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Strokovno usposabljanje o pripravi e-gradiv za koordinatorje  kulturno-umetnostne
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Struktura predstavitve:  

• 1. subjektiven vpogled v stanje digitalnih muzejskih in 
galerijskih gradiv  s stališča likovne umetnosti in umetnostne 
zgodovine

• 2. kakšna gradiva učiteljica išče in kaj jo pri tem vodi/omejuje

• 3. vpogled v izobraževalno stran UGM 

• 4. vpogled še v kakšno drugo spletno izobraževalno stran 
galerij in muzejev

• 5. zaključek 



• Covid -19 je tudi nas (vzgojno izobraževalne ustanove in kulturne 
institucije)  dočakal nepripravljene. 

• Nekatere kulturne institucije že prej ponujale spletne vsebine in 
gradiva  kot podporo pouku in smo jih lahko učitelji takoj uporabili. V 
tekočem letu jih muzeji bogato dopolnjujejo, učitelj se že težko znajde.  

• Vsi deležniki smo se hitro in delovno odzvali – stanje digitaliziranih 
gradiv se je   v času zadnjega pol leta močno pomnožilo, tudi izboljšalo 
( delovni listi ob fotografijah umetnin, spletne galerijske sprehode, 
spletne razstave, kratke filme, ki naj bi nam približali razstavljene 
eksponate, prezentacije posameznih umetnin, najrazličnejši 
videoposnetki… )

1.  subjektiven vpogled v stanje digitalnih muzejskih in galerijskih gradiv  s stališča likovne 
umetnosti in umetnostne zgodovine



Kako vse lahko dostopna  e-gradiva slovenskih muzejev in galerij uporabimo  pri šolskem delu? 

- kot pripravo in motivacijo učencev in dijakov za obisk umetniške razstave (učenci in dijaki, ki so predhodno

informirani o ustanovi in vsebinah so veliko bolj pripravljani za sodelovanje na samem obisku razstave);

- kot učno gradivo po ogledu razstave – ponovitev, pomnjenje, povezovanje z novimi vsebinami;

- kot didaktično gradivo pri organiziranih dejavnostih ob razstavah;

- kot gradivo za samostojni obisk otrok, mladih,

- pri delu z otroci in mladimi s posebnimi potrebami;

- kadar zaradi nenadnih razlogov ni mogoče fizično izvesti napovedan obisk in ga ni mogoče

prestaviti na drugi termin;

- kot gradivo pri urah likovne umetnosti in drugih predmetih;

- kot gradivo za prostočasne/dodatne dejavnosti;

- …



• Pogost problem gradiv: 

- redkeje se prilagajajo natančnejšim učnim ciljem in vsebinam 

(interaktivni učni načrti - https://dun.zrss.augmentech.si/#/ )

- pogosto niso prilagojena različnim starostnim /zrelostnim 
skupinam otrok in mladostnikov (če že, pa naslavljajo najmlajše 7 – 12let)

- kvaliteta  gradiv

https://dun.zrss.augmentech.si/#/


1. starostna stopnja

2. v kateri didaktični fazi bo to gradivo uporabljeno in temu primeren format

3. cilji in vsebine, vezane na UN 

Nekateri cilji UN likovne umetnosti  v srednji šoli: 

• razvijajo zavest o razvoju likovne umetnosti;

• razvijajo opazovanje, opisovanje in občutenje umetnine;

• razvijajo znanja in spoznavajo metode za analizo in razumevanje likovnega izražanja;

• razumejo pomen sporočilnosti umetnine;

• gradijo zavedanje o družbeni vlogi likovne umetnosti.

• razvijajo ustvarjalnost, doživljanje in razumevanje likovne umetnosti; 

KATERE OD TEH CILJEV  TEŽJE RAZVIJAMO PRI IZOBRAŽEVANJU NA DALJAVO z uporabo pripravljenih spletnih gradiv? 

.
2. kakšna gradiva učiteljica išče in kaj jo pri tem vodi/omejuje



UGM OD DOMA

http://www.ugm.si/izobrazevanje/ugm-od-doma/

V UGM smo v času zaprtja pripravili vrsto e-gradiv, katerih cilj je bil ohraniti stik z našimi obiskovalci, v

njih ohranjati potrebo in željo po obisku muzeja. Z njimi smo nagovarjali najmlajše, mlade in odrasle.

Redno smo pripravljali gradivo, ki je bilo dostopno vzgojiteljem/icam in učiteljem/icam, da so ga lahko

uporabljali pri pouku na daljavo.

3. vpogled v izobraževalno stran UGM 

http://www.ugm.si/izobrazevanje/ugm-od-doma/


E-GRADIVO, KI NAGOVARJA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE

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



Narodna  galerija- https://www.ng-slo.si/si/;  

• Impresionizem – celovit projekt 
https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/slovenski-
impresionisti-in-njihov-cas?id=4821; 

• Video predstavitve – strokovne razlage umetnin
• https://www.facebook.com/ngslo/videos/1501149173391788/

• Video razlage umetnin  nastale v projektu 
Naprej v preteklost 

• Aplikacija nexto – za maturante

4. vpogled še v kakšno drugo spletno izobraževalno stran galerij in muzejev

https://www.ng-slo.si/si/
https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/slovenski-impresionisti-in-njihov-cas?id=4821
https://www.facebook.com/ngslo/videos/1501149173391788/


Pokrajinski muzej Ptuj Ormož  https://pmpo.si/

• Ptujski muzej virtualno za šole: https://pmpo.si/aktualno/ptujski-muzej-virtualno-za-sole/

• virtualni sprehod https://artsandculture.google.com/streetview/pokrajinski-muzej-ptuj-
ormo%C5%BE/gQHLhyAZN4eWfw?sv_lng=15.8674934473715&sv_lat=46.4209351496441&sv_h=119.0024

5598245189&sv_p=-1.4455410701031894&sv_pid=lCjcfrAoQAy9XbgHjBdiXg&sv_z=0.7732167154290732;

• Turkerije http://museu.ms/dvex?id=848&template=4&pLanguage=sl; 

• Arheološke zbirke – bogato dkm.

https://pmpo.si/
https://pmpo.si/aktualno/ptujski-muzej-virtualno-za-sole/
https://artsandculture.google.com/streetview/pokrajinski-muzej-ptuj-ormo%C5%BE/gQHLhyAZN4eWfw?sv_lng=15.8674934473715&sv_lat=46.4209351496441&sv_h=119.00245598245189&sv_p=-1.4455410701031894&sv_pid=lCjcfrAoQAy9XbgHjBdiXg&sv_z=0.7732167154290732
http://museu.ms/dvex?id=848&template=4&pLanguage=sl


Narodni muzej – predstavitev umetnine - Emonski meščan 

• Narodni muzej – Emonski meščan 
https://www.nms.si/si/zbirke/znameniti-predmeti/709-Emonski-
mescan

• Prazgodovina https://www.nms.si/si/aktivnosti/872-150-000-let-
prazgodovine-v-eni-solski-uri (bogate spletne strani) 

https://www.nms.si/si/zbirke/znameniti-predmeti/709-Emonski-mescan
https://www.nms.si/si/aktivnosti/872-150-000-let-prazgodovine-v-eni-solski-uri


• Primeri različnih gradiv za diskusijo: 

• Tate Modern – osebje predstavi umetnino: 
https://www.youtube.com/watch?v=ONIUXi84YCc&feature=emb_rel_pause

• Predstavitev impresionizma: https://www.tate.org.uk/kids/explore/what-is/impressionism: 

MGLC Batič – delovni list kiparstvo : http://www.mglc-

lj.si/files/data/2_delavni_list_kiparstvo_spomateljesbatica_lek.pdf

Galerija Srbske matice v Novem Sadu Vasa Pomorišac, Portret hčerke

https://www.youtube.com/watch?v=HRigIlnu1Hk (interpretacija z animacijo)

Narodna galerija FORTUNAT BERGANT - https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/fortunat-

bergant?id=4743; 
ttps://fb.watch/4BwaZ-ClqL/

https://www.youtube.com/watch?v=ONIUXi84YCc&feature=emb_rel_pause
https://www.tate.org.uk/kids/explore/what-is/impressionism
http://www.mglc-lj.si/files/data/2_delavni_list_kiparstvo_spomateljesbatica_lek.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HRigIlnu1Hk
https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/fortunat-bergant?id=4743
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F4BwaZ-ClqL%2F%3Ffbclid%3DIwAR2EsQRDny2fxHZVnoE29Y6tsVwkaWXi-iFDhXQuhHXsqjDKz-cuRKevnjI&h=AT15_Gl_PtxhUqbgq8neSQJN3tYsYRdZGG-Lk4AwWfp67QNWTkrT6wD09H_oErsorHYskcSIUdhQJ7nYrPRw_4WJW6pk5fsmsCtMsTNCobWamQTWVQj00nsaw38th0K-imLk8A


5. Zaključek :

• 1.  Jasne in pregledne  izobraževalne spletne strani (starostno 
zrelost , učne cilje in vsebine UN)

• 2. Ravnovesje med kvaliteto in kvantiteto („manj je več“ )

• 3. Premislek  o izobraževalnih videih (format, tehnična pomoč 
srednjih medijskih šol)  

• 4. Muzejska “bralna“ značka


