
DOBRI PRIMERI IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI 

NA PODROČJU VIZUALNE UMETNOSTI 
ZA SKUPINE IZ VRTCEV IN OŠ1

Brigita Strnad, muzejska svetovalka UGM



KAKOVOSTNO SREČANJE Z VIZUALNO 
UMETNOSTJO

1. V galeriji/muzeju se otroci srečajo s kakovostnimi 

primeri likovne umetnosti in sicer v neposrednem 

stiku, kar ima neprecenljiv vzgojno izobraževalni 

pomen. Vendar samo stik z umetnino ni dovolj. 

2. V živo z umetnino tudi v vrtcu in šoli.  



PROGRAMI V GALERIJAH / MUZEJIH LIKOVNE UMETNOSTI

vodstva, ustvarjalnice, kulturni dnevi, abonmaji …

Koroška galerija likovne umetnosti + Galerija Ravne 

Galerija Murska sobota

Mestna galerija Ptuj

Miheličeva galerija

Muzej Lendava (likovno razstavišče)

Umetnostna galerija Maribor / UGM 



Dober primer prakse / 

Vrtci, OŠ1

Koroška galerija 

likovne umetnosti in 

Galerija Ravne





Dober primer prakse 

Vrtec, OŠ1

Prvič v galeriji / 1 – 3 leta

Abonma UGM / vrtci, OŠ1, OŠ2, OŠ3

Otroci udomačijo prostor galerije. 



Sobotne ustvarjalnice, 

Počitniške ustvarjalnice 5+



IZOBRAŽEVANJE UČITELJIC/EV / kolektiv učiteljev/ic OŠ II Murska Sobota in Podružnice Krog v januarja 

2020 udeležil strokovnega vodstva po razstavi Osamljenosti - Izrazi tesnobe v "prekmurski" likovni umetnosti v 

Galeriji Murska sobota, ki ga je vodil kustos razstave dr. Robert Inhof.

VODEN OGLED RAZSTAVE / vsi učenci/ke OŠ II Murska Sobota so obiskali galerijo in si ogledali razstavo.

NADALNJE DELO V ŠOLI / ogled dokumentarca Saše Šavel Burkart Pot do Horizonta. Sledilo je likovno, 

literarno in glasbeno poustvarjanje učencev na temo, ki jo je ponujala razstava. 

ŠOLSKO GLASILO STEZICE / tiskana in spletna objava nastalih izdelkov. 

RAZSTAVA IN NASTOPI V GALERIJI MURSKA SOBOTA / Poletna muzejska noč

Dober primer pedagoške prakse / OŠ

OŠ II Murska Sobota + Galerija Murska Sobota

Mentorji: Polona Bohar, Miran Flegar, Matjaž Geder, Sabina Oletič, Marko Wolf / 

v sodelovanju z ostalimi učitelji/cami, še posebej z učitelji/cami razredne stopnje



ŠOLSKO GLASILO STEZICE



„Ogledamo si jo lahko od znotraj ali pa od 

zunaj, grede mimo ali mimogrede. V 

izložbi predstavljamo izrecno dela otrok. 

Razstavljamo dela, ki so nastala na likovnih 

delavnicah v galeriji ali pa razstave pripravijo 

šole (OŠ, SŠ), vrtci in drugi, ki se  ukvarjajo z 

likovno dejavnostjo otrok.“ Jelka Geder Kosi, 

kustosinja pedagoginja Galerije MS. 

IZLOŽBA 

Razstava otroških likovnih in 

literarnih del iz OŠ II Murska 

Sobota v Izložbi Galerije 

Murska Sobota / Poletna 

muzejska noč



2. V ŽIVO Z UMETNOSTJO NA ŠOLI 

Dober primer prakse OŠ3: OŠ Draga Kobala, GALERIJA MLADIH

Mentorica: prof. lik. um. Zinka Dokl

„Želja in potreba se mi je porodila iz lokacije šole, ki mi ni omogočala, da bi naše učence večkrat pri rednem pouku

lahko peljala v galerijo. To me je spodbudilo k temu, da sem težavo predstavila vodstvu šole in tako smo počasi in

vztrajno šolski prostor, ki je bil namenjen bolj skladiščenju stare krame, spremenili v galerijo.“ mentorica Zinka Dokl



Razstave likovnih izdelkov učencev, nekdanjih 

učencev iz arhiva, izdelki z natečajev, 

mednarodne razstave učencev, študentov PeF

in tudi umetnikov/ic (nap. Urške Stropnik 

Šonc, Mihe Horvata, Nine Šulin … ).

Izobraževanje učiteljev/ic: prof. lik. um. Zinka Dokl

organizira predstavitev razstave posebej za svoje

kolege in kolegice razrednega pouka. Skupaj

načrtujejo likovne naloge za učence, s pomočjo

katerih bodo lahko poglobili razumevanje in

doživljanje razstavljenih umetnin.



Dober primer prakse: 

Sodobna vizualna umetnost v Vrtcu 

Tezno Maribor 

Izobraževanje vzgojiteljic in vzgojiteljev o sodobni umetnosti  

• strokovne ekskurzije v Benetke, kjer si ogledajo najbolj znano svetovno razstavo 

Bienale sodobne vizualne umetnosti;

• predavanja strokovnjakov s področja sodobne umetnosti; spodbujanje k samoizobraževanju; 

• vrtec izdal knjigo Sodobna likovna umetnost v kurikulu vrtca (Zupančič, Duh)

• moja osebna izkušnja z vzgojiteljicami iz Vrtca Tezno (ki so s svojimi skupinami redne obiskovalke UGM):
razgledane na področju sodobne umetnosti, poznajo imena umetnikov in umetnic, ki ustvarjajo na aktualni
sceni vizualne umetnosti, sodobna umetnost jih navdušuje – z navdušenostjo nalezejo tudi svoje male
varovance; didaktično izredno dobro in z velikim entuziazmom prenašajo svoja znanja in izkušnje nanje.



Področje sodobnih medijev (fotografija, video) za katerega sicer opažamo, da se malo ali skoraj 
nič ne vključuje v delo z mlajšimi otroki, v vrtcu Tezno redno vključujejo. 



USTVARJANJE VIDEA

Mentorica: vzgojiteljica Tina Zajšek

• otroci spoznavajo sodobne medije na ustvarjalni način ter spoznavajo njihove kreativne ustvarjalne potenciale;

• veliko medpodročnega povezovanje: slika, nastopanje, literatura, zdravje, glasba … 





Sodelovanje z umetnico pri nastajanju 
instalacije v KiBeli. Otroci so v postavitev 
prispevali risbe. 



• strokovna podpora kolegicam v lokalnih 

vrtcih in šolah; 

• sodelovala na likovnih koloniji, na kateri je 

sodelovalo več okoliških vrtcev,  

• prvošolčki iz OŠ Gornja Radgona vsako 

jesen pridejo na obisk v njen atelje; 

predstavi jim osnovna umetniška orodja, 

sliko, kip, risbo, atelje in povem kaj o 

svojem delu; učenci se iz prve roke 

seznanijo s poklicem umtnice; 

• likovne delavnice za okoliške otroke / 5 –

10 let (s skupino se vsako leto srečamo 

tudi v UGM);

• svoje pedagoško delo prepleta s svojim 

umetniškim delom. 

Likovna delavnica med počitniškim 

varstvom na Ljudski univerzi Ptuj, v centru za 

družine – Špajza modrosti

Dober primer prakse / VVZ, OŠ1

VKLJUČEVANJE VIZUALNE UMETNICE SAŠE BEZJAK V LOKALNO OKOLJE 
(GORNJO RADGONO, PTUJ) 



UGM OD DOMA 

dostopno na spletni strani UGM, družabnih omrežjih, e-novičnikih, KUV, razlagam.si …  



E-gradiva pod nobenim pogojem ne morejo in 

ne smejo nadomestiti soočanja z umetnino v živo.

Lahko pa ga podpira. 

V kombinaciji s tradicionalnimi metodami muzejskega 

izobraževanja lahko raznoliko e-gradivo kakovostno prispeva 

k uresničevanju ciljev muzejske pedagogike in hkrati podpira 

uresničitev, razširitev ter dopolnitev šolskih kurikularnih ciljev. 

Hvala za pozornost! 

V imenu kolegov in kolegic iz ustanov s področja vizualne 

umetnosti NASVIDANJE MED UMETNINAMI  V ŽIVO! 


