
 

1 Zavod za razvoj izobraževanja na domu 

Poučevanje brez ovir – ko vaš otrok z vašo pomočjo zacveti! 
 
 
Sliši se klišejsko…ampak, ja vsi starši si želimo, da naš otrok zraste v samozavestnega in 
srečnega posameznika, ki poleg tega zna razmišljati s svojo glavo. Ali se bo to zgodilo ali ne, 
je zelo odvisno tudi od učnega procesa, ki ga je otrok deležen tekom odraščanja. 
 
 
Problem: Učni proces, ki se dogaja v šolah, ne poteka tako, da spodbuja razvoj otrokove 
semozavesti. Prav tako ne razvija samostojnega razmišljanja. Rezultat tega je, da se mnogi 
otroci nočejo učiti, da po končanem šolanju ne znajo samostojno razmišljati, zato niso 
samoiniciativni, proaktivni in ustvarjalni. 
 
 
Torej, če si želite: 
- da bi se vaš otrok z veseljem učil, 
- da bi vzdrževal svojo ljubezen do učenja, 
- da bi se razvil v zdravo samozavestnega posameznika, 
- da bi se naučil samostojnega razmišljanja, 
- da bi razvil svoje potenciale, 
- da bi se jih naučil izražati, 
je izobraževanje Poučevanje brez ovir prava izbira za vas. 
 
 
Izobrževanje ‘Poučevanje brez ovir – naj vaš otrok z vašo pomočjo zacveti!’ vam 
bo pomagalo, da: 
- boste spoznali tiste dejavnike, ki ubijajo motivacijo za učenje. 
- boste spoznali tiste dejavnike, ki preprečujejo negovanje in razvoj ljubezni do 
učenja, 
- boste razumeli, zakaj je tako pomembno pri učenju upoštevati otrokovo 
integriteto, 
- boste spoznali tiste dejavnike, ki pri učenju kršijo otrokovo integriteto, 
- boste ozavestili naravne instinkte, ki omogočajo učinkovito vzgojo in 
poučevanje. 
- boste spoznali tiste dejavnike, ki omogočajo učinkovito in prijetno učenje, 
- in še več. 
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Izobraževanje ‘Poučevanje brez ovir – naj vaš otrok z vašo pomočjo zacveti!’ 
vsebuje naslednja predavanja: 
 
 
 
I. “Učenje ni trpljenje.” 
 
Predavanje o dejavnikih, ki vplivajo na željo po učenju. 
 
Učenje je naravni instinkt. Tako kot prehranjevanje. Brez učenja človek ne more preživeti 
niti v naravi niti v družbi. Učenje je za človeka izjemno koristno in se lahko zgodi 
popolnoma spontano. Pa vendarle se mnogi otroci ne marajo učiti. Za nekatere je učenje 
celo prava muka. 
 
Zakaj pride do tega? Odgovor na to vprašanje boste dobili tekom pričujeočega predavanja. 
Če želite otrokom omogočiti bolj učinkovito in prijetno učenje, morate doseči naslednje: 
 
1. Poznati morate zunanje in notranje dejavnike, ki sodelujejo pri otrokovem šolskem delu. 
 
2. Razumeti morate, kako ti dejavniki vplivajo na kvaliteto učenja (počutje ob učenju in 
učinkovitost). 
 
3. Poznati morate pogoje in okoliščine, v katerih se otrok rad uči, da mu boste lahko 
omogočili prijetno in učinkovito učenje. 
 
Šele ko poznamo in razumemo, katere so tiste stvari, ki uničujejo otrokovo željo po učenju, 
jih lahko odstranimo iz otrokovega učnega procesa in jih nadomestimo s tistimi, ki pa mu 
omogočajo bolj prijetno in učinkovito učenje. 
 
 
 
 
II. “Mami, pomagaj mi poleteti!” 
 
Predavanje o pomenu varne navezanosti na otrokovo učenje ter njegov splošen razvoj. 
 
Vsi starši si želimo, da se naš otrok razvije v zdravo samozavestnega, samostojno 
razmišljujočega in ustvarjalnega posameznika. Dobri nameni in želje staršev žal niso 
dovolj, da se bo to zares zgodilo. Otrok mora biti varno navezan na starše, saj kvaliteta 
navezanosti določa njegov nadaljni razvoj. 
 
Preden otroku omogočite pogoje za varno navezovanje, morate doseči naslednje: 
 
1. Spoznati in razumeti morate, zakaj je varna navezanost tako zelo pomembna za splošen 
razvoj vašega otroka, tudi za njegovo učenje. 
 
2. Poznati morate tiste dejavnike, ki onemogočajo varno navezanost. 
 
3. Vedeti morate, kako poteka varno navezovanje, da boste svojemu otroku omogočili, da 
se na vas varno naveže. 
 
Ko boste proces navezovanja spoznali v vseh treh zgoraj naštetih aspektih, boste lahko 
postopali tako, da se bo vaš otrok z lahkoto varno navezal na vas. 
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III. “Zakaj se moj otrok noče učiti?” 
 
Predavanje o vsem, kar se tiče motivacije za učenje. 
 
Učenje je naravna potreba, zato se na začetku prav vsi otroci radi učijo. A po navadi z 
vstopom v šolo, motivacija za učenje postopoma upade, dokler učenje ne postane odveč ali 
celo muka. Kako povečati otrokovo motivacijo za učenje? 
 
1. Razumeti morate, iz česa motivacija za učenje izvira. 
 
2. Razumeti morate dejavnike, ki zatirajo ali celo uničujejo motivacijo za učenje. 
 
3. Poznati morate dejavnike, ki dovolijo, da v otroku vznikne motivacija za učenje. 
 
Ko spoznamo in razumemo vse aspekte motivacije – njen izvor, njeno naravo, dejavnike,ki 
jo uničujejo ter dejavnike, ki jo podpirajo – lahko otroku omogočimo okolje in način 
učenja, ki motivacijo za učnje knegujeta. 
 
 
 
 
IV. “Mami, nauči me nekaj zanimivega, prosiiim!” 
 
Predavanje o tem, zakaj je tako pomembno, da pri poučevanju upoštevamo otrokova 
zanimanja. 
 
Vsak otrok ima zanimanja. Otrokova zanimanja bi morala biti izhodišče za poučevanje. Pa 
niso. Še več, tekom šolske poti prenekateri otrok popolnoma izgubi zanimanje za karkoli. 
Kako negovati otrokova zanimanja? 
 
1. Razumeti morate, od kod zanimanja izvirajo. 
 
2. Poznati morate dejavnike, ki dušijo otrokova zanimanja. 
 
3. Spoznati morate dejavnike, ki otroku omogočajo, da neguje svoja zanimanja. 
 
Ko boste razumeli vse tri zgaoraj naštete aspekte v povezavi z zanimanji, boste lahko učne 
cilje, ki jih določajo učni načrti lahko povezali z otrokovimi zanimanji. Učenje bo tako 
prijetnejše in učinkovitejše. 
  



 

4 Zavod za razvoj izobraževanja na domu 

V. “Ja, sedaj pa razumem!” 
 
Predavanje o različnih načinih učenja. 
 
Vemo, da se otroci učijo na različne načine. Če jih učimo tako, kot najbolje ustreza 
njihovim lastnostim in talentom, bo učenje učinkovito. Otroci bodo snov razumeli. Kako 
torej poučevati otroke, da si snovi ne bodo zgolj zapomnili, temveč tudi zares razumeli? 
 
1. Poznati morate splošne značilnosti tega, kako se otroci učijo. 
 
2. Vedeti morate, kaj so cilji poučevanja. Kaj hočemo s poučevanjem sploh doseči? 
 
3. Poznati morate način poučevanja, ki najbolj utreza vašemu otroku. 
 
Če otroka poučujete tako, kot mu ustreza, je učenje lahko čudovita pustolovščina, ki po 
vrhu omogoča učinkovitost učenja. 
 
 
 
 
VI. Učna Metoda H3: Preko srca v roke in glavo. 
 
Predstavitev učne metode, ki   integrira psihološko znanje z waldorfsko in montessori 
učno metodo. 
 
Danes je mnogim staršem in učiteljem popolnoma jasno, da se otroci učijo na različne 
načine. Vemo, da je učenje najbolj učinkovito, če otroka poučujemo na način, ki mu 
ustreza. Učna metoda H3 omogoča, da z njeno pomočjo poučevanje prilagodimo vsakemu 
otroku posebej. 
 
Kaj boste izvedeli tekom pričujočega predavanja? 
 
1. Kakšno vlogo ima družina v otrokovem razvoju in učenju. 
 
2. Kako je sestavljena učna metoda H3. 
 
3. Kakšna je vloga odraslih pri poučevanju otrok ter kako jo izpeljem. 
 
H3 učna metoda omogoča najbolj učinkovito učenje. Učenje po tej metodi ni breme, 
temveč orodje s pomočjo katerega se otrok optimalo razvija v čustveno stabilno in 
samostojno razmišljujoče človeško bitje, ki je sposobno ustvarjati svoje lastno življenje. 
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VII. “Katero znanje je zares pomembno?” 
 
Predavanje o tem, katero je tisto znanje, ki ga mora otrok usvojiti. 
 
Vsi starši si želimo, da bi si naši otroci tekom šolske poti pridobili znanje, ki jim v življenju 
koristilo. Pa šola otrokom posreduje zares tisto znanje, ki ga bodo lahko uporabili v svojem 
življenju? Če je odgovor na to vprašanje ‘NE’, se je potrebno vprašati, katero pa je tisto 
znanje, ki ga bodo otroci potrebovali tekom svojega življenja? 
 
V pričujočem predavanju boste spoznali naslednje: 
 
1. Kateri so tisti dejavniki, ki onemogočajo, da šola otrokom poda znanje, ki je zanje 
smiselno in zato tudi uporabno. 
 
2. Kateri so pogoji, na podlagi katerih določimo, katero znanje je za otroka zares smiselno 
in uporabno. 
 
3. Najin predlog znanja, ki je za otroka smiselno in uporabno ter nekatera orodja 
poučevanja znotraj učne metode H3. 
 
Znanje, ki ga boste dobili na tem predavanju, vam bo pomagalo pri razumevanju dveh 
stvari: kako se otroci učijo ter kako jih poučavati, da bodo znanje osmislili. Spoznali pa 
boste tudi, katero je tisto osnovno znanje, ki si ga mora otrok pridobiti. 
 
 
 
 
VIII. “Tako fino se je učiti.” Negovanje ljubezen do učenja. 
 
Predavanje o vsem, kar morate vedeti, da boste otroku pomagali, da bo ohranil veselje do 
učenja. 
 
Mnogo ljudi po končanem uradnem šolanju zatrdi: “Uh, hvala bogu. Konec je z učenjem. 
Nikoli več se ga ne lotim.” Kar je zelo žalostno, če vemo, da je učenje naravna potreba 
vsakega človeka. Kako lahko vašemu otroku pomagate, da ne bo izgubil ljubezni do učenja? 
 
1. Vedeti morate, odkod izvira ljubezen do učenja. 
 
2. Poznati morate dejavnike, ki ne omogočajo negovanja ljubezni do učenja. 
 
3. Poznati in razumeti morate pogoje, ki omogočajo negovanje ljubezni do učenja. 
 
Veselje do učenja je nekaj naravnega. Nekaj, kar bi morali ohraniti skozi celo življenje. Če 
boste učni proces izpeljali tako, da boste upoštevali pogoje, ki omogočajo ljubezen do 
učenja, sebo vašotrok rad učil. Tudi takrat, ko bo že končal uradno šolanje. 
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IX. Učenje brez ovir oz. unschooling v 3. triadi. 
 
Učenje brez ovir omogoča učenje, ki je učinkovito in ki otroku pomaga, da se razvije v 
zdravo samozavestno in samostojno razmišljujoče človeško bitje. 
V tem predavanju boste izvedeli, ali je načela učenja brez ovir oz. unschoolinga mogoče 
vpeljati v poučevanje otroka, ki obiskuje razred 3. triade. Kako torej izpeljati poučevanje 
otroka v 3. triadi, da  ga bo motiviralo, angažiralo ter mu pomagalo, darazvije miselne 
sposobnosti? 
 
1. Poznati in razumeti morate načela učenja brez ovir oz. unschoolinga. 
 
2. Poznati morate tiste dejavnike, ki ne dovolijo uprabe načel učenja brez ovir oz. 
unschoolinga. 
 
3. Poznati in razumeti morate, kako se človeški možgani najlažje učijo. 
 
Učenje v 3. triadi torej ni nujno nekaj zahtevnega. Starši in učitelji otrokom lahko 
omogočimo, da je njihov učni proces prijeten in zanimiv ter hkrati tudi 3x bolj učinkovit 
kot tisti v šoli. 
 
 
 
 
X. Socializacija 
 
Predavanje o tem, kaj vse moramo pri poučevanju upoštevati, da se bo otrok z veseljem 
učil. 
 
Proces socializacije je proces, ki ga večina ljudi ne razume. Pa vendarle predstavlja velik del 
otrokovega razvoja. Kako otroku pomagati, da razvije socialne veščine in se tako 
socializira? 
 
1. Poznati morate mite o socializaciji. Torej, kaj socializacija NI. 
 
2. Poznati in razumeti morate, kaj morate storiti, da otroku sploh omogočite pogoje, da se 
bo socializiral. 
 
3. Vedeti morate, katere so socialne veščine. 
 
Socializacija je kompleksen proces, neločljivo povezan z otrokovim psihološkim razvojem. 
Če ne razumemo, kako socializacija poteka, katere so socialne veščine in če zanemarjamo 
otrokove psihološke potrebe, se vaš otrok ne bo socializiral. Zato je vredno, socializaciji 
posvetiti nekaj več pozornosti, ko ji posvečamo sicer. 
 
 
 
 
XI. Izdelava učnih pripomočkov po metodi H3 
 
Predavanje o tem, kako lahko sami ali z otrokovo pomočjo pripravite različne učne 
pripomočke, ti pa temeljijo na metodi H3. 
 


