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Predgovor

V preteklosti so bili učenci pasivni poslušalci in opazovalci, ki so snov spre-
jemali in jo kasneje reproducirali po navodilih učitelja. V učnem procesu je
bil aktiven predvsem učitelj, ki je posredoval znanje in podajal snov po uč-
nem načrtu (McFee, 1998; Suárez-Orozco, 2007; Tomić, 1997). Težko si tak na-
čin poučevanja predstavljamovdanašnjemčasu, saj so potrebedružbepred-
vsem po izoblikovanju aktivnih posameznikov, ki bodo samostojni, samoi-
niciativni, ustvarjalni, inovativni ipd. V sodobnem učnem procesu naj bi bili
učenci vključeni aktivno ter z lastnim miselnim delom reševali problemsko
zastavljene naloge. Učitelj naj bi učence usmerjal k pridobivanju različnih iz-
kušenj in celostnega ter trajnega znanja. Strategije poučevanja in učenja se
neprestano spreminjajo in izpopolnjujejo, vendar nikoli tako hitro kot v za-
dnjih nekaj letih. Zaradi zdravstvene situacije so prišle v ospredje različne
prožne oblike učenja, tudi pri poučevanju umetniških vsebin, tako glasbenih
kot likovnih. Šeposebej v zadnjemčasu se veliko raziskavusmerja vnačrtova-
nje in izvajanje učnega procesa na daljavo z uporabo različne informacijsko-
komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) (Bohak Adam in Metljak,
2022; Daffi, 2020; Divjak in Prevolnik Rupel, 2022; Gottardi in Gottardi, 2020;
Knapp, 2022; Patti, 2020).
Strokovnjaki s področja glasbene in likovne umetnosti se že vrsto let zave-

dajo tudi pomembnosti poznavanjaposebnostimedpredmetnihpovezavpri
poučevanju glasbenih in likovnih vsebin kot ene izmed prožnih oblik učenja.
Na to temo je bilo opravljenih veliko raziskav, ki so razkrile številne nejasno-
sti v praksi (Birsa, 2016; 2018; Drake, 1998; Drake in Burns, 2004; Fogarty, 2009;
Kopačin in Birsa, 2022; Sicherl Kafol, 2015; Tacol, 2002; 2007).
Predstavljena znanstvenamonografija bralcu daje vpogled v izpostavljene

teme, ki so zelo aktualne v današnjem času. Bodočim učiteljem razrednega
pouka bodo vsebine pomagale pri izpopolnjevanju njihovega znanja s po-
dročja glasbene in likovne didaktike. Razrednim učiteljem v osnovnih šolah
pa bodo spoznanja in ugotovitve v pomoč pri načrtovanju ter izvajanju pro-
žnegaučnegaprocesaglasbene in likovneumetnosti zmedpredmetnimi po-
vezavami ter vključevanjem IKT.
Poučevanje in učenje nista le procesa pridobivanja znanja in razvijanja

sposobnosti ter navad, temveč vplivata na trajne spremembe posameznika
(Suárez-Orozco, 2007).
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