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Disertacija Ive Nežič Glavica poleg uvoda obsega pet poglavji, ki se delijo na 
številna podpoglavja. V prvem poglavju avtorica predstavi dosedanja spoznanja 
in razvoj izkustvenega učenja, kjer ugotavlja, da veliko teoretikov in praktikov kljub 
uvajanju nekaterih tovrstnih pedagoških pristopov še naprej ostaja na kognitivni 
ravni poučevanja in učenja. V drugem poglavju avtorica smiselno preide k razis-
kovanju nastanka in razvoja integrativne geštalt pedagogike, v kateri najde ključne 
odgovore na v prvem poglavju nakazane izzive ter jo prepozna kot pot k preseg-
anju kognitivnih pedagoških in didaktičnih metod. Upoštevajoč razsežnosti celo-
stnega učenja in poučevanja na izkustveni ravni, identificira vlogo geštalt pedago-
gike in jo uspešno loči od drugih geštaltističnih pristopov – od geštalt filozofije in 
geštalt psihologije do geštalt terapije. Geštalt pedagogiko predstavi kot celostni 
proces formacije, kjer imajo posamezni terapevtski elementi preventiven pomen.

Kot odgovor na kognitivistično tradicijo vzgoje in izobraževanja, ki je (bila) pri-
sotna tudi na področju verske in religiozne formacije, v naslednjem poglavju pre-
ide k raziskovanju in umeščanju krščanske integrativne geštalt pedagogike, ki jo je 
začel razvijati avstrijski duhovnik in profesor ter psihoterapevt Albert Höfer. V 
njegov model, ki je patentiran pri Evropski uniji, avtorica smiselno umesti Gard-
nerjevo teorijo o več inteligentnostih ter v četrtem poglavju nadgradi dotedanja 
spoznanja s sodobnimi nevrološkimi ugotovitvami, celoto pa poveže z religiozno 
izkušnjo in religiozno dimenzijo izkustvenega učenja in poučevanja.

Poleg temeljito predstavljenih teoretičnih izhodišč je avtorica opravila tudi ob-
sežno in poglobljeno kvantitativno in kvalitativno empirično raziskavo, ki daje di-
sertaciji dodano vrednost. Pri tem je prišla do zanimivih in pomembnih rezultatov, 
ki bodo nedvomno vplivali na razvoj znanosti na tem področju – ne le v Sloveniji, 
temveč zagotovo tudi v evropskem prostoru. Potrdila je vse tri glavne teze diser-
tacije: 1. izkustveno učenje je konstitutivni element celostnega učenja; 2. izkustve-
no učenje je temeljno načelo integrativne geštalt pedagogike; 3. religiozno izkustvo 
in religiozna vzgoja sta relevantni in kompatibilni razsežnosti izkustvenega učenja 
in poučevanja.

Zaradi širokega ozadja virov in zlasti na podlagi večletne aktivne vpetosti v razvi-
janje krščanske integrativne geštalt pedagogike avtorica pridobljene empirične 
rezultate ne le »povzame«, temveč jih kritično interpretira, ob tem pa prepozna 
vrsto izzivov, s katerimi se soočajo sodobne pedagoške prakse in teorije. Iz empi-
ričnih in teoretičnih ugotovitev izpeljane smernice nakazujejo potrebo po prese-
ganju kognitivnih edukativnih pristopov ter zlasti po vključevanju sinergije med 
vsemi življenjskimi področji pri pedagoškem delu, kar zagotavljata prav celostno 
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učenje in poučevanje. Izkušnja deluje kot vir učenja, ki celostno oblikuje in trans-
formira posameznikov notranji svet ter ga prepleta z zunanjim učnim svetom. Čim 
bolj je učna vsebina povezana s konkretno življenjsko situacijo in izkušnjami po-
sameznika, tem bolj je relevantna in tem bolj je človek motiviran za učenje. V tem 
smislu so za celostno izkustveno učenje in poučevanje nedvomno najprimernejše 
humanistične in družboslovne vsebine, ki že po naravi odpirajo življenjska vpra-
šanja in jih ni težko prežeti z izkustveno razsežnostjo.

Avtoričine ugotovitve so poleg znanstvenega prispevka pomembna tudi za ap-
likacijo pastoralne in katehetske ter širše pedagoške dejavnosti, saj kažejo na to, 
da je sodobni človek odprt za religiozno dimenzijo življenja, ki ima nanj tako na 
ravni oblikovanja psihološke stabilnosti kot tudi socialnih odnosov pozitiven učinek, 
a le v primeru, če je človek postavljen v središče edukativnega procesa in je v njem 
spoštovan kot subjekt, ki si lahko vzame dovolj prostora za oblikovanje vizij in od-
govorov na temeljna življenjska vprašanja.
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