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Učitelj vpliva na notranjost, nikoli ne bomo 

izvedeli, kako globoko seže njegov vpliv. (Adams) 

 

Ko se je leta 1998 sprejel nov učni načrt za devetletno osnovno šolo, nas je večina tistih 

(ali pa vsaj veliko), ki smo bili kakorkoli povezani s prenovo, intenzivno razmišljala o 

metodah dela v prvi triadi in o prilagoditvi dela na leto mlajše otroke. Učitelji so se 

množično izobraževali na modulih, da bi pridobili tudi znanje za delo v prvem razredu. 

Pa se v trenutku, ko moj tretji otrok vstopa v prvi razred, sprašujem, kaj se je zares 

spremenilo v desetih letih, ko je bil prvošolec najstarejši? Koliko so se res spremenile 

metode dela v prvem razredu in prilagodile šestletnikom, koliko pa so spremembe 

prisotne le na papirju in v opremi razredov? Enotnega odgovora gotovo ni, saj je izvedba 

programa odvisna od fleksibilnosti, senzibilnosti in kreativnosti učitelja in vzgojitelja, ki 

sta v razredu. 

Kaj pa naj si človek misli o načinu dela v prvem razredu, ko na obveznem seznamu najde 

kar dolg seznam osmih delovnih zvekov in treh učbenikov ? Sprašujem se, zakaj 

šestletnik za glasbeno in likovno ustvarjanje potrebuje učbenik? Zakaj poleg dveh 'rednih' 

delovnih zvezkov za matematiko potrebuje še dve zbirki vaj za reševanje nalog? Lahko si 

seveda kar predstavljamo, kakšno delo bo v razredu. Sedi, poslušaj in piši. Barvaj do črte. 

In, če hitro rešiš eno stran, boš za 'nagrado' dobil še stran v drugem delovnem zvezku in 

nato še v tretjem. Vse bolj pa je jasno, da se za resno delo v mnogih šolah razume 

predvsem tiho sedenje pri mizah, k temu pa pritiče risanje, barvanje in reševanje učnih 

listov. Kje je kreativnost in fleksibilnost učiteljev, ki bi v učenje in poučevanje vključili 

tudi aktivne metode dela – problemsko, raziskovalno učenje, učenje z umetnostjo in skozi 

umetnost, učenje skozi igro? Verjamem, da na nekaterih šolah tudi je. Pristop Reggio 

Emila pravi, da ima otrok vrojenih sto jezikov, 99 mu jih vzamemo. Da bi le bilo čimveč 

tistih pogumnih učiteljev, ki bi obdržali in spodbujali zaznavanje, raziskovanje in 

izražanje skozi vseh sto jezikov. 



Pred časom sem si s svojim šestletnikom na osnovi šoli ogledala lutkovno predstavo, ki 

so jo otrokom prvih treh razredov pripravile vzgojiteljice. Kakšna razlika v atmosferi na 

šoli in v vrtcu pri ogledu predstave! Kako je to mogoče!  

Domov sem odšla s kepo v želodcu. Kaj je tem učiteljicam, da so tako zagrenjene? Da ne 

vidijo otroške radosti in radovednosti? Zakaj takšna togost in strogost, s prekrižanimi 

rokami na prsih in ostrimi pogledi, da bodo le vsi otroci tiho in pri miru. Pa saj to je 

vendar predstava, pri kateri se otroci zabavajo, smejijo, identificirajo z liki, morda tudi 

komentirajo. Le ena od učiteljic se je sproščeno prepustila predstavi, druge so z resnimi 

obrazi opazovale, če so vsi 'pridni', po predstavi pa jih 'postrojile' v urejene vrste. Kje je 

veselje, sproščen odnos do otrok, uživanje v priložnosti, da se v šoli zgodi še kaj drugega, 

poleg rednih ur. Zakaj tako pogosto poslušamo, kako so otroci nemogoči, kako se ne da 

delati drugače kot frontalno in da so dvajsetlet stare izkušnje itak najboljše? 

Nekoč sem poslušala Jurija Součka, ki je obisk šolskih skupin v gledališču komentiral: 

»In potem, ko paznice pripeljejo otroke v gledališče ...« Popolnoma enak občutek sem 

imela tudi sama. Kam se je izgubilo veselje? 

Na prvem roditeljskem sestanku za šolske novince so naši otroci postali učenci. Nič več 

otroci! Formalistično pospravljeni v številke in navodila, da nas čaka resno delo, zato naj 

le poskrbimo, da bo otrok imel mirno mesto za domače naloge. Resno so nam razložili, 

da se z jesenjo začenja resno delo, kako naj pravilno zavijemo zvezke in, da je 24 otrok v 

razredu najbolj optimalno, kar si lahko mislimo. In ko se je en očka malo pohecal, da 

morda pripeljemo otroke šele novembra v šolo, je učiteljica resno odgovorila, da to pa že 

ne, ker so resna institucija. Torej, ne več prostor, kjer se imamo lahko fajn, kjer je lahko 

tudi učenje zabavno. Šestletniki vstopajo v šolo s prenovljenimi učnimi načrti in starimi 

metodami. Hvala vsem učiteljem, ki sprejemajo izzive in gradijo odnose z otroki na 

človeški dimenziji, radovednosti in kreativnosti in ne le na učnih ciljih in na 

prenatrpanem programu! 

Nedavno sem spremljala pouk v četrtem razredu, kjer so pesem iz berila obravnavali s 

pomočjo lutk. Eden od učencev je na koncu rekel: »Prima je bilo. Da smo le pouk 

slovenščine špricali.« Da je lahko tudi slovenščina tako zabavna, kaj! 

Zaključujem z mislijo Browna: »Uspešni učitelji so spretni žonglerji, strpni kot vrtnarji in 

zahtevni kot  trenerji.« 


