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Tudi deseti, jubilejni Slomškov simpozij na Ponikvi je sledil temeljnim načelom Slomškove 
pedagogike. Ljudska univerza Šentjur, ki ga pripravlja že od začetka, je tokrat na srečanju učiteljev, 
pedagoških in strokovnih delavcev ponudila vrsto predavanj na temo varnega in spodbudnega 
učnega okolja. Predavanja, ki opozarjajo na temeljna sodobna spoznanja v zvezi z učenjem in 
vzdrževanjem možganske kondicije, smo povzeli v naši tokratni temi.

Največje bogastvo 
nosimo v glavi

Kako negovati 
možgane v 
mladosti, da se 
bodo v starosti še 
vedno voljni učiti

Na temeljih varnega okolja 
stojimo ali pademo
Dr. Janez Vodičar – teolog, antropolog in filozof

Še vedno zelo statično in 
frontalno zastavljen šolski 
pouk s sodobnimi nevrolo-
škimi spoznanji ni uskla-
jen. Smo na pragu četrte 
industrijske revolucije, ki bo 
družbo še bolj robotizirala in 
digitalizirala. V zaposljivi po-
pulaciji bodo delodajalci is-
kali sposobnosti, ki zadevajo 
najvišje možganske funkcije. 
Zdravstvene statistike kažejo, 
da je vedno več otrok z upa-
dom prav teh sposobnosti.

»Vedno več imamo otrok, ki 
zaradi različnih motenj pozor-
nosti, nizke zbranosti, hiperak-
tivnosti, dekleta tudi zaradi ču-
stvenih težav, jemljejo različna 
zdravila,« pravi defektologinja 
Tatjana Jakovljević. »Glede na 
porast števila odločb je vedno 
več otrok, ki odstopajo od 
nevrotipičnega razvoja. Tudi 
zato, ker v najbolj občutljivem 
razvojnem obdobju nimajo 
možnosti sledenja hierarhiji 
otroškega nevrološkega razvo-
ja.« Otroci v predšolskem ob-
dobju bi se morali predvsem 
veliko gibati in prosto igrati. 
Kot pravi Jakovljevićeva, ve-

Ko gre za učenje, je vsaj 
toliko kot vsebina – kaj se 
učimo – pomemben tudi na-
čin – kako nova znanja spre-
jemamo. Torej so za uspešen 
učni proces na formalni ali 
neformalni ravni učiteljeva 
osebnost, njegovo filozofsko 
izhodišče in osmišljenost 
pedagoškega dela še kako 
pomembni.

Učenje vedno osmišljajo 
tudi čustva. Zato sta procesa 
vzgoje in izobraževanja or-
gansko in nerazdružljivo po-

bi v nekem šolskem procesu 
otroke želeli pripeljati. O tem, 
kakšno pot bomo ubrali, je 
vedno mogoče razpravljati. V 
naši družbi veliko govorimo 
o pluralnosti, sprejemanju 
različnosti, a hkrati prednosti 
vsega tega ne izkoriščamo. 
Nekdo se osmisli in uresniči 
v športu, drugi v umetnosti, 
tretji v duhovnosti. Nobena 
pot ni boljša ali slabša. Mlad 
človek bo našel vzore in vzor-
nike na različnih področjih. 
Vsi skupaj lahko dajo otroku 

denje slabemu redu je v zgo-
dovini že večkrat pripeljalo do 
totalitarističnih zlorab. Po dru-
gi svetovni vojni se je večina 
socialnih psihologov ukvarjala 
z vprašanjem, kako je ob vseh 
etično oblikovanih in normal-
no strukturiranih posame-
znikih lahko prišlo na primer 
do pojava koncentracijskih 
taborišč. Philip Zimbardo je 
s standfordskim zaporniškim 
eksperimentom dokazal, da 
ljudje zelo nekritično sledimo 
socialnemu vplivu zunanje 
avtoritete. Knjigo o tem, kako 
so povsem normalni študen-
tje skoraj sadistično odigrali 
vlogo paznikov, je naslovil 
Luciferjev efekt. Nihče od nas 
torej ne more z gotovostjo tr-
diti, kako bi ravnal v izjemnih, 
stresnih in življenjsko ogrožu-
jočih okoliščinah. Vendar do-
bre navade lahko pomagajo, 
da ostanemo človeku človek. 
Naloga vzgoje je zgraditi oko-
lje, ki dobre navade krepi in 
spodbuja.

Dr. Janez 
Vodičar

»Učitelji in odrasli vedno – z vsakim svo-
jim dejanjem in vedenjem – vzgajamo.
V času predšolske vzgoje bistveno globlje kot na 
univerzitetni ravni. Vprašanja kaj, kam in kako sejemo, 
so zato temeljni družbeni razmisleki. Zadevajo prav 
vsakogar,« pravi dr. Janez Vodičar.

vezana. To spoznanje večini 
učiteljev ni tuje. A mnogi se 
pod pritiski storilnosti in zako-
ličenih smernic temu ne zmo-
rejo posvečati toliko, kot bi že-
leli. A kot pravi dr. Vodičar, je 
vsako vzgojo nujno treba tudi 
osmisliti. Če so jo v preteklo-
sti s pomočjo religije in v času 
prejšnje države s pomočjo ide-
ologije, sta sekularizacija in 
ideološka nevtralnost za seboj 
pustili prazen prostor. A na 
tem temeljev vzgoje ne more-
mo postaviti. Zagotovo se lah-
ko strinjamo, da so nesporne 
vrednote v šoli odgovornost, 
zdravo sobivanje in notranja 
trdnost. »To so cilji, h katerim 

širino in možnost razvoja v 
smer, kjer je lahko najboljši. 
Če hočemo te vplive na vsak 
način nevtralizirati, mlade 
potisnemo v sivo povprečje. 
To ni dobro ne za posamezni-
ka ne za družbo. Sivina vse-
splošne enakosti nikogar ne 
navduši in ne daje trdnosti za 
življenje,« pravi Vodičar.

Nihče ni imun na 
Luciferjev vpliv
Ljudje v kaosu ne delujemo 

dobro. Za občutek varnosti 
nujno potrebujemo socialne 
norme in družbene kategorije. 
Za civilizacijski obstoj je torej 
red nujen, četudi je slab. Sle-

V prvih letih se možgani na 
paši največ naučijo
Specialna pedagoginja Tatjana Jakovljević – Otroški možgani so 
do prehitevanja zamerljivi

čina otrok ob vstopu v šolo 
nevrološko še ni zrelih, da bi 
lahko 45 minut mirno sedeli, 
sprejemali informacije na rav-
ni višjih miselnih funkcij, ab-
straktnih pojmov, kot so črke in 
številke. Prvo triletje devetletke 
je glede na razvojne zmožnosti 
otrok zasnovano neustrezno. 
Namesto da bi se vrtčevski na-
čin učenja skozi igro uveljavil 
vsaj v prvem razredu osnovne 
šole, so vrtci začeli prevzemati 
statično šolsko delo v struktu-
riranih dejavnostih. Če k temu 
dodamo še številne storilno-
stno naravnane obšolske de-
javnosti, so otroci zelo zgodaj 
bistveno preobremenjeni z 
miselnimi funkcijami, ki zanje 
še niso primerne. »Dr. Viljem 
Ščuka celo pravi, da tovrstna 
preobremenjenost otrok za 40 
odstotkov presega zdravstveno 
še dopustno mejo. Posledično 
imajo otroci vedno več čustve-
nih, učnih in vedenjskih težav. 
Vedno več je hiperaktivnosti 
in posledično tudi potreb po 
psihološki in pedopsihiatrični 
obravnavi otrok,« pojasnjuje 
sogovornica.

Črke in številke so 
za malčka preveč
Da je s sistemom nekaj naro-

be, dokazuje tudi visok porast 
odloga šolanja. »V našem vrt-
cu, ki ga obiskuje tisoč otrok, je 
ta delež od dveh oziroma treh 
že presegel 21 odstotkov. Mož-
ganska skorja pri fantih dozori 
dve leti pozneje kot pri dekletih 
in tudi zato imajo fantje v pov-
prečju v šoli več težav. Ker so 
njihove možganske strukture 
za šolske izzive pogoste nezre-
le, se aktivirajo odgovori niž-
jih možganskih funkcij, kot so 
beg, ohromitev ali boj. Otroci 
so posledično nemirni, rušijo 
strukturo, so brez empatije, 
ne zmorejo slediti zahtevam.« 
Prvi razred se je zaradi zapo-
slitvenih potreb, birokratskih 
pogojev in splošne storilnostne 
naravnanosti v družbi povsem 
izrodil glede na prvotno zasta-
vljene okvire. »Moj prvošolček 
je novembra na naravoslovnem 
dnevu že s celimi besedami 
pisal imena drevesnih vrst. Ni 

»Predšolsko obdobje in vsaj še prvi 
razred devetletke bi morala biti name-
njena predvsem spontani igri z veliko 
gibanja v naravi, odkrivanju in razvi-
janju socialnih odnosov. To so temelji 
zdravega razvoja možganov za vse 
življenje,« pravi Tatjana Jakovljević.

Defektologinja Tatjana 
Jakovljević
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Največje bogastvo 
nosimo v glavi

Naši možgani niso mišica, 
a potrebujejo telovadbo. Obli-
kujejo nas v osebnost, pogoju-
jejo naše vedenje, zaznavanje 
in mišljenje, hkrati so ob roj-
stvu skoraj prazna tabla. Va-
njo se plastično odtisne vsaka 
naša izkušnja, od materinega 
srčnega utripa naprej. So ne-
verjeten računalnik, ki ga do 
potankosti morda nikoli ne 
bomo razumeli. V sodobnem 
načinu življenja in učenja jih 
žal obravnavamo precej mače-
hovsko.

O tem, kaj vse znamo in 
zmoremo, redko razmišljamo. 
Če bi vsako leto osvojili toliko 
novih informacij in veščin kot 
v prvih dvanajstih mesecih, bi 
bili nepredstavljivo sposobni in 
poučeni. V tem prvem obdobju 
se učimo predvsem veščin pre-
živetja in družbenega sobivanja. 
Učenje v ožjem smislu smo veči-
noma spravili v inštitucionalne 
okvire, v vrtce, šole in univerze. 
Na opredelitev, kje se ločujejo 
in stikajo akademska, teoretična 
ter vsa druga znanja, ki nas pri-
pravljajo na življenje, ima skoraj 
vsakdo svoj pogled. Naši sogo-
vorniki opozarjajo na le nekaj 
izhodišč, ki nam lahko poma-
gajo, da se v mladosti učinkovi-
teje učimo in v kasnejših letih 
prožnost in jasnost svojega uma 
čim dlje ohranjamo.

SAŠKA T. OCVIRK
Foto: arhiv NT

Z njimi krepimo dobre navade za dobro počutje 
v družbi in za ohranjanje zdrave individualnosti.

treba posebej poudarjati, da 
niti črk še ni poznal.«

Tekmovalni starši in 
vseprisotni zasloni
Izsledki nevroznanosti kaže-

jo, da je prvih pet let življenja 
bistvenih. Več kot vložimo v ta 
čas, večjo korist ima družba od 
vloženih sredstev. Tako visok 
vpliv se ne ponovi ne na osnov-
ni ne na srednji ne na višji ali 
visoki stopnji izobraževanja. 
»Gibanje, razvoj senzorike in 
dobrih medsebojnih odnosov 
ter spontana igra oživčujejo 
možganske centre samoregu-
lacije. Če to fazo možganskega 
razvoja preskočimo, ima otrok 
vse življenje težave z obvlado-
vanjem stresa. Vse življenje mu 
bomo morali pri tem pomagati. 
Morda tudi z zdravili.« Učenje 
tujih jezikov je v predšolski 
dobi lahko naravno v smislu 
dvojezičnega bivalnega okolja. 
Vendar so organizirane oblike 
tečajev tujih jezikov velikokrat 
le načelno igra, v resnici pa zelo 
strukturirana in zahtevna de-
javnost. Podobno je z mnogimi 
športnimi dejavnostmi. Treni-
ranje nogometa je na primer 
daleč od spontane gibalne igre. 
»Vse dejavnosti, kjer se morajo 
otroci nečesa učiti, slediti navo-
dilom, so v teh zgodnjih letih 
nevrološko prezahtevne.« Dru-
ga velika nevarnost za zdrav 
razvoj otroških možganov je 
prezgodnja in pretirana izpo-
stavljenost različnim digitalnim 
tehnologijam. »Znanost napo-
veduje, da v desetih letih otroci 
ne bodo več poznali socialnega 
stika brez internetnega filtra, 
na primer 3D-očal. Visoka teh-
nologija bo preplavila družbo 
in zaradi izpostavljenosti otro-
ških možganov bo normalen 
nevrološki razvoj zelo otežen, 
znižala se bo sposobnost uče-
nja s posnemanjem, empatije 
in koncentracije,« še pravi Ja-
kovljevićeva.

Gibanje odpira vrata do učenja in podpira:

Brain Gym sta utemeljila 
dr. Paul Dennison in njegova 
žena Gail Dennison. Izhaja 
iz prepričanja, da celotno 
učenje temelji na telesnem 
oziroma motoričnem učenju. 
Človekovo gibanje je namreč 
močno povezano s čustveni-
mi in z miselnimi dogajanji 
v možganih. 26 strateško 
zasnovanih gibalnih vaj ne-
posredno spodbuja delova-
nje možganov za učinkovito 
učenje in aktiviranje spečih 
potencialov. Tako zastavljena 
telesno-možganska telovadba 
prinaša izjemne koristi tako 
otrokom kot odraslim.

Marjeta Krejči Hrastar se je 
s tehniko Brain Gym prvič sre-
čala leta 2010. Na praktičnih 
primerih je spoznala, kako ko-
ristna so lahko ta znanja tudi 
za učitelje. Kot pravi, je od 26 
vaj prvih pet zelo splošnih in 
nadvse uporabnih. Če jih izva-
jamo redno, lahko izboljšamo 
svoje možganske sposobnosti. 
Izvrstno bi bilo, če bi šole to 
dejavnost vpeljale pred zače-
tek vsakodnevnega pouka. »S 
pomočjo teh vaj povežemo obe 
možganski polovici in nižje 
možganske strukture v celo-
vito enoto. V stresu – šolsko 
okolje, da ne govorimo o testih 
in drugih preverjanjih, je za 
otroke pogosto velik stres – se 
nevodilna možganska polovica 
izklopi. Tako pogosto nimamo 
dostopa do predelov, ki jih ta 
polovica oživčuje. Z vajami 
Brain Gym tehnike spodbudi-

Možganska telovadba za 
svežo misel in poskočen um
Marjeta Krejči Hrastar – višja fizioterapevtka in licencirana 
trenerka Brain Gym tehnike

nih za čustvovanje, z gibalnim 
in s senzornim korteksom v 
možganih. Zadnji sklop poskr-
bi za uravnoteženje preživetve-
nega dela možganov z načrto-
valnim korteksom.« Tehnike so 
primerne za ljudi vseh starosti. 
Kot se pošali sogovornica, za 
vse, ki imajo možgane.

Ne ukazujejo samo 
možgani telesu, 
tudi telo ukazuje 
možganom
Zavedanje, kako pomembno 

je učno strukturo prilagoditi 
možganskim zmožnostim, v 
naše šole prihaja z zamikom. 
Vsekakor dolgo za tem, ko so 
o tem posamezniki prvič zače-
li predavati. »Kot fizioterapev-
tko me je izjemno presenetilo, 
kako pomembno je gibanje 
telesa za delovanje možganov. 
Mislim, da se tovrstne tehnike 
v šolah in vrtcih še niso prije-
le, tudi zaradi slabega pozna-
vanja fiziologije in delovanja 
mehanizmov posameznih vaj 
na možgane.« Marjeta Krejči 
Hrastar je svoje znanje dopol-
njevala z učenjem tehnik Buil-
ding Block Activities po Cecilii 
Koester, z ritmičnim gibanjem 
po Blombergu, z Bal-A-Vis-X 
tehniko po Billu Huberju ter 
integracijo refleksov po dr. 
Masgutovi. MNRI – Masgutovo 
nevro-senzomotorno refleksno 
integracijo je poglabljala tudi 
s prilagajanjem otrokom s po-
sebnimi potrebami. Za slednjo 
je ena od osmih specialistov v 
Evropi in edina inštruktorica v 
Sloveniji.

»Naše kompleksno gibanje 
temelji na refleksih – to je naš 
načrt. Od spočetja do drugega 
leta razvoja je naše gibanje 
spodbujeno na nezavedni rav-
ni. A velikokrat naši refleksi 
ne delujejo tako, kot bi morali. 
Metoda MNRI je ena tistih, ki 
uspe to stanje popraviti.«

mo celostno delovanje mož-
ganov, dobimo svežo energijo 
in lahko kakovostno sledimo 
zunanjemu dogajanju.«

Ulovite svoj »Pace« 
ali ritem
Prva vaja zapoveduje pitje 

vode. »Kar 90 odstotkov mož-
ganov je iz vode. Možgani so 
po količini vode kot meduza. 
Že en odstotek pomanjkanja 
vode kar za deset odstotkov 
zmanjša sposobnost možgan-
skega delovanja,« pojasnjuje 

Marjeta Krejči Hrastar. Ostale 
vaje so gibalne narave. Sodob-
na spoznanja nevroznanosti 
dokazujejo, da možgani ob-
vladujejo telo, a delovanje gre 
tudi v obratni smeri, tudi giba-
nje telesa vpliva na delovanje 
možganov. V Brain Gymu je 26 
osnovnih vaj razdeljenih na tri 
sklope. »S prvim sklopom do-
sežemo, da se povežeta leva 
in desna polovica možganov. 
Z drugim sklopom vplivamo 
na povezanost spodnjih, nižjih 
možganskih struktur, odgovor-

Višja fizioterapevtka Marjeta 
Krejči Hrastar svetuje, naj se 
naučimo tehnike Pace, naj veliko 
plešemo, hodimo v gozd zaradi 
neravne podlage, ki razvija mo-
žgane, in s podobnimi gibalnimi 
dejavnostmi krepimo zdravje in 
gibčnost svojih možganov.

Vsi starši vedo povedati, 
da so njihovi otroci različni 
kot prsti na rokah. Da vsak 
dojema svet na svoj način, 
vsak se uči po svoje in je vsak 
dober na svojem področju. 
Isto okolje in ista genetika 
sta očitno zgolj izhodišče za 
rast. Univerzalnega recepta 
za nego in vzgojo ni niti v isti 
družini, kaj šele v razredu ali 
celo v družbi nasploh. Če se je 
moj prvorojenec zlil s šolskim 
sistemom kot voda v strugi, 
drugi otrok pogosto ugotovi, 
da njegovo razmišljanje izven 
okvirov ni enako pričakova-
nim odgovorom na testih. 
Kako bo tretji celo dopoldne 
bolj ali manj pri miru sedel v 
šolski klopi, si niti pomisliti 
ne upam. Petletnika od ener-
gije kar razganja. Priznam, 
da ni vedno enostavno. Precej 
bolj udobno bi bilo, če bi se 
malo uglasil z urnikom od-
raslih. Odraslih, ki se pogosto 
utrujeni že zbudimo in komaj 
zmoremo vse, kar nam vsak-
danji tempo zgrne na glavo?

V vrtcu Montessori doka-
zujejo, da otroci zelo zgodaj 
zmorejo že zelo veliko. Zmo-
rejo sami poskrbeti zase, ho-
diti po stopnicah, uporabljati 
»nevarna« orodja, govoriti 
tuje jezike, pisati s pisanimi 
črkami in računati do tisoč. 
Ne zmorejo pa abstraktnega 
mišljenja in dolgotrajnega 
sledenja strukturiranim de-
javnostim. Pod črto so za člo-
vekov celostni razvoj bolj kot 
vsi univerzitetni profesorji 
skupaj pomembne vzgojitelji-
ce in učitelji v prvih razredih 
osnovnih šol. O družbeni ve-
ljavi enih in drugih bi veljalo 
razpravljati. In kakšno stvar 
tudi prevrednotiti.

Če so različni pristopi v 
razvojnem obdobju mladih 
možganov bolj ali manj stvar 
zavzetih posameznikov v pe-
dagoških vrstah, smo odrasli 
prepuščeni lastni odgovorno-
sti do svojega zdravja. Kdo in 
kaj smo v življenju, je stvar 
naših možganov. Na porast 
demence dandanes menda 
ne vpliva več samo podalj-
ševanje življenjske dobe, 
ampak tudi digitalizacija 
naših življenj. Buljenje v sto 
in en zaslon večji del dneva 
na nobene možgane ne more 
dobro vplivati. Človeško telo je 
zapleten in celostno povezan 
organizem. Telovadba – ta-
kšna ali drugačna – pa je oči-
tno vsaj toliko kot za telo ko-
ristna za um, dušo in duha. 
Zgolj v razmislek, ko bomo v 
teh dneh ponovno premleva-
li svoje pretekle in prihodnje 
novoletne zaobljube.

Ko bi zmogli 
biti po otroško 
migetavi …

OB ROBU

SAŠKA T. OCVIRK

DESET KORAKOV ZA MALE JUNAKE:

1. Naredil sem napako.
2. Zavedam se sam sebe.
3. Sem odgovoren.
4. Takšen kot sem, sem lahko na najboljši način.
5. Spoštujem pošteno avtoriteto in se borim proti nepošteni.
6. Želim si biti sprejet v skupini, a cenim svojo neodvisnost.
7. Bolj bom pozoren na prikrite družbene okvire.
8. Skrbel bom za ravnotežje v svoji časovni perspektivi.
9. Ne bom žrtvoval osebne in družbene svobode za
 iluzijo varnosti.
10. Lahko se uprem nepravičnemu sistemu.

koordinirano gibanje celotnega telesa
zbranost, spomin
obvladovanje hiperaktivnosti ali prekomernega sanjarjenja
branje, pisanje, jezikovne in matematične spretnosti
komunikacijo
organizacijske spretnosti
razumevanje
čustveno ravnotežje
obvladovanje stresa in doseganje ciljev
motivacijo in osebno rast
samozaupanje in samopodobo …


