 73; Blažič 2014, str. 196), ne samo v našem prostoru, ampak
tudi po svetu (Gonen idr. 2015, str. 275; Blaska 2004).
V grobem slikanice s tematiko drugačnosti razdelimo v dve kategoriji: slikanice vezane
na telesno drugačnost in slikanice, ki se navezujejo na drugačno ravnanje oziroma odziv
(Haramija 2003, str. 50). Telesna drugačnost je največkrat pripisana glavnemu
knjižnemu junaku, ki je sprva nesprejet med preostalimi knjižnimi liki, ko pa slednji
prepoznajo njegove druge kvalitete in prednosti, ga sprejmejo medse ter se več ne
ozirajo na njegov primanjkljaj. V tem primeru gre za negativno naravnanost do telesne
drugačnosti (vsaj na začetku zgodb), poznamo pa tudi zgodbe, v katerih je telesna
drugačnost glavnega knjižnega junaka pozitivno sprejeta. Ena izmed takšnih slikanic je
Lavrenčič Vrabec med problemske teme uvršča npr. ločitev, alkoholizem, nasilje med vrstniki in v
družini, spolnost, homoseksualnost, prestopništvo, bolezni, gibalno oviranost, spolno zlorabo, samomor,
smrt itd. (Lavrenčič Vrabec 2001, str. 43–44).
5 Leta 2014 je izšlo skupno 960 mladinskih del, od tega 303 slikanic, od tega je bilo le 11 slikanic, ki
obravnavajo tematiko drugačnosti (Pezdirc Bartol 2016, str. 73).
4
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avtorska slikanica Davida McKeeja, ki nosi naslov Elmer (1995) in govori o pisanem
slonu, ki si želi biti podoben ostalim, »normalnim« slonom, kljub temu, da ga prijatelji
sprejemajo takega, kot je. Med negativno nastrojenost do telesne drugačnosti zagotovo
spada tudi rasno razlikovanje (prav tam, str. 51). Kot smo že prej omenili, se v slikanicah
pogosto pojavljajo tudi druge vrste drugačnosti, ki se največkrat vežejo na drugačno
ravnanje in odzivanje.
Slikanice, ki vključujejo tematiko gibalne oviranosti, so orodje, s pomočjo katerega lahko
učitelj izpelje pogovor z mlajšimi učenci o gibalni oviranosti (Mankiw 2012, str. 32). Te
slikanice niso namenjene samo gibalno oviranim otrokom, ampak tudi ostalim, da se
zavejo, kaj pomeni biti gibalno oviran in tako začnejo sprejemati posameznike, ki so
gibalno ovirani (Prater idr. 2006 v Gonen idr. 2015, str. 276). Učenci s pomočjo teh
slikanic spoznajo podobnost med lastnimi občutji in občutji gibalno oviranih knjižnih
likov, prepoznajo težave s katerimi se soočajo v vsakdanjem življenju, najpomembnejše
je pa, da se naučijo biti empatični.
Ko se učitelj odloči za uporabo slikanice pri obravnavi tematike gibalne oviranosti, mora
biti še bolj pozoren na to, da izbere kakovostno slikanico. Liki, ki so gibalno ovirani, so
naj v slikanici upodobljeni in predstavljeni kot posamezniki, ki se znajo spoprijeti s
težavami ter imajo prav tako kot vsi ostali sanje, sposobnosti in želje. V slikanici so naj
zajete tudi informacije o ovirah in težavah s katerimi se knjižni liki srečujejo v svojem
življenju (Rieger 2010 v Gonen idr. 2015, str. 288). Učitelji se naj ne poslužujejo slikanic,
ki namensko predstavljajo gibalno oviranost, ampak se naj odločijo za tiste, kjer je
gibalna oviranost predstavljena samo kot ena od značilnosti določenega knjižnega lika
(prav tam, str. 276). Knjižni liki v slikanicah so naj predstavljeni realistično, brez
stereotipiziranja, v zgodbah naj niso prikazani kot čarobni, junaški ali izjemni knjižni
liki, ampak naj opravljajo enake naloge in dejavnosti kot ostali knjižni liki v slikanici
(Rieger 2010 v Gonen idr. 2015, str. 288; Beckett idr. v Gonen idr. 2015, str. 289).
Dogodki so naj predstavljeni primerno razvojni stopnji otrok, torej preprosti in
razumljivi (Gonen idr. 2015, str. 276). Bland (2003 v Gonen idr. 2015, str. 277) ter
Prater idr. (2006 v Gonen idr. 2015, str. 277) zapišejo, da so naj ilustracije v slikanicah,
ki vključujejo knjižne like z gibalno oviranostjo, primerne ciljni starostni skupini,
podpirati morajo napisano in biti umetniško dragocene. Šele kakovostna ilustracija
razvije zgodbo v celoti in prikaže gibalno oviranost tako, kot je.
40

3.4 Slikanica kot učno sredstvo
Otroška in mladinska knjižna dela se v šolskem prostoru najpogosteje obravnavajo pri
pouku književnosti, vendar nam lahko služijo tudi pri drugih predmetih za doseganje
učnih ciljev. Slikanica ima po Čačku (2000) namreč več funkcij. Pri uporabi slikanice kot
učnega sredstva je vsekakor najpomembnejša poučno-vzgojna funkcija. S pomočjo
slikanice učenec dobiva odgovore na svoja vprašanja, obenem pa se sreča s knjigo, ki mu
predstavlja vir znanja (prav tam, str. 15). Slikanica ima tudi spoznavno funkcijo, ki
učencu omogoča, da poglobi svoje znanje o stvareh, odnosih in pojavih, to znanje
preverja, hkrati pa ugotavlja pravilnost in ustreznost izbranih stališč (prav tam). Preko
zgodbe, ki je zapisana v slikanici, lahko učenec pridobi nove izkušnje in izkusi nekaj
novega, kar štejemo pod izkustveno funkcijo slikanice. Ker je slikanica po navadi bogato
ilustrirana, učenec s pomočjo ilustracij razvija svoj literarno-umetniški čut in s tem
zadostimo estetski funkciji slikanice. Slikanica ima tudi zabavno funkcijo, ki učenca
preko zgodbe vodi v sproščeno usvajanje znanja, ne da bi se tega sploh zavedal.
Kot učno sredstvo jih lahko uporabimo v tematskem in problemsko naravnanem pouku
– služijo nam kot iztočnica za odpiranje novih problemov in njihovo ponazoritev
(Kondrič Horvat 2006, str. 149). V tem primeru je otroška in mladinska književnost
ustrezno sredstvo za motiviranje učencev, služi pa nam kot uvod v izbrano tematiko, ki
jo bomo obravnavali pri določenem predmetu.
S pomočjo kakovostne mladinske literature, pod katero štejemo tudi slikanico, učenci
veliko lažje razvijejo svoj besedni zaklad, saj postopno prevzemajo besede in stavke iz
zgodbe ter jih dodajajo svojemu produktivnemu jeziku (Dujmović 2006, str. 76).
Če želimo pri pouku dosegati zastavljene cilje ob uporabi slikanice kot učnega sredstva,
moramo pri tem upoštevati tudi določena didaktična načela. Le-ta učitelju pomagajo, da
svoj učni proces zastavi in izpelje tako, kot si ga je zamislil, vendar le, če jih pravilno
razume in dosledno upošteva (Šilih 1970, str. 26). Beseda »načelo« predstavlja vodilo,
smernico, ki nas vodi do uspešnega dela, iz česar izpeljemo, da so didaktična načela tista,
ki vodijo učitelja skozi učni proces, da pride do zastavljenih ciljev. Podlaga za didaktična
načela so zakonitosti pouka in kot taka smernice za učinkovito vzgojno delo, zato jih
učitelju ne moremo vsiliti od zunaj (Poljak 1974, str. 235–236; Autor idr. 1989, str. 48).
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Učinki, ki jih želimo doseči prek nazornosti, so v največji meri odvisni od tega, koliko se
ujemajo sredstva in načini nazornosti z njenim namenom (Kramar 2009, str. 142).
Preden se učitelj odloči za obravnavo tematike v katero bi rad vključil tudi sredstva in
postopke nazornosti, mora najprej jasno določiti namen nazornosti, nato pa z ozirom na
ta namen izbrati in pripraviti sredstva nazornosti ter jih uporabiti pri pouku. Učitelj naj
pri pouku ne pretirava s sredstvi in postopki nazornosti, da jih ne bo preveč, sredstva
nazornosti morajo biti učencem na voljo dovolj časa (Kramar 2009, str. 142). Slikanica
zajema vse to – učencem predstavlja umik od vsakdanjega frontalnega pouka, usmerja
učenčevo pozornost, v njih prebuja čutno doživljanje, povečuje zanimanje za obravnavo
določene tematike, ki jo učencem približa prek besedilnega in likovnega dela ipd. Ponuja
izhodišče skozi katerega učitelj učencem predstavi določeno tematiko, ne da bi se pri
tem zapletal s težkimi strokovnimi izrazi, ki jih učenci najverjetneje še ne razumejo.
Ker ne gre samo za golo besedilo, ampak ima slikanica tudi neko dodano vrednost, ki se
skriva v ilustracijah, pri učencih vzbujamo interes in vključimo več čutil, kot bi jih brez
slikanice. Interes ter motivacijo navežemo na načelo aktivnosti učencev. Zavestna in
ustvarjalna aktivnost je po mnenju Strmčnika (2001, str. 307) kot tudi Kramarja (2009,
str. 135) pogoj, da je učenec uspešen v vzgojno-izobraževalnem procesu, prav tako tudi
pri splošnem razvoju osebnosti.
Če želimo pri učencih doseči dobre učne rezultate, morata za to biti zavzeti tako
učenčeva kot učiteljeva osebnost v celoti, aktivirane pa morajo biti tudi njune temeljne
psihofizične zmožnosti (Strmčnik 2001, str. 312). Strmčnik (prav tam) glede na
psihofizično

zmožnost

učenca

razloči

tri

osnovne

vrste

aktivnosti:

gibalno

(kinestetično), čustvenodoživljajsko (afektivno) in umsko (intelektualno). Prek gibalne
aktivnosti dobimo vpogled v čustva in razpoloženje posameznika, predvsem na podlagi
neverbalne komunikacije. Pod slednjo lahko prištevamo tudi dejavnosti, ki se jih lotimo
po obravnavi slikanice in niso nujno neverbalne, npr. dramsko igro in igro vlog, saj
dajejo podporo besedilnemu delu slikanice. Čustvenodoživljajske aktivnosti temeljijo na
izkušnjah, ki jih učenci že imajo od prej in se razvijajo v vedno bolj kompleksne čustvene
sheme, predvsem pod vplivom posebnosti vsakega izmed posameznikov, vzgoje ter
izobraževanja (prav tam, str. 315). Učenčevo dojemanje lastne identitete, katere del so
tudi čustva, usmerja njegovo aktivnost, reagiranje, zagotovo pa tudi njegovo
vrednotenje. Najpogosteje se to kaže v vrednotenju in reagiranju ob določenih stališčih
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in prepričanjih, ki predstavljajo dokaj trajno kognitivno-čustveno naravnanost
posameznika do samega sebe, okolice in narave (prav tam, str. 316). Velika
subjektivnost, ki je pogosto prisotna ob čustvih, povzroča individualne razlike v
čustvovanju in doživljanju ljudi (prav tam). Slikanica je tako več kot ustrezno sredstvo s
pomočjo katerega učencem predstavimo tematike o katerih se velikokrat razvijejo
napačna prepričanja. Na ta način pri njih spodbudimo razmišljanje o tematiki v pravi
smeri in ne na podlagi stereotipov ter napačnih prepričanj, ki veljajo v družbi.
Pri ustvarjalni aktivnosti je učenec tako visoko motiviran, da jo želi izraziti na njemu
izbran način. Obravnavi določene tematike s pomočjo slikanice mora zmeraj slediti
dejavnost, pri kateri učenci poglabljajo svoje razumevanje zgodbe in se vživljajo v glavne
like le-teh. Če učencem preberemo le zgodbo iz slikanice, ne da bi imeli v načrtu tudi
dejavnosti na obravnavano tematiko, ta zgodba obvisi v zraku in učitelj izgubi priložnost
za doseganje učnih ciljev. Dejavnosti, ki se jih učitelj posluži po obravnavi slikanice, so
opisane v poglavju Interpretacija slikanice.
Pomembno je ne samo, da branju slikanice sledijo določene aktivnosti in se tematika
usvaja postopno, ampak tudi to, da je sama zgodba v slikanici smiselno sistematično ter
postopno grajena. Za obravnavo pri pouku so najbolj primerne slikanice, ki imajo enotno
in jasno določeno tematiko, slikanice, katerih zgodba ima dobro razvit postopen zaplet
ter reševanje nastalega zapleta, slikanice, ki imajo zgodbo dobro podprto z ilustracijami
in tudi ustrezno čustveno noto (Dujmović 2006, str. 81). Slikanice, katerih zgodbe imajo
bogate opise in dolge razlage, so zato manj primerne za obravnavo pri pouku – tok
zgodbe je torej večkrat prekinjen, zato je takšna slikanica bolj primerna za samostojno
branje.
Slikanica, v kateri je predstavljena tematika drugačnosti, nam nudi odlično izhodišče za
to, da učence seznanimo s tem, kaj se dogaja v družbi v kateri živimo. Tematika je
predstavljena na učencem prilagojen način in njihovi razvojni stopnji ter starosti
primerno. Izbrati moramo kakovostno slikanico, ki izbrano tematiko prikaže tako kot je,
ne da bi učence zavajali z neresničnimi podatki in olepševanjem situacije.
Če se osredotočimo na slikanico – najbolj pomembno pri vsem je, da učitelj pri pouku ne
iztrga iz celotne zgodbe samo določenega odlomka, ampak učencem predstavi celotno
zgodbo, saj šele s tem doseže recepcijo besedilnega in ilustrativnega dela slikanice.
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Po prebrani zgodbi največkrat sledi pogovor o slišanem, saj učitelj prek tega najlažje
ugotovi, kako so učenci razumeli prebrano. Kroflič in Kelbl (v Goetz idr. 2016, str. 32) sta
v priročniku Animirajmo! (2016) zasnovala temeljna načela, ki jim naj sledijo učitelji in
strokovni delavci pri vodenju pogovora. Tisti, ki vodi pogovor z učenci o zgodbi, naj jim
zgodbe ne razlaga, niti sugerira njenega sporočila, ampak naj s pomočjo vprašanj in
podvprašanj učence usmerja k natančnemu opazovanju in utemeljevanju trditev (prav
tam). Učence naj spodbuja k temu, da se med seboj strpno poslušajo, hkrati naj učencem
dopušča, da na zgodbo gledajo z različnih zornih kotov in upošteva pisane razlage
zgodbe (prav tam). Če se na podlagi zgodbe oblikujejo skupna stališča, naj so le-ta
rezultat dela učencev in ne učitelja (prav tam). Če tisti, ki vodi pogovor opazi, da so
učenci spregledali pomembno podrobnost, jih naj na to podrobnost spomni, hkrati pa jih
naj spodbudi k temu, da o njej razmislijo in osmislijo njen pomen (prav tam). Pri
pogovoru je ključnega pomena otrokovo doživljanje zgodbe, njegovo vživljanje v
književne like in zgodbo ter zagotovo tudi izražanje teh doživetij na različne načine: s
pripovedovanjem, z risbo, s filmskim ustvarjanjem, z dramatizacijo, s simbolno igro,
plesom ipd. (prav tam).
3.4.1 Interpretacija slikanice
Interpretacija mladinskega likovnega besedila (k čemur prištevamo tudi slikanico) se v
šolskem prostoru najpogosteje odvija prek ustvarjalnega pisanja. Vendar to vsekakor ni
edina možnost. Kordigel Aberšek (2008, str. 371) v delu Didaktika mladinske književnosti
izpostavi dejstvo, če želimo poglobiti otrokovo doživljanje določene tematike, moramo
preseči poustvarjanje znotraj samo pisnega kanala. Učenci v prvih letih šolanja imajo
namreč še vedno nekoliko omejene zmožnosti izražanja na besedni ravni, zato se
produktivne književnodidaktične metode osredotočajo predvsem na posredne
(nebesedne) kanale za izražanje literarno-estetskega doživetja in s tem povezane
domišljijske dejavnosti (prav tam). Temu še doda, da »poglabljanje doživetja preprosto
potrebuje več poti izražanja kot samo pisni kanal« (prav tam). Učencu moramo tako dati
možnost, da se izraža s pomočjo glasbe, skozi raznorazne likovne izdelke (risba, kip,
akvarel, oglje itn.), pa tudi skozi gib. S pomočjo tega bodo učenci razvijali estetsko
doživljajskost, saj bodo v stiku z različnimi področji umetnosti, le-te pa jim bodo
pomagale razvijati svoje sposobnosti doživljanja, zaznavanja, razumevanja in
ocenjevanja (Rosandić 1991, str. 145–146).
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Branje in pripovedovanje zgodbe različni avtorji, ki jih obravnavata Marjanovič Umek in
Fekonja (2019, str. 80), označijo kot pomemben način poučevanja. Po mnenju različnih
avtorjev branje in pripovedovanje zgodbe učencem v kontekstu poučevanja pozitivno
vpliva na učenčevo izkušnjo učenja, na posredovanje in sprejemanje družbenih vrednot,
spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja, pozitivni učinki se kažejo tudi pri razvoju
komunikacijskih zmožnostih, poskušanju in pripovedovanju, sprejemanju drugačnosti,
spodbujanju refleksije in tudi kritičnega razvoja učencev (Aveling 2001 v Marjanovič
Umek in Fekonja 2019, str. 80; Davidhizar 2003 v Marjanovič Umek in Fekonja 2019, str.
80; Davidson 2001 v Marjanovič Umek in Fekonja 2019, str. 80; Diekelmann 2004 v
Marjanovič Umek in Fekonja 2019, str. 80). Branje in pripovedovanje pri učencih
spodbudi motiviranost za tematiko, zgodbe v slikanicah pa učence pritegnejo in razvijajo
pozitivno naravnanost do učenja (Marjanovič Umek in Fekonja, str. 81). S pomočjo
zgodb učenci razvijajo svojo domišljijo, se med branjem in pripovedovanjem vživijo v
zgodbo ter tudi v književne like, interpretirajo ilustracije kot tudi zgodbo v slikanici
(prav tam). Kot zapišeta Marjanovič Umek in Fekonja (prav tam), zgodbe v slikanicah
presegajo trenutek »tukaj in zdaj«, kar učencem omogoča, da razvijajo svoje ustvarjalno
mišljenje. Raziskave, ki jih je preučevala Greene (Greene 2010, str. 51), kažejo na to, da
učenci potrebujejo priložnost za pogovor o knjigah, ki so jim bile prebrane ali
pripovedovane, saj si šele tako pri sebi oblikujejo določene pomene.
Preden sploh preidemo na dejavnosti po prebrani zgodbi, nikakor ne smemo pozabiti na
premor po branju. Gre za najkrajšo fazo pri interpretaciji besedila (Šabić 1983, str. 99).
Dujmović (2006, str. 85) predlaga, da s pogovorom počakamo vsaj en dan, preden
učence povprašamo o sami zgodbi. Tudi Rosandić (1988, str. 230) predlaga premor po
branju, vendar po njegovem mnenju zadostuje že nekaj trenutkov tišine, da učenci pri
sebi zberejo vtise o prebranem, učitelj pa naj v tem vmesnem času tišine opazuje
reakcije učencev. Gre za fazo, ki je kljub vsemu, da je najkrajša, ne smemo izpustiti, saj
nam služi kot izhodišče pri interpretaciji zgodbe, ko učenci izražajo svoja doživetja ob
branju (Saksida 1994a, str. 74).
Že večkrat smo zapisali, kako pomembno je, da se o prebrani zgodbi pogovorimo z
učenci, saj ni nujno, da vsi takoj razumejo glavno sporočilo prebranega. Pogovor o
zgodbi, ki ga opravimo z učenci po zaključku branja, se lahko osnuje na epistemološkem
načelu induktivnega pristopa (Kroflič 2013, str. 13). Na podlagi le-tega bralec oziroma
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pripovedovalec zgodbe, ki nato vodi tudi pogovor o prebranem, učencem ne razlaga
zgodbe, kot tudi ne oblikuje sam njenega sporočila, ampak k temu pozove učence (prav
tam). S tem ko učenem postavljamo podvprašanja, postanejo ti bolj pozorni na vsebino
in sporočilo zgodbe (prav tam). Ne nazadnje z epistemološkim načelom induktivnega
pristopa spodbujamo med učenci tudi strpnost drug do drugega – učenci se med seboj
poslušajo, si ne skačejo v besedo ter se zavedajo dejstva, da ima lahko vsak posameznik
drugačno mnenje o določeni stvari (prav tam). Pri pogovoru mora učitelj biti pozoren
tudi na to, da ne postavlja preveč vprašanj (Kdo?; Kaj?; Kje?; Koliko?; Zakaj?) o sami
vsebini zgodbe (Dujmović 2006, str. 85). Učitelj je namreč pri postavljanju vprašanj
lahko veliko bolj inovativen in ustvarjalen. Pri pogovoru naj raje postavlja vprašanja, ki
dajejo učencem več možnih pravilnih odgovorov in se ne nanašajo direktno na zgodbo,
na primer: »Kaj bi lahko lik v zgodbi storil?« (prav tam). Da ne bodo vsi pogovori o
prebranih zgodbah enaki, se lahko učitelj odloči, da izbrana vprašanja zapiše, učenci pa
jih postavljajo drug drugemu pri delu v dvojicah (prav tam).
Pogovor o prebrani zgodbi lahko učitelju služi kot iztočnica za nadaljnje aktivnosti, ki se
vežejo na slikanico. Slikanice in zgodbe v njih služijo kot odlična iztočnica za
spodbujanje domišljije pri učencih, saj se učenci hitro vživijo v prebrano in poistovetijo s
knjižnimi liki (Marjanovič Umek in Fekonja 2019, str. 81). Učitelji se v šolskem prostoru
pogosto poslužujejo ustvarjalnih preoblikovanj in dopolnjevanj besedil (domišljijski
spisi ipd.), predvsem pri pouku književnosti (Saksida 1994a, str. 79). Tudi Dujmović
(2006, str. 85–86) kot eno izmed osmih možnosti interpretacije zgodbe navaja
dejavnosti, ki pri učencih spodbujajo pisanje; učitelj se posluži zapisa obnove zgodbe,
učenci oblikujejo svojo zgodbo, lahko pa je učitelj še bolj ustvarjalen in pred učence
postavi nalogo oblikovanja scenarija za igro, ki bo temeljila na prebrani zgodbi.
Prebrana zgodba je osnova tudi za jezikovne vaje, ki jih učitelj izvede pri pouku
slovenskega jezika. Te naloge pri učencih spodbujajo razvoj besednega zaklada kot tudi
slovnice – lahko je to preprosta razlaga novih besed ali besednih zvez, ali pa učitelj iz
zgodbe izpelje tudi slovnično analizo besednih zvez (prav tam, str. 85).
Po prebrani zgodbi se učitelji pogosto poslužujejo tudi t. i. dejavnosti poslušanja. Pri leteh učenci pokažejo, da so razumeli zgodbo s primerjanjem, razlikovanjem,
napovedovanjem, postavljanjem zaporedja dogajanja, razvrščanjem ipd. (prav tam, str.
85). Ko učenec sliši isto zgodbo večkrat, a vedno z drugimi besedami, mu je s tem
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omogočeno, da sam razvozla sporočilo slišane zgodbe, hkrati pa razvija tudi globlje
razumevanje prebranega in širi svoj besedni zaklad. S tem, ko se odločimo za dejavnosti
poslušanja, dobi vsak izmed učencev priložnost, da je slišan in mu ostali učenci v skupini
prisluhnejo, s čimer spoštujemo subjektiviteto posameznika (Kroflič 2011, str. 59).
Na dejavnosti poslušanja se vežejo dejavnosti, ki spodbujajo govorno izražanje učencev.
Pod te dejavnosti štejemo že prej omenjen pogovor o slikanici in prebrani zgodbi kot
tudi skupno branje, dopolnjevanje prebrane zgodbe, sestavljanje zgodbe iz ključnih
besed ipd. (Dujmović 2006, str. 85).
Interpretacija slikanice se lahko odvija tudi prek vizualnih dejavnosti – dejavnosti, ki
povezujejo vidno zaznavanje z izbrano slikanico. Slikanice so del estetske vzgoje in kot
take pri učencih razvijajo ustvarjalnost (prav tam, str. 86). Učenci rišejo, izdelujejo
kolaže, lutke, slikovne zgodbe, stripe ipd. Pri tem mora biti učitelj pozoren na to, da se
učenci preveč ne osredotočajo samo na ilustracije, ki so v slikanici, ampak učitelj nalogo
zastavi tako, da imajo učenci pri ustvarjanju še vedno dovolj manevrskega prostora.
Za ustvarjalne dramske dejavnosti učenci potrebujejo več časa za načrtovanje in
izvedbo, ampak z njimi damo učencem možnost, da pokažejo svojo ustvarjalnost ter
inovativnost. Učenci napišejo scenarij za prebrano zgodbo, ki jo kasneje tudi odigrajo –
vključijo dialoge, igro vlog kot tudi igro z uporabo mimike (prav tam, str. 86).
Ne nazadnje je za interpretacijo izbrane slikanice ključnega pomena tudi bralni kotiček v
učilnici. Knjiga, ki jo učitelj obravnava pri pouku, je lahko učencem dostopna ves čas in jo
imajo priložnost prebrati tudi sami – predhodno slišana zgodba bo pri ponovnem branju
učencu v pomoč, saj se bo delov zgodbe spomnil že prej, zato bo ob ponovnem branju
lažje povezal besedilni in slikovni del.

4. O NASTANKU SLIKANIC O LEVU ROGIJU
Za namene empirične raziskave v magistrskem delu smo uporabili slikanici Lev Rogi:
sreča v nesreči (2009) in Lev Rogi najde srečo (2014) avtorja Igorja Plohla. Gre za zgodbi,
ki ne dajeta bralcu možnosti, da izbira med dobrim ali slabim, kot je to običajno pri
tradicionalnih pravljicah, ampak mu data upanje, da lahko tudi najslabotnejši uspejo v
življenju. Kot zapiše Bettelheim (2014, str. 15–16), da tema takšnih zgodb ni moralno
presojanje, ampak bralcu dajo zagotovilo, da lahko v življenju uspe vsak.
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4.1 O avtorju
Igor Plohl se je rodil 10. marca 1979 na Ptuju, odraščal je v majhni vasi Vičanci v
Slovenskih goricah (Kratka biografija, b. l.). Po opravljeni splošni maturi na Gimnaziji
Ptuj se je odločil za študij geografije in sociologije na Pedagoški fakulteti v Mariboru
(prav tam). Po diplomi se je zaposlil kot učitelj – najprej na OŠ Bojana Ilicha v Mariboru,
kasneje na OŠ Cankova (prav tam). Junija 2008 se je pri padcu z lestve poškodoval in
postal paraplegik, kljub temu se je odločil za samostojno življenje v stanovanju, ki je
prilagojeno gibalno oviranim osebam. Svojo življenjsko zgodbo je najprej predstavil v
slikanici Lev Rogi: sreča v nesreči, leta 2012 pa je izdal še avtobiografski roman Ne
domišljaj si!, v katerem sta opisani dve leti življenja po nesreči (prav tam). Leta 2014 je
izšla slikanica Lev Rogi najde srečo, ki je v bistvu nadaljevanje prve slikanice. Tri leta za
tem je izdal svoje prvo delo, ki ni avtobiografske narave – mladinski roman Pustolovščine
v Prlekiji (prav tam). Zadnja slikanica, ki jo je izdal letos, nosi naslov Rogi in Edi na
paraolimpijskih igrah, z njo želi tudi mlajše osveščati o športu med invalidi. Plohl je
trenutno zaposlen kot profesor v bolnišnični šoli na Kliničnem oddelku za pediatrijo
UKC Maribor, ki deluje pod okriljem OŠ Bojana Ilicha Maribor (prav tam).

4.2 I. Plohl: Lev Rogi: sreča v nesreči
Slikanica Lev Rogi: sreča v nesreči (2009) govori zgodbo o levu Rogiju, ki po nesrečnem
spletu okoliščin pade z lestve in si pri tem poškoduje hrbtenico, kar ga priklene na
invalidski voziček. V bolnišnici izve, da ne bo nikoli več hodil in s tem se mu življenje
postavi na glavo. Zahvaljujoč prijateljem, ki so mu stali ob strani, se je lev Rogi začel
pobirati in optimistično nadaljeval s fizioterapijo v posebni bolnišnici za hudo
poškodovane živali, kjer je spoznal, da bi se lahko njegova nesreča končala še veliko huje
– nekatere živali namreč niso mogle niti govoriti, druge so lahko premikale samo še
glavo. Po nekaj mesecih je postal že veliko bolj samostojen, pri določenih ovirah pa mu je
še vedno prišla prav pomoč domačih in prijateljev. Ob tem je lev Rogi spoznal, da je
lahko življenje kruto, ampak je vse veliko lažje, če ti ob strani stojijo prijatelji, ki ti dajejo
motivacijo, te spodbujajo in pomagajo, ko pomoč potrebuješ. Slikanica je nastala v
okviru dobrodelne prireditve, ki so jo za avtorja slikanice pripravili učenci in starši na
OŠ Bojana Ilicha, kjer je začel svojo karierno pot (Nastanek pravljice b. l.). Slikanico so
učenci tudi sami ilustrirali. Lučka Zorko v spremni besedi zapiše, da te ilustracije dajo
slikanici dimenzijo otroka, ki po svoje doživlja izkušnjo drugega – otroci nimajo distance,
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ki bi jo imel odrasel ilustrator, ki se s tem ukvarja profesionalno, njihove ilustracije pa
tako slikanici in njeni vsebini dodajo izredno čustven naboj.

4.3 I. Plohl: Lev Rogi najde srečo
Slikanica Lev Rogi najde srečo (2014) je nadaljevanje že prej omenjene slikanice Lev
Rogi: sreča v nesreči. V tej zgodbi se lev Rogi sooča z novimi življenjskimi okoliščinami,
ob katerih spoznava resnično vrednost življenja ter premaguje ovire, ki jih je prinesla
gibalna oviranost. Lev Rogi se tako na novo uči oblačiti, presedati iz invalidskega
vozička, pomivati posodo in likati, čeprav bi se slednjemu najraje izognil. Skozi
vsakodnevne izzive, ki mu jih nosi življenje, ugotovi, da lahko svoje novo življenje zapelje
nazaj na stare tirnice. Lev Rogi tako postane samostojen in se preseli v svoje stanovanje,
do katerega lahko dostopa z invalidskim vozičkom, ponovno se nauči voziti avto, ki ga za
razliko od prej sedaj upravlja s prednjimi tacami, ponovno začne opravljati svoj
učiteljski poklic, tokrat v bolnišnični šoli, kljub invalidskemu vozičku pa tudi kolesari in
pleše. Tako kot v prvi slikanici ugotavlja, da je s pomočjo dobrih prijateljev njegovo
življenje veliko lepše in bolj pozitivno naravnano. Ilustracije v knjigi so delo ilustratorke
Urške Stropnik Šonc, katere slog temelji na likih risanih z jasno obrisano linijo brez
senčenja, skupaj z barvnimi ploskvami pastelnih tonov (Rakovec 2014). Knjigi je
priložena tudi informativna brošura Ko Rogi postane Igor, s pomočjo katere bralec
spozna avtorjevo življenje po nesreči, ki je torej hkrati tudi življenje leva Rogija. V njej
avtor na kratko opiše, kako poteka življenje gibalno ovirane osebe, opremljena je tudi s
fotografijami.
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II. EMPIRIČNI DEL
5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Preko slikanic, ki obravnavajo tematiko drugačnosti, se pri učencih razvija čut za
sočloveka, razumevanje, strpnost in sprejemanje drugačnosti (Vidmar 2017, str. 159).
Osnovno raziskovalno vprašanje v raziskavi, ki smo jo opravili v okviru magistrskega
dela je bilo, ali lahko s problemskimi slikanicami in srečanjem učencev z gibalno ovirano
osebo odpravljamo strahove in stereotipe, ki se navezujejo na gibalno oviranost.
Zanimalo nas je, kako s pomočjo različnih dejavnosti, ki se navezujejo na obravnavo
slikanic Lev Rogi: sreča v nesreči in Lev Rogi najde srečo, učence v 2. in 3. razredu izbrane
osnovne šole seznaniti z drugačnostjo, pri čemer smo se osredotočili na gibalno
oviranost. Z branjem in poslušanjem kot tudi s pomočjo dejavnosti, ki sledijo prebrani
zgodbi v slikanici, učenci razvijajo estetsko doživljajskost, saj so neposredno povezani z
različnimi področji umetnosti, s pomočjo katerih razvijajo svoje zmožnosti doživljanja,
zaznavanja, razumevanja in ocenjevanja (Rosandić 1991, str. 145–146). Pri učencih smo
želeli spodbuditi razumevanje gibalne oviranosti kot nekaj, kar nima nujno negativnega
predznaka, da gibalno oviranih oseb ne označuje samo invalidski voziček, ampak tudi
oni živijo polno življenje.
Najprej nas je zanimalo, kako se učenci odzivajo ob in po branju slikanic Lev Rogi: sreča v
nesreči in Lev Rogi najde srečo ter ali se želijo o slikanici pogovarjati. Šlibar namreč v
članku Barve strpnosti, besede drugačnosti, podobe tujosti izpostavi, da lahko mladinska
literatura, ki obravnava problemsko tematiko – v našem primeru gibalno oviranost –
povzroči čustven odziv, ki ga mladi včasih ne želijo deliti z drugimi in se o tematiki tudi
ne želijo pogovarjati v skupinskih dejavnostih (Šlibar 2006, str. 26). Kordigel Aberškova
(2008, str. 354) v svojem delu Didaktika mladinske književnosti izpostavi, če želimo
doživljati slikanico kot integralno besedilo, moramo biti pozorni predvsem na to, da
otrokom pripovedujemo celotno zgodbo in ne samo odlomkov ter jim omogočimo
hkratno recepcijo tako slikovnega kot besedilnega dela slikanice. Slednjemu še doda, da
morajo ob branju imeti vsi otroci dostop do ilustrativnega dela slikanice, bralec pa mora
otrokom zagotoviti sočasno zaznavanje besedilnega in ilustrativnega dela (prav tam).
Zanimalo nas je ali z izbranim pristopom branja slikanice (skoraj prosto branje slikanice,
prikaz ilustracij sočasno z branjem) razvijamo hkratno zmožnost recepcije tako
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besedilnega kot ilustrativnega dela slikanice. S pomočjo različnih dejavnosti smo želeli
ugotoviti, kako otroci interpretirajo drugačnost in jo sprejemajo. Predvsem likovna
umetnost otrokom ponuja, da pri ustvarjanju uporabljajo jezike, ki so jim blizu, s tem pa
opisujejo in reflektirajo lastno bivanje v naravnem ter socialnem okolju (Malaguzzi idr. v
Kroflič 2012, str. 59). Kot zapiše Bucik v članku Motivacija za branje – eden od ključnih
pogojev za vzgojo preko književnosti, je skupinska diskusija o problemski literaturi tista,
s pomočjo katere lahko učenci ugotovijo, da se z določenimi problemi soočajo tudi glavni
junaki v izbranih književnih delih (Bucik 2006, str. 138), je pa tudi odlična iztočnica za
to, da učenci delijo svoje poglede na življenje s preostalimi člani skupine. Raziskave
(Huckstadt in Shutts 2014; MacMillan idr. 2013; Thomson in Lillie 1995) so pokazale, da
otroci razvijejo bolj pozitiven odnos do hendikepiranih oseb, če so z njimi v stiku, kot če
nimajo nobenega stika z njimi. Zanimalo nas je, kako se otroci odzivajo ob obisku gibalno
ovirane osebe, ali so se pripravljeni pogovarjati z njo in jo vključiti v svojo socialno
skupino. Učenci so se tako z gibalno oviranostjo seznanili najprej preko slikanic z
glavnim protagonistom na invalidskem vozičku, nato so to svojo imaginarno izkušnjo
prenesli tudi v realni svet. Razredni učitelji v raziskavi, ki so jo opravili Taggart idr.
(2004), poročajo, da jim na področju kulturno-umetnostne vzgoje primanjkuje
samozavesti, predvsem takrat, ko želijo le-to vnesti na vsa področja poučevanja, ne samo
pri poučevanju umetnosti. Zato nas je zanimalo, ali se učiteljici na izbrani osnovni šoli
ocenjujeta kot dovolj usposobljeni za vnašanje elementov kulturno-umetnostne vzgoje v
svoje poučevanje. Zanimalo nas je, kakšno je mnenje učiteljic na izbrani osnovni šoli o
poučevanju različnih tematik pri različnih učnih predmetih s pomočjo slikanic, krajših
filmskih izsekov, risank, plesa, likovnega poustvarjanja ipd.

6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Raziskovalna vprašanja smo razdelili v dva vsebinska sklopa. Vprašanja v prvem sklopu
so namenjena učencem, vprašanja v drugem sklopu so namenjena učiteljicama na
izbrani osnovni šoli.
PRVI SKLOP
Pred branjem
R1: Ali učenci kažejo zanimanje za obravnavo tematike gibalne oviranosti?
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R2: Kako učenci razumejo drugačnost na začetku izvajanja dejavnosti? Kaj si
predstavljajo pod pojmom drugačnosti? Ali razumejo drugačnost kot nekaj pozitivnega
ali negativnega?
Med branjem
R3: Ali se z izbranim pristopom obravnave slikanice pri učencih razvija hkratna
recepcija tako slikovnega kot besedilnega dela slikanice?
R4: Kako se učenci odzivajo ob branju slikanic Lev Rogi: sreča v nesreči in Lev Rogi najde
srečo? Ali so se pripravljeni pogovarjati o vsebini zgodbe ter v kolikšni meri?
Dejavnosti po branju
R5: Ali so se učenci pripravljeni pogovarjati o tematiki gibalne oviranosti in v kolikšni
meri?
R6: Kakšen je odziv učencev ob srečanju z gibalno ovirano osebo? Ali so jo pripravljeni
sprejeti v svojo skupino?
R7: Kako učenci razumejo in si predstavljajo drugačnost ob koncu dejavnosti? Kako se
učenci odzivajo na tematiko gibalne oviranosti ob koncu izvajanja dejavnosti?
DRUGI SKLOP
R8: Kakšno je mnenje učiteljic glede uporabe slikanic in del mladinske književnosti pri
pouku? Kako pogosto in na kakšen način jih vključujeta pri svojem poučevanju?
R9: Kakšno je mnenje učiteljic o vlogi slikanice kot učnega sredstva pri obravnavi
tematike gibalne oviranosti v izbranih razredih?
R10: Kakšne so po mnenju učiteljic prednosti in omejitve pri uporabi slikanice kot
učnega sredstva pri obravnavi tematike drugačnosti?
R11: Katerim pogojem je po mnenju učiteljic potrebno zadostiti za čim bolj učinkovito
uporabo slikanice pri pouku?
R12: Ali se učiteljici ocenjujeta kot dovolj usposobljeni, da bi s pomočjo elementov
kulturno-umetnostne vzgoje (ples, film, gledališka dejavnost, likovna umetnost ipd.)
učencem posredovali tudi drugo tematiko ali učno vsebino?
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R13: Kako bi lahko po mnenju učiteljic spodbujali pozitivno naravnanost do gibalne
oviranosti in drugačnosti v šolskem prostoru?

7. METODOLOGIJA
7.1 Opis raziskovalne metode
V raziskavi smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop. Mesec (1998, str. 26)
zapiše, da gre za raziskavo, »pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v
raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi
obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo
števila, in brez operacij nad števili«.
Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja, za katero Sagadin
zapiše (1993, str. 212), da z njo spoznavamo pedagoško polje na ravni vprašanja, kakšno
je nekaj – ugotavljamo torej stanje pedagoškega polja, kakršno je, ne da bi ga vzročno
pojasnjevali.
Glede na namen in interes raziskave smo uporabili študijo primera, s katero raziščemo
in predstavimo posamezen primer (Sagadin 2004, str. 89). Simons (2009 v Starman
2013, str. 21) študijo primera definira kot »poglobljeno proučevanje iz mnogih vidikov
glede na zapletenost in unikatnost posameznega projekta, [...] ustanove, programa ali
sistema v vsakdanjem kontekstu«. Odločili smo se, da bomo študijo primera opravili v
skupini. Sagadin (2004, str. 89) doda, da je za ta namen potrebno zbrati primerne
podatke o primeru, jih organizirati, analizirati ter napisati poročilo, v katerem
prikažemo izsledke študije in z njimi predstavimo primer.

7.2 Opis proučevane populacije
V raziskavo so bili vključeni učenci razredne stopnje OŠ Cankova. Vključili smo 2. razred,
ki šteje 21 učencev, od tega 8 deklic in 13 dečkov tder 3. razred, ki šteje 11 učencev, od
tega 7 deklic in 4 dečke. Šola se nahaja na SV Slovenije. Vključili smo tudi učiteljici 2. in 3.
razreda. Učiteljica v 2. razredu je profesorica razrednega pouka in poučuje 18 let.
Učiteljica v 3. razredu je prav tako profesorica razrednega pouka, poučuje 19 let.

7.3 Opis postopka zbiranja podatkov
Raziskavo smo opravili na Osnovni šoli Cankova v šolskem letu 2018/2019. Po
predhodnem dogovoru z ravnateljico smo starše učencev 2. in 3. razreda prosili za pisno
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soglasje, da lahko izvedemo raziskavo za namene magistrskega dela in pridobljen
material uporabimo izključno v njene namene. Staršem smo zagotovili anonimnost in
varstvo osebnih podatkov, zato v magistrskem delu učencev ne naslavljamo s pravimi
imeni, ampak samo s kraticami, njihove obraze na fotografijah smo zameglili. Na osnovni
šoli smo izvedli štiri tematska srečanja po dve šolski uri, ki so se navezovala na
obravnavo gibalne oviranosti in drugačnosti na sploh, pri čemer sta nam kot glavno
vodilo služili slikanici avtorja I. Plohla Lev Rogi: sreča v nesreči in Lev Rogi najde srečo.
Tematska srečanja so temeljila na učnih pripravah (priloge A, B, C in D), ki smo jih
pripravili sami. Na prvem srečanju smo učence seznanili z namenom naše raziskave.
Pri strukturiranem opazovanju je potrebno vnaprej določiti, kaj bo raziskovalec
opazoval, na kakšen način bo opazoval in kako bo opazovano zapisal (Sagadin 1998, str.
347). Pri tem je torej opazovalec vezan na vnaprej določene kategorije. Ker pa smo
opazovali tudi vedenje in odnose med učenci, ki bodo pritegnili našo pozornost tekom
opazovanja in so se nam zdeli pomembni za sam potek naše raziskave, smo opravili
delno strukturirano opazovanje. Za namene raziskave smo opravili odkrito opazovanje
s popolno udeležbo (Mesec 1998, str. 79). Pri tej metodi opazovanja »se opazovalec
popolnoma vključi v skupino [...], ki jo namerava opazovati, prevzame v njej običajno
vlogo in druge člane skupine seznani s svojim raziskovalnim namenom« (prav tam).
Opazovali smo odzive učencev ob branju slikanic Lev Rogi: sreča v nesreči in Lev Rogi
najde srečo (zanimanje za obravnavano tematiko, zahtevnost slikanic, sama zgodba),
njihovo pripravljenost na pogovor o tematiki drugačnosti in gibalni oviranosti, aktivnost
pri izvajanju dejavnosti (aktivno sodelovanje, zahtevnost dejavnosti, ustvarjalnost),
opazovali smo tudi njihove odzive ob obisku gibalno ovirane osebe (sprejemanje,
angažma za pogovor, postavljanje vprašanj). Ker smo bili hkrati izvajalci že prej
omenjenih dejavnosti, smo kot opazovalki vključili tudi učiteljici obeh razredov,
predvsem z vidika, da ne bi kakšna pomembna podrobnost bila spregledana.
Pri opazovanju dogajanja učnega procesa smo si pomagali s protokolom opazovanja
(priloga F), ki smo ga pripravili predhodno z namenom, da bi bilo opazovanje učnega
procesa lažje in bolj sistematično. Enak protokol opazovanja sta izpolnjevali tudi
učiteljici v obeh razredih. Po vsakem srečanju smo si zapisali potek dogajanja v
posameznem razredu kot tudi izjave otrok. Po vsaki učni uri smo učence vprašali, kaj so
se novega naučili ter jim v stavku ali dveh povedali, kaj bomo delali na naslednjem
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srečanju. Med izvajanjem aktivnosti smo dogajanje v razredu fotografirali. Sproti smo
shranjevali izdelke učencev (spise, likovne izdelke), ki smo jih uporabili v okviru
magistrskega dela kot dokumentirano gradivo.
Podatke za raziskavo smo zbrali tudi s pomočjo postrukturiranega intervjuja. Kot zapiše
Mesec (1998, str. 80), gre za obliko spraševanja, ki jo imenujemo tudi odprti intervju, za
to obliko pa je značilno, da uporabljamo vnaprej pripravljena temeljna vprašanja. Po
predhodnem dogovoru z ravnateljico smo se z učiteljicama dogovorili za datume
intervjujev. Intervju z učiteljico 2. razreda smo opravili 13. 6. 2019, intervju z učiteljico
3. razreda pa 4. 7. 2019. Pred začetkom smo učiteljicama predstavili namen raziskave
ter jima zagotovili anonimnost. Z vsako izmed učiteljic smo opravili individualni
intervju. Intervju je vseboval 9 vprašanj. Vprašanja so bila razdeljena v tri sklope, in
sicer na sklop, ki zavzema stališča učiteljic glede uporabe slikanic pri pouku, drugi sklop
se je nanašal na vprašanja o slikanici kot učnem sredstvu pri obravnavi tematike gibalne
oviranosti, tretji sklop pa na usposobljenost učiteljev za vključevanje elementov
kulturno-umetnostne vzgoje v pouk.

7.4 Opis instrumenta
Pripravili smo protokol opazovanja, s pomočjo katerega smo opazovali dogajanje v
razredih. Zanimive situacije smo zabeležili posebej v obliki etnografskih zapisov. Za
lažjo obdelavo podatkov smo dogajanje v razredu tudi fotografirali.
Protokol opazovanja (priloga F) je bil razdeljen v štiri sklope, vsak sklop je imel
zapisana vprašanja, pri katerih smo nato obkroževali številke od 1 do 5, pri čemer je 1
pomenilo NE, 5 pa DA, ZELO. Poleg vsakega vprašanja je bil še prostor za utemeljitev
odgovora, če je bilo to potrebno. Prvi sklop se je navezoval na motivacijo učencev, drugi
sklop je spraševal po stopnjah zanimivosti dejavnosti za učence, tretji sklop se je nanašal
na aktivnost učencev, zadnji sklop pa je zajemal komunikacijo med učenci in učiteljem.
V magistrskem delu smo uporabili polstrukturiran intervju oziroma delno
strukturiran intervju z učiteljicama, ki poučujeta 2. in 3. razred. Glavna vprašanja smo si
pripravili vnaprej, podrobna vprašanja, ki so nam pomagala razumeti in poglobiti
odgovore, pa smo oblikovali tekom intervjuja. Zanimalo nas je, kakšno je mnenje učiteljic
o uporabi slikanic in del mladinske književnosti pri pouku, ali se jima zdi slikanica
primerno učno sredstvo pri obravnavi tematike gibalne oviranosti, kakšna je po njunem
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mnenju vloga slikanice kot učnega sredstva pri obravnavi tematike gibalne oviranosti.
Zanimalo nas je tudi, katere so po njunem mnenju prednosti in omejitve pri uporabi
slikanice kot učnega gradiva pri obravnavi tematike drugačnosti in kateri pogoji morajo
biti po njunem mnenju izpolnjeni, da lahko govorimo o učinkoviti uporabi slikanice pri
pouku. Zanimalo nas je, ali se učiteljici čutita dovolj usposobljeni, da bi s pomočjo
elementov kulturno-umetnostne vzgoje (npr. ples, film, gledališka dejavnost, likovna
umetnost) učencem posredovali drugo tematiko ali učno vsebino ter kako bi po njunem
mnenju lahko v šolskem prostoru spodbujali pozitivno naravnanost do gibalne
oviranosti in drugačnosti na sploh.

7.5 Opis postopkov obdelave podatkov
Mesec zapiše, da je analiza gradiva »postopek, pri katerem s kategoriziranjem in
klasificiranjem enot gradiva oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo in
oblikujemo teoretične modele in pojasnitve« (Mesec 1998, str. 104). Postopek
kvalitativne raziskave smo najprej razdelili na šest korakov (prav tam, str. 103): najprej
smo uredili gradivo, nato določili enote kodiranja, nadalje opravili odprto kodiranje,
sledil je izbor in definiranje relevantnih pojmov ter kategorij, nato smo opravili odnosno
kodiranje in na koncu oblikovali končno teoretično formulacijo. Individualni
polstrukturiran intervju smo analizirali s pomočjo tabel kodirnih enot, kod in kategorij, s
pomočjo katerih smo najlažje interpretirali ugotovitve raziskave.
Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo opazovanja pouka smo obdelali z deskriptivno
statistiko. S pomočjo deskriptivne metode smo analizirali podatke, ki smo jih zbrali med
pogovori, z opazovanjem učencev in z zabeleženimi etnografskimi zapisi. Za
razumevanje drugačnosti po koncu izvajanja dejavnosti so nam bili v pomoč tudi izdelki
učencev (spisi, risbe).

7.6 Opis izvedenih aktivnosti
Na osnovni šoli smo v okviru raziskave izvedli 4 tematska srečanja, ki so se navezovala
na obravnavo gibalne oviranosti in drugačnosti na sploh, pri čemer sta kot glavno vodilo
služili slikanici avtorja I. Plohla Lev Rogi: sreča v nesreči in Lev Rogi najde srečo. Srečanja
smo izvedli v obdobju od 23. 5. 2019 do 18. 6. 2019. Za vsako srečanje smo pripravili
učne priprave (Priloge A, B, C in D), ki vključujejo različne dejavnosti. Te so si sledile v
določenem zaporedju – po prebrani zgodbi je sledil pogovor, nato je sledila še določena
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dejavnost, ki je smiselno dopolnila pogovor. Dejavnosti in pripomočke smo zasnovali
sami.
Za lažje razumevanje bomo na kratko opisali srečanja, ki smo jih izvedli.
Na prvem srečanju smo se z učenci najprej spoznali s pomočjo socialne igre. Sledilo je
branje slikanice Lev Rogi: sreča v nesreči po kateri smo z učenci imeli krajšo diskusijo o
sami zgodbi, pogovorili smo se tudi o tematiki gibalne oviranosti, ki se pojavi v zgodbi.
Po pogovoru smo učencem še enkrat prebrali odlomek iz slikanice, ki smo ga zaključili
pred koncem zgodbe. Učenci so dobili navodila, da naj sami zaključijo zgodbo o levu
Rogiju. Srečanje smo zaključili s predstavitvijo teh zgodb.
Drugo srečanje smo začeli s pogovorom o tem, kaj za učence sploh pomeni biti
drugačen, v čem se posamezniki med seboj razlikujemo in v čem smo si podobni. Učenci
so nato ustvarjali na tematiko leva Rogija – kaj vse lahko počne lev na invalidskem
vozičku. Po končanem ustvarjanju so učenci predstavili svoje izdelke sošolcem. Za konec
so v skupinah od 3 do 5 učencev poskušali najti lastnosti, ki so nam skupne in tiste,
zaradi katerih smo si med seboj različni.
Tretje srečanje se je začelo z branjem slikanice Lev Rogi najde srečo, ki mu je sledil
pogovor o sami zgodbi. Spomnili smo se tudi prvega srečanja in diskusije o gibalni
oviranosti, ki smo jo navezali na naslednjo dejavnost. Učenci so odigrali igro vlog »Jaz
sem Rogi«. Stol, ki smo ga spremenili v invalidski voziček je učence spremenil v glavnega
protagonista zgodbe, preizkusili pa so se v vsakdanjih opravilih, kot je doseganje višjih
polic v učilnici, odpiranje oken, čiščenje table ipd. S pomočjo tega so se sami postavili v
vlogo gibalno ovirane osebe in na lastni koži spoznali, kako so lahko še tako preproste
stvari z invalidskega vozička težje izvedljive. Na koncu smo se z učenci pogovorili o tem,
če so se kdaj že srečali s kom, ki je gibalno oviran, če lahko gibalno ovirani počnejo vse
to, kar je počel lev Rogi v zgodbi, pa tudi o težavah, s katerimi se soočajo gibalno ovirani.
Na zadnjem srečanju so se učenci srečali z gibalno ovirano osebo. Gost Igor Plohl jim je
predstavil svoje življenje in kako se sooča z vsakdanjimi izzivi, ki se pojavljajo kot
posledica gibalne oviranosti. Na kratko je učencem predstavil tudi šport invalidov, saj so
učenci na prejšnjem srečanju postavljali vprašanja, kako se lahko gibalno ovirani
ukvarjajo s športom. Po pogovoru so učenci ustvarjali. Glede na to, kaj jim je povedal
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gost Igor Plohl, so tudi tokrat učenci risali Leva Rogija pri vsakodnevnih opravilih, po
želji so pisali tudi spis – aktivnost so izbrali sami po lastni presoji.

8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
8.1 Zanimanje za obravnavo tematike gibalne oviranosti
Ko smo na prvem srečanju pred učence v 2. razredu postavili prvo pomoč, strešnik in
vzglavnik ter jih vprašali, kdo bo danes prišel na obisk, smo dobili veliko različnih
odgovorov. Nekateri so mislili, da pride na obisk zdravnik, vendar potem niso znali
povedati, kaj bi zdravnik delal s strešnikom. Eden od učencev je povedal, da pride nekdo,
ki prekriva strehe, da ti delavci potrebujejo tudi prvo pomoč, če se udarijo s kladivom, ko
smo ga vprašali, kaj počnejo z vzglavnikom, je samo skomignil z rameni. Dobili smo tudi
odgovor, da pride nekdo, ki zelo veliko spi, ampak učenec ni vedel povedati, kaj bi ta
oseba počela s prvo pomočjo in strešnikom. Ko smo pred njih postavili še plišastega leva,
so nekateri najprej začudeno gledali, potem je eden od učencev glasno in navdušeno
povedal: »Pride tisti lev, ki je padel z lestve pa je na vozičku!« 6,7 Nekateri sošolci in sošolke
so mu začeli prikimavati in ena od učenk je povedala: »Ja, Lev Rogi pride!«. Iz njihovega
odziva smo razbrali, da jih tematika zanima, kar so pokazali tudi njihovi izrazi na
obrazih.
Učiteljica 3. razreda nas je pred začetkom srečanj seznanila s tem, da nekateri učenci
slikanico Lev Rogi: Sreča v nesreči poznajo že od prej, ampak ko smo na prvem srečanju
pred njih zložili prvo pomoč, strešnik in vzglavnik, so navdušeno v en glas povedali:
»Igor8 pride na obisk!«. Ko smo jim pokazali še plišastega leva in jih vprašali, če še vedno
mislijo, da bo prišel na obisk Igor, so nekateri učenci vztrajali pri odgovoru, nekaj učenk
je potem povedalo, da pride Lev Rogi. Tudi v tem oddelku so bili učenci navdušeni nad
izbiro slikanic, kar se je slišalo po navdušenem govoru in videlo na obrazni mimiki. Ko
učenci uživajo v pripovedovanju izbrane slikanice, se to najpogosteje kaže na njihovih
obrazih, ki kažejo zanimanje, radovednost in navdušenje (Greene 2010, str. 99).
Na vseh srečanjih, ki smo jih izvedli v 2. in 3. razredu, smo opazovali dogajanje v
razredu, pri čemer smo izpolnjevali protokol opazovanja, ki sta ga izpolnjevali učiteljici
Zaradi občasnega govora v prekmurskem dialektu so vsi odgovori učencev zapisani v slovenskem jeziku.
V narekovajih in ležečem tisku so v magistrskem delu navedeni primeri govora učencev, ki so bili
pridobljeni tekom izvajanja učnih ur v 2. in 3. razredu.
8 Igor Plohl, avtor slikanic Lev Rogi: sreča v nesreči in Lev Rogi najde srečo.
6
7
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in bili med srečanji prisotni v razredu. Pri opazovanju smo bili pozorni na štiri sklope,
vsak izmed njih se je navezoval na različna področja, ki smo jih opazovali tekom
izvajanja dejavnosti. Opazovanje smo prilagajali dejavnostim, ki smo jih izvajali na
izbranem srečanju. Znotraj prvega sklopa smo opazovali motivacijo učencev, natančneje
zanimanje učencev za obravnavo tematike gibalne oviranosti, hkratno dostopnost
besedilnega in slikovnega dela slikanic, motiviranost za pogovor o vsebini zgodbe ter
izkazovanje vedoželjnosti. Drugi sklop opazovanj se je nanašal na zanimivost dejavnosti
za učence. Opazovali smo zanimanje učencev za izbrani slikanici ter zanimanje učencev
za izbrane aktivnosti. V tretjem delu opazovanja smo se osredotočili na aktivnost
učencev. Zanimalo nas je ali učenci aktivno sodelujejo pri pogovoru o zgodbi, se
samoiniciativno vključujejo v dejavnosti, kakšno je njihovo čustveno doživljanje in
izražanje svojih čustev v skupini ter ali se želijo pogovarjati o tematiki gibalne
oviranosti. Zadnji del opazovanja se je nanašal na komunikacijo med učenci ter učenci in
učiteljem. Na vseh štirih srečanjih smo opazovali potek medsebojne interakcije med
učenci, izražanje učenčevih pogledov in/ali idej, postavljanje vprašanj pri pogovoru,
poslušanje drug drugega pri delitvi svojih odgovorov, predstavitvi svojih rešitev, na
zadnjem srečanju smo še opazovali ali učenci sprejemajo gibalno ovirano osebo v svojo
skupino.
S pomočjo nazornosti učenci dosegajo višjo motiviranost, so bolj pozorni na predmete,
bolj zbrani in aktivni (Kramar 2009, str. 142), kar lahko povežemo tudi z obravnavo
slikanice in dejavnostmi, ki ji sledijo. V prvem sklopu, Motivacija učencev, smo opazovali
zanimanje učencev za obravnavo tematike gibalne oviranosti. Zanimanje učencev
za obravnavo tematike gibalne oviranosti smo opazovali na vseh štirih srečanjih v obeh
razredih. Tako učiteljica 2. kot učiteljica 3. razred sta bili mnenja, da so učenci na prvem
srečanju kazali visoko mero zanimanja za obravnavo tematike gibalne oviranosti preko
slikanice Lev Rogi: sreča v nesreči (ocena 4 pri obema učiteljicama), istega mnenja smo
bili tudi sami (ocena 4). Ko so učenci izvedeli, katere slikanice bomo brali, je ena od
učenk v 3. razredu povedala: »Jaz sem že brala te knjige, ker jih imam doma, ampak jih
bom vseeno poslušala, ker imam rada te knjige«. Opazili smo, da je motiviranost
določenih učencev padla v 2. razredu takrat, ko smo po prvem srečanju povedali, da
bomo pisali konec zgodbe. Kasneje, po pogovoru z učiteljico ,smo izvedeli, da je šlo
predvsem za učence, ki imajo učne težave in jim pisanje zaenkrat še dela težave. Nižjo
motivacijo smo opazili na tretjem srečanju v 2. razredu, ko smo srečanje izvedli v
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poznejših urah, preden so učenci odšli domov. Pozna ura se je poznala predvsem pri
sodelovanju v pogovoru o gibalni oviranosti, ki ni bil tako zelo efektiven kot v 3. razredu,
kar je opazila tudi učiteljica (ocena 3). Drugo in tretje srečanje v 3. razredu je potekalo
brez večjih težav, učenci so bili visoko motivirani, predvsem pri igri vlog »Jaz sem Rogi«,
s čimer se je strinjala tudi učiteljica (ocena 5 na drugem in tretjem srečanju). Najvišja
motiviranost učencev je bila zagotovo na zadnjem, tj. četrtem srečanju, ko smo na obisk
povabili gosta Igorja Plohla, ki je učencem predstavil življenje gibalno ovirane osebe
(ocena 5). Tudi učiteljici 2. in 3. razreda sta bili mnenja, da je bila motiviranost učencev
na zadnjem srečanju izredno visoka (ocena 5 pri obeh učiteljicah). Motiviranost učencev
obeh razredov je bila skozi vsa štiri srečanja visoka, iz česar lahko izpeljemo, da so bili
učenci visoko motivirani za obravnavo tematike gibalne oviranosti.
Zanimanje za obravnavo tematike gibalne oviranosti smo opazovali tudi skozi
vedoželjnost učencev. Na vseh srečanjih so jo izkazovali predvsem s postavljanjem
vprašanj, na tretjem srečanju pri igri vlog »Jaz sem Rogi« pa so vsi želeli več kot enkrat
poskusiti rešiti nalogo, ki so jo dobili. Na prvih dveh srečanjih je bila vedoželjnost
učencev izkazana v povprečni meri (ocena 3), s čimer sta se strinjali tudi učiteljici na
obeh srečanjih (ocena 3 pri obeh učiteljicah na obeh srečanjih). Vedoželjnost je bila zelo
visoka na tretjem srečanju pri igri vlog »Jaz sem Rogi« v obeh razredih (ocena 5), s tem
sta se strinjali tudi obe učiteljici (ocena 5 pri obema učiteljicama). Učenci so želeli sami
izvesti čim več nalog, ki smo jim jih postavili, zanimalo jih je, kako se gibati z invalidskim
vozičkom po prostoru in med ovirami, vse naloge so poskušali rešiti čim prej, če se jim je
pri kateri od nalog zataknilo, so poskušali sami ugotoviti, kako na ustrezen način
izpeljati nalogo.

8.2 Razumevanje drugačnosti pred izvajanjem dejavnosti
Na drugem srečanju, ki smo ga v 2. razredu izvedli 6. 6. 2019, smo se z učenci najprej
pogovorili o drugačnosti. Učence smo vprašali, ali so že kdaj slišali za besedo drugačen. V
en glas so povedali, da so besedo »drugačen« že slišali, eden od učencev je povedal, da
obstaja slikanica z glavnik likom, ki mu je ime Drugačen. Na vprašanje kaj pomeni biti
drugačen, je eden od učencev povedal: »Da nisi enak kot vsi ostali«. Ko smo ga vprašali,
če smo vsi med seboj enaki, je to zanikal. Ko smo učence vprašali, v čem se med seboj
razlikujemo, smo dobili številne odgovore, pri čemer so se vsi odgovori nanašali
izključno na zunanje lastnosti, ki jih lahko vidimo, nihče se ni spomnil na čustva in stvari,
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ki jih ne moremo videti. Največkrat so učenci omenili, da se razlikujemo po barvi las,
kože, starosti, barvi oči, velikosti, teži, barvi copat in hlač. Ko smo jih vprašali, kakšen bi
bil svet, če bi bili vsi enaki, je eden izmed učencev hitro povedal: »Čuden.«, njegov
sošolec pa je temu dodal »Svet bi bil enak9«. Ko smo jih vprašali, če bi bilo to zanimivo, so
v en glas odgovorili, da ne. Eden od učencev je povedal: »Vsako morje bi bilo enako«, spet
drugi: »Vsi bi nosili enaka oblačila«, njuna sošolka je pa temu še pristavila: »Potem nas ne
bi ločili, ker bi bili vsi enaki«. Iz pogovora sklepamo, da učenci drugačnost ocenjujejo kot
nekaj pozitivnega, saj bi bil svet po njihovem mnenju čuden, če bi bili vsi enaki.
Tudi v 3. razredu smo se na drugem srečanju, tj. 7. 6. 2019, pogovarjali o drugačnosti.
Učenci so v en glas povedali, da so že slišali za besedo drugačnost. Ko smo jih vprašali o
tem, kaj po njihovem mnenju pomeni biti drugačen, je ena od učenk je povedala: »Da je
nekaj različno«, druga je temu dodala: »Da se oseba razlikuje od drugih, eni smo na primer
desničarji, dve sošolki pa sta levičarki«, eden od učencev je pristavil: »Ali pa po srcu, eni so
zlobni, drugi prijazni«. Nadalje smo povprašali o tem, kakšen bi bil svet, če bi bili vsi
enaki in ena od učenk je hitro odgovorila: »Dolgočasen«. Druga je dodala: »Ne bi vedeli,
kdo je kdo«, tretja: »Pa vsi bi imeli ista imena«. Ena od učenk se je spomnila tudi na
primer iz šole: »Na šoli imamo dve dvojčici in trojčke, pa jih med seboj sploh ne ločimo«.
Ko smo jih vprašali, ali je torej dobro biti drugačen, so v en glas odgovorili pritrdilno.
Ena od učenk je povedala: »Dobro je, ker se lahko med seboj spoznavamo, pa če bi bili vsi
isti, se ne bi meli o čem pogovarjati«. Eden od učencev je povedal: »Ni važno, če si na zunaj
drugačen, važno je, kakšen si po srcu«, drugi je dodal primer: »Pa tudi če bi kdo kaj oropal,
pa bi bili vsi enaki, ne bi vedeli, kdo je bil«. Ko smo se kasneje pogovarjali o tem, kaj
imamo skupnega, smo pri tem dobili različne odgovore, največkrat so učenci povedali,
da vsi govorimo isti jezik, imamo isto barvo kože, imamo lase, copate, družine, vsi smo
ljudje. Pri razlikah med ljudmi so največkrat omenili, da se med seboj razlikujemo po
spolu, barvi las, barvi oči, etnični pripadnosti (»Eni so Romi, drugi pa ne.«), po tem, da eni
pišejo z levo drugi z desno roko, razlikujemo se tudi po imenu, ki ga imamo, po barvi
copat in oblačil, nekateri imajo pegice ter po velikosti. Po naštevanju lastnosti jih je
učiteljica spomnila, da so se skoraj vsi osredotočili samo na zunanjost, le eden od njih je
omenil lastnost, ki je ne vidimo. Za tem je ena od učenk povedala, da eni znajo računati,
drugi pa ne. Ena od učenk je dejala: »Nekateri so bolj prijazni, drugi pa bolj nesramni«,
Učenec je s tem mislil na to, da bi bilo vse na svetu isto, ampak je uporabil besedo enak, ker smo
spraševali po tem, kakšen bi bil svet, če bi bili vsi enaki.
9
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druga je pristavila: »Eni bolj radi pomagajo, drugi pa malo manj«. Ena izmed učenk je
povedala: »Eni imajo srce, drugi pa kamen«, kar je razložila tako, da »eni so prijazni, drugi
pa zelo nesramni«. Tudi učenci v 3. razredu so se osredotočali na zunanje lastnosti, razen
enega učenca, ki je izpostavil, da je važno, kakšen si po srcu, torej se je osredotočil tudi
na čustveni aspekt posameznika. Šele takrat, ko jih je učiteljica spomnila, da so se preveč
posvetili samo zunanjosti posameznika, so omenili tudi lastnosti, ki jih pri posamezniku
vidimo prek njegovih dejanj (prijaznost, nesramnost). Učenci so povedali, da je dobro
biti drugačen, saj bi v nasprotnem primeru bil svet dolgočasen, ljudje se med seboj ne bi
mogli spoznavati, iz česar lahko izpeljemo, da drugačnost interpretirajo kot nekaj
pozitivnega.
Med pogovorom o drugačnosti smo opazovali ali se učenci pri odgovarjanju in
predstavitvi svojih rešitev med seboj poslušajo. Na začetku izvajanja dejavnosti smo
se v obeh razredih z učenci dogovorili, da ne bomo govorili drug čez drugega, da se
bomo med seboj poslušali, ko bo kdo želel kaj povedati ali vprašati, pa bo dvignil roko. V
obeh razredih so se učenci med seboj poslušali, niso si skakali v besedo, medsebojna
interakcija ni bila otežena (ocena 5 v obeh razredih). Opažanja učiteljice v 2. razredu
(ocena 5 v obeh razredih) in učiteljice v 3. razredu (ocena 5 na obeh srečanjih v obeh
razredih) se je skladala z našimi opažanji. Zanimalo nas je tudi postavljanje vprašanj
pri pogovoru o drugačnosti. Tako v 2. razredu kot tudi v 3. razredu je bilo postavljanje
vprašanj zelo pogosto (ocena 5 v obeh razredih). Ko je učence kaj zanimalo, so brez
oklevanja dvignili roko in postavili vprašanje. Med pogovorom smo opazili večsmerno
komunikacijo – učenci so postavljali vprašanja tudi drug drugemu, ne samo nam kot
učitelju. Tudi učiteljici 2. razreda (ocena 5) in učiteljica 3. razreda (ocena 5) sta bili
mnenja, da so učenci postavljali veliko vprašanj. Znotraj sklopa o komunikaciji med
učenci in učiteljem smo opazovali tudi medsebojno interakcijo med učenci. Ta je bila
med pogovorom o drugačnosti izjemno pozitivno naravnana (ocena 5 v obeh razredih),
kar sta opazili tudi učiteljici (ocena 5 pri obeh učiteljicah). Zanimalo nas je tudi, ali
učenci izražajo svoje poglede in ideje. Učenci obeh razredov so samoiniciativno
izražali svoje poglede, še večkrat pa ideje (ocena 4 v obeh razredih). Pogovor o
drugačnosti je gladko tekel, učenci so izražali svoja mnenja o tem, kakšen bi bil svet, če
bi bili vsi enaki ter o tem, kaj nas dela drugačne, temu sta pritrdili tudi obe učiteljici
(ocena 4 pri učiteljici 2. razreda, ocena 5 pri učiteljici 3. razreda).
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8.3 Razvijanje recepcije slikovnega in besedilnega dela slikanice
Na prvem srečanju smo učencem 2. in 3. razreda prebrali slikanico I. Plohla Lev Rogi:
sreča v nesreči, na tretjem srečanju pa slikanico istega avtorja z naslovom Lev Rogi najde
srečo. Ko pripovedujemo ali beremo zgodbo otrokom, lahko ti sedijo na svojih mestih za
mizami, veliko bolj zaželeno pa je, če je sedežna ureditev bolj sproščena (Greene 2010,
str. 96). Na vseh srečanjih, ko smo brali slikanici, smo blazinice za sedenje postavili v dva
polkroga okrog nižje mizice, tako da so vsi učenci med branjem zgodbe videli tudi
ilustracije v slikanici. Sedenje učencev v polkrogu je smatrano kot najbolj učinkovita
ureditev, pri čemer naj ta polkrog ne bo preveč širok, da lahko učitelj še vedno ohranja
očesni stik z vsemi poslušalci (prav tam). Zgodbo smo brali tako, da je bila slikanica ves
čas branja obrnjena proti učencem pred nami. Učenci so zbrano spremljali zgodbo in
opazovali ilustracije, predvsem tisti, ki se s slikanico še niso srečali. Zgodbo smo brali
počasi, da so ji lažje sledili, po vsaki prebrani strani smo pustili učencem še nekaj
trenutkov, da so opazovali ilustracije. Ob koncu branja jih nismo takoj začeli spraševati o
sami zgodbi, ampak smo jim pustili nekaj trenutkov, da so zbrali svoje vtise in šele nato
nadaljevali z vprašanji.
Ko smo se v 3. razredu po branju slikanice Lev Rogi: sreča v nesreči pogovarjali o zgodbi
in knjižnih junakih, smo ugotovili, da so učenci spremljali tudi ilustracije. Ob vprašanju
kdo so bili Rogijevi prijatelji, ki so mu stali ob strani, so vsi najprej povedali, da dve
žirafi; na eni izmed ilustracij so namreč narisane žirafe, čeprav jih avtor v besedilu ne
omenja. Takoj zatem so našteli ptiča, ki je prav tako na eni izmed ilustracij, medtem ko
smo jih na leoparda Vinka in srno Kato morali spomniti sami, čeprav sta omenjena v
besedilu.
Odgovor na to, če so učenci imeli ves čas branja slikanice dostop do ilustracij, smo dobili
med pogovorom o sami zgodbi. Ko smo učence vprašali, kdo je pomagal levu Rogiju do
nakupa novega avtomobila, so tako v 2. kot tudi v 3. razredu učenci našteli živali, ki so
bile narisane na eni izmed ilustracij, v besedilu jih avtor namreč ni omenil. Tudi na
vprašanje, kaj Lev Rogi kljub svoji sreči še vedno pogreša, so v obeh skupinah učenci
odgovorili, da pogreša svojo levinjo, čeprav je avtor zgodbo zaključil, preden je dokončal
stavek, sama ilustracija pa je prikazovala Leva Rogija v objemu levinje. Kljub zbranemu
spremljanju ilustracij smo skozi pogovor z učenci ugotovili, da so spremljali tudi
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prebrano zgodbo, tako na prvem kot tudi na drugem srečanju. V obeh razredih se je na
obeh srečanjih, ko smo brali slikanici Lev Rogi: sreča v nesreči in Lev Rogi najde srečo,
razvil pogovor in učenci so odgovarjali na zastavljena vprašanja, postavljali so tudi svoja.
Hkratno dostopnost besedilnega in slikovnega dela slikanice smo opazovali na
prvem in na tretjem srečanju. Sami smo bili mnenja, da sta bila besedilni in slikovni del
učencem dostopna istočasno – ves čas branja zgodb (ocena 5). Med branjem smo sedeli
na mizi, slikanica je bila nenehno obrnjena k učencem, da so lahko hkrati opazovali tudi
ilustracije. Učenci so sedeli na tleh v polkrogu, in sicer tako, da so imeli vsi omogočen
pogled na slikanico. Tudi učiteljici 2. in 3. razreda sta bili mnenja, da je bila učencem
omogočena hkratna dostopnost besedilnega in slikovnega dela slikanice (ocena 5). S tem
lahko potrdimo, kar smo menili tudi sami – učencem je bil hkrati dostopen tako
besedilni kot tudi slikovni del slikanic.

8.4 Odziv učencev na izbrani slikanici
Ko se učitelj odloči za obravnavo problemske literature v posameznem razredu, se pri
tem mora zavedati dejstva, da je razred heterogena skupina. Učenci se lahko na izbrano
prebrano literarno delo odzovejo na več različnih načinov, kot jo lahko na več različnih
načinov tudi doživljajo (Bucik 2006, str. 138). Po prebrani zgodbi smo učence v obeh
razredih vprašali ali jim je bila zgodba všeč. Na tleh učilnice smo razgrnili daljšo vrvico.
Na eno stran vrvice smo postavili vesel obrazek, na drugo stran vrvice pa žalosten
obrazek. Učence smo prosili, da se razporedijo po dolžini vrvice in s svojim mestom na
vrvici sporočijo, kako zelo jim je bila prebrana zgodba všeč. Ko so se učenci na prvem
srečanju, tj. 24. 5. 2019, v 2. razredu postavljali na stran veselega in žalostnega obrazka,
so se ob drugem branju vsi postavili na stran veselega obrazka. Ob vprašanju, kaj v knjigi
jim je bilo najbolj všeč, smo dobili različne odgovore. »Ni več mogel hoditi, ampak
prijatelje je še vedno imel, to je najlepše v knjigi,« je povedal eden od učencev. Ena od
učenk je dodala: »Pa oni so mu še pomagali kupiti avto, da je lahko prišel k njim na obisk,
potem so mu pomagali, da je lahko šel še z njimi na sprehod, pa so ga porivali po hribu
navzgor«. Ko smo jo vprašali, kako to ve, je rekla, da je videla sliko v knjigi. Spomnili smo
se na avtorjevo avtobiografijo Ne domišljaj si, v kateri je tudi fotografija, kako mu
prijatelji pomagajo pri vožnji v hrib. »Pa Rogi je bil nazaj učitelj, čeprav se je bal, da ne bo
mogel več biti,« je povedal eden od učencev. Ker so vsi učenci želeli odgovarjati naenkrat,
smo se takoj na začetku dogovorili, da ko bo želel kdo kaj povedati ali odgovoriti na
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vprašanje, bo dvignil roko, saj se drugače ne bomo med seboj slišal. Tekom aktivnosti so
potem na to večkrat pozabili, ampak smo jih sproti opominjali, da si ne skačemo v
besedo in da se med seboj poslušamo. Odziv učencev na slikanico Lev Rogi: sreča v
nesreči je bil v 2. razredu pozitiven, saj je tudi pogovor o zgodbi gladko stekel, učenci so
odgovarjali na zastavljena vprašanja, če je kdo izmed njih povedal kaj napačnega, so ga
sošolci popravili, iz česar lahko izpeljemo, da so zbrano poslušali zgodbo in sošolce med
pogovorom ter spremljali ilustracije.
Po prebrani zgodbi Lev Rogi: sreča v nesreči smo učence 3. razreda na prvem srečanju, tj.
23. 5. 2019, vprašali ali jim je bila zgodba všeč. Tudi v tem razredu smo učence prosili,
naj s svojim mestom med veselim in žalostnim obrazkom pokažejo, kako zelo jim je bila
prebrana zgodba všeč. 10 učencev se je postavilo na stran veselega obrazka, le 1 učenka
na stran žalostnega. Ko smo jo vprašali, zakaj se je postavila na stran žalostnega obrazka,
je povedala: »Zgodba mi je všeč, ampak je žalostna, ker Lev Rogi po padcu ni zmogel več
hoditi. Pa tudi on je bil žalosten zaradi tega«. Ena učenka na strani veselega obrazka je
povedala: » Zgodba mi je bila všeč zato, ker je lev bil na invalidskem vozičku, ampak je
vseeno imel še svoje prijatelje, ki ga niso zapustili.« Eden od učencev je dodal: »Pa vseeno
je lahko še potoval po svetu, tudi če ni mogel hoditi«. Druga učenka je dodala: »Ja, pa
prijatelji so mu avto kupili, da se je lahko vozil okoli. Zato je bil Rogi zelo vesel«. Ko so
govorili, so zmeraj poslušali drug drugega, niso govorili drug prek drugega. Učenci v 3.
razredu so zavzeto sodelovali pri pogovoru o zgodbi ter odgovarjali na postavljena
vprašanja.
Odziv na slikanico Lev Rogi najde srečo je bil tako v 2. kot 3. razredu pozitiven. Nekateri
učenci v 2. razredu so ob začetku tretjega srečanja, ko smo jim povedali, da bomo brali
nadaljevanje zgodbe o Levu Rogiju, kar zaploskali, na njihovih obrazih se je videlo, da
komaj čakajo branje zgodbe. Tudi v 3. razredu je bil odziv podoben, učencem so se na
obrazu narisali nasmehi, ena od učenk je povedala: »Ta knjiga je tako zelo fajn kot prva,
jo imam doma in jo z mamo zelo radi prebereva zvečer pred spanjem«. Drug učenec je
dodal: »Jaz te knjige še ne poznam, ampak če je tako napisana kot prva, bo zagotovo
zanimiva«. Po prebrani zgodbi in premoru, da so učenci zbrali svoje vtise, smo jih
povprašali o tem, kaj jim je bilo najbolj všeč v zgodbi. Kar nekaj učencev v 3. razredu je
odgovorilo, da je Lev Rogi našel svoje stanovanje in lahko samostojno živi. Ena od učenk
je povedala: »Upam, da Lev Rogi kmalu najde svojo levinjo, da ne bo več sam,« drug učenec
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pa je dodal: »Saj pa ni sam, poglej koliko dobrih prijateljev ima«. Med pogovorom o
slikanici so tako učenci 2. kot učenci 3. razreda zavzeto odgovarjali na vprašanja in
ponovno smo opazili, da so nazorno spremljali tudi ilustracije.
Ko so učenci izvedeli, katere slikanice bomo brali, je ena od učenk v 3. razredu povedala:
»Jaz sem že brala te knjige, ker jih imam doma, ampak jih bom vseeno poslušala, ker imam
rada te knjige.« Želeli smo ugotoviti ali se zdi učencem izbor slikanic zanimiv. Glede na
začetno navdušenje učencev na prvem in tretjem srečanju v 2. in 3. razredu lahko
trdimo, da je bil izbor slikanic Lev Rogi: sreča v nesreči in Lev Rogi najde srečo učencem
zelo zanimiv, kljub temu, da so nekateri učenci zgodbi že poznali (ocena 5). Istega
mnenja sta bili tudi učiteljici 2. razreda (ocena 5) in 3. razreda (ocena 5). Navdušenje
nad slikanicama se je kazalo tudi pri pogovorih, ki so sledili po branju zgodbe, saj so vsi
učenci v obeh razredih dvigovali roke in odgovarjali na vprašanja, ki smo jim jih
postavljali v zvezi z zgodbama v slikanici.
Zanimalo nas je tudi ali so učenci motivirani za pogovor o vsebini zgodbe. Na prvem
srečanju v obeh razredih so bili učenci visoko motivirani za pogovor o vsebini zgodbe
(naša ocena 5, ocena 4 pri učiteljici 2. razreda, ocena 5 pri učiteljici 3. razreda). Učiteljica
3. razreda je to utemeljila s tem, da je slikanica Lev Rogi: sreča v nesreči nekaterim
učencem že poznana, imajo jo tudi v svojem razrednem bralnem kotičku in si jo učenci
sami velikokrat izberejo za ponovno branje, zato ne preseneča, da se o njej z veseljem in
zavzetostjo želijo pogovarjati. Slikanico Lev Rogi najde srečo je poznalo le nekaj učencev
v 2. in 3. razredu, ampak ko smo jim povedali, da jo bomo prebrali na tretjem srečanju,
so bili učenci v obeh razredih veseli, posledično je tudi pogovor o zgodbi gladko tekel,
učenci so bili zanj visoko motivirani (naša ocena 5). Tudi učiteljici 2. in 3. razreda sta bili
mnenja, da so učenci za pogovor o zgodbi v slikanici Lev Rogi najde srečo visoko
motivirani (ocena 5 pri obeh učiteljicah).
Zanimalo nas je tudi aktivno sodelovanje učencev pri pogovoru o zgodbi. Ker je bila
stopnja motivacije za pogovor pri učencih obeh razredov velika, je bilo posledično tudi
sodelovanje s strani učencev pri pogovorih o prebranih zgodbah večje (ocena 5). Učenci
so odgovarjali na zastavljena vprašanja, postavljenih podvprašanj je bilo v obeh razredih
zelo malo, iz česar lahko sklepamo, da so učenci zbrano poslušali zgodbi in spremljali
ilustracije. Tudi učiteljici 2. razreda (ocena 4) in 3. razreda (ocena 5) sta bili mnenja, da
so se učenci aktivno vključevali v pogovor po prebranih zgodbah. Med obema
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pogovoroma o slikanicah smo pri učencih opazovali tudi pogostost postavljanja
vprašanj. Učenci so odgovarjali na zastavljena vprašanja, postavljenih podvprašanj z
naše strani je bilo v obeh razredih zelo malo, večkrat se je zgodilo, da so učenci
postavljali nam vprašanja o tematiki gibalne oviranosti in o življenju leva Rogija, iz česar
lahko sklepamo, da so učenci zbrano poslušali zgodbi in spremljali ilustracije (ocena 5 v
obeh razredih).

8.5 Pogovor o tematiki gibalne oviranosti
Na tretjem srečanju, 13. 6. 2019, smo se z učenci 2. razreda pogovarjali o gibalni
oviranosti. Ko se učitelj odloči za obravnavo tematike drugačnosti, pod katero spada tudi
gibalna oviranost, se mora na to predhodno ustrezno pripraviti – seznaniti se mora z
izbrano tematiko, vešč mora biti tudi pri izbiri metod ter obvladati skupinsko diskusijo
(Bucik 2006, str. 139). Na obravnavano tematiko smo se pripravili s študijem strokovnih
člankov in knjig, ki so se navezovale na gibalno oviranost, zagotovo je pa k temu največ
pripomoglo to, da smo v stalnem stiku z gibalno ovirano osebo. Najprej smo učence
vprašali ali so se že kdaj srečali z gibalno ovirano osebo, na kar so vsi odgovorili
pritrdilno. Sledilo je vprašanje ali lahko gibalno ovirane osebe počnejo vse to, kar je
počel Lev Rogi, na kar so spet soglasno odgovorili, da ja. Ena od učenk je temu dodala, da
imajo v vasi žensko, ki je gibalno ovirana, ampak je še vedno lahko šla na morje, tudi, če
je na invalidskem vozičku. Ko smo jih vprašali, kaj vse zmorejo gibalno ovirane osebe, so
učenci v večini naštevali stvari, ki so se jih spomnili iz slikanic: plešejo, učijo v šoli,
kolesarijo, igrajo košarko. Ko smo jim postavili vprašanje ali lahko počnejo še kaj
drugega, so učenci najprej tiho premišljevali, nato pa je eden izmed njih povedal: »Lahko
živijo sami kot Lev Rogi,« pri čemer je spet povzel dejanje, ki se je odvilo v slikanici. Tudi
v raziskavi, ki so jo opravili Van Sluys, Laman, Legan and Lewinson's (2005 v Mankiw
2012, str. 68), so rezultati pokazali, da so lahko odgovori učencev včasih preveč
osredotočeni na prebrano zgodbo, kar je rezultat različnih dejavnikov – v našem
primeru verjetno pozne ure pogovora. Ko smo jih ponovno vprašali, če lahko počnejo še
kaj drugega, nismo dobili nobenega novega odgovora. Nato smo jih povprašali o tem, če
se gibalno ovirane osebe po njihovem mnenju soočajo s kakšnimi težavami, pri čemer so
soglasno pritrdilno odgovorili. Vprašali smo jih, s kakšnimi težavami se gibalno ovirani
srečujejo. Eden od učencev je povedal: »Ne morejo hoditi po stopnicah, vozijo se lahko
samo z dvigalom«. »Sami ne morejo doseči predmetov, ki so visoko na policah,« je dodala
učenka. »Pa tudi visoka okna težko zapirajo,« je povedal eden od učencev. Zadnji dve
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stvari smo namreč pred pogovorom o gibalni oviranosti preizkusili tudi sami v igri vlog
»Jaz sem Rogi«. Ena od učenk je povedala, da »ne morejo voziti avta, če ta ni narejen za
gibalno ovirane,« kar lahko spet povežemo s slikanico o Levu Rogiju. Ostali učenci se niso
spomnili ničesar, kar bi lahko povzročalo težave gibalno oviranim ali preprosto niso
želeli deliti svojega odgovora s skupino. To lahko pripišemo temu, da se je pogovor
odvijal zgodaj popoldne, ko so učenci bili v šoli že kar nekaj ur in so še samo čakali, da
grejo domov. Tudi ko smo jih povprašali o tem ali so bili že sami kdaj v položaju, da česa
niso zmogli, je najprej bilo vse tiho. Ko smo dodali podvprašanje ali je imel slučajno kdo
od učencev zlomljeno nogo ali roko, se je oglasilo nekaj učencev, ki so prikimali ob
vprašanju, ker so takrat potrebovali pomoč družine.
V 3. razredu smo tretje srečanje izvedli 14. 6. 2019, ko smo poleg igre vlog izvedli tudi
pogovor z učenci o gibalni oviranosti. Na vprašanje ali so se že vsi srečali z gibalno
ovirano osebo, so vsi učenci odgovorili pritrdilno. Ko smo jih vprašali ali lahko gibalno
ovirane osebe počnejo vse to, kar je počel Lev Rogi, so vsi odgovorili pritrdilno, razen
ene učenke, ki se s tem ni strinjala. Ko smo jo vprašali, česa ne zmorejo, nam je
odgovorila: »Ne morejo smučati«. Ena od sošolk ji je povedala, da lahko tudi gibalno
ovirani smučajo, zato jo je zanimalo, kako to izgleda. Razložili smo ji, da gibalno ovirani
lahko smučajo ter opisali, kako to izgleda. Učenka je povedala, da tega sicer še ni videla
nikoli, ampak da bo od zdaj naprej na smučišču bolj pozorna, če bo videla koga sede
smučati. Dodala je še: »Težko je že nam hoditi s smučmi in se voziti, kako težko je potem
šele gibalno oviranim«. Ena izmed učenk je omenila tudi košarko: »Lahko igrajo košarko.
Samo ti vozički niso običajni, ampak imajo kolesa bolj skupaj, zato ker potem težje padejo,
pa ko padejo, se lažje poberejo«. Eno od učenk je zanimalo, kako lahko gibalno ovirane
osebe plavajo. Razložili smo jim, kako voda pomaga gibalno oviranim osebam, da lahko
plavajo. Ista učenka je nato povedala, da lahko gibalno ovirani igrajo tudi odbojko. Ko
smo jo vprašali, če ve, kako izgleda odbojka pri gibalno oviranih osebah, nam je
nesigurno odgovorila z vprašanjem: »Sedijo na invalidskih vozičkih, pa odbijajo žogo in se
vozijo?«. Povedali smo ji, kako izgleda odbojka pri gibalno oviranih, pri čemer je bila
učenka tako navdušena, da je učiteljico vprašala ali lahko pri športu poskusijo igrati
odbojko sede. Učenci so se z učiteljico dogovorili, da bodo naslednjič pri uri športa igrali
odbojko sede. Na zadnjem srečanju so nato povedali, da so poskusili z igranjem odbojke
sede in ni bila niti približno tako enostavna, kot so si predstavljali. Učenci v 3. razredu so
povedali, da lahko gibalno ovirane osebe plešejo, čeprav so na invalidskem vozičku. Ena
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od učenk je podala svoj primer: »Jaz plešem v plesni šoli, kjer imamo vsako leto prireditev,
ko zbiramo denar in vsako leto plešejo tudi gibalno ovirani«. Pogovor smo nadaljevali na
temo težav, s katerimi se soočajo gibalno ovirane osebe, pri čemer smo dobili več
različnih odgovorov:
L: »Ne morejo iti po stopnicah.«
J: »Ne morejo zamenjati žarnic.«
N: »V trgovini ne morejo doseči stvari na policah, pa morajo potem prositi prodajalko za
pomoč.«
I: »Pa težko pridejo skozi vrata, če jih je več zaporedoma.«
H: »Otroci, ki so na invalidskem vozičku in hodijo v šolo, morajo imeti vedno nekoga poleg
sebe, da jim pomaga.«
Povprašali smo jih tudi o tem ali so bili že sami kdaj v položaju, ko česa niso zmogli. Ena
od učenk je povedala: »Jaz ne dosežem številskega traka na tabli in zato vedno rabim
pomoč,« druga je dodala: »Meni mama skrije telefon visoko, ko nisem pridna, da ga potem
ne morem doseči in bi tudi potrebovala pomoč, da pridem do njega«. Ista učenka je
povedala še: »Ko sem imela zlomljeno nogo, nisem mogla hoditi, sem dobila bergle, s
katerimi nisem mogla do kopalnice, ker imamo bolj ozek hodnik. Takrat sem potrebovala
pomoč, da sem lahko prišla do kopalnice«.
Pogovor v 3. razredu se je veliko bolj razvil kot v 2. razredu. Učenci so sodelovali,
postavljali vprašanja, iz česar lahko izpeljemo, da jih je tematika gibalne oviranosti
pritegnila in so se o njej želeli pogovarjati – še več, tudi sami so želeli preizkusiti, kako je
igrati odbojko sede, kot to počnejo gibalno ovirane osebe. Ne glede na to, da so se učenci
v 2. razredu manj vključevali v pogovor, iz tega ne moremo izpeljati, da jih tematika
gibalne oviranosti ni pritegnila, saj so pri ostalih dejavnostih, ki so se nanašale na
tematiko gibalne oviranosti, zavzeto sodelovali.
Opazovali smo tudi zanimanje učencev za pogovor o tematiki gibalne oviranosti.
Glede na to, da smo imeli srečanje z učenci 2. razreda po rednem pouku, se je videlo, da
so bili učenci že bolj utrujeni kot na ostalih dveh srečanjih, ki smo ju izvedli prvi dve
šolski uri, njihovega vključevanja v pogovor o gibalni oviranosti je bilo manj, potrebovali
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so več podvprašanj, da so lahko odgovorili na vprašanja, ki smo jih postavljali. Otežena je
bila tudi medsebojna interakcija med učenci, saj so se med seboj prekinjali in drug
drugemu skakali v besedo, kljub temu, da smo se dogovorili, da dvigujejo roke, ko želijo
kaj povedati. Tudi svojih pogledov na tematiko gibalne oviranosti niso podajali, saj so
kvečjemu ponavljali stvari, ki so bile omenjene v obeh slikanicah. Z našimi opažanji
(ocena 3) se je strinjala tudi učiteljica 2. razreda (ocena 3). Že pred izvajanjem nas je
opomnila, da bodo učenci glede na poznejšo uro mogoče manj zainteresirani, kar se je
tudi zgodilo. Pri igri vlog »Jaz sem Rogi« so z veseljem sodelovali, aktivnost jih je
zanimala, z veseljem so preizkušali nekaj novega, za pogovor po aktivnosti pa več niso
imeli zanimanja. Za razliko od tega so bili učenci v 3. razredu veliko bolj inovativni, v
pogovor o gibalni oviranosti so vnašali svoje ideje, kaj vse lahko gibalno ovirane osebe
še počno in pri čemer imajo največ težav, če jih je karkoli zanimalo, so postavili
vprašanje in pri tem pričakovali odgovor. Spoštovali so drug drugega in se med seboj
niso prekinjali, na vrsto so počakali z dvigom roke. V 3. razredu se je pogovor o gibalni
oviranosti hitro razvil v različne smeri, učenci so kazali vedoželjnost in postavljali
vprašanja (ocena 5). Z našimi opažanji se je strinjala tudi učiteljica 3. razreda (ocena 5).
Pri pogovoru o gibalni oviranosti smo opazovali tudi postavljanje vprašanj. Kljub temu,
da je bilo postavljanje vprašanj v 2. razredu pri pogovorih zelo pogosto, tega nismo
zaznali pri pogovoru o gibalni oviranosti (ocena 3). Že večkrat smo zapisali, da je bilo
tretje srečanju izvedeno na koncu pouka in učenci niso kazali motiviranosti za pogovor
po dejavnostih. Tudi učiteljica v 2. razredu je bila mnenja, da so učenci pri pogovoru o
gibalni oviranosti postavljali manj vprašanj kot na ostalih srečanjih (ocena 3). Učenci v 3.
razredu so bili pri postavljanju vprašanj zelo angažirani, če jih je karkoli zanimalo, so
brez oklevanja dvignili roko in postavili vprašanje (ocena 5). Vprašanj niso postavljali
samo nam kot učitelju, ampak so jih postavljali tudi drug drugemu, če jih je karkoli
zanimalo, torej je bilo opaziti večsmerno komunikacijo v razredu. Enaka opažanja je
zabeležila tudi učiteljica v 3. razredu (ocena 5). Kot smo že omenili, smo na vseh
srečanjih opazovali tudi ali se učenci pri odgovarjanju, pri predstavitvi svojih
rešitev med seboj poslušajo. Med pogovorom o gibalni oviranosti učenci 2. razreda več
niso bili zbrani, zato so večkrat govorili hkrati, pozabili so na dvigovanje rok in med
seboj se niso poslušali, zato smo jih morali večkrat opozoriti na dogovor, ki smo ga imeli
glede medsebojnega poslušanja (ocena 3). Učenci v 3. razredu so se učenci med seboj
poslušali, niso si skakali v besedo, medsebojna interakcija ni bila otežena (ocena 5).
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Opažanja učiteljice v 2. razredu (3) in učiteljice v 3. razredu (ocena 5) so se skladala z
našimi opažanji. Med pogovori smo opazovali tudi medsebojno interakcijo med
učenci. Učiteljica v 2. razredu je med igro vlog »Jaz sem Rogi« in med pogovorom o
gibalni oviranosti na tretjem srečanju opazila, da je bilo te medsebojne interakcije manj
(ocena 3), kot smo to opazili sami. Predpostavljamo, da smo sami to spregledali
predvsem pri igri vlog, saj smo se v največji meri posvetili učencu, ki je opravljal nalogo
na invalidskem vozičku in malo manj učencem, ki so izvajanje naloge le spremljali.
Opazovali smo tudi izražanje pogledov in idej učencev. ). V 3. razredu so učenci na
tretjem srečanju izrazili željo, da pri športu poskusijo z igranjem odbojke sede, kot to
počnejo gibalno ovirane osebe. Pri pogovoru o gibalni oviranosti so v obeh razredih
učenci predstavljali svoje poglede na gibalno oviranost kot tudi ideje pri igri vlog »Jaz
sem Rogi«; npr. kaj bi lahko storili drugače, da bi določeno opravilo opravili bolje, kot so
ga. Enako je opazila tudi učiteljica v 2. razredu (ocena 4), medtem ko je bila učiteljica 3.
razreda mnenja, da so učenci izražali svoje poglede in ideje v najvišji meri (ocena 5).

8.6 Srečanje učencev z gibalno ovirano osebo
Mlinar (2019, str. 73) v svoji doktorski disertaciji ugotavlja, da je stik z osebo, ki je
drugačna od nas samih, ključnega pomena, če želimo zmanjšati implicitne predsodke do
posameznikov in/ali skupnosti, ki pogosto privedejo do negativnega nebesednega
vedenja (npr. izogibanje očesnemu stiku, socialna distanca ipd.). Na zadnjem srečanju se
je učencem v 2. in 3. razredu kot gost pridružil Igor Plohl, avtor slikanic Lev Rogi: sreča v
nesreči in Lev Rogi najde srečo. Igor Plohl je učencem najprej predstavil svojo zgodbo –
kaj se mu je zgodilo, da je sploh pristal na invalidskem vozičku. Na obrazih učencev je
bilo zaznati sočutje, kot tudi presenečenje ob dejstvu, da je Igor Plohl padel z lestve in
zaradi tega pristal na invalidskem vozičku. Predstavil jim je svoj vsakdan, pokazal
fotografije svojega stanovanja, ki ga deli z muco Didi, v svojo predstavitev je aktivno
vključeval tudi učence s postavljanjem vprašanj. Med pogovorom o tem, kako se gibalno
ovirane osebe vozijo z avtomobili in kje lahko parkirajo, je eden od učencev v 3. razredu
povedal: »Smo šli v trgovino, kjer je bilo čisto naprej nekaj prostih mest za gibalno ovirane,
pa sem atiju povedal, da tam mi ne smemo parkirati«. Tudi ostali učenci so povedali isto,
da se na teh mestih ne sme parkirati. Igor Plohl je zato izrabil priliko in učence
povprašal, čemu pa so namenjene rumene črte na invalidskem parkirnem mestu. Eden
od učencev je odgovoril: »Te črte so zato, da lahko invalid postavi voziček poleg avta in se
presede«. Igor Plohl mu je pritrdil ter učencem pokazal, kako si pomaga z rokami, da se
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presede v in iz avtomobila. Tudi učenci 2. razreda so povedali, da se morajo invalidska
parkirna mesta pustiti prazna za tiste, ki jih res potrebujejo, četudi gremo samo na hitro
v trgovino. Ker so učenci 3. razreda na tretjem srečanju pokazali zanimanje za šport
gibalno oviranih oseb in postavljali veliko vprašanj, smo gosta Igorja Plohla prosili, da je
učencem predstavil šport invalidov in paraolimpijske igre. V 3. razredu so ga najprej
vprašali, če lahko gibalno ovirani smučajo, kot smo jim to povedali na prejšnjem
srečanju. Igor Plohl jim je pokazal krajši posnetek o parasmučanju, da so si učenci lažje
predstavljali, kako smučajo gibalno ovirane osebe. Pokazal jim je tudi posnetek o odbojki
sede in učenka v 3. razredu je gostu z veseljem povedala, da so tudi oni pri športu
poskusili igrati odbojko sede in ni bilo tako zelo enostavno, kot so mislili, da bo. Ker je bil
Igor Plohl pred kratkim na potovanju v Afriki, je z učenci delil tudi svoje misli in občutke
o safariju. Na obrazih učencev se je videlo, da so nad povedanim čisto prevzeti, saj si
kljub temu, da smo v slikanici prebrali, da Lev Rogi rad potuje, nekako niso mogli
predstavljati, kako pride gibalno ovirana oseba do letala ter se lahko vozi med žirafami
in zebrami brez prilagojenega avtomobila. Ko je prišel čas za vprašanja gostu, so ga
učenci 2. razreda najprej prosili, če jim lahko pokaže, kako za sabo zapre vrata, ko pride
v razred. Pojasnili so mu, da so na prejšnjem srečanju imeli invalidski voziček, s katerim
so to poskušali, vendar ni uspelo skoraj nikomur. Igor Plohl jim je povedal, da je tudi sam
za to spretnost potreboval kar nekaj časa, da mu je uspelo. Dodal je še, da mu je bilo
najtežje na začetku, saj ni bil vajen delati ničesar na invalidskem vozičku, sedaj je na
vozičku že 11 let in je v tem pravi profesionalec. Seveda je učencem pokazal, kako vrata
pred seboj odpre in jih za seboj zapre, s čimer je pri učencih požel aplavz.

Slika 2: Učenci med likovnim ustvarjanjem

Slika 1: Obisk gosta Igorja Plohla
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Iz vsega zapisanega lahko sklepamo, da so učenci 2. kot tudi 3. razreda gibalno ovirano
osebo sprejeli v svojo skupino brez premišljevanja, pri predstavitvi so ga zbrano
poslušali in postavljali vprašanja. Izsledki raziskav, ki so jih preučevali Hong idr. (2014,
str. 172), so pokazali, da lahko učenci razvijejo pozitiven odnos do gibalno oviranih oseb,
če so te izkušnje dobro zasnovane ter izpeljane.
Na zadnjem, tj. četrtem, srečanju smo opazovali odnos učencev do gibalno ovirane
osebe. Sami smo bili mnenja, da so učenci gibalno ovirano osebo sprejeli v svojo skupino
v največji meri, z našimi opažanji sta se strinjali tudi učiteljici 2. in 3. razreda (ocena 5).
Učiteljica 3. razreda je to utemeljila s tem, da so učenci gostu postavljali vprašanja, z
njim delili svoje izkušnje in zbrano poslušali, kar jim je povedal. Prav tako so bili učenci
izredno vedoželjni, ko smo na četrtem srečanju gostili avtorja Igorja Plohla (ocena 5).
Postavljali so mu vprašanja, kazali zanimanje za tematiko, prosili so ga, če jim pokaže,
kako upravlja invalidski voziček. Z našimi opazovanji sta se strinjali tudi učiteljici obeh
razredov (ocena 5 pri obeh učiteljicah). Učenci obeh razredov so na zadnjem srečanju,
ko se nam je pridružil gost Igor, kazali zelo visoko zanimanje. Kot smo že večkrat
poudarili, so učenci zbrano poslušali in zavzeto sodelovali v pogovoru (ocena 5), zato sta
tudi obe učiteljici njihovo zanimanje za izbrane aktivnosti na zadnjem srečanju
ovrednotili z najvišjo oceno (ocena 5). Medsebojna interakcija med učenci je bila skozi
celotno srečanje izjemno pozitivno naravnana (ocena 5 v obeh razredih). Tudi učiteljica
2. razreda opazila veliko pozitivne medsebojne interakcije (ocena 5). V 3. razredu je bila
medsebojna interakcija med učenci vedno močno prisotna in pozitivno naravnana,
čemur je pritrdila tudi učiteljica (ocena 5). Med opazovanjem, ali učenci med
pogovorom postavljajo vprašanja smo ugotovili, da so bila vprašanja zelo pogosta,
največkrat pa so bila namenjena gostu Igorju (ocena 5). Z našimi opažanji sta se strinjali
tudi učiteljici 2. razreda (ocena 5) in 3. razreda(ocena 5).

8.7 Razumevanje drugačnosti po izvajanju dejavnosti
Po izvajanju aktivnosti, ki so se navezovale na tematiko gibalne oviranosti ter pogovoru
z gostom Igorjem Plohlom so imeli učenci boljši vpogled v življenje gibalno oviranih,
zato smo pričakovali, da bodo ob koncu srečanj narisali in opisali tudi dogajanje, ki se ni
odvijalo neposredno v slikanicah. Glede na risbe in spise, ki so nastali, lahko zaključimo,
da so učenci prišli do spoznanja, da gibalno ovirane osebe počnejo raznorazne stvari, se
ukvarjajo z raznolikimi hobiji in je njihov spekter aktivnosti zelo širok. Tako
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pripovedovanje oziroma zapis zgodbe kot tudi likovno ustvarjanje na dano tematiko
učencem omogoča, da posredujejo svoje misli in občutja drugim v skupini (Anning 1999
v Marjanovič Umek in Fekonja 2019, str. 80). Ne glede na to, da smo učencem v 2. in 3.
razredu na prvem srečanju dali možnost, da sami napišejo svoj zaključek zgodbe, so se
največkrat odločili za varno pot – Lev Rogi je vozil avto, se družil s prijatelji in bil srečen.
Na drugem srečanju so učenci obeh razredov največkrat ustvarjali prizore, ki so se
navezovali na slikanico Lev Rogi: sreča v nesreči. Ob ponovnem ustvarjanju, ki je potekalo
na zadnjem srečanju, so učenci risali in pisali o dogajanjih, za katera so sklepali, da bi se
lahko zgodila, saj smo jim skozi najrazličnejše dejavnosti prikazali, da življenje gibalno
oviranih oseb še zdaleč ni tako enolično, kot so si predstavljali.

Slika 4: Risba učenke v 2. razredu po izvajanju
dejavnosti

Slika 3: Risba učenke v 2. razredu pred izvajanjem
dejavnosti

Slika 5: Izdelek učenke v 3. razredu pred
izvajanjem dejavnosti

Slika 6: Izdelek učenke v 3. razredu po izvajanju
dejavnosti

Ko smo učence obeh razredov vprašali, česa so se naučili skozi vsa štiri srečanja, smo
dobili različne odgovore. Učenka v 2. razredu nam je povedala, da so se naučili, da tudi
oni kdaj potrebujejo pomoč, čeprav sami niso na invalidskih vozičkih. V 3. razredu je
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učenec izpostavil, da se med seboj razlikujemo, da je vsak poseben na svoj način. Pri igri
vlog »Jaz sem Rogi« so v 3. razredu učenci povedali, da jim je bilo zelo težko upravljati z
invalidskim vozičkom in najverjetneje gibalno ovirane osebe potrebujejo kar nekaj časa,
da se lahko vozijo okrog brez problema in strahu, ne da bi se kam zaleteli. Iz vsega tega
lahko torej zaključimo, da so učenci 2. in 3. razreda s pomočjo aktivnosti, ki so se
navezovale na tematiko gibalne oviranosti, spoznali, da gibalna oviranost ni nujno nekaj,
kar človeka prikrajša za aktivno življenje, ampak te osebe še vedno počnejo marsikaj, le
na njim prilagojen način.
Skozi dejavnosti, ki smo jih z učenci 2. in 3. razreda izvedli, lahko izluščimo, da so le-te
pozitivno vplivale na pojmovanje gibalne oviranosti in drugačnosti pri učencih. Ko smo
učence ob začetnih dejavnostih spraševali, kaj so se novega naučili, so največkrat
opisovali dejavnosti, ki smo jih izvajali, nihče pa ni izpostavil tega, da se učijo o
drugačnosti in gibalni oviranosti. Ko smo jim zastavili enako vprašanje proti koncu
izvajanja dejavnosti in ob samem zaključku, so se že zavedali dejstva, da je šlo za
obravnavo določene tematike, natančneje gibalne oviranosti. Začeli so izpostavljati
različne stvari, kot na primer to, da se na mestih za gibalno ovirane ne parkira, tudi mi
kdaj potrebujemo pomoč, ki nismo gibalno ovirani, ni pomemben izgled, ampak da je
pomembno to, kakšen je posameznik po srcu. S tem smo dobili potrditev, da smo
dejavnosti zastavili v pravi smeri in so učenci preko njih usvojili vse to, kar smo si
zastavili na začetku – strpnost, sprejemanje drugačnosti in pozitivni odnosi z gibalno
oviranimi osebami.

8.8 Sklep na osnovi opazovanega pouka
S pomočjo opazovanja smo ugotovili, da so bili učenci 2. in 3. razreda visoko motivirani
za obravnavo tematike gibalne oviranosti skozi vsa štiri srečanja. Učencem je bila med
branjem omogočena hkratna dostopnost slikovnega in besedilnega dela slikanic Lev
Rogi: sreča v nesreči in Lev Rogi najde srečo. Na prvih dveh srečanjih je bila vedoželjnost
učencev 2. in 3. razreda izkazana v povprečni meri, učenci so jo izkazovali predvsem s
postavljanjem vprašanj, zvišala pa se je na tretjem in četrtem srečanju, ko so reševali
naloge s pomočjo invalidskega vozička in gostili gosta Igorja Plohla. Tudi izbrane
dejavnosti so bile učencem 2. in 3. razreda izredno všeč, z izjemo dejavnosti pisanja v 2.
razredu – dejavnosti likovnega ustvarjanja, igra vlog in srečanje z gibalno ovirano osebo
so bile pri učencih zelo dobro sprejete. Medsebojna komunikacija med učenci je bila
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skozi vsa štiri srečanja v obeh razredih zelo pozitivno naravnana, učenci so se med seboj
poslušali, si pomagali, postavljali vprašanja. Na zadnjem srečanju so brez oklevanja v
svojo skupino sprejeli gibalno ovirano osebo, gostu postavljali vprašanja, z njim delili
svoje izkušnje ter z zanimanjem spremljali predstavitev življenja gibalno ovirane osebe.
Sami smo bili hkrati izvajalci dejavnosti in opazovalci dogajanja v razredu, kar se je
izkazalo kot delno problematično. Istočasnemu izvajanju dejavnosti in opazovanju
učencev ter dogajanju v razredu se nismo mogli posvetiti v tolikšni meri, kot smo
načrtovali pred izvajanjem učnih ur. V prihodnje bi se raje posvetili samo izvajanju
dejavnosti, opazovanje dogajanja v razredu pa bi prepustili učiteljici, ki poučuje oddelek.
Protokol opazovanja je bil v določenih trenutkih moteč, predvsem med aktivnim
izvajanjem določenih dejavnosti (npr. igra vlog »Jaz sem Rogi«), zato smo se večkrat bolj
osredotočili na samo izvajanje dejavnosti, kot na opazovanje dogajanja in izpolnjevanje
protokola. Kljub temu, da je bilo večkrat v ospredju izvajanje dejavnosti in ne
opazovanje, se naša opažanja največkrat niso razlikovala od opažanj učiteljic 2. in 3.
razreda.
Ključnega pomena se nam zdi poznavanje skupine učencev znotraj katere želimo
izpeljati izbrane dejavnosti. Zdelo se nam je pomembno, da smo se pred začetkom
izvajanja učnih ur sestali z učiteljicama, ki sta nam predstavili specifike posameznega
oddelka, sploh zaradi učencev s posebnimi potrebami. Tako smo bili že pred začetkom
izvajanja ur seznanjeni z oddelčno dinamiko, kar nam je olajšalo načrtovanje učnih ur in
snovanje dejavnosti. V 2. razredu je bilo kar nekaj učencev, ki so imeli težave s pisanjem
spisa na prvem srečanju, a nas je učiteljica s tem seznanila že pred izvajanjem učnih ur
in smo tako za to dejavnost v 2. razredu načrtovali več časa, kot bi jo v primeru, da teh
učencev ne bi poznali.
Pomembno se nam je zdelo, da smo dejavnosti, ki smo jih izvajali na učnih urah,
načrtovali vnaprej in jih zapisali v obliki učnih priprav. S pomočjo le-teh smo veliko lažje
sledili poteku posamezne ure, si časovno razporejali dejavnosti, se na učne ure tudi
ustrezno pripravili s pripomočki in lažje dosegali načrtovane cilje. Res je, da nam je
načrtovanje učnih ur vzelo kar nekaj časa, ampak so zaradi dobrih učnih priprav bile vse
učne ure izvedene kakovostno, učni cilji, ki smo si jih zastavili pred začetkom izvajanja,
so bili doseženi.
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Kot pomemben dejavnik bi izpostavili tudi časovno razporeditev izvajanja učnih ur.
Skoraj vsa srečanja smo z učiteljicama 2. in 3. razreda načrtovali prvi dve šolski uri,
razen tretjega srečanja v 2. razredu, ki smo ga izvedli po pouku, v zgodnjem
popoldanskem času. Izkazalo se je, da so bili učenci takrat že preutrujeni za sodelovanje
pri dejavnostih in niso kazali motivacije za sodelovanje v pogovoru o gibalni oviranosti.
V jutranjih urah te težave nismo zaznali pri nobeni skupini, učenci so bili vedno visoko
motivirani in pripravljeni sodelovati.

8.9 Uporaba slikanic in del mladinske književnosti pri pouku po mnenju
učiteljic
Za lažje razumevanje obravnavane tematike smo opravili polstrukturirana intervjuja z
učiteljicama 2. in 3. razreda, v katerih smo izvajali dejavnosti, ki so se navezovale na
obravnavano tematiko. To nam je omogočilo bolj celosten pogled na obravnavo tematike
drugačnosti s pomočjo slikanice kot učnega sredstva.
V nadaljevanju sledi analiza intervjujev. S pomočjo analize intervjujev in interpretacije
dobljenih podatkov smo poskušali odgovoriti na nekatera zastavljena raziskovalna
vprašanja. V nadaljevanju smo intervjuvanima učiteljicama določili oznake, in sicer
učiteljica 2. razreda oznako U1 in učiteljica 3. razreda oznako U2.
Najprej nas je zanimalo, kakšno je mnenje učiteljic glede uporabe slikanic in del
mladinske književnosti pri pouku in kako pogosto ter na kakšen način jih vključujeta pri
svojem poučevanju.
8.9.1 Mnenje učiteljic glede uporabe slikanic in del mladinske književnosti pri
pouku
Tabela 1: Mnenje učiteljic glede uporabe slikanic in del mladinske književnosti pri pouku

KODIRNE ENOTE
U1

KODE

»(…) zdijo zelo dobro učno -

zelo

sredstvo, predvsem v nižjih sredstvo
razredih.«

KATEGORIJE
dobro

učno Uporaba slikanic in del

v

nižjih mladinske književnosti

razredih

»Ponujajo dobro izhodišče za - dobro izhodišče za
delo

z

učenci,

predvsem delo z učenci predvsem
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pri pouku.

zaradi vizualnega dela, pa zaradi vizualnega dela
tudi

zelo

radi

poslušajo

zgodbe, ko jih beremo.«
U2

»Sem
naravnana

zelo
do

pozitivno - pozitivna naravnanost
uporabe

slikanic pri pouku.«
- spodbujanje k branju
»Učence spodbujam k branju izven

pouka

tudi izven pouka slovenskega slovenskega jezika
jezika.«
»Vsak od učencev si tedensko -

bralni

kotiček

v

izbere eno slikanico iz zbirke razredu
v bralnem kotičku in jo ob
koncu tedna predstavi svojim
sošolcem.«
»Z branjem (…) se učenci - urjenje na področju
urijo na področju govornega govornega razvoja
razvoja.«

Stališča obeh intervjuvank (U1, U2) glede uporabe slikanic in del mladinske književnosti
pri pouku so pozitivna. Prva intervjuvanka (U1) je povedala, da se ji zdijo slikanice zelo
dobro učno sredstvo, predvsem v nižjih razredih. Izpostavila je, da ponujajo dobro
izhodišče za delo z učenci, predvsem zaradi ilustracij. Druga intervjuvanka (U2) je zelo
pozitivno naravnana do uporabe slikanic pri pouku, z njimi učence spodbuja k branju
tudi izven pouka slovenskega jezika. V razredu izvajajo razredno bralno značko, t. i.
Razredna pikapolonica, v okviru katere vsak učenec tedensko prebere in predstavi
poljubno slikanico, ki si jo izbere v bralnem kotičku. Učenci zbirko slikanic v bralnem
kotičku tudi dopolnjujejo in s tem omogočajo dostop sošolcem do drugih slikanic. Ko
učenci sodelujejo pri nastajanju in ohranjanju bralnega kotička v učilnici, se s tem
poveča njihova odgovornost – s knjigami bodo ravnali veliko bolj skrbno in skrbeli, da se
78

ne poškodujejo (Dujmović 2006, str. 86). Druga intervjuvanka (U2) je mnenja, da se s
tem učenci urijo na področju govornega razvoja.
8.9.2 Pogostost in načini vključevanja slikanic pri poučevanju
V nadaljevanju nas je zanimalo, kako pogosto učiteljici vključujeta slikanice v poučevanje
in kakšnih metod dela se pri tem poslužujeta.
Tabela 2: Pogostost in načini vključevanja slikanic pri poučevanju

KODIRNE ENOTE
U1

»(…)

KODE

slikanice

največkrat -

KATEGORIJE

največkrat

pri Pogostost

vključujemo pri slovenskem slovenskem jeziku
vključevati tudi pri drugih drugih predmetih
predmetih.«
pomočjo

razrednih

slikanic

urah

in

na -

razredne

pri predmet

ure

in

Spoznavanje

predmetu Spoznavanje okolja okolja
obravnavam tudi občutljive - obravnava občutljivih
teme in teme, ki učencem tem
niso tako zelo blizu.«
»(…)

slikanice

pogosto,

uporabljam - vsaj dvakrat tedensko

vsaj

dvakrat

tedensko.«
U2

»(…)

vključujem

slikanice - vključevanje slikanic

dokaj redno v pouk, vsaj štirikrat tedensko
štirikrat tedensko.«
»(…) se ne omejujem samo na - vključevanje slikanic
pouk

slovenskega

jezika, pri drugih predmetih

ampak slikanice vključujem (spoznavanje
tudi

pri

predmetih likovna
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načini

vključevanja slikanic.

jeziku, ampak jih poskušam - vključevanje tudi pri

»S

in

okolja,
umetnost,

Spoznavanje okolja, likovni matematika)
umetnosti,
matematiki

tudi
sem

pri
jo

že

vključila.«
»Velikokrat

slikanice - uporaba pri uvodni

uporabim

pri

motivaciji

v

uvodni motivaciji
določeno

tematiko.«

Obe intervjuvanki (U1, U2) sta pri vprašanju, kako pogosto in na kakšen način
vključujeta slikanice pri svojem poučevanju, izpostavili, da se slikanic poslužujeta tudi
pri drugih predmetih, ne samo pri slovenskem jeziku. Prav tako sta obe intervjuvanki
(U1, U2) od vseh predmetov, kjer pogosto posegata po slikanicah, omenili predmet
Spoznavanje okolja. Prva intervjuvanka (U1) je temu dodala še razredne ure na katerih
vsako leto z učenci predela slikanici Miška in srčnost ter Rjavi medved in potrpežljivost.
Vidmarjeva (2017, str. 159) je v svoji raziskavi prišla do zaključka, da mladinska
problemska literatura kot učno sredstvo nudi odlično izhodišče za obravnavo različnih
tematik pri razrednih urah, izbirnih vsebinah, pa tudi v šolski knjižnici, a še vedno ostaja
veliko manevrskega prostora, kako mladinsko literaturo vključiti v pouk. Druga
intervjuvanka (U2) slikanice uporablja tudi pri predmetu likovna umetnost, uporabila
jih je že pri pouku matematike. Slikanice velikokrat uporabi pri uvodni motivaciji v
določeno tematiko, saj po njenem mnenju ilustracije v slikanicah učencem povečujejo
motivacijo za delo. Branje oziroma pripovedovanje zgodbe vsekakor vpliva tudi na
motivacijo učencev – učence na nevsiljiv način vpeljejo v proces učenja in izzovejo
pozitiven odnos do učenja (Marjanovič Umek in Fekonja 2019, str. 81).
Obe intervjuvanki (U1, U2) sta mnenja, da slikanice uporabljata pogosto, za
intervjuvanko U1 je to vsaj dvakrat tedensko, medtem ko intervjuvanka U2 slikanice v
svoje poučevanje vključuje vsaj štirikrat tedensko. Intervjuvanka U1 je k temu dodala, da
je potrebno paziti na to, da se slikanic ne poslužuje prepogosto in to ni edino učno
sredstvo, s pomočjo katerega učencem podati novo učno snov.
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8.10 Vloga slikanice kot učnega sredstva pri obravnavi tematike gibalne
oviranosti
Intervjuvani učiteljici smo povprašali o vlogi, ki jo ima slikanica kot učno sredstvo pri
obravnavi tematike gibalne oviranosti. Zanimalo nas je ali se jima zdi slikanica primerno
učno sredstvo pri obravnavi tematike gibalne oviranosti.
Tabela 3: Vloga slikanice kot učnega sredstva pri obravnavi tematike gibalne oviranosti

KODIRNE ENOTE
U1

KODE

KATEGORIJE

»Vloga slikanice se mi zdi v - izredno pomembna Vloga
tem

primeru

izredno vloga

učnega

slikanice
sredstva

pomembna.«

obravnavi

»(…) odlično izhodišče za - odlično izhodišče

gibalne oviranosti.

obravnavo tematike gibalne
oviranosti.«
»Mlajše učence s pomočjo - seznanitev z gibalno
slikanice najlažje seznanimo oviranostjo
s tem, da nismo vsi enaki in
med nami obstajajo osebe, ki
so gibalno ovirane.«
»Učenci imajo radi vizualne -

dojemanje

stvari

stvari, današnja generacija preko vizualnega sveta
odrašča tako, da opazuje in
preko tega dojema stvari.«
»Slikanica jim je bližje kot če - bližina slikanice kot
bi se o gibalni oviranosti učnega sredstva
pogovarjali brez vsega.«
»S slikanico jim tematiko -

lažje

dojemanje

približaš, učenec si stvari tematike
veliko lažje predstavlja, saj so - pomembnost ilustracij
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kot
pri

tematike

v slikanici ilustracije, ki so - lažja predstavljivost
včasih še bolj pomemben del
kot pa samo besedilo.«
»(…) veliko lažje predelajo -

primeren

način

določeno tematiko, če jim je predstavitve tematike
predstavljena

na

njim

primeren način.«
U2

»Slikanica ima v tem primeru - zelo pomembna vloga
zelo pomembno vlogo.«
»Pri tej tematiki se mi zdi - odlično izhodišče
slikanica odlično izhodišče.«
»Učencem

lažje

približaš - prikaz tematike na

tematiko, če jim jo prikažeš učencem
na njim primeren način.«

primeren

način

»Če učenci vidijo ilustracije v - ilustracije v slikanici
slikanici,

tematiko - podoživljanje tematike

podoživljajo in se o njej in pogovor o njej
pogovarjajo, jim jo veliko
lažje približaš.«
»Učenci slikanice o tematiki -

dobro

drugačnosti tudi vedno dobro slikanic
sprejmejo.«

sprejemanje
s

tematiko

drugačnosti

Obe intervjuvanki (U1, U2) pripisujeta slikanici kot učnemu sredstvu pomembno vlogo
pri obravnavi tematike gibalne oviranosti. Tako prva intervjuvanka (U1) kot druga (U2)
sta mnenja, da s pomočjo slikanice mlajše učence najlažje seznanimo s tem, da se med
seboj razlikujemo in jih spoznamo z gibalno oviranostjo. Na vprašanje ali je slikanica
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primerno učno sredstvo pri obravnavi tematike gibalne oviranosti, sta obe intervjuvanki
(U1, U2) odgovorili pritrdilno. Prva intervjuvanka (U1) je izpostavila, da učenci
odraščajo s pomočjo opazovanja in prek tega dojemajo stvari, sama slikanica jim je blizu
in zato z njo dosežemo več, kot če bi se o gibalni oviranosti pogovarjali brez nje. K temu
je prva intervjuvanka (U1) še dodala, da so lahko ilustracije v slikanici včasih bolj
pomemben del slikanice kot samo besedilo. Tudi druga intervjuvanka (U2) se strinja, da
lahko s pomočjo ilustracij učencem izbrano tematiko veliko lažje približamo, le-ti pa jo
tudi podoživijo bolj, kot bi jo brez ilustracij. K temu je še dodala, da učencem tematiko
gibalne oviranosti najlažje približamo tako, da jim jo predstavimo na njim primeren
način, o njej se je potrebno po obravnavi slikanice tudi pogovoriti. Tudi Vidmarjeva
(2017, str. 159) je v svoji raziskavi potrdila hipotezo, da je mladinska problemska
literatura, pod katero štejemo tudi slikanice s tematiko gibalne oviranosti, ena izmed
odličnih poti, kako učencem približati lastno in druge kulture, kot tudi različne načine
življenja in s tem tudi odnosa do njih ter sveta. Druga intervjuvanka (U2) je izpostavila
še, da učenci slikanice o tematiki drugačnosti vedno dobro sprejmejo.

8.11 Prednosti in omejitve pri uporabi slikanice kot učnega sredstva pri
obravnavi tematike drugačnosti
Zanimalo nas je, katere so prednosti, ki jih zaznavata intervjuvani učiteljici pri uporabi
slikanice kot učnega sredstva pri obravnavi tematike drugačnosti in s katerimi
omejitvami se soočata. Zanimalo nas je tudi, kako te omejitve premostita.
8.11.1 Prednosti pri uporabi slikanice kot učnega sredstva pri obravnavi tematike
drugačnosti
Tabela 4: Prednosti pri uporabi slikanice kot učnega sredstva pri obravnavi tematike drugačnosti

KODIRNE ENOTE
U1

KODE

KATEGORIJE

»(…) slikanica več kot odlično - odlično izhodišče

Prednosti

izhodišče,

slikanice

da

tematiko

približamo učencem.«

uporabe
kot

učnega

sredstva pri obravnavi
tematike drugačnosti.

»S slikanico učencem najlažje -

najlažji

način

približaš določeno tematiko, približevanja določene
kot

če

je

neka

tema tematike
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predstavljena
učbeniku

samo

in

v -

nezadostnost

delovnem učbenika in delovnega

zvezku, učenci si tako stvar zvezka
lažje zapomnijo.«

- lažja zapomnitev

»(…) dostopnost slikanic je v -

večja

dostopnost

današnjem času veliko večja, slikanic
kot je bila včasih.«
U2

»(…) se preko teh slikanic učenci

naučijo

sprejemanje

samih

sprejemati sebe, kot so

tudi sami sebe take, kot so in -

razlikovanje

med

ugotovijo, da se med seboj učenci
tudi mi razlikujemo.«
»(…) učenci hitreje začutijo - občutenje drugačnosti
drugačnost in se vživijo v - vživljanje v glavni lik
glavni lik iz zgodbe ter z njim sočustvujejo.«
»(…)

preko

sočustvovanje

z

glavnim likom
slikanic

o - razvijanje strpnosti do

drugačnosti se naučijo tudi drugačnih
strpnosti do drugačnih, pa - učenje, kako pomagati
tudi tega, kako tem osebam osebam, ki so drugačne
priskočiti na pomoč, če jo
potrebujejo.«

Obe intervjuvanki (U1, U2) sta izpostavili kar nekaj prednosti pri uporabi slikanice kot
učnega sredstva pri obravnavi tematike drugačnosti. Prvi intervjuvanki (U1) slikanica
predstavlja odlično izhodišče, s pomočjo katerega lahko tematiko drugačnosti
približamo učencem (intervjuvanka U1 pove: »Poučujem na šoli, kjer je v vsakem razredu
vsaj en romski učenec in zgodilo se mi je že, da ostali učenci niso sprejemali sošolca, ker je
»črnec«. Takrat sem se poslužila slikanice in s pomočjo nje učencem razložila, da smo si
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med seboj različni, tudi v barvi kože in etnični pripadnosti. Od takrat naprej so ostali
učenci sprejemali romske sošolce brez večjih težav.«). Dodala je še, da je predstavitev
določene tematike s pomočjo slikanice velikokrat bolj učinkovita in učencem bolj
zanimiva, kot če je predstavljena v učbeniku samo z golim tekstom. Kot prednost je
izpostavila še dostopnost slikanic, ki je v zadnjih letih veliko večja, kot je bila včasih.
Druga intervjuvanka (U2) je bila mnenja, da se učenci preko slikanic, ki govorijo o
drugačnosti, naučijo sprejemati sami sebe take, kot so in z njihovo pomočjo tudi
ugotovijo, da se ljudje med seboj razlikujemo. Izpostavila je, da učenci s pomočjo slikanic
hitreje začutijo drugačnost, se vživijo v glavnega protagonista zgodbe (ki je največkrat
drugačen od ostalih) in z njim sočustvujejo, posledično se naučijo strpnosti do
drugačnih.
8.11.2 Omejitve pri obravnavi slikanice kot učnega sredstva pri obravnavi
tematike drugačnosti
Tabela 5: Omejitve pri obravnavi slikanice kot učnega sredstva pri obravnavi tematike drugačnosti

KODIRNE ENOTE
U1

KODE

KATEGORIJE

»(…) učitelj izbere slikanico, - prezahtevnost

Omejitve

ki je za učence v razredu

premagovanje le-teh pri

prezahtevna.«

uporabi slikanice kot
učnega

in

sredstva

»(…) učenci so že ˝prerasli˝ - nezanimivost

obravnavi

slikanico

drugačnosti.

in

jim

ni

več

zanimiva.«
»Ena od večjih omejitev je - pomanjkanje slikanic s
tudi pogostnost slikanic s tematiko drugačnosti
tematiko drugačnosti. Zdi se
mi namreč, da teh slikanic ni
veliko.«
»(…) da je bila slikanica - dolžina slikanice
enostavno predolga, da bi jo -

neučinkovitost
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pri

tematike

obravnavala pri pouku. Za krajšanja

zgodbe

in

krajšanje zgodb in branje branja odlomkov
samo

odlomkov

se

ne

odločam, saj se mi zdi, da
potem

to

nima

enakega

učinka, kot če bi prebrala
celotno zgodbo.«
U2

»Zaenkrat se nisem srečala še - odsotnost omejitev
z nobenimi omejitvami.«
»Če bi se pojavile, bi jih vsekakor
tako,

poskušala

da

obravnavane

bi

reševanje

z

rešiti upoštevanjem učencev

učenci

od

tematike

odnesli kar se da največ.«

Pri odgovorih na vprašanje o omejitvah, s katerimi se soočata pri obravnavi tematike
drugačnosti s pomočjo slikanice, sta intervjuvanki (U1, U2) podali zelo različna
odgovora. Medtem ko je prva intervjuvanka (U1) izpostavila kar nekaj omejitev, se
druga intervjuvanka (U2) pri obravnavi slikanic s tematiko drugačnosti še ni srečala s
posebnimi omejitvami, je pa povedala, da bi jih poskušala rešiti glede na učence, da bi leti od obravnavane tematike odnesli kar se da največ. Prva intervjuvanka (U1) meni, da se
učitelj lahko zmoti pri izbiri slikanice, ki je za učence prezahtevna ali prelahko
(Intervjuvanka U1 pove: »Zdi se mi pomembno, da poznaš svoj razred učencev in veš, na
kateri razvojni stopnji se nahajajo, na podlagi tega potem izbiram tudi slikanice«.). Kot
eno večjih omejitev je izpostavila pogostost slikanic s tematiko drugačnosti, saj je
mnenja, da je slikanic na to tematiko premalo in se kvečjemu uporabljajo vedno enake
(Intervjuvanka U1 pove: »Vsi poznamo Grdega račka, Veverička posebne sorte in Elmerja,
nove slikanice s tematiko drugačnosti pa zasledim zelo redko«.). Že v teoretičnem delu
smo v poglavju o drugačnosti v slikanicah zapisali, da je na primer leta 2014 od 303
slikanic bilo samo 11 takih, ki so obravnavale tematiko drugačnosti (Pezdric Bartol
2016, str. 73). Prva intervjuvanka (U1) je dodala, da se je že znašla v situaciji, ko je bila
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izbrana slikanica predolga za obravnavo pri pouku, za krajšanje ali branje določenih
odlomkov se ni odločila, saj je mnenja, da nimajo enakega učinka, kot če učencem
preberemo celotno zgodbo. Ko učencem preberemo samo odlomek zgodbe, po možnosti
naj je ta še zapisan v berilu, jih s tem prikrajšamo, da bi zgodbo v slikanici doživeli v
pravem pomenu – v slikanici sta nerazdružljivo povezana slikovni in likovni del, zato
samo z branjem odlomka učence prikrajšamo za vsa likovna sporočila, ki izhajajo iz
ilustracij v slikanici, konec koncev pa tudi za celotno sporočilo, ki ga nosi slikanica
(Kordigel Aberšek 2008, str. 354).

8.12 Pogoji za čim bolj učinkovito uporabo slikanice pri pouku
V nadaljevanju nas je zanimalo, kateri so, po mnenju intervjuvanih učiteljic, tisti pogoji,
ki jim je potrebno zadostiti, da je uporaba slikanic pri pouku čim bolj učinkovita.
Tabela 6: Pogoji za čim bolj učinkovito uporabo slikanice pri pouku

U1

KODIRNE ENOTE

KODE

KATEGORIJE

»(…) kakovostna slikanica.«

- kakovostna slikanica

Pogoji

za

učinkovito

uporabo slikanice.
»(…)

izbira

prostora

v -

izbira

primernega

katerem beremo slikanico – prostora
sama prostor vedno dobro - prezračen prostor
prezračim, slikanic nikoli ne - sedenje na blazinicah
beremo tako, da bi učenci v zadnjem delu učilnice
sedeli

v

klopeh,

ampak

uporabimo blazinice in se
posedemo na tla v zadnjem
delu učilnice, kjer imamo
dovolj prostora.«
»O prebrani slikanici se je - pogovor o prebranem
vsekakor

potrebno

tudi

pogovoriti, da zgodba ne
izgubi svojega namena in
učenci hitro pozabijo na njo.«
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»Motivirani morajo biti tudi
učenci, drugače z uporabo - motiviranost učencev
slikanice

ne

dosežemo

želenega namena.«
»Izbrati

moramo

tudi

slikanice, ki ustrezajo starosti otrok.«
U2

slikanice

primerne

starosti otrok

»(…)

na

prvem

mestu - dostopnost slikanice

dostopnost slikanic.«
»(…) ima vodstvo na naši šoli - posluh vodstva na šoli
posluh za
izrazimo

to,

če učitelji za nove slikanice

željo

po

kakšni

določeni slikanici.«
»(…)

mora

začutiti,

učitelj

če

se

sam -

pojavi

prepoznavanje

v potrebe po slikanici v

oddelku potreba po slikanici oddelku
–

sama

jo

na

primer -

nerazumevanje

uporabim tudi takrat, ko določene tematike
vidim, da učenci določene - potreba po drugačnem
tematike

ne

razumejo pristopu

najbolje

in

potrebujejo

drugačen

pristop,

kot

je

klasičen frontalni pouk.«
»(…)

pomembna

motivacija
slikanico

učencev
jih

je

tudi - motivacija učencev
–

za -

predstavitev

na

potrebno zanimiv način

navdušiti, jo predstaviti na - pogovor o vsebini
njim zanimiv način, o njej se slikanice
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je potrebno po prebiranju
pogovoriti.«
»(…) če ti kot učitelj rad bereš -

učiteljev

pozitiven

knjige, imaš do njih pozitiven odnos do knjig
odnos, to prenašaš tudi na
svoje učence.«

Tako prva (U1) kot druga intervjuvanka (U2) sta izpostavili kar nekaj pogojev, ki naj bi
jih učitelj po njunem mnenju upošteval, da bi bila uporaba slikanice pri pouku kar se da
učinkovita. Prva intervjuvanka (U1) je na prvo mesto postavila kakovostno slikanico,
temu je sledila izbira prostora, v katerem se bere slikanica. Prostor, v katerem bere
slikanice, prezrači, učenci ob branju sedijo na blazinicah na tleh. Tudi Greene (2010, str.
99) je med priporočili za učinkovitejše branje zapisala, da mora za lažje vzdrževanje
dobrega vzdušja med branjem biti prostor dobro prezračen in učenci naj sedijo tako, da
jim bo udobno. Kot enega od pogojev je omenila, da mora učitelj izbirati slikanice, ki
ustrezajo razvojni stopnji otrok, s čimer se učitelj izogne nerazumevanju zgodbe ali
temu, da učenci niso zainteresirani, ker so že »prerasli« zgodbo. Zahtevnostna raven
otroške in mladinske književnosti, ki jo izberemo za obravnavo pri pouku, mora
vsekakor biti primerna za razvojno stopnjo učencev (Vidmar 2017, str. 159). Prap
(2003, str. 63) izpostavi, da lahko z napačno izbrano slikanico, ki je neprimerna razvojni
in starostni stopnji učencev, naredimo več slabega kot dobrega. Druga intervjuvanka
(U2) je za razliko od prve (U1) na najvišje mesto postavila dostopnost slikanic, pri čemer
igra veliko vlogo dobro založena šolska knjižnica, sama se velikokrat posluži tudi mestne
knjižnice v domačem kraju. Pri tem ima pomembno vlogo tudi to, da ima vodstvo na šoli
posluh, če učitelji izrazijo željo po kakšni določeni slikanici, s čimer se poveča
dostopnost do več različnih slikanic tudi za učence. Kot enega od pogojev je navedla, da
mora učitelj prepoznati, če se v izbranem oddelku pojavi potreba po slikanici
(Intervjuvanka U2 pove: »(…) sama jo na primer uporabim tudi takrat, ko vidim, da učenci
določene tematike ne razumejo najbolje in potrebujejo drugačen pristop, kot je klasičen
frontalni pouk.«). Izpostavila je učiteljev pozitiven odnos do knjig, ki se z zgledom
prenaša na učence. Obe intervjuvanki (U1, U2) sta kot pogoj za učinkovito rabo slikanice
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pri pouku navedli motivacijo učencev – intervjuvanka U1 je mnenja, da v nasprotnem
primeru z uporabo slikanice ne moremo doseči želenega namena, druga intervjuvanka
(U2) je povedala, da je učence potrebno za slikanico navdušiti ter jo predstaviti na njim
zanimiv način. Tisti, ki zgodbo bere/pripoveduje, ji mora znati vdihniti življenje (Greene
2010, str. 59). Ves čas branja mora z njimi vzdrževati tudi očesni stik, saj šele tako opazi,
kako se vsak izmed njih počuti ob branju zgodbe. Obe intervjuvanki (U1, U2) sta
izpostavili pogovor o slikanici, saj samo tako z njo dosežemo želeni cilj. Tudi raziskave,
ki jih je preučevala Greenova (prav tam, str. 51) kažejo na to, da učenci potrebujejo
priložnost za pogovor o knjigah, ki so jim bile prebrane ali pripovedovane, saj si šele
tako pri sebi oblikujejo določene pomene.

8.13 Usposobljenost za posredovanje drugih tematik s pomočjo elementov
kulturno-umetnostne vzgoje
V nadaljevanju smo intervjuvani učiteljici povprašali o tem ali se ocenjujeta kot dovolj
usposobljeni za vnašanje elementov kulturno-umetnostne vzgoje v svoje poučevanje.
Tabela 7: Usposobljenost za posredovanje drugih tematik s pomočjo elementov kulturno-umetnostne vzgoje

KODIRNE ENOTE
U1

KODE

KATEGORIJE

»Za vsa ta področja razredni - neusposobljenost za Usposobljenost
učitelji

nikakor

nismo vsa področja

posredovanje

usposobljeni.«

tematike
elementov

»Dramska igra in gledališče -

suverenost

sta dve stvari, ki sta mi blizu dramski

igri

več

in

raznoraznih - rekviziti za aktivnosti

rekvizitov, zato bi se ob
takšni

učni

uri

počutila

suvereno.«
»(…) tega načina dela ne - neusposobljenost
najdeš v nobenem učbeniku, - zahtevnost
ni navodil, kako se lotiti - trajanje priprave
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druge
pomočjo
kulturno-

pri umetnostne vzgoje.

in za kateri imam izdelanih gledališču
tudi

s

za

aktivnosti, večina dela je torej - dodaten čas in napor
na tebi kot učitelju, kar pa
terja dodaten trud in čas.«
»(…) učiteljice na razredni - medsebojna pomoč
stopnji

si

med

seboj med učiteljicami

pomagamo, saj je vsaka od -

obvladovanje

nas dobra na določenem določenih področij
področju ali dveh.«
U2

»Sama se čutim zelo likovno -likovna usposobljenost
usposobljeno, tudi plesno- - plesno-gibalno močno
gibalno

je

moje

močno področje

področje, tako da nimam - podajanje snovi brez
nobenih problemov s tem, da problemov
bi

bilo

podajanje

snovi

vedno

samo

učencem
frontalno.«
»Velikokrat
slovenskega
obravnavana

pri

urah - obravnava besedila
jezika skozi gib in risbo
besedila

prikažemo tudi skozi gib ali
risbo.«

Umetnost nam lahko služi kot pomembna kulturna dejavnost, prek katere je mogoče
razvijati posameznikovo identiteto, sebstvo ter moralno samopodobo, zato je
pomembno, da se učitelji in strokovni delavci v okviru splošne izobrazbe seznanijo z
umetnostjo ter njenimi tehnikami oziroma metodami (Kroflič 2017, str. 5). Prva
intervjuvanka (U1) je na vprašanje o usposobljenosti za posredovanje druge tematike
oziroma učne vsebine s pomočjo elementov kulturno-umetnostne vzgoje povedala, da se
za vsa našteta področja ne čuti dovolj kompetentno, da bi lahko z njihovo pomočjo
izpeljala kakovostno učno uro. Izpostavila je, da sta ji blizu dramska igra in gledališče,
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zato bi bila izvedena učna ura s pomočjo le-tega veliko bolj kakovostna, kot če bi se
odločila za podajanje učne snovi prek plesa. Meni, da je veliko odvisno tudi od učitelja
samega, koliko časa bo namenil pripravam na takšne učne ure, saj zahtevajo veliko več
priprav, truda in časa. Literatura in izbrane umetnosti (ples, risba, gledališče) dajejo
učitelju neskončno možnosti za povezovanje, vendar mu hkrati s tem predstavljajo tudi
dodatno obremenitev za pripravo na takšne učne ure (Saksida 1994b, str. 45). Ne glede
na dodatno obremenitev, so te možnosti povezovanja hkrati tudi izziv, saj učitelju nudijo
neskončno možnosti za interpretacijo obravnavanih besedil, s katerimi lahko posledično
razvija ustvarjalnost učencev v izbranem oddelku (prav tam). Prva intervjuvanka (U1) je
dodala, da ob odločitvi za izvedbo ure s pomočjo elementov, ki ji niso tako zelo blizu, se
za pomoč obrne na druge učiteljice razrednega pouka, ki jim je izbran pristop bolj blizu.
Druga intervjuvanka (U2) je izpostavila, da ji je umetnost zelo blizu, predvsem likovna
kot tudi plesno-gibalna, zato se večkrat odloči, da snov podaja na drugačen način in ne
samo frontalno. Svoje znanje prenaša na učence in s tem razvija njihov čut za umetnost.
Povedala je še, da pri slovenskem jeziku velikokrat obravnavana besedila učenci
prikažejo skozi gib ali risbo. Iz zapisanega sklepamo, da je usposobljenost intervjuvanih
učiteljic za posredovanje drugih tematik s pomočjo elementov kulturno-umetnostne
vzgoje predvsem v lastni domeni. Tako prva (U1) kot druga intervjuvanka (U2) v svoje
poučevanje vključujeta tista področja umetnosti, ki so jima najbolj blizu in se v njih
počutita usposobljeni. Pričakovati je, da se bo učitelj pri svojem poučevanju posluževal
učnih metod in oblik, ki so mu bližje, saj se bo pri podajanju snovi počutil veliko bolj
suvereno, kot če bi se odločil za učne metode in oblike, ki mu niso tako zelo blizu.

8.14 Spodbujanje pozitivne naravnanosti do gibalne oviranosti in
drugačnosti v šolskem prostoru
Za konec nas je zanimalo, kako bi intervjuvani učiteljici spodbujali pozitivno
naravnanost do gibalne oviranosti in drugačnosti na sploh v šolskem prostoru.
Tabela 8: Spodbujanje pozitivne naravnanosti do gibalne oviranosti in drugačnosti v šolskem prostoru

KODIRNE ENOTE
U1

KODE

»Največ lahko naredi učitelj - učiteljev zgled

KATEGORIJE
Možnosti

spodbujanja

sam z dobrim zgledom. Če - strpen učitelj, ki ne pozitivne naravnanosti
učenec pri učitelju vidi, da je zasmehuje drugačnih
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učencev

do

gibalne

ta strpen in se ne posmehuje - dobra iztočnica za oviranosti
drugačnim, je to vsekakor strpnost učencev

in

drugačnosti.

dobra iztočnica za to, da bo
tudi učenec strpen.«
»Učitelji

in

svetovalna

delavka

lahko

naredimo

tudi

veliko
v

okviru - razredne ure

razrednih ur, predvsem s - slikanice o tematiki
pomočjo slikanic o tematiki drugačnosti
drugačnosti.«
U2

» (…) da bi šola ponudila -

možnost

učencem možnost stika z gibalno

stika

z

oviranimi,

gibalno oviranimi, gluhimi in gluhimi in naglušnimi
naglušnimi,

s

slepimi

in ter

s

slepimi

in

slabovidnimi ter z ostalimi slabovidnimi
osebami, ki so drugačni.«

-

možnost

stika

z

osebami, ki so drugačne
»(…) učenci si veliko lažje
zapomnijo stvari, če dobijo
izkušnjo iz prve roke.«

- izkušnja iz prve roke

»Učenci se lažje vživijo v kožo
nekoga,
spoznajo.«

če

ga

osebno
- razvijanje empatije
- osebna izkušnja

Na vprašanje o spodbujanju pozitivne naravnanosti učencev do gibalne oviranosti in
drugačnosti sta obe intervjuvanki (U1, U2) podali nekaj predlogov. Prva intervjuvanka
(U1) je najprej izpostavila zgled učitelja – če učenec vidi, da je učitelj strpen, je to dobra
iztočnica, da bo strpen tudi on sam. Dodala je, da lahko učitelji in strokovni delavci
spodbujajo pozitivno naravnanost do gibalne oviranosti in drugačnosti s pomočjo
slikanic, saj le-te učence pritegnejo bolj, kot če se o tematiki samo pogovarjajo. Zgodbe v
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slikanicah otrokom sporočajo, da ne glede na težave s katerimi se sooča književni junak,
še vedno živi uspešno življenje, pod pogojem, če se zna z njimi spoprijeti na pravi način
(Bettelheim 2014, str. 18). Druga intervjuvanka (U2) je kot najpomembnejše izpostavila
možnost stika z gibalno oviranimi, gluhimi in naglušnimi, s slepimi in slabovidnimi kot
tudi z ostalimi osebami, ki so drugačne. Učenci si po njenem mnenju veliko bolj
zapomnijo stvari, če imajo neposredno izkušnjo (Intervjuvanka U2 pove: »Po obisku
Igorja so namreč svojim staršem doma povedali, zakaj se ne sme parkirati na prostorih za
gibalno ovirane in tega se starši morajo striktno držati, kar je zagotovo pozitiven doprinos
srečanja z gibalno ovirano osebo v živo.«), saj se lažje vživijo v kožo nekoga, ki so ga
osebno spoznali. Tudi Favazza in Odom (1997 v Hong idr. 2014, str. 172) sta tekom
svojih raziskav ugotovila, da so učenci, ki so bili pogosteje v stiku z gibalno oviranimi,
razvili bolj pozitiven odnos do drugačnosti kot tisti, ki te možnosti niso imeli. Ker se
nekateri učenci še niso nikoli srečali s slepo ali z gluho osebo, je šolski prostor lahko
idealna priložnost, da se učencem približa njihov način življenja, še preden začnejo
razvijati predsodke in stereotipe.
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9. POSKUS UTEMELJENE TEORIJE
Poskus formuliranja utemeljene teorije temelji na podlagi empiričnih podatkov, ki smo
jih pridobili tekom raziskovanja s pomočjo opazovanja, etnografskih zapisov in dveh
opravljenih intervjujev. S tem smo po Mesecu (1988, str. 103) dosegli zadnji korak
postopka kvalitativne analize.
Večina posameznikov se zaveda dejstva, da smo si med seboj drugačni, razumejo naravo
gibalno oviranih oseb, ampak v celoti nikoli ne sprejmejo ljudi, ki se razlikujejo od njih
samih. Slikanice nam nudijo dobro izhodišče za učenje sprejemanja gibalne oviranosti,
njihovih pomanjkljivosti, občutij in vedenja do drugih. Slednje smo potrdili z raziskavo.
Skozi pogovor o drugačnosti na začetku izvajanja dejavnosti smo ugotovili, da tako
učenci 2. kot tudi 3. razreda sprejemajo drugačnost kot nekaj pozitivnega, saj so mnenja,
da bi bil svet čuden in dolgočasen, če bi bili vsi enaki. Skozi posamezne dejavnosti, ki
smo jih izvedli, smo ugotovili, da se učenci zavedajo razlik, ki se pojavljajo med nami in
jih pozitivno sprejemajo. V obeh razredih so prisotni Romski učenci in v nobenem
razredu učenci niso delali razlik na podlagi etnične pripadnosti. Glede na začetno visoko
stopnjo sprejemanja drugačnosti ne moremo trditi, da se je ta na podlagi izvajanja
dejavnosti, vezanih na tematiko drugačnosti in gibalne oviranosti, še povečala, saj so bili
učenci tako 2. kot tudi 3. razreda že ob začetku pozitivno usmerjeni do obravnavanih
tematik. Lahko pa trdimo, da se je ta njihova empatičnost kazala skozi vse dejavnosti, ki
smo jih izvajali, zato smo trdno prepričani, da ni šlo samo za odgovore in dejanja, ki so
družbeno sprejeta ter od učencev na nek način pričakovana.
Ključnega pomena za obravnavo tematike gibalne oviranosti preko slikanice je v prvi
vrsti izbor same slikanice. Učitelji naj se pri izbiri slikanic ne osredotočajo na zunanji
izgled. Zatorej v izogib nevšečnostim, ki jih lahko prinese napačno izbrana zgodba, naj
učitelji oziroma svetovalni delavci namenijo več časa iskanju slikanice s primerno
vsebino in dobro povedano zgodbo, ki bo zaobjela tisto, kar želijo posredovati učencem.
Slikanici Lev Rogi: sreča v nesreči in Lev Rogi najde srečo avtorja I. Plohla v sebi nosita
pozitivno sporočilo, da se kljub nesrečam ter problemom, ki jih doživimo v življenju še
vedno da kakovostno živeti in niso ovira pri tem, kar si sami želimo početi v življenju –
kjer je volja, je tudi pot. Velikokrat smo izpostavili, da je za obravnavo tematike
drugačnosti in gibalne oviranosti potrebna kakovostna mladinska literatura. Ob tem se
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nam postavi vprašanje, kakšna je kakovostna slikanica, ki zadosti pogojem obravnave
gibalne oviranosti kot učnega sredstva. Zagotovo je pomembno, da slikanica »nagovori«
že učitelja oziroma strokovnega delavca, ki bo bral/pripovedoval zgodbo in se o njej
pogovarjal z učenci. Če bo zgodba všeč učitelju ali strokovnemu delavcu, bodo v njej
zagotovo uživali tudi učenci (Greene 2010, str. 59). Slikanice naj učitelji in strokovni
delavci izbirajo tudi z upoštevanjem skupine učencev, ki jim bo zgodba predstavljena. Ni
vsaka slikanica primerna za vse skupine, saj so si učenci znotraj posameznih skupin zelo
različni, zato je potrebno upoštevati razvojno stopnjo učencev. Pri izbiri slikanice naj
učitelji upoštevajo tudi razmerje med besedilom in ilustracijo. Če je besedila v slikanici
bolj malo, morajo ilustracije na nek način prenašati zgodbo naprej, da se ne izgubi rdeča
nit. Če pa je besedila v slikanici preveč, lahko učencem hitro postane dolgčas in bodo
postali nemirni. Nemir med učenci se največkrat pojavi takrat, ko je izbrana zgodba
neprimerna za določeno skupino učencev (Greene 2010, str. 104). Ilustracije naj se v
izbrani slikanici ujemajo z besedilom in učencem pomagajo, da se lažje potopijo v
dogajanje v zgodbi in vživijo v življenje knjižnih likov. Ob tem naj omenimo slikanice
brez besedila, ki so odličen primer, kako lahko tudi samo ilustracije prenašajo zgodbo,
ne da bi pri tem uporabili le eno besedo. Če se učitelji in strokovni delavci odločijo, da
bodo tematiko gibalne oviranosti predstavili učencem s pomočjo slikanice, se morajo pri
tem zagotovo izogibati slikanicam, v katerih je izbrana tematika predstavljena
stereotipno. Hitro se lahko zgodi, da so knjižni liki, ki so gibalno ovirani, prikazani kot
breme okolici, zlobni, nezmožni sodelovati pri vsakdanjih opravilih ali kot superjunaki
(Biklen in Bogdan v Blaska 2004). Predlagamo, naj se učitelji in strokovni delavci
poslužujejo slikanic, v katerih je tematika gibalne oviranosti predstavljena spoštljivo.
Knjižni liki z gibalno oviranostjo naj so predstavljeni realistično in poudarjene naj bodo
njihove pozitivne lastnosti ter ne negativne (Gonen idr. 2015, str. 277).
S pomočjo slikanic se lahko povečuje motivacija učencev za delo, saj je tematika
predstavljena na njim primeren in zanimiv način, na podlagi česar se nato gradi
razumevanje težjih ter abstraktnejših pojmov in pojavov. Ko učencem pripovedujemo
zgodbe, le-ti nimajo občutka, da gre za proces učenja, zato ohranjajo pozitiven odnos do
učenja (Marjanovič Umek in Fekonja 2019, str. 81). Obe učiteljici sta se strinjali, da
literatura pozitivno vpliva na učence. Slikanice in mladinsko literaturo intervjuvani
učiteljici uporabljata dokaj pogosto (vsaj dvakrat na teden v 2. razredu ter do štirikrat na
teden v 3. razredu). Nikakor pa se naj učitelj ne poslužuje slikanic kot edinega učnega
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sredstva s pomočjo katerega učencem predstavlja novo snov. Zavedamo se, da v primeru
prepogoste uporabe slikanic kot učnega sredstva le-te več ne bi služile svojemu namenu
– učenci več ne bi bili motivirani, saj bi se načini dela ponavljali iz ene učne ure v
naslednjo, kar ne bi sprožilo zanimanja za obravnavo želene tematike. Učitelji naj se
slikanic poslužujejo v zmernem obsegu, predvsem pri tematikah, ki bi jih z drugim
načinom dela težje predstavili. Vsekakor so slikanice najbolj primerne za obravnavo
občutljivih tematik, kot so na primer smrt, žalovanje, ločitev, drugačnost, nasilje ipd.
Če želimo, da učenci poglobijo svoje doživljanje določene tematike, je ključnega pomena,
da se pri interpretaciji slikanice ne poslužujemo samo poustvarjanja znotraj pisnega
kanala (Kordigel Aberšek 2008, str. 371). V raziskavi, ki smo jo opravili za namene
magistrskega dela, smo poleg ustvarjalnega pisanja konca zgodbe Lev Rogi: sreča v
nesreči izvedli še ustvarjanje umetniškega dela na tematiko gibalne oviranosti, pogovor
o drugačnosti in gibalni oviranosti, učenci so se v igri vlog »Jaz sem Rogi« poistovetili z
glavnim književnim likom ter se preizkusili v vožnji z doma izdelanim invalidskim
vozičkom, izvedli pa smo tudi srečanje z gibalno ovirano osebo, ki je učencem
predstavila življenje gibalno ovirane osebe. Prek združevanja različnih področij
umetnosti se pri učencih po mnenju Rosandića (1991, str. 145–146) razvija estetska
doživljajskost, kar smo pri učencih razvijali z raznovrstnimi dejavnostmi. Za
vključevanje dejavnosti z različnih področij umetnosti smo se odločili na podlagi
predpostavke, da ima vsak izmed učencev področje, na katerem je uspešen. Učenci, ki so
na primer manj uspešni pri pisanju, so lahko bolj uspešni pri vizualnih dejavnostih.
Pogosta učna metoda, ki se je učitelji poslužujejo pri dejavnostih, ki potekajo po branju
slikanic, je ustvarjalno preoblikovanje in dopolnjevanje besedila (Saksida 1994a, str. 79).
Ustvarjalnega dopolnjevanja besedila smo se poslužili tudi sami na prvem srečanju v
obeh razredih. Učenci pri teh vrstah dejavnosti utrjujejo pisanje, predvsem v nižjih
razredih, ko se tega še učijo. Pri učencih, ki še ne obvladajo pisanja, ta naloga zahteva več
časa, saj so učenci veliko bolj osredotočeni na pravilen zapis črk kot na vsebino zapisa.
Na dejavnosti ustvarjalnega pisanja in preoblikovanja besedila lahko navežemo tudi
dejavnosti poslušanja ter dejavnosti, ki spodbujajo govorni razvoj otrok (Dujmović 2006,
str. 85). Ko učenci zapišejo besedilo, ga na koncu lahko preberejo sošolcem. Z branjem
učenci razvijajo govorne spretnosti, dejavnosti poslušanja pa dajo učencu priložnost, da

97

je slišan ter mu sošolci prisluhnejo, s tem je posamezniku izkazano spoštovanje njegove
subjektivitete (Kroflič 2011, str. 59).
Slikanice so del estetske vzgoje, prek katerih lahko pri učencih razvijamo ustvarjalnost
(Dujmović 2006, str. 85). Interpretacija slikanice se lahko izpelje tudi s pomočjo
vizualnih dejavnosti. Za vizualne dejavnosti smo se odločili na začetku in ob koncu
izvajanja tematskih srečanj. Na drugem srečanju so učenci ustvarjali izdelke, ki so
prikazovali življenje Leva Rogija – kaj vse lahko počne lev na invalidskem vozičku.
Ustvarjanje z istimi navodili smo izvedli tudi na zadnjem, tj. četrtem srečanju. Navodila,
ki jih poda učitelj, so naj zastavljena tako, da učenca ne utesnjujejo preveč in mu še
vedno omogočajo »umetniško svobodo«. Praksa, s katero smo se ob izvajanju dejavnosti
srečali prvič, je bila »galerija« in nam jo je predlagala ena izmed učiteljic v izbranem
razredu. Učenci ob koncu ustvarjanja slike postavijo na ogled po mizah, tako da si jih
lahko ogledajo vsi sošolci. Ob tem se učenci srečajo še z bontonom obnašanja v
umetniških ustanovah, kar je zagotovo pozitivna izkušnja.
Z igro vlog »Jaz sem Rogi« smo želeli izkušnjo gibalne oviranosti neposredno predstaviti
učencem v izbranih razredih. Igro vlog uvrščamo pod ustvarjalne dramske dejavnosti
interpretacije slikanice. Preko neposredne izkušnje učenci dobijo občutek, kako
opravljati vsakodnevna opravila iz invalidskega vozička, ki se hodečim posameznikom
zdijo drugače samoumevna. Učitelj za učence pripravi nabor opravil, ki jih nato slednji
poskušajo kar se da najbolje opraviti, ne da bi pri tem uporabljali noge. Učenci tako
poskušajo sede odpirati okna, zapirati vrata za seboj, ko vstopijo v prostor, dosegati višje
police v omarah, sedeti za nižjimi mizami ipd. Vsekakor takšne dejavnosti od učiteljev
zahtevajo več priprav, truda in časa, kot če se poslužijo na primer ustvarjalnega pisanja
ali dejavnosti poslušanja. Priprava igre vlog »Jaz sem Rogi« je od nas zagotovo zahtevala
več časa in truda, tudi pomoči drugih pri izdelavi pripomočkov (izdelava invalidskega
vozička), kot če bi se odločili za dejavnosti govornega izražanja učencev. Ob koncu
izvajanja dejavnosti smo ugotovili, da smo jim tematiko gibalne oviranosti s tem še
najbolj približali, saj so se učenci dejansko potopili v vlogo književnega junaka Leva
Rogija. Ob koncu igre vlog se učitelj z učenci pogovori o tem, katera opravila so bila
najtežje izvedljiva, pa tudi o prilagojenosti učilnic za gibalno ovirane osebe.
Če učitelj ustrezno zasnuje in izpelje srečanje učencev z gibalno ovirano osebo, ta
izkušnja vodi v razvoj pozitivnega odnosa do gibalno oviranih oseb (Hong idr. 2014, str.
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172). Naša izkušnja je bila v obeh razredih pozitivna, iz česar lahko izpeljemo, da sta bili
učni uri ustrezno zasnovani. V obeh razredih so gosta Igorja Plohla učenci sprejeli v
svojo skupino, se z njim pogovarjali, mu zastavljali vprašanja, prosili ga, naj jim pokaže,
kako se z invalidskim vozičkom manevrira in za seboj zapira vrata, saj sami tega pri igri
vlog »Jaz sem Rogi« niso zmogli. Ko se učitelj odloči, da bo v obravnavo tematike gibalne
oviranosti vključil tudi gosta, ki je gibalno oviran, je smotrno, da najprej preveri
dostopnost učilnice; ali je dostop do nje primeren za osebo na invalidskem vozičku.
Veliko šolskih zgradb ima namreč učilnice tudi v višjih nadstropjih, ki so dosegljive samo
po stopnicah. Z gostom se naj pogovori tudi o samem poteku ure, saj se lahko zgodi, da
so pričakovanja učitelja drugačna od tega, kaj si je zamislil gost.
Spodbujanje pozitivne naravnanosti do gibalne oviranosti in drugačnosti na sploh se
nam zdi ena od temeljnih nalog vsake vzgojno-izobraževalne institucije. Največjo vlogo
pri tem imajo po našem mnenju učitelji in ostali strokovni delavci, pa tudi ostali
zaposleni v šolski instituciji. Če so odrasli strpni, spoštujejo drugačnost, ne »etiketirajo«
učencev na podlagi vere, rase, etnične pripadnosti, primanjkljajev ipd., lahko
pričakujemo, da bodo posledično strpnejši tudi učenci. Vpliv učiteljevega zgleda je
izpostavila tudi ena od intervjuvanih učiteljic. Učitelji so tisti, ki dajejo učencem zgled,
zato je njihova vloga pri sprejemanju drugačnosti in strpnosti do tematike gibalne
oviranosti še kako pomembna (Andrews 1998 v Gonen idr. 2015, str. 277). Za
spodbujanje pozitivne naravnanosti učencev do gibalne oviranosti in drugačnosti na
sploh je ena izmed intervjuvanih učiteljic predlagala tudi srečanja z gibalno oviranimi,
gluhimi in naglušnimi, s slepimi in slabovidnimi. Vsekakor se nam zdi pomembno, da
učenci dobijo neposredno izkušnjo, ampak se nam hkrati postavlja vprašanje ali so te
osebe sploh zainteresirane, da bi na izbranih šolah ozaveščale učence o svojem življenju.
Pojavi se še vprašanje ali so vse šole arhitekturno primerno opremljene za te
obiskovace, sploh starejše zgradbe velikokrat nimajo klančin za gibalno ovirane (čeprav
bi jih po zakonu morale imeti).
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III. ZAKLJUČEK
Preko slikanic, v katerih nastopajo književni junaki, ki so gibalno ovirani, učenci
spoznajo podobnost med lastnimi občutji in občutji gibalno oviranih književnih likov,
prepoznavajo težave s katerimi se srečujejo gibalno ovirane osebe v vsakdanjem
življenju, hkrati pa razvijajo tudi empatijo (Gonen idr. 2015, str. 276). K temu vsekakor
pripomorejo tudi dejavnosti, ki sledijo branju slikanice. Slednje lahko razvrstimo med
interpretacijske

(pogovor

o

prebranem),

poustvarjalne

(likovno

ustvarjanje,

dramatizacija) in izkustvene (igra vlog – preizkušanje opravil na invalidskem vozičku,
srečanje z gibalno ovirano osebo). Ko se učitelj oziroma strokovni delavec odloči za
uporabo slikanice kot učnega sredstva pri obravnavi tematike drugačnosti, mora
poskrbeti, da bo to vključevanje čim bolj učinkovito. Pomembno je, da se z izbrano
tematiko najprej seznani sam, tuje pa mu ne smejo biti niti različne metode in tehnike
skupinske diskusije (Bucik 2006, str. 139). Najprej se mora učitelj odločiti, koliko učnih
ur želi nameniti obravnavi izbrane tematike. Na osnovi tega zasnuje učne priprave, v
katerih opredeli učne cilje, ki jih želi tekom obravnavanja doseči kot tudi dejavnosti, s
katerimi bo zastavljene cilje uresničeval. Ključnega pomena je, da se zastavljene
dejavnosti navezujejo na slikanico in zgodbo v njej. S pomočjo teh dejavnosti učenci
poglobijo svoje razumevanje zgodbe kot tudi razumevanje tematike, ki je s pomočjo
slikanice obravnavana.
Pred izvajanjem dejavnosti smo se zavedali dejstva, da nekateri učenci že poznajo
slikanici, zaradi česar smo bili v dvomih ali nam bo uspelo raziskavo izpeljati tako, kot
smo si jo zamislili. A zgodilo se je ravno nasprotno – učenci so okvirno poznali zgodbi,
zato so se lahko toliko bolj osredotočili na podrobnosti, ki jih med prvim branjem hitro
spregledamo. To jim je omogočilo, da so v zgodbah še vedno uživali, kar se je posledično
kazalo v zanimanju za tematiko gibalne oviranosti, katere obravnava je temeljila na
slikanicah o Levu Rogiju. Iz tega izpeljemo, da poznavanje slikanice pred izvajanjem
dejavnosti ne predstavlja ovire za uporabo pri pouku, kvečjemu lahko učencem pomaga,
da zgodbo vidijo še iz drugih zornih kotov ter si lažje razlagajo prebrano – seveda ob
predpostavki, da je zgodba v slikanici učencem zanimiva in kažejo interes za njeno
obravnavo.
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Z raziskavo, ki smo jo opravili v empiričnem delu magistrskega dela, smo ugotovili, da so
dejavnosti, ki smo jih izvedli z učenci v 2. in 3. razredu, pozitivno vplivale na pojmovanje
gibalne oviranosti ter drugačnosti pri učencih. Prijetno nas je presenetilo dejstvo, da
učenci usvojeno znanje o gibalni oviranosti prenašajo tudi na svoje starše – eden izmed
učencev je svoje starše med parkiranjem pri trgovini opozoril, da se na parkirnih mestih
za gibalno ovirane ne sme parkirati. S tem smo dobili potrditev, da so bili cilji naše
raziskave dobro zastavljeni ter doseženi. Izvajanje dejavnosti vezanih na tematiko
gibalne oviranosti je vsekakor pripomoglo k pozitivnemu sprejemanju gibalno ovirane
osebe na zadnjem srečanju. Raziskave, ki so jih preučevali Hong idr. (2014, str. 172) so
pokazale, da lahko dobro zasnovane in izpeljane izkušnje srečanja učencev z gibalno
oviranimi osebami vodijo do razvoja pozitivnega odnosa do slednjih. Zanimivo bi bilo
videti, kako bi se učenci odzvali, če bi se v skupino želel vključiti gibalno oviran vrstnik.
Glede na pozitiven odnos do gosta Igorja Plohla predpostavljamo, da bi pokazali
pozitiven odnos tudi do sovrstnika.
Zavedamo se, da naša kvalitativna raziskava ne omogoča posploševanja ugotovitev na
širšo populacijo, saj je bila proučevana populacija, s katero smo izvedli raziskavo,
premajhna. Ker so si skupine otrok med seboj različne, ni nujno, da bi v drugih skupinah
prišli do istih rezultatov. Z raziskavo v okviru magistrskega dela pa smo ugotovili, da je
slikanica tisto učno sredstvo, s pomočjo katerega učitelj veliko lažje dosega zastavljene
učne cilje pri obravnavi tematike gibalne oviranosti.
Prepričani smo, da nam bo znanje, ki smo si ga pridobili tekom pisanja magistrskega
dela vezanega na tematiko slikanice kot učnega sredstva pri obravnavi tematike
drugačnosti, pomagalo, da bomo pri svojem delu v vzgojno-izobraževalnih institucijah
strpni do drugačnosti in dober vzgled učencem. Dejavnosti, ki smo jih zasnovali v okviru
empiričnega dela, nam bodo služile kot dobra iztočnica za obravnavo tematike gibalne
oviranosti pri pouku, hkrati nam bodo v pomoč pri snovanju učnih ur za obravnavo
drugih občutljivih tem.
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PRILOGA A: 1. UČNA PRIPRAVA

1. UČNA PRIPRAVA
ŠOLA: OŠ Cankova
ŠOLSKO LETO: 2018/2019
IZVAJALKA: Laura Železen
DATUM: 24. 5. 2019
RAZRED: 2. razred
TRAJANJE: 2 šolski uri
UČNA TEMA: Drugačnost skozi slikanico
UČNA ENOTA: Obravnava slikanice Lev Rogi: sreča v nesreči (I. Plohl)
OPERATIVNI UČNI CILJI:
- Učenci se seznanijo s potekom raziskave.
- Na podlagi predstavljenih predmetov poskušajo ugotoviti, katero slikanico bomo obravnavali.
- Znajo razložiti, kaj jim je bilo pri prebrani zgodbi všeč in kaj ne.
- Skozi pogovor o prebrani vsebini dokazujejo razumevanje besedila (prepoznavanje glavnega lika in njegovih značilnosti,
povzemanje glavnih dogodkov v zgodbi).
- Ustrezno oblikujejo in zapišejo vsak svoj konec zgodbe.
UČNE OBLIKE: frontalni pouk, individualno delo, skupinsko delo
UČNE METODE: pogovor, razlaga, delo z besedilom, metoda pisnih in drugih grafičnih izdelkov
UČNI PRIPOMOČKI: Slikanica Lev Rogi: sreča v nesreči (I. Plohl), sličice za spoznavno igro, škatla prve pomoči, strešnik, vzglavnik, plišast
lev, vrvica, veseli ter žalostni obraz
DIDAKTIČNA NAČELA: nazornost, aktivnost, sistematičnost in postopnost
VIRI IN LITERATURA:
- Plohl, I. (2009). Lev Rogi: sreča v nesreči. Ljubljana: Pivec, Zveza paraplegikov Slovenije.
- Socialno igro spoznavanja sem pripravila sama.

POTEK UČNE URE
1. UVODNI DEL
UČNI KORAK

ČAS

Uvodna
motivacija

20
minut

OBLIKA
DELA
Frontalni
pouk,

UČITELJ:

UČENCI:

Učence najprej pozdravim in se jim predstavim. Povem jim, zakaj Učenci poslušajo.
sem prišla in kaj bomo skupaj delala.

skupinsko
delo

Uvajanje in 5
napoved
minut
obravnavane
slikanice

Frontalni
pouk

Povabim jih, da sedemo v krog in se spoznamo s pomočjo socialne
igre. Vsak od učencev izvleče iz vrečke eno od štirih sličic, se
predstavi z imenom in odgovori na pripadajoče vprašanje:
Če bi bil žival, katera žival bi bil in zakaj? Kakšno supermoč bi rad
imel, če bi bil superjunak? Kaj bi bil po poklicu, ko boš velik? Česa
res ne maraš delati?
2. GLAVNI DEL
Na mizi pripravim pripomočke, ki se navezujejo na slikanico Lev
Rogi: sreča v nesreči (škatla prve pomoči, strešnik, vzglavnik).
Učencem zastavim vprašanje:
Kaj mislite, kdo bo danes prišel na obisk?

Predstavijo se s svojim
imenom, odgovarjajo na
vprašanja, razmišljajo.
Učenci
opazujejo
pripomočke
na
mizi,
razmišljajo o gostu in tem,
kako
so
pripomočki
povezani z njim.

Če učenci ne prepoznajo pripomočkov, jim na mizo dodam še
plišastega leva in postavim vprašanje:
Odgovarjajo
na
moja
Ali se vam zdaj že bolj svita, kdo bo danes naš gost?
vprašanja, razmišljajo o
možnih odgovorih.
Če učenci še vedno ne ugotovijo, jim sama povem, da bomo gostili
Leva Rogija.

Obravnava
slikanice

15
minut

Frontalni
pouk,
skupinsko
delo

Učencem preberem slikanico Lev Rogi: sreča v nesreči. Sedim višje, Učenci poslušajo zgodbo,
da vsi učenci vidijo ilustracije v slikanici in hkrati sledijo hkrati opazujejo ilustracije v
prebranemu.
slikanici.
Po prebrani zgodbi učence vprašam:
Ali vam je bila prebrana zgodba všeč?
Na tla položim vrvico, na eno stran vesel, na drugo stran žalosten
obraz. Učence prosim, da se razporedijo po vrvici tako, da njihov
položaj opiše njihov odgovor – bolj jim je bila zgodba všeč, bližje
veselega obraza se postavijo in manj jim je bila zgodba všeč, bližje
žalostnega obraza se postavijo.

Pogovor
slikanici

o 10–15
minut

Frontalni
pouk

Sinteza

25

Frontalni

Učencem postavim vprašanje:
Kaj vam je bilo v zgodbi všeč in kaj vam ni bilo?
Sledi pogovor z učenci o zgodbi.
Učencem zastavljam različna vprašanja:

Postavijo se na del vrvice, ki
opisuje njihovo mnenje o
slikanici.
Razmislijo in odgovorijo na
vprašanje.

Razmišljajo o zgodbi, iščejo
odgovore na vprašanja,
povzemajo zgodbo.
Kaj je bil povod za nesrečo?
Zlomljen klin na lestvi.
Zakaj Rogi ni zmogel več hoditi?
Ni mogel več premikati nog.
Kaj se mu je pletlo po glavi, ko je izvedel, da ne bo mogel več hoditi? Da ne bo mogel več hoditi v
hribe, plesati, teči ipd.
Kdo so bili Rogijevi prijatelji, ki so mu stali ob strani?
Zdravnica Lisica, 2 žirafi,
ptiček, srna Kata, leopard
Ali je Rogi bil popolnoma samostojen po nesreči?
Vinko.
Ne, rabil je še nekaj pomoči
Ali se kdo spomni, kaj je Lev Rogi po poklicu?
prijateljev.
Ali že hodi v službo?
Učitelj.
Kaj vse lahko Rogi počne, kljub temu, da je gibalno oviran?
Ja, uči v šoli.
Neguje grivo, razgibava tace,
potuje, pleše.
Še enkrat preberem odlomek, kako so prijatelji Levu Rogiju stali Poslušajo odlomek iz zgodbe

minut

pouk,
ob strani. Učencem dam navodila, da vsak izmed njih napiše svoj in navodila za dejavnost.
individualno konec zgodbe o Levu Rogiju.
delo
Na liste papirja zapišejo svoj
konec zgodbe o Levu Rogiju.
Na koncu učenci preberejo, kako so sami zaključili zgodbo.

Sklepni del

Preberejo
svoj
konec
zgodbe, poslušajo sošolce.

3. ZAKLJUČNI DEL
2
Frontalni
Učencem se zahvalim za sodelovanje in jim povem, kdaj pridem Učenci poslušajo navodila.
minuti pouk,
naslednjič. V stavku ali dveh jim povem, kaj bomo delali
individualno naslednjič. Povem jim, da naj od doma prinesejo različne
delo
materiale za ustvarjanje.

PRILOGA B: 2. UČNA PRIPRAVA

2. UČNA PRIPRAVA
ŠOLA: OŠ Cankova
ŠOLSKO LETO: 2018/2019
IZVAJALKA: Laura Železen
DATUM: 6. 6. 2019
RAZRED: 2. razred
TRAJANJE: 2 šolski uri
UČNA TEMA: Drugačnost skozi slikanico
UČNA ENOTA: Jaz sem drugačen
OPERATIVNI UČNI CILJI:
- Učenci skozi pogovor opredelijo pomen pojma drugačnosti.
- Opišejo, kakšen bi bil svet, če bi bili vsi ljudje enaki.
- Zmožni so slediti ustnim navodilom in jih razumeti.
- S pomočjo različnih materialov ustvarjajo dejavnosti, ki jih lahko počne Lev Rogi.
- Zapišejo lastnosti, ki so skupne članom skupine in lastnosti, po katerih se razlikujejo.
UČNE OBLIKE: individualno delo, delo v skupini
UČNE METODE: pogovor, metoda pisnih in drugih grafičnih izdelkov
UČNI PRIPOMOČKI: risalni listi, kolaž papir, časopisni papir, izrezki iz revij, barvice, flomastri, voščenke, svinčnik, perlice, volna, tabla
DIDAKTIČNA NAČELA: nazornost, aktivnost, sistematičnost in postopnost
VIRI IN LITERATURA:
Palomares, S. (2001). Spodbujanje strpnosti in spoštovanja drugačnosti. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti.

POTEK UČNE URE
1. UVODNI DEL
UČNI KORAK
Uvodna
motivacija
Pogovor
drugačnosti

ČAS
1 minuta

OBLIKA DELA
Frontalni pouk

o 20 minut

Frontalni pouk

UČITELJ:
Učence najprej pozdravim in jih vprašam, če se še
spomnijo, kaj bo danes glavna tematika dejavnosti.
2. GLAVNI DEL
Najprej se z učenci pogovorimo o drugačnosti.
Postavim jim naslednja vprašanja:

UČENCI:
Učenci
razmišljajo
odgovorijo na vprašanje.

in

Učenci razmišljajo o tem, kaj
jim
predstavlja
pojem

Kaj pomeni biti drugačen?
Ali je dobro biti drugačen? Zakaj tako misliš?
V čem se med seboj razlikujemo?
Kakšen bi bil svet, v katerem bi bili vsi enaki?

Napoved
ustvarjanja

2 minuti

Ustvarjanje

45 minut

Sinteza

10 minut

drugačnosti, katere so tiste
lastnosti, v katerih se med
seboj razlikujemo in kakšen
bi bil svet, če bi bili vsi ljudje
enaki. Učenci odgovarjajo na
vprašanja.
Frontalni pouk Napovem, da bomo danes ustvarjali s pomočjo Učenci poslušajo.
različnih materialov (risalni listi, kolaž papir, časopisni
papir, izrezki iz revij, barvice, flomastri, voščenke,
svinčnik, perlice, volna).
Frontalni pouk, Napovem, da bodo ustvarjali na tematiko Leva Rogija. Zbrano poslušajo navodila.
individualno
Učence povabim, da razmislijo o tem, kaj vse zmore
delo
Lev Rogi – spomnijo naj se prebrane slikanice iz Učenci s pomočjo različnih
prejšnjega srečanja. Izbrani motiv naj poustvarijo z materialov (risalni listi,
želenim materialom ali s kombinacijo le-teh.
kolaž papir, časopisni papir,
izrezki iz revij, barvice,
flomastri,
voščenke,
svinčnik, perlice, volna)
izdelajo delo, ki prikazuje
Leva Rogija pri opravilih.
Dodam še, da naj ustvarjajo s premislekom, kako bodo
nastalo umetnino na koncu predstavili svojim
sošolcem.
Frontalni pouk, Učenci se s pomočjo preštevanja razdelijo v manjše
delo v skupini
skupine (3–5 učencev). Znotraj posamezne skupine
poskušajo najti lastnosti, ki so nam skupne in tiste,
zaradi katerih se med seboj razlikujemo. Ugotovitve
zapišejo na list papirja. Po preteku časa učenci
poročajo drugim skupinam svoje ugotovitve, jaz pa
zapisujem na eno stran table lastnosti, ki so nam
skupne, na drugo stran lastnosti, v katerih se med

Učenci
razmišljajo
in
predstavijo svojo umetnino
sošolcem.
Učenci se preštejejo.
Razmišljajo
in
iščejo
lastnosti, ki so jim skupne in
v katerih se razlikujejo.
Zapis lastnosti na list
papirja.
Učenci

poslušajo

druge

seboj razlikujemo.
Sklepni del

10 minut

Frontalni pouk

skupine, poročajo
ugotovitve sošolcem.

svoje

3. ZAKLJUČNI DEL
Učence vprašam, kaj so se danes novega naučili in kaj Učenci odgovorijo na moje
jim je bilo pri učni urni najbolj všeč. Učencem se vprašanje in poslušajo.
zahvalim za pozornost in sodelovanje pri dejavnostih.
Na kratko napovem, da bomo naslednjič spet gostili
Leva Rogija.

PRILOGA C: 3. UČNA PRIPRAVA

3. UČNA PRIPRAVA
ŠOLA: OŠ Cankova
ŠOLSKO LETO: 2018/2019
IZVAJALKA: Laura Železen
DATUM: 13. 6. 2019
RAZRED: 2. razred
TRAJANJE: 2 šolski uri
UČNA TEMA: Drugačnost skozi slikanico
UČNA ENOTA: Obravnava slikanice Lev Rogi najde srečo (I. Plohl)
OPERATIVNI UČNI CILJI:
- Učenci povzamejo glavno dogajanje iz slikanice Lev Rogi: sreča v nesreči.
- Znajo razložiti, kaj jim je bilo pri prebrani zgodbi všeč in kaj ne.
- Skozi pogovor o prebrani vsebini dokazujejo razumevanje besedila (lastnosti glavnega lika zgodbe, povzemanje glavnih dogodkov
v zgodbi).
- S pomočjo pripomočkov se vživijo v vlogo gibalno ovirane osebe in premagujejo vsakodnevne ovire s katerimi se srečujejo
gibalno ovirane osebe.
- Učenci skozi pogovor pridobijo nova spoznanja o tematiki gibalne oviranosti.
UČNE OBLIKE: frontalni pouk, individualno delo, delo v skupini
UČNE METODE: pogovor, igra vlog, delo z besedilom, metoda praktičnih aktivnosti
UČNI PRIPOMOČKI: slikanica Lev Rogi najde srečo, doma izdelan »invalidski voziček«
DIDAKTIČNA NAČELA: nazornost, aktivnost, sistematičnost, postopnost, načelo zavestne aktivnosti in razvoja
VIRI IN LITERATURA:
- Plohl, I. (2014). Lev Rogi najde srečo. Ljubljana: Pivec, Zveza paraplegikov Slovenije.
- Igro vlog sem pripravila sama (pripomočke sem izdelala sama).

POTEK UČNE URE
1. UVODNI DEL
UČNI KORAK
Uvodna
motivacija

ČAS
2 minuti

OBLIKA DELA
Frontalni pouk

UČITELJ:
UČENCI:
Ob prihodu v razred učence pozdravim in jih vprašam
po njihovem počutju. Postavim vprašanje:
Učenci
poslušajo
in
Ali se spomnite, kdo bo danes naš gost?
odgovorijo na zastavljeno

vprašanje.
Lev Rogi.
2. GLAVNI DEL
Učence vprašam:
Ali se spomnite, kaj se je dogajalo v zgodbi o Levu Rogiju,
ki smo jo brali na prvem srečanju?
Kaj vse že vemo o Levu Rogiju?

Uvajanje
in 5 minut
napoved
obravnave
slikanice

Frontalni pouk

Obravnava
slikanice

Frontalni pouk, Učencem preberem slikanico Lev Rogi najde srečo.
skupinsko delo

Pogovor
slikanici

15 minut

o 10 minut

Učencem postavim vprašanje:
Kaj vam je bilo v zgodbi všeč in kaj vam ni bilo?
Frontalni pouk, Sledi pogovor z učenci o zgodbi. Učencem zastavljam
skupinsko delo vprašanja vezana na prebrano zgodbo:

Učenci
razmišljajo
o
prebrani zgodbi, povzemajo
lastne misli, iščejo odgovore
na vprašanja.
Padel je z lestve.
Da je gibalno oviran, a kljub
vsemu še vedno lahko potuje
in pleše, da redno razgibava
tace, ima prijatelje, ki mu
pomagajo, je po poklicu
učitelj v šoli ipd.
Učenci poslušajo zgodbo,
hkrati opazujejo ilustracije v
slikanici.

Razmislijo in odgovorijo na
vprašanje.
Učenci
razmišljajo
o
prebrani
zgodbi,
iščejo
odgovore na postavljena
vprašanja,
povzemajo
Zakaj Lev Rogi ni običajen lev?
zgodbo.
Ker ne more hoditi in je
Kaj je bil glavni razlog, da je bil Lev Rogi po dolgem času gibalno oviran.
vesel?
Dobil je ponudbo za službo.
Kaj je Rogija najbolj skrbelo?
Kako bo prišel vsak dan v
službo, saj je bil doma

Učencem povem, da se bodo danes oni prelevili v Leva
Rogija in bodo poskušali opravljati vsakodnevna
opravila, kot to počne Rogi sam. Poskušali bodo dosegati
višje police v učilnici, odpirati okna, počistiti tablo,
pobrati predmete, ki jim padejo z mize, zapreti vrata, ko
zapustijo prostor itn.

predaleč, da bi lahko šel z
vozičkom.
Opica, slon, zebra, žirafa –
prijatelji.
Kuhati, pomivati posodo,
likati, čistiti svojo sobo.
Vsa so imela stopnice.
Ima dnevno sobo, kuhinjo,
spalnico, kopalnico in hodnik.
Kopalnica je dovolj velika za
invalidski voziček, tuš ima
stol za gibalno ovirane, ima
velik umivalnik.
Kolesari s posebnim kolesom,
smuča,
vozi
se
s
štirikolesnikom, pleše, igra
namizni tenis, košarko in
badminton.
Nekoga, ki bi ga pogrel v
hladnih zimskih dneh – svojo
levinjo.
Učenci pozorno poslušajo
navodila.
Vsak izmed učencev se
preizkusi v enem izmed
vsakdanjih
opravil
kot
gibalno ovirana oseba.

Ob koncu dejavnosti jih vprašam:
Katero izmed vsakodnevnih opravil se vam je zdelo
najtežje izvedljivo in zakaj? Kako ste se ob tem počutili?
Sledi pogovor o gibalni oviranosti.

Učenci premislijo o izvedeni
dejavnosti in odgovorijo na
zastavljeno vprašanje.
Učenci
razmišljajo
in

Kdo je pomagal Rogiju kupiti nov avto?
Katera opravila je lahko Rogi opravljal kar iz
invalidskega vozička?
Zakaj Rogi ni našel primernega bivališča?
Kakšno je njegovo novo bivališče?

Kaj vse počne Lev Rogi v prostem času?

Kaj pa kljub svoji sreči Rogi še vedno pogreša?

Igra vlog »Jaz 30 minut
sem Rogi«

Sinteza

15 minut

Frontalni pouk,
individualno
delo,
skupinsko delo

Frontalni pouk

Sklepni del

10 minut

Ali ste se že kdaj srečali s kom, ki je gibalno oviran?
Ali lahko gibalno ovirane osebe počnejo vse to, kar je v
prebranih dveh slikanicah počel lev Rogi? Kaj vse zmorejo
gibalno ovirane osebe?
A mislite, da se gibalno ovirane osebe srečujejo s kakšnimi
težavami? S kakšnimi?
Ste morda bili kdaj že sami v položaju, da česa niste
zmogli in ste potrebovali pomoč?
3. ZAKLJUČNI DEL
Frontalni pouk, Učence vprašam, kaj novega so se naučili pri izvajanju
individualno
aktivnosti.
delo
Napovem, da bomo na zadnjem srečanju imeli prav
posebnega gosta in jih pozovem k razmišljanju, kdo bi to
lahko bil.

odgovarjajo na vprašanja o
gibalni
oviranosti,
povezujejo vprašanja z že
obravnavanim na prejšnjih
srečanjih, opisujejo svoja
občutja.

Učenci
odgovorijo
vprašanje.
Učenci razmišljajo o gostu.

na

PRILOGA D: 4. UČNA PRIPRAVA

4. UČNA PRIPRAVA
ŠOLA: OŠ Cankova
ŠOLSKO LETO: 2018/2019
IZVAJALKA: Laura Železen
DATUM: 18. 6. 2019
RAZRED: 2. razred
TRAJANJE: 2 šolski uri
UČNA TEMA: Drugačnost skozi slikanico
UČNA ENOTA: Srečanje z gibalno ovirano osebo
OPERATIVNI UČNI CILJI:
- Povezujejo zgodbi v slikanicah Lev Rogi: sreča v nesreči in Lev Rogi s tematiko gibalne oviranosti.
- Učenci aktivno sodelujejo pri pogovoru z gibalno ovirano osebo.
- Z izbrano likovno tehniko poustvarijo, kaj vse zmore Lev Rogi.
UČNE OBLIKE: frontalni pouk, delo v skupini
UČNE METODE: pogovor, razlaga, metoda ilustrativnih del
UČNI PRIPOMOČKI: /
DIDAKTIČNA NAČELA: nazornost, aktivnost, sistematičnost in postopnost
VIRI IN LITERATURA: /

POTEK UČNE URE
1. UVODNI DEL
UČNI KORAK
Uvodna
motivacija

ČAS
5 minut

OBLIKA DELA
Frontalni pouk

Napoved
gosta

5 minut

Frontalni pouk

UČITELJ:
Ob prihodu v razred učence pozdravim in jim postavim
vprašanje:
Ali ste razmislili o tem, kdo bi lahko danes bil naš gost?
S kom se bomo danes srečali?
2. GLAVNI DEL
Učencem napovem, da bo danes naš gost nekdo, ki je
gibalno ovirana oseba. Učence vprašam:
Ali mogoče sedaj veste, kdo bo naš današnji gost?

UČENCI:
Učenci poslušajo, razmislijo
in odgovorijo na vprašanje.

Učenci poslušajo.
Učenci

razmišljajo

in

Pogovor
z 35 minut
gibalno
ovirano osebo

Sinteza

Sklepni del

35 minut

10 minut

Frontalni
pouk,
skupinsko delo

Individualno
delo

Frontalni pouk

Če ne ugotovijo, jim predstavim našega gosta.
Gosta povabim, da nam razloži, kako poteka vsakdan
gibalno ovirane osebe, s kakšnimi ovirami se srečuje v
svojem življenju, kako poteka njegov delovnik v službi.
Glede na vprašanja, ki so jih učenci postavljali prejšnjo
uro, nam pove nekaj tudi o športu gibalno oviranih,
slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih oseb.
K sodelovanju povabim tudi učence in jim dam možnost,
da sami postavijo vprašanja gostu.
Po pogovoru učence povabim k ustvarjanju. Spomnim jih
na stvari, ki jih je povedal gost in povem, naj razmislijo o
vsem, kaj bi Lev Rogi še lahko počel.

odgovarjajo na vprašanje.
Učenci zbrano poslušajo
gosta.
Gostu tudi sami postavijo
vprašanja na katera bi želeli
odgovor.
Učenci z izbrano likovno
tehniko (risanje, akvarel,
tempera, voščenka itd.)
ustvarijo Leva Rogija pri
vsakodnevnih opravilih po
njihovi izbiri.

Po koncu ustvarjanja bodo nastala dela predstavili tudi
sošolcem.
Razmišljajo in predstavijo
nastalo delo sošolcem.
3. ZAKLJUČNI DEL
Učence vprašam, kaj so se novega naučili na današnjem Učenci
razmislijo
in
srečanju. Vprašam jih, kaj se jim je pri izvajanju odgovorijo na postavljena
aktivnosti najbolj vtisnilo v spomin.
vprašanja.
Ob koncu se učencem zahvalim, da so sodelovali pri
empiričnem delu magistrskega dela, mi pomagali pri
zbiranju podatkov, zahvalim se tudi učiteljicama, ki sta Učenci poslušajo.
me sprejeli v svoj razred.

PRILOGA E: PROTOKOL POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA
Koliko let že poučujete?
Kakšna je vaša dosežena izobrazba?
V katerem razredu poučujete?

1. Stališča učiteljev glede uporabe slikanic pri pouku
-

Kakšno je vaše stališče glede uporabe slikanic in del mladinske književnosti pri
pouku?

-

Kako pogosto in na kakšen način jih vključujete pri svojem poučevanju?

-

Kateri pogoji morajo biti po vašem mnenju izpolnjeni, da lahko govorimo o
učinkovitem vključevanju in uporabi slikanice pri pouku?

2. Slikanica kot učno sredstvo pri obravnavi tematike gibalne oviranosti
-

Se vam zdi slikanica primerno učno sredstvo pri obravnavi tematike gibalne
oviranosti? Zakaj da/ne?

-

Kakšno vlogo pripisujete uporabi slikanice kot učnega sredstva pri obravnavi
tematike gibalne oviranosti?

-

Katere prednosti prepoznavate pri uporabi slikanice kot učnega sredstva pri
obravnavi tematike drugačnosti?

-

S katerimi omejitvami se soočate pri uporabi slikanice kot učnega sredstva pri
obravnavi tematike drugačnosti? Kako te omejitve premostite?

3. Usposobljenost učiteljev za vključevanje elementov kulturno-umetnostne
vzgoje v pouk
-

Se čutite dovolj usposobljeni, da bi s pomočjo elementov kulturno-umetnostne
vzgoje, kot so npr. ples, film, gledališka dejavnost in likovna umetnost, učencem
posredovali drugo tematiko ali učno vsebino?

-

Kako bi v šolskem prostoru spodbujali pozitivno naravnanost učencev do gibalne
oviranosti in drugačnosti na sploh?

PRILOGA F: PROTOKOL OPAZOVANJA
Prosim, če na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite številke od 1 do 5, pri čemer 1
pomeni SPLOH NE, 5 pa DA, ZELO. Zraven pripišite še svojo utemeljitev odgovora.
OCENJEVALNA LESTVICA
MOTIVACIJA UČENCEV
Ali učenci kažejo zanimanje 1 2 3 4 5
za obravnavo tematike
gibalne oviranosti?
Ali je bil učencem hkrati 1 2 3 4 5
dostopen
besedilni
in
slikovni del slikanice?
Ali so učenci motivirani za 1 2 3 4 5
pogovor o vsebini zgodbe?

Ali
učenci
izkazujejo 1 2 3 4 5
vedoželjnost? Na kakšen
način?
ZANIMIVOST DEJAVNOSTI ZA UČENCE
Ali se učencem zdi izbor 1 2 3 4 5
slikanice zanimiv?

Ali učenci kažejo zanimanje 1 2 3 4 5
za izbrane aktivnosti?

AKTIVNOST UČENCEV
Ali
učenci
aktivno 1 2 3 4 5
sodelujejo pri pogovoru o
zgodbi?
Ali
se
učenci 1 2 3 4 5
samoiniciativno vključujejo

UTEMELJITEV

v dejavnosti?
Ali učenci kažejo svoje 1 2 3 4 5
čustveno
doživljanje;
izražajo svoja čustva v
skupini?
Ali
se
učenci
želijo 1 2 3 4 5
pogovarjati o tematiki
gibalne oviranosti?
KOMUNIKACIJA MED UČENCI IN UČITELJEM
Ali poteka medsebojna 1 2 3 4 5
interakcija med učenci?

Ali učenci izražajo svoje 1 2 3 4 5
poglede, ideje?
Ali učenci pri pogovoru 1 2 3 4 5
postavljajo vprašanja?
Ali učenci poslušajo drug 1 2 3 4 5
drugega
pri
delitvi
odgovorov in predstavitvi
rešitev?
Ali
učenci
sprejemajo 1 2 3 4 5
gibalno ovirano osebo v
svojo skupino?

PRILOGA G: SOGLASJE STARŠEV
Spoštovani starši,
sem Laura Železen, študentka zaključnega letnika pedagogike na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Jane Kalin in dr. Roberta Krofliča pripravljam
magistrsko delo z naslovom Slikanica kot učno sredstvo pri obravnavi tematike
drugačnosti.
V okviru magistrske raziskave bom izvajala dejavnosti, ki se vežejo na slikanici Lev Rogi:
sreča v nesreči in Lev Rogi najde srečo – pisanje novega zaključka slikanice Lev Rogi: reča
v nesreči, pogovor z učenci o drugačnosti, ustvarjanje na temo Jaz sem drugačen, igra
vlog »Jaz sem Lev Rogi«, pogovor o gibalni oviranosti ter srečanje in pogovor z gibalno
ovirano osebo. V magistrsko delo bom vključila načrtovanje dejavnosti, potek in tudi
evalvacijo izvajanih dejavnosti.
Za namene magistrskega dela potrebujem Vaše soglasje za izpeljavo aktivnosti v
razredu. Za empirični del potrebujem fotografije učencev pri izvajanju dejavnosti. Ker
bom hkrati izvajalka dejavnosti kot tudi opazovalka dogajanja med dejavnostmi, mi
bodo fotografije omogočile lažjo obdelavo zbranih podatkov.
Vso gradivo, ki ga bom pridobila med izvajanjem dejavnosti, bom uporabila izključno za
namene magistrskega dela. Hkrati se zavezujem, da bom upoštevala anonimnost in
varstvo osebnih podatkov, zato v magistrskem delu ne bom učencev naslavljala z imeni,
obraze učencev pa bom na fotografijah zameglila.
Hvaležna Vam bom, če boste svojemu otroku dovolili sodelovanje pri izpeljavi dejavnosti
in mi s tem omogočili, da zaključim študij.
Hvala in lep pozdrav.
Laura Železen
____________________________________________________________________________
SOGLASJE
Spodaj podpisani_a ___________________________________________ se strinjam, da moj otrok
___________________________________________ sodeluje pri dejavnostih, ki se bodo izvajale v
okviru magistrskega dela Slikanica kot učno sredstvo pri obravnavi tematike drugačnosti.
Soglašam, da se fotografije lahko objavijo izključno v namene magistrskega dela.
Kraj in datum:
_____________________________

Podpis:
_________________________

PRILOGA H: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA U1
1. Stališča učiteljev glede uporabe slikanic pri pouku
-

Kakšno je vaše stališče glede uporabe slikanic in del mladinske književnosti
pri pouku?

Slikanice se mi zdijo zelo dobro učno sredstvo, predvsem v nižjih razredih, v katerih
poučujem tudi sama. Ponujajo dobro izhodišče za delo z učenci, predvsem zaradi
vizualnega dela, pa tudi zelo radi poslušajo zgodbe, ko jih beremo.
-

Kako pogosto in na kakšen način jih vključujete pri svojem poučevanju?

Seveda slikanice največkrat vključujemo pri slovenskem jeziku, ampak jih poskušam
vključevati tudi pri drugih predmetih. S pomočjo slikanic na razrednih urah in pri
predmetu Spoznavanje okolja obravnavam občutljive teme in teme, ki učencem niso
tako zelo blizu. Vsako leto z učenci predelam slikanici Miška in srčnost ter Rjavi medved
in potrpežljivost, saj se mi zdi, da pri učencih z njima vedno dosežem želen namen –
srčnost in pomoč med učenci ter potrpežljivost, ki je pomembna v primeru, da je v
razredu 21 učencev in vsi želijo mojo pomoč ter pozornost. Lahko torej povem, da
slikanice uporabljam pogosto, vsaj dvakrat tedensko. Paziti je potrebno na to, da pouk ni
preveč nasičen s slikanicami in to ni edina metoda, ki se je pri poučevanju poslužujem.
-

Kateri pogoji morajo biti po vašem mnenju izpolnjeni, da lahko govorimo o
učinkovitem vključevanju in uporabi slikanice pri pouku?

Prvi je vsekakor kakovostna slikanica. Zdi se mi, da se pojavlja vedno več slikanic,
katerih zgodba in namen se izgubita v prevodu, tako pa izgubijo tudi na kakovosti.
Pomembna se mi zdi tudi izbira prostora, v katerem beremo slikanico – sama prostor
vedno dobro prezračim, slikanic pa nikoli ne beremo tako, da bi učenci sedeli v klopeh,
ampak uporabimo blazinice in se posedemo na tla v zadnjem delu učilnice, kjer imamo
dovolj prostora. O prebrani slikanici se je vsekakor potrebno tudi pogovoriti, da zgodba
ne izgubi svojega namena in učenci hitro pozabijo na njo. Pogovora se je potrebno
poslužiti predvsem v primeru, ko obravnavamo tematiko, ki je za učence življenjskega
pomena in želimo, da od pogovora nekaj odnesejo (npr. že prej omenjena potrpežljivost,
žalovanje, prepiri, vrste družin itd.). Motivirani morajo biti tudi učenci, drugače z
uporabo slikanice ne dosežemo želenega namena. Izbrati moramo slikanice, ki ustrezajo

starosti otrok, da se izognemo nerazumevanju zgodbe ali temu, da učenci niso
zainteresirani, ker so že »prerasli« zgodbo.
2. Slikanica kot učno sredstvo pri obravnavi tematike gibalne oviranosti
-

Se vam zdi slikanica primerno učno sredstvo pri obravnavi tematike
gibalne oviranosti? Zakaj da/ne?

Slikanica se mi zdi odlično izhodišče za obravnavo tematike gibalne oviranosti. Učenci
imajo radi vizualne stvari, današnja generacija odrašča tako, da opazuje in preko tega
dojemajo stvari. S slikanico jim tematiko približaš, učenec si stvari veliko lažje
predstavlja, saj so v slikanici tudi ilustracije, ki so včasih še bolj pomemben del kot samo
besedilo.
-

Kakšno vlogo pripisujete uporabi slikanice kot učnega sredstva pri
obravnavi tematike gibalne oviranosti?

Vloga slikanice se mi zdi v tem primeru izredno pomembna. Mlajše učence s pomočjo
slikanice najlažje seznanimo s tem, da nismo vsi enaki in med nami obstajajo osebe, ki so
gibalno ovirane. Slikanica jim je bližje, kot če bi se o gibalni oviranosti pogovarjali brez
vsega. Učenci, sploh v začetnih razredih osnovne šole, veliko lažje predelajo določeno
tematiko, če jim je predstavljena na njim primeren način, kar s pomočjo slikanice
zagotovo dosežemo.
-

Katere prednosti prepoznavate pri uporabi slikanice kot učnega sredstva
pri obravnavi tematike drugačnosti?

Pri mlajših učencih se lahko zgodi, da jim je določena tema popolna neznanka in v tem
primeru nudi slikanica več kot odlično izhodišče, da tematiko približamo učencem.
Poučujem na šoli, kjer je v vsakem razredu vsaj en romski učenec in zgodilo se mi je že,
da ostali učenci niso sprejemali sošolca, ker je »črnec«. Takrat sem se poslužila slikanice
in z njeno pomočjo učencem razložila, da smo si med seboj različni, tudi v barvi kože in
etnični pripadnosti. Od takrat naprej so ostali učenci sprejemali romske sošolce brez
vsakršnih težav. S slikanico učencem najlažje približaš določeno tematiko, kot če je neka
tema predstavljena samo v učbeniku in delovnem zvezku s tekstom, učenci si tako stvar
lažje zapomnijo. Tudi dostopnost slikanic je v današnjem času veliko večja, kot je bila
včasih.

-

S katerimi omejitvami se soočate pri uporabi slikanice kot učnega sredstva
pri obravnavi tematike drugačnosti? Kako te omejitve premostite?

Zelo hitro se zgodi, da učitelj izbere slikanico, ki je za učence v razredu prezahtevna. Isto
se lahko zgodi v primeru, če so učenci že »prerasli« slikanico in jim ni več zanimiva, je
»za majhne otroke«, kot radi sami povejo. Zdi se mi pomembno, da poznaš svoj razred
učencev in veš, na kateri razvojni stopnji se nahajajo, na podlagi tega potem izbiram tudi
slikanice. Ena od večjih omejitev je tudi pogostost slikanic s tematiko drugačnosti. Zdi se
mi, da teh slikanic ni veliko. Vsi poznamo Grdega račka, Veverička posebne sorte in
Elmerja, nove slikanice s tematiko drugačnosti pa zasledim zelo redko. Ko najdem
slikanico, ki je ustrezna po tematiki, se mi je že zgodilo, da je bila slikanica enostavno
predolga, da bi jo obravnavala pri pouku. Za krajšanje zgodb in branje samo odlomkov
pa se ne odločam, saj se mi zdi, da potem to nima enakega učinka, kot če bi prebrala
celotno zgodbo.
3. Usposobljenost

učiteljev

za

vključevanje

elementov

kulturno-

umetnostne vzgoje v pouk
-

Se čutite dovolj usposobljeni, da bi s pomočjo elementov kulturnoumetnostne vzgoje, kot so npr. ples, film, gledališka dejavnost in likovna
umetnost, učencem posredovali drugo tematiko ali učno vsebino?

Za vsa ta področja razredni učitelji nikakor nismo usposobljeni, vsaj sama se ne počutim
dovolj kompetentna, da bi lahko enako kakovostno izpeljala učno uro s pomočjo
dramske igre ali plesa. Dramska igra in gledališče sta stvari, ki sta mi blizu in za kateri
imam izdelanih tudi več raznoraznih rekvizitov, zato bi se ob takšni učni uri počutila
suvereno. Če pa bi mogla snov podajati prek plesa, je to popolnoma drugo. Pri tem gre
tudi za to, da tega načina dela na najdeš v nobenem učbeniku, ni navodil, kako se lotiti
aktivnosti, večina dela je torej na tebi kot učitelju, kar terja dodaten trud in čas. Veliko je
vredno tudi to, da si učiteljice na razredni stopnji med seboj pomagamo, saj je vsaka od
nas dobra na določenem področju ali dveh, če rabim pomoč npr. pri likovnih tehnikah in
ustvarjanju, se obrnem na katero izmed njih.
-

Kako bi v šolskem prostoru spodbujali pozitivno naravnanost učencev do
gibalne oviranosti in drugačnosti na sploh?

Največ lahko naredi učitelj sam z dobrim zgledom. Če učenec pri učitelju vidi, da je ta
strpen, se ne posmehuje drugačnim, je to vsekakor dobra iztočnica, da bo tudi učenec
strpen – pustimo zdaj ob strani to, kaj se dogaja potem v družinskem okolju. Se je že
večkrat zgodilo, da so učenci učili starše o določeni tematiki in o tem, kaj je primerno
obnašanje. Veliko lahko učitelji in svetovalna delavka naredimo tudi v okviru razrednih
ur, predvsem s pomočjo slikanic o tematiki drugačnosti. Se mi zdi, da to učence bolj
pritegne, kot če bi jim nekdo 1 šolsko uro samo govoril npr. o slepoti in nič pokazal.

PRILOGA I: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA U2
1. Stališča učiteljev glede uporabe slikanic pri pouku
-

Kakšno je vaše stališče glede uporabe slikanic in del mladinske književnosti
pri pouku?

Sem zelo pozitivno naravnana do uporabe slikanic pri pouku, tudi sama jih uporabljam
vsaj štirikrat tedensko pri različnih predmetih, ne samo pri slovenskem jeziku. Učence
spodbujam k branju tudi izven pouka slovenskega jezika – imamo razredno bralno
značko, t. i. Razredna pikapolonica. Vsak od učencev si tedensko izbere eno slikanico iz
zbirke in jo ob koncu tedna predstavi svojim sošolcem. Zbirko sproti dopolnjujemo, saj
učenci nosijo knjige tudi od doma. Z branjem in predstavitvami se učenci urijo na
področju govornega razvoja. Zdi se mi pomembno, da učenci sami iščejo zanimiva dela,
ki jih potem predstavijo sošolcem, saj tako spoznajo več različnih zgodb.
-

Kako pogosto in na kakšen način jih vključujete pri svojem poučevanju?

Kot sem že prej povedala, vključujem slikanice dokaj redno v pouk, vsaj štirikrat
tedensko. Pri tem se ne omejujem samo na pouk slovenskega jezika, ampak slikanice
vključujem tudi pri predmetih spoznavanje okolja, likovni umetnosti, pri matematiki
sem jo že kdaj vključila, če sem našla kakšno ustrezno. Velikokrat slikanice uporabim
tudi pri uvodni motivaciji v določeno tematiko. Zdi se mi, da so ilustracije v slikanicah
učencem nekakšna motivacija za delo, tudi če je to slikanica o številih.
-

Kateri pogoji morajo biti po vašem mnenju izpolnjeni, da lahko govorimo o
učinkovitem vključevanju in uporabi slikanice pri pouku?

Vsekakor se mi zdi, da je na prvem mestu dostopnost do slikanic. Tu ima veliko vlogo
dobro založena šolska knjižnica, sama se velikokrat poslužim tudi mestne knjižnice v
kraju iz katerega prihajam. Pozitivno se mi zdi, da ima vodstvo na naši šoli posluh, če
učitelji izrazimo željo po kakšni določeni slikanici. Zdi se mi, da mora učitelj sam začutiti,
če se pojavi v oddelku potreba po slikanici – sama jo na primer uporabim tudi takrat, ko
vidim, da učenci določene tematike ne razumejo najbolje in potrebujejo drugačen
pristop, kot je klasičen frontalni pouk. Vsekakor je pomembna motivacija učencev – za
slikanico jih je potrebno navdušiti, jo predstaviti na njim zanimiv način, o njej se je
potrebno po prebiranju tudi pogovoriti, da zgodba ne obvisi nekje v zraku. Dosti je na
učitelju, saj če učitelj rad bere knjige, ima do njih pozitiven odnos, to prenaša tudi na
svoje učence.

2. Slikanica kot učno sredstvo pri obravnavi tematike gibalne oviranosti
-

Se vam zdi slikanica primerno učno sredstvo pri obravnavi tematike
gibalne oviranosti? Zakaj da/ne?

Pri tej tematiki se mi zdi slikanica odlično izhodišče. Učencem namreč lažje približaš
tematiko, če jim jo prikažeš na njim primeren način in se ne zapletaš v tem primeru z
medicinskimi izrazi. Zelo pomembno je, da se po prebrani zgodbi o tematiki gibalne
oviranosti z učenci pogovarja. Če učenci vidijo ilustracije v slikanici, tematiko
podoživljajo in se o njej pogovarjajo, jim jo veliko lažje približaš.
-

Kakšno vlogo pripisujete uporabi slikanice kot učnega sredstva pri
obravnavi tematike gibalne oviranosti?

Slikanica ima v tem primeru zelo pomembno vlogo. Pomembno je namreč, da učence čim
prej poučimo o tem, da smo si med seboj različni, jih že zgodaj navajamo na to, da
obstajajo med nami osebe s posebnimi potrebami, med katere spadajo tudi gibalno
ovirani. Učence moramo že v prvih razredih seznaniti s tem, da gibalna oviranost
obstaja, da se z njo srečajo, se vedo primerno obnašati in se ne norčujejo iz gibalno
oviranih. Učenci slikanice o tematiki drugačnosti tudi vedno dobro sprejmejo.
-

Katere prednosti prepoznavate pri uporabi slikanice kot učnega sredstva
pri obravnavi tematike drugačnosti?

Zdi se mi, da se preko teh slikanic učenci naučijo sprejemati tudi sami sebe take, kot so
in ugotovijo, da se med seboj razlikujemo. Vsako leto z učenci na primer predelamo
slikanico S. Makarovič Veveriček posebne sorte, ki zaradi svoje bolezni ni mogel skakati
in je bil na nek način gibalno oviran. Zdi se mi, da učenci hitreje začutijo drugačnost in se
vživijo v glavni lik zgodbe ter z njim sočustvujejo. Preko teh zgodb se učenci začnejo
zavedati, kakšno srečo imajo, da so sami zdravi. Učenci se preko slikanic o drugačnosti
naučijo tudi strpnosti do drugačnih, pa tudi tega, kako tem osebam priskočiti na pomoč,
če jo potrebujejo.
-

S katerimi omejitvami se soočate pri uporabi slikanice kot učnega sredstva
pri obravnavi tematike drugačnosti? Kako te omejitve premostite?

Zaenkrat se nisem srečala še z nobenimi omejitvami pri obravnavi teh slikanic. Če bi se
pojavile, bi jih vsekakor poskušala rešiti tako, da bi učenci od obravnavane tematike
odnesli kar se da največ.

3. Usposobljenost učiteljev za vključevanje elementov kulturno-umetnostne
vzgoje v pouk
-

Se čutite dovolj usposobljeni, da bi s pomočjo elementov kulturno–
umetnostne vzgoje, kot so npr. ples, film, gledališka dejavnost in likovna
umetnost, učencem posredovali drugo tematiko ali učno vsebino?

Sama se čutim zelo likovno usposobljeno, tudi plesno-gibalno je moje močno področje,
tako da nimam nobenih problemov s tem, da bi bilo podajanje snovi učencem vedno
samo frontalno. Pri urah z učenci veliko ustvarjamo, učenci se radi umetniško izražajo.
Velikokrat pri urah slovenskega jezika obravnavana besedila prikažemo skozi gib ali
risbo.
-

Kako bi v šolskem prostoru spodbujali pozitivno naravnanost učencev do
gibalne oviranosti in drugačnosti na sploh?

Najbolj pomembno se mi zdi, da bi šola ponudila učencem možnost stika z gibalno
oviranimi, gluhimi in naglušnimi ter s slepimi in slabovidnimi, pa tudi z ostalimi
osebami, ki so tako ali drugače drugačne vsaka na svoj način. Zdi se mi, da si učenci
veliko lažje zapomnijo stvari, če dobijo izkušnjo iz prve roke. Po obisku Igorja Plohla so
namreč svojim staršem doma povedali, zakaj se ne sme parkirati na prostorih za gibalno
ovirane in tega se starši morajo striktno držati, kar je zagotovo pozitiven doprinos
srečanja z gibalno ovirano osebo v živo. Učenci se lažje vživijo v kožo nekoga, če ga
osebno spoznajo, saj se jim tako približa nekaj, kar mogoče ne bi nikoli videli sami v
domačem okolju.

IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH
ODDELKA ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

Spodaj podpisana LAURA ŽELEZEN izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom
SLIKANICA KOT UČNO SREDSTVO PRI OBRAVNAVI TEMATIKE DRUGAČNOSTI
moje avtorsko delo in se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh
Oddelka za pedagogiko in andragogiko.

Kraj in datum:

Podpis:

