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POVZETEK 

V sodobnem svetu vse več ljudi potrebuje vedno raznovrstnejše oblike pismenosti in vse višje 

stopnje njenih posameznih oblik. Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, 

da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, 

tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, v šoli, na delovnem mestu in v družbi. 

Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in 

ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju 

(Nacionalna strategija za razvoj pismenosti 2005, str. 6). 

Zgodnjo pismenost, ki jo imenujemo tudi porajajoča se pismenost, pridobivajo otroci 

spontano in samoiniciativno daljše časovno obdobje v času pred šolskim opismenjevanjem. 

Obsega predbralne in predpisalne spretnosti; v časovnem zaporedju otrok najprej razvije 

koncept tiska, nato grafično in fonološko zavedanje ter zavedanje o glasovno-črkovni 

skladnosti in besedno branje z dekodiranjem (Grginič 2005, str. 68). 

V prvem delu magistrske naloge sem predstavila temeljne teoretične poglede na zgodnjo 

pismenost. Opredelila sem osnovne dejavnike zgodnje pismenosti, ki so nujni za vsebinsko 

razumevanje predstavljene teme. Sledi opis spoznavnega razvoja v povezavi z razvojem 

zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju. Pomembno je, da vzgojitelji upoštevajo stopnjo 

razvoja posameznega otroka in ji prilagodijo aktivnosti, vsekakor pa naj ne bi učenja 

avtomatično prilagajali ustaljenemu vrstnemu redu. Analizirala sem Kurikulum za vrtce 

(1999) glede na dejavnosti, povezane z zgodnjo pismenostjo. To je izhodišče za empirični del, 

v katerem sem na podlagi raziskave ugotovila, kakšno je mnenje vzgojiteljev o njihovem 

izobraževanju na pedagoški fakulteti, ki so jo obiskovali (UL, UM, UP), in ali se dodatno 

strokovno izobražujejo na to temo ter imajo usvojene sodobne didaktične strategije in dovolj 

ustreznih didaktičnih sredstev za razvijanje zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju. 

V magistrskem delu sem uporabila termina zgodnja pismenost in porajajoča se pismenost, saj 

sta v slovenski strokovni literaturi v zadnjem desetletju uveljavljena termina. 

Ključne besede: zgodnja pismenost, porajajoča se pismenost, otrok, predšolsko obdobje, 

vzgojitelj, kompetentnost, didaktična sredstva 

 



ABSTRACT 

 
In the modern world, more and more people need several various forms of literacy and higher 

levels of its particular forms. Literacy is continuously developing capability of individuals so 

they can use socially accepted arranged systems of symbols for receiving, understanding, 

making and usage of the text for living in the family, school, work unit and in society. The 

knowledge and skills gained, as well as the capabilities of individuals being developed, enable 

an individual a successful personal growth and responsible behaviour in professional and 

social life (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti 2005, page 6). 

The early literacy which is also called arising literacy is gained by the children spontaneously 

and on their own initiative for a longer period of time in the time before school literacy 

process. It contains pre-reading and pre-writing abilities; in the time sequence a child first 

develops a concept of printing, next comes graphic and phonologic awareness as well as the 

awareness of sound-letter accordance and word reading with decodation (Grginič 2005, page 

68). 

In the first part of my Master’s degree paper I presented fundamental theoretical ideas of early 

literacy. I defined the basic components of early literacy, which are essential for content 

understanding of presented topic. Then it follows the description of perceiving development 

in the correlation to development of early literacy at the preschool period. It is important that 

the pedagogues consider the level of development of particular child and adjust to it the 

activities; definitely the learning should not be adjusted automatically to the steady process 

order. I have analysed the Curriculum for kindergartens (1999) as regards to activities 

connected to early literacy. This was the starting point of the empirical part in which I have 

found out, basing on the research, what is the opinion of pedagogues about their education at 

the Faculty of education which they attended (UL, UM, UP) and whether they are extra                     

professionally educating themselves concerning this topic; whether they assimilated modern 

didactical strategies or whether they have enough suitable didactical sources for developing 

early literacy at the preschool age.  

In my Master’s degree paper I used the terms early literacy and arising literacy, which are 

regular terms at Slovene specialist literature in the last decade. 

Key words: early literacy, arising literacy, child, preschool age, pedagogue, competence, 

didactical sources  
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I. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 UVOD 

Številne raziskave o zgodnji pismenosti osvetljujejo prvo stopnico v otrokovem razvoju 

pismenosti. Vzgojiteljem bi bilo treba ob sicer zelo kakovostno zastavljenem Kurikulumu za 

vrtce (1999) ponuditi dodatne usmeritve za razvijanje zgodnje pismenosti v vrtcu. 

Pismenost, ki jo v ožjem pomenu besede razumemo kot zmožnost razumevanja in izražanja 

pisne besede, je dolgo časa veljala za merilo razvoja civilizacije. To velja tudi v 21. stoletju, 

vendar pa moderna družba od posameznika pričakuje, da razvije sposobnosti razmišljanja, 

komunikacije, ustvarjanje novih znanj, kolektivnega sodelovanja in reševanja problemov, 

slednje pa narekuje tudi spremembe v začetnem opismenjevanju. Tako cilji niso le 

posameznikovo obvladovanje osnovnih komunikacijskih spretnosti, ampak je cilj doseči višjo 

raven pismenosti, t. i. razmišljujočo ali kritično pismenost (Magajna in Pečjak, v Marjanovič 

Umek in Fekonja 2002, str. 8). 

Z razvojem pismenosti je šola nastala in širjenje pismenosti je bil njen cilj. Kot že rečeno, tudi 

danes pismenost razumemo kot temeljno orodje sodobne civilizacije, seveda razumljeno v 

najširšem pomenu; ne več le z uporabo pisnih simbolov, temveč simbolov in komunikacij 

vseh vrst, navsezadnje tudi komunikacij v prostoru državljanstva, kjer lahko »državljansko 

pismenost« razumemo kot spretnost delovanja v družbenem sistemu, kot pogoj aktivnega 

državljanstva (Grosman 2010). 

Razvoj zgodnje pismenosti pri otroku poteka po določenih zakonitostih in je pogojen z 

njegovim zaznavnim in miselnim razvojem. Razvijanje nekaterih sposobnosti, spretnosti in 

znanja v posameznih obdobjih bralnega razvoja pomembno vpliva na celotni potek razvoja 

posameznikove pismenosti. V začetnem obdobju učenja branja in pisanja, ko otrok prehaja na 

abecedno branje, je pisanje v najtesnejši povezavi s sposobnostjo členjenja besed na glasove, 

sposobnostjo hitrega pretvarjanja glasov v pisne ustreznice in pisnih ustreznic v glasove, 

sposobnostjo spajanja glasov v besede in sposobnostjo manipuliranja z glasovi (Zorman 2005, 

str. 69). 

Začetni bralni in pisalni razvoj otroka je pogosto opisan kot proces spontanega odkrivanja 

pismenosti, t. i. porajajoča se pismenost (»emergent literacy«). Porajajoča se pismenost izhaja 

iz porajajočega se branja (»emergent reading«) (Grginič 2007, str. 20). 
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E. Sulzby (1999 v Grginič 2005) porajajoče se pisanje definira kot pisalno vedenje mlajših 

otrok pred razvojem formalne pismenosti. Preden začne otrok pisati v skladu z dogovorjenimi 

jezikovnimi pravili, poskuša pisati na različne načine; spontane oblike pisanja zajemajo čačke, 

risanje, nefonetične črkovne verige, posnemanje formalnega pisanja, lažne črke in posebne 

oblike. Pri pisanju si pomaga z izmišljenim črkovanjem, ko glasovom prireja črke, a jih pri 

tem še izpušča ali uporablja napačne. Domiselno črkovanje je dolgotrajen, nepretrgan niz v 

razvoju, v katerem se otroci pomikajo od lastnega sistema črkovanja k standardnemu, 

konvencionalnemu, pri katerem upoštevajo pravila formalnega pisanja.  

Zgodnjo pismenost, ki vključuje tudi porajajočo se pismenost, pridobivajo otroci spontano in 

samoiniciativno daljše časovno obdobje v času pred šolskim opismenjevanjem. Obsega 

predbralne in predpisalne spretnosti, v časovnem zaporedju otrok pa se najprej razvije koncept 

v tisku, nato grafično in fonološko zavedanje, zavedanje o glasovno-črkovni skladnosti ter 

besedno branje z dekodiranjem. Številne raziskave so potrdile vpliv predšolske pismenosti na 

bralni in pisni uspeh v šoli (Grginič 2005, str. 70). 

 

2 POMEN SPOZNAVNEGA RAZVOJA OTROK 

Otrokov razvoj pomeni spremembe v biološkem, socialnem, čustvenem in spoznavnem 

vedenju v povezavi z dozorevanjem ter vplivi izkušenj in učenja. Gre za stalen proces, ki 

vključuje kvantitativne in kvalitativne spremembe v razvoju, integracijo med razvojnimi 

področji in različne interakcije med dejavniki okolja. Stalno prepletanje razvojnih področij se 

kaže v že specifičnem načinu doživljanja, razumevanja, mišljenja, izražanja, socialnega 

vedenja na posameznih kvalitativnih stopnjah razvoja (Marjanovič Umek 1992). 

Sodobne razvojno psihološke teorije (Watson 1996; Marjanovič Umek 2001, 2002) 

predstavljajo otroka v današnjem času mnogo bolj spoznavno in socialno kompetentnega, saj 

že v predšolskem obdobju preseže egocentrizem, zmore prevzeti perspektivo drugega, razvije 

koncept prijateljstva. Otrok svoje miselne strategije uporabi za metareprezentacijo, 

komunikacijo in metakomunikacijo. 

 

3 RAZVOJ MIŠLJENJA 

S predopismenjevanjem se povezuje predoperativna stopnja, z opismenjevanjem pa stopnja 

konkretnih operacij. 
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Po Piagetu (1962 v Grginič 2005) poteka otrokov razvoj mišljenja v štirih stopnjah, te so: 

senzomotorna (0–2 leti), predoperativna (2–7 let), konkretno operativna (7–11 let) in stopnja 

formalnih operacij (11–15 let). Otrokovo vlogo vidi v aktivnem ustvarjanju lastnega mišljenja 

pod vplivom delovanja psihičnega in socialnega okolja.  

Predoperativna stopnja obsega predpojmovno, ki traja od drugega do četrtega leta, in 

intuitivno predstopnjo, ki traja od četrtega do šestega/sedmega leta (Labinowitz 1989, str. 97). 

Ena glavnih značilnosti predpojmovne predstopnje je centracija, usmerjenost otrokove 

pozornosti le na eno značilnost v problemski situaciji in zanemarjanje drugih (Piaget, v 

Papalia, Olds in Feldman 2003; Pečjak 2000). Ena od oblik centracije je egocentrizem, pri 

katerem otrok še ni sposoben ločiti lastne perspektive od perspektive drugih. Otroci vidijo 

sebe kot središče sveta. 

Otrok napreduje na simbolnem nivoju (delovanju), vendar pa je njegova sposobnost logičnega 

mišljenja v začetnem obdobju predoperativnega mišljenja še nefleksibilna, kar se kaže v 

ireverzibilnosti; v mislih se namreč še ni sposoben vrniti na izhodiščno stanje oziroma 

razumeti, da operacija poteka v dveh smereh. Prav tako otroci še niso sposobni razumeti 

konverzacije, kar pomeni, da dve stvari ostaneta enaki, tudi če spremenita obliko, pod 

pogojem, da ničesar ne dodamo ali odvzamemo. Piaget je ugotovil, da otroci dojamejo to 

operacijo na stopnji konkretnih operacij. Niso še zmožni seriacije, razvrščanja predmetov po 

vrstnem redu glede na lastnosti, po sistemu poskusov in napak. Na tej stopnji manjši otrok 

združuje in ureja predmete po podobnosti, klasifikacije predmetov po dveh različnih lastnosti 

pa še ni zmožen (Grginič 2005, str. 43). 

Intuitivna podstopnja pomeni prelom v otrokovem mišljenju v smislu predstav, simbolov in 

pojmov. Njegovo mišljenje ni več povezano le z zunanjo zaznavno-gibalno dejavnostjo, pač 

pa že s ponotranjenjem – intuitivno. Pojavljata se obliki notranjega predstavljanja, kot sta 

posnemanje (imitacija) in domišljija, ki se kažeta v simbolni igri. Marjanovič Umek in Kavčič 

(2001, str. 39) menita, da gre za pretvarjanje, odmik od realnega k predstavnemu, fleksibilnost 

v mišljenju, decentriranje mišljenja, reverzibilnost in dekontekstualizacijo. 

Otrok v igri reprezentira neko dejanje, predmet, osebo ali pojav iz realnega ali domišljijskega 

sveta. Pri tem uporablja simbole (gibe, govor), s katerimi posnema konvencionalna dejanja 

oziroma v igri uporabi predmete v enake namene, kot jih imajo ti predmeti v 

konvencionalnem svetu (Duran 1995). 
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Simbolne transformacije, ki jih otrok uporablja v igri, so mnogovrstne in se odvijajo na ravni 

rabe predmetov (predmetna transformacija), dejavnosti in na ravni namišljenih situacij 

(Marjanovič Umek 2001, str. 70). Ena glavnih lastnosti je reverzibilnost, to je sposobnost 

otroka, da na miselnem nivoju opravi pot v eni smeri in se v mislih vrne v začetni položaj, 

npr. iz konteksta simbolne igre se kadarkoli vrne v realnost. 

V jezikovni igri potekajo jezikovni preobrati, konzervacija in metakomunikacija, otroci 

razvijejo možnost metareprezentacije, lahko privzemajo in razumejo perspektivo drugega 

(Marjanovič Umek in Lešnik Musek 1999, v Marjanovič Umek in Kavčič 2001). 

Konzervacija pomeni, da otrok v igri ohranja namišljene identitete igrač in igralnih 

pripomočkov. Otroci so sposobni seriacije. Simbolna igra pa vpliva tudi na govor (bogatejše 

besedišče, uporaba kompleksnejšega jezika), na spontano izražanje v sociodramski igri, 

večanje števila socialnih interakcij (večja socializacija) in razvoj različnih spretnosti. 

Konkretno operativna stopnja je značilna za obdobje od 7 do 11 let, ko se v otrokovem 

mišljenju razvijejo sposobnosti, ki jih imenujemo operacije. Bistvo konkretnih operacij je, da 

potekajo na miselni ravni ob dejavnostih s konkretnimi predmeti, otrokovo mišljenje je še 

vedno na konkretni ravni. Otrok ni več vezan na eno značilnost, pač pa je zmožen 

decentriranja; to je sposobnost razmišljanja o predmetu ali osebi kot o dveh stvareh hkrati. 

Zmožen je usmerjati pozornost na več vidikov predmeta, osebe in situacije, s čimer je 

presežena egocentričnost otrokovega pogleda. Dekontekstualizacija je vezana na fizično 

okolje in vključuje miselne operacije klasifikacije, seriacije in konzervacije, decentracija pa 

na socialno okolje; obe sta med seboj tesno povezani. Otroci med sedmim in osmim letom 

lahko uvrstijo predmete v dve prekrivajoči se skupini in utemeljijo svojo izbiro (Labinowitcz 

1989, str. 97). 

Miselni napredek omogoča otroku decentriranje tudi na socialnem področju – pri socialnih 

reakcijah – in moralnem presojanju različnih postopkov, kjer se kaže decentracija kot 

otrokova sposobnost zavzemanja perspektive drugih, v igri vlog je še vedno on in hkrati 

oseba, katere vlogo igra (Marjanovič Umek, 2001, str. 69; Horvat in Magajna 1989). Med 

igralnimi aktivnostmi vse bolj prevladujejo igre, ki vključujejo procese analize in sinteze, ter 

igre z določenimi pravili. 

Simbolno vedenje v igri se povezuje z razumevanjem simbolnega (predstavljajočega) sistema, 

kot je pisni jezik. Piaget in Vigotski v svojih delih ugotavljata, da razvite sposobnosti za 

ravnanje s simbolnim sistemom omogočajo izjemno pospeševanje otrokovega razvoja 

pismenosti (Elkonjin, 1984; Labinowitcz 1989 v Grginič 2005). 
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Pri primerjanju Piagetevih in behaviorističnih stališč lahko ugotovimo, da obstaja pomembna 

razlika v ciljih učenja in v pojmovanju učenčeve aktivnosti. Medtem ko behavioristična 

teorija razlaga posredovanje spoznanj, ki jih učenec pridobiva s poslušanjem, z zunanjo 

motivacijo, pri čemer je vloga učenca pasivna, pa Piaget kot predstavnik kognitivne smeri 

meni, da otrok aktivno oblikuje spoznanja v skladu z notranjimi strukturami prek nepretrgane 

interakcije z okoljem in ne prek pasivnega sprejemanja iz okolja. Pri tem pri otroku 

prevladuje notranja motivacija (Labinowicz 1989 v Grginič 2005; Anning 1997). Vigotski 

(Grginič 2005) vidi vlogo učitelja v aktivnem delovanju, s katerim pospešuje otrokov razvoj k 

naslednji stopnji; na splošno otrok pridobiva znanje v socialnih, zunanjih procesih, Piaget (v 

Grginič 2005) pa v omogočanju priložnosti za preizkušnje, v katerih se otroci učijo z lastno 

aktivnostjo in ustvarjalnostjo. 

V drugem in tretjem poglavju sem predstavila pomen spoznavnega razvoja otrok in razvoja 

mišljenja. Poznavanje slednjih je pomembno za kakovostno delo vzgojitelja z otroki. V 

nadaljevanju bom predstavila različne definicije pismenosti, opredelila bom opismenjevanje, 

predstavila teorije pismenosti ter vrste pismenosti glede na starostno obdobje.  

 

4 PISMENOST 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1979) je pismenost definirana kot znanje branja in 

pisanja. Pismen je torej tisti, ki zna brati in pisati. Pomembno je poudariti, da so za učinkovito 

pismenost odraslih zelo pomembni prvi koraki do pismenosti (Skubic 2008). 

Branje in pisanje sta kompleksni in zahtevni dejavnosti. Dejavnike, ki vplivajo na učenje 

branja in pisanja, bi lahko razdelili v dve skupini: v prvo skupino sodijo tisti, ki izvirajo iz 

otroka, v drugo skupino pa dejavniki okolja.  

Pomembno je poudariti, da otrok razvija sposobnosti za učenje branja in pisanja celo 

predšolsko obdobje. Pripravljanje otroka na branje in pisanje je postopen in dolgotrajen 

proces, ki mu pravimo obdobje porajajoče se pismenosti. Izraz kaže, da se pismenost poraja, 

rojeva od trenutka, ko otrok prvič vzame v roke svinčnik in začne čečkati ali slikanico in se 

pretvarja, da jo bere, do trenutka, ko se v šoli dejansko uči branja in pisanja (Pečjak 2004, str. 

8). 

Pismenost je kompleksen proces, ki so ga psiholingvisti definirali na več načinov. V ožjem 

pomenu je najpogosteje definirana kot človekova sposobnost branja in pisanja. M. Cenčič 
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(2000) jo opredeljuje kot zapleteno, sestavljeno ter povezano dejanje in proces, ki ne obsega 

le branja in pisanja, ampak tudi govorjenje in poslušanje. Še natančnejša definicija pismenosti 

vključuje tudi druge ustvarjalne in analitične sposobnosti ter znanja na določenem področju 

(Anderson in Pearson 1984; Snow, Barnes in Grifin 1998). 

Nekateri avtorji opredeljujejo pismenost kot družbeno dejavnost in ne samo kot preprosto 

veščino, ki jo učijo v šolah in je odmaknjena od drugih družbenih kontekstov (Delgado-

Gaitan 1994; Street 1984). 

Slovenski raziskovalci se pismenosti lotevajo predvsem z jezikovnega in psihološkega vidika. 

Z jezikovnega vidika je proučevanje pismenosti usmerjeno predvsem na strukturo jezika, če 

pa izhajamo iz komunikacijskega modela opismenjevanja, smo pozorni na enakovredno 

vključevanje vseh štirih komunikacijskih dejavnosti: govorjenja, poslušanja, branja in pisanja 

(Križaj-Ortar in Bešter 1995, 2000; Pečjak 2000). Te dejavnosti so namenjene medsebojnemu 

sporazumevanju ter vplivajo na socialni in osebnostni razvoj posameznega učenca, v naslednji 

fazi pa je jezikovni pouk namenjen spoznavanju sistema, strukture oziroma zgradbe jezika. 

Za pismenost je bistvena bralna zmožnost; to je sposobnost razumeti in uporabiti tiste pisne 

jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v družbi in so pomembne za posameznika (Elley, 

Gradišar in Lapajne 1995). 

Družba od posameznika pričakuje sposobnost razmišljanja in ustvarjanje novega znanja, 

komunikacije, skupinskega sodelovanja in reševanja problemov, to pa narekuje tudi 

spremembe v začetnem opismenjevanju. Cilji niso le obvladovanje osnovnih komunikacijskih 

spretnosti, pač pa sposobnosti rabe jezika za komunikacijo, razmišljanje in kritično 

vrednotenje; cilj je doseči višjo raven pismenosti, to je kritično in razmišljajočo pismenost 

(Magajna 1995; Pečjak 2000). 

 

4.1  OPREDELITEV OPISMENJEVANJA 

Začetno branje in pisanje je opredeljeno kot psihični in psihološki pojav, pouk začetnega 

branja in pisanja pa je tesno povezan z vzgojno-izobraževalnim procesom; prvega proučuje 

pedagoška psihologija, pouk opismenjevanja pa didaktika slovenščine. Opismenjevati pomeni 

učiti (poučevati) pisati in brati, opismeniti se pa naučiti se brati in pisati. Termin 

opismenjevati se povezuje z opismenjevanjem, to je poukom branja in pisanja, opismeniti pa z 

znanjem branja in pisanja. 
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Golli (1996) k opismenjevanju prišteva tudi razvijanje predšolske pismenosti, ki jo otrok 

spontano pridobiva pred vstopom v šolo. Začetno opismenjevanje opisuje kot fazo v procesu 

pridobivanja funkcionalne pismenosti, ki se neformalno začne v zgodnji predšolski dobi, 

nadaljuje pa formalno načrtno in sistematično s šolanjem, ter zaključi z doseganjem 

minimalnih standardov, ki se preverjajo z nacionalnim preizkusom. 

Končni cilj opismenjevanja je funkcionalna pismenost, otrokova sposobnost, da pridobljeno 

znanje pismenosti pravilno uporabi v praksi (prim. SSKJ 1994). V šoli so poleg slovnične 

zmožnosti pomembne tudi pragmatične, ki otroke vodijo do funkcionalne pismenosti. 

V zadnjih dveh desetletjih je pri raziskovanju šolske pismenosti vse pomembnejše odkrivanje 

otrokovih predopismenjevalnih dejavnosti v predšolskem obdobju in ugotavljanju vpliva t. i. 

porajajoče se pismenosti na šolski uspeh pri začetnem učenju branja in pisanja. 

Raziskovalci porajajoče se pismenosti opisujejo otrokove dosežke na tem področju kot 

njegovo samoiniciativno odkrivanje in raziskovanje pismenosti v okolju. V pismeni družbi se 

otrok že od zgodnjih let srečuje s pisnim jezikom, znake z napisi vidi na cesti, na naslovnici 

revij, ki jih berejo odrasli, v izložbah na prehranskih izdelkih, prepozna znane napise, na 

televizijskih zaslonih se srečuje z oglasnimi sporočili oziroma s simboli in znaki na ikonah na 

računalniku. Napisi otroka spremljajo na oblačilih in obutvah; ko zvečer poslušajo pravljico, 

lahko znake prepoznavajo v knjigi (Grginič 2005, str. 11). 

V vsakdanjih pisnih dogodkih pridobiva znanje o pomenu in oblikah tiska, ob pisnih 

dejavnostih staršev razvija željo, da se tudi sam udeleži in preizkusi v pismenosti, lastni 

dejavnosti – branje in pisanje – si prizadeva osmisliti. Večji del otrokovega predšolskega 

razvoja branja in pisanja poteka spontano in neopazno v vsakodnevnih dogodkih, dokler v 

določenem trenutku ne prepozna prvih črk ali besed. Miller (1996) primerja otrokovo 

abecedno znanje (glasov in črk) z vrhom ledene gore. Pod vrhom se skrivajo vsi tisti dogodki 

v vsakdanjem življenju otroka, ki vodijo do začetne pismenosti, do navideznega branja, 

poskusov pisanja, prepoznavanja posameznih glasov/črk, črkovanja, pisanja lastnega imena in 

slikovnega branja pogostih napisov v bližnjem okolju. Tako kot je pri ledeni gori opazen le 

vrh, medtem ko se večji del skriva pod vodo, tudi večji del otrokovega predšolskega razvoja 

poteka neopazno, dokler v trenutku ne prepozna posameznih črk in besed ter se porodi 

pismenost. 
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4.2  TEORIJE PISMENOSTI 

Pri razvoju otrokove zgodnje pismenosti se je najprej oblikoval razvojni vidik, ki daje 

prednost otroškemu dozorevanju (Gassell 1954, v Barratt-Pugh 2000). Na začetku dvajsetega 

stoletja so bili prepričani, da se otrok lahko opismeni šele, ko doseže določeno starost. Razvili 

so teste, s katerimi so ugotavljali otrokovo pripravljenost na pouk. Vpliv staršev na začetno 

opismenjevanje večinoma ni bil upoštevan in tudi otrokovo predznanje je bilo večinoma 

zanemarjeno. 

Kritika tega pogleda se je pojavila, ko se je razvilo spoznanje, da čeprav morajo biti otroci 

dovolj fizično razviti za šolo, lahko na ta proces močno vplivajo predbralne izkušnje otrok. 

Začele so se oblikovati razvojne teorije (Durkin 1966, v Durkin 1993) in uveljavljati 

programi, ki so vplivali na otroke že v najmlajših letih, še zlasti v vrtcih, z namenom doseči 

bralno pripravljenost. Ustanovljenih je bilo več predšolskih pripravljalnih programov, ki so 

vključevali delovne zvezke z natančno izdelanimi vajami, s katerimi so urili sposobnosti. 

Branje in pisanje so videli kot ločeni sposobnosti, ki so se ju otroci učili izolirano med 

sistematičnim frontalno vodenim poukom. Vendar še vedno niso poudarjali vloge staršev 

oziroma so jim celo svetovali, naj ne poskušajo vplivati na razvoj otrokove pismenosti v 

zgodnjem obdobju (Grginič 2005). 

V 70. letih so se pojavile teorije porajajoče se pismenosti (Clay 1979, v 1981; Goodman 1973, 

1979; Smith 1971, v Barratt-Pugh 2000), ki so se soočile z dotedanjimi videnji in 

razumevanjem začetnega opismenjevanja. Številni strokovnjaki so trdili, da branje in pisanje 

nista samostojni dejavnosti, ki bi ju bilo treba tako poučevati, temveč gre za precej 

kompleksnejši proces, ki se začne z otrokovim rojstvom. Dejavnosti, kot so branje, pisanje, 

govorjenje in poslušanje, so med seboj močno povezane, razvijajo se skupaj z otrokovo 

udeležbo v pisnih dogodkih. Družine in skupnosti so seznanjene, da izkušnje, ki jih 

omogočajo otrokom, pospešujejo porajajočo se pismenost. 

Sociološko-kulturološki pogled na začetno opismenjevanje se je pojavil v zgodnjih 90. letih 

20. stoletja, predvsem na trdnih temeljih teorij porajajoče se pismenosti in na teoriji Bordieua 

(1977, v Barratt-Pugh 2000), ki je pismenost definiral kot obliko kulturnega kapitala, ki ga je 

mogoče preoblikovati v družbeni status in premoženje. Sposobnosti otroka so tako določene z 

družbenim in kulturnim kontekstom, v katerem poteka poučevanje. Za vrednotenje šolske 

pismenosti imajo v zadnjih dveh desetletjih sociološko-kulturološki dejavniki vse večji 

pomen. 
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Predopismenjevalne spretnosti, ki jih otrok razvija v obdobju pred formalnim (šolskim) 

učenjem v okolju s tiskano besedo, imenujemo porajajoča se pismenost, medtem ko v šolskem 

obdobju v procesu sistematičnega opismenjevanja otrok razvija sposobnost branja in pisanja s 

končnim ciljem razviti funkcionalno pismenost. Raziskovalci so šolsko in predšolsko 

pismenost opredelili različno. 

Goodman (1982), Lomax in McGee (1987), Hibert (1978) in Teale (1984) opisujejo začetni 

bralni in pisalni razvoj otroka kot proces spontanega porajanja pismenosti t. i. porajajoče se 

pismenosti. Porajajoča se pismenost izhaja iz porajajočega se branja, pri katerem so 

jezikoslovci usmerili pozornost na predšolske otroke, ki so doumeli abecedno naravo pisnega 

jezika in začeli črkovati domiselno. Prvič je ime uporabljeno v doktorski disertaciji Marie 

Clay (1966, v 1979; Durkin 1993). 

Porajajoča se pismenost se pojavi neodvisno od formalnega učenja, v okolju s tiskano in 

pisano besedo (Teale in Sulzby 1986). Goodman (1984) ponazarja tak spontan začetek pisanja 

in branja s koreninami pismenosti, ki izvirajo iz vsakdanjih dogodkov v zgodnjih otroških 

letih. Znanje, ki ga otrok pridobiva v okolju s tiskano besedo pred formalnim 

opismenjevanjem v šoli, ko začne odkrivati pismenost v vsakdanjih dogodkih, razvijati 

strategije in oblikovati vedenje o pismenosti, imenujemo koncept porajajoče se pismenost 

(Tale 1997). 

Termin družinska pismenost se pogosto pojavi v povezavi s pismenostjo. Navadno jo 

definirajo kot koncept, ki vključuje naravno nastajajoče izobraževalne dejavnosti v okviru 

doma in družine. 

Razvojno sociokulturne teorije razlagajo porajajočo se pismenost in zgodnjo pismenost kot 

prepletenost miselnih in govornih procesov, ki so nujni predpogoj za razvoj pismenosti.  

Zanimiva je povezanost med govorom in teorijo uma (teorijo uma običajno opredelimo kot 

zmožnost zavedanja in razumevanja lastnih mentalnih procesov in mentalnih procesov drugih 

ljudi). Govor oziroma jezik kot simbolni sistem podpira otrokovo teorijo uma, ki 

posamezniku omogoča zavzemanje perspektive drugega. Za zavzemanje perspektive je 

potreben razvoj metamiselnih procesov (Marjanovič Umek 2007, str. 16). 

 

4.3  VRSTE PISMENOSTI GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE 

Razvoj zgodnje pismenosti je proces, v katerem se med seboj prepletajo vse sporazumevalne 

dejavnosti. V tem procesu je težko postaviti mejnike v smislu različnih stopenj pismenosti. Pri 
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začetnem razvoju pismenosti avtorice D. Barone, M. Mallette in S. X (2005, v Pečjak, 

Potočnik 2010) govorijo o treh stopnjah: stopnji porajajoče se pismenosti, stopnji začetne 

pismenosti in stopnji prehodne pismenosti (prehodne zato, ker gre za prehod k razviti 

pismenosti, pismenosti kot je značilna za odrasle).  

V nadaljevanju predstavljam tabelo, ki ponazarja, kako prek kazalcev razvoja zgodnje 

pismenosti, to so branje, pisanje in poznavanje besed, določamo in interpretiramo različne 

stopnje zgodnje pismenosti. Za vsako od treh stopenj so značilne dokaj univerzalne 

zakonitosti, kar se tiče obnašanja kazalcev razvoja. To pomeni, da če želimo otroku določiti 

določeno raven zgodnje pismenosti, moramo analizirati tako njegovo branje in pisanje ter 

poznavanje besed. 

Tabela 1. Kazalci razvoja zgodnje pismenosti (D. Barone, M. Mallette in S. Xu 2005 v 

Pečjak in Potočnik 2010, str. 62) 

Stopnja Branje Pisanje Poznavanje besed 

Porajajoča se 

pismenost 

Nima predstave besede. 

Pretvarja se, da bere. 

Zapomni si znane tekste. 

Ko ga vprašamo o tem, 

kaj je prebral, lahko  

navede sicer posamezne 

delčke, ne obnovi pa celotne  

vsebine. 

Pretvarja se, da piše. 

Prepozna razliko  

med sliko in pisavo, 

oz. zapisom. 

Čečka besede. 

Za pisanje besed 

uporablja slučajno 

izbrane črke ali številke 

ali le začetne soglasnike. 

Začetna 

pismenost 

Ima predstavo besede. 

Bere besedo za besedo. 

Tudi pri tihem branju 

vokalizira (bere polglasno, 

šepetaje …). 

Če ga vprašamo, kaj je prebral,  

najbolj pogosto ponovi prebrano z  

istimi besedami. 

Piše črko za črko. 

Piše počasi, vendar 

druge osebe lahko 

preberejo, kaj je  

napisal. 

Ne piše veliko (teksta). 

Premakne se od uporabe 

začetnih in končnih so- 

glasnikov in začne v eno- 

zložne besede vključevati 

tudi samoglasnike (npr. 

PEK). 

Prehodna  

pismenost 

Bere tiho. 

Bere tekoče; pogosteje kot 

Piše lahko besedno za  

besedno in posamezne 

Ima predstavo o natančni 

izgovorjavi in zapisu  
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besedo za besedo bere skupine 

besed. 

Če ga vprašamo, kaj je prebral, 

lahko dobesedno obnovi,  

povzame vsebino s svojimi 

besedami ali pove lasten odnos 

do prebranega. 

skupine besed. 

Piše hitreje in napiše 

več oz. daljši tekst. 

V procesu pisanja 

se lahko usmeri na 

pomen povedi in ne 

le na zapis posamez- 

nih besed. 

večine besed. Težave 

ima lahko z zapisovanjem 

daljših, manj znanih besed. 

Prepoznava, da se določene 

besede zapišejo drugače kot 

se izgovorijo (npr. avto in  

ne auto). 

 

V zadnjih dveh desetletjih je pri raziskovanju šolske pismenosti vse pomembnejše odkrivanje 

otrokovih predopismenjevalnih dejavnosti v predšolskem obdobju in ugotavljanju vpliva t. i. 

porajajoče se pismenosti na šolski uspeh pri začetnem učenju branja in pisanja. Zato bom v 

nadaljnjih poglavjih sprva opredelila začetno opismenjevanje, porajajočo se pismenost in 

njene elemente. Na kratko pa bom predstavila tudi raziskave porajajoče se pismenosti, ki 

vedno predstavljajo izziv pedagoškemu delu. 

 

5 OPREDELITEV ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA 

Začetno branje in pisanje je opredeljeno kot psihični in psihološki pojav, pouk začetnega 

branja in pisanja pa je tesno povezan z vzgojno-izobraževalnim procesom; prvega proučuje 

pedagoška psihologija, pouk opismenjevanja pa didaktika slovenščine. Opismenjevati pomeni 

učiti (poučevati) pisati in brati, opismeniti se pa naučiti se brati in pisati. Termin 

opismenjevati se povezuje z opismenjevanjem, to je poukom branja in pisanja, opismeniti pa z 

znanjem branja in pisanja. 

Golli (1996, str. 9 v Golli, Grginič, Kozinc 1996) k opismenjevanju prišteva tudi razvijanje 

predšolske pismenosti, ki jo otrok spontano pridobiva pred vstopom v šolo. Začetno 

opismenjevanje opisuje kot fazo v procesu pridobivanja funkcionalne pismenosti, ki se 

neformalno začne v zgodnji predšolski dobi, nadaljuje pa formalno načrtno in sistematično s 

šolanjem, ter zaključi z doseganjem minimalnih standardov, ki se preverjajo z nacionalnim 

preizkusom. 

Pečjak (1999, str. 77) piše, da je cilj opismenjevanja funkcionalna pismenost, otrokova 

sposobnost, da pridobljeno znanje pismenosti primerno uporabi v praksi. V šoli so poleg 
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slovnične zmožnosti pomembne tudi pragmatične, ki otroke vodijo do funkcionalne 

pismenosti. 

Raziskovalci porajajoče se pismenosti opisujejo otrokove dosežke na tem področju kot 

njegovo samoiniciativno odkrivanje in raziskovanje pismenosti v okolju. V pismeni družbi se 

otrok že od zgodnjih let srečuje s pisnim jezikom, znake z napisi vidi na cesti, na naslovnici 

revij, ki jih berejo odrasli, v izložbah na prehranskih izdelkih, prepozna znane napise, na 

televizijskih zaslonih se srečuje z oglasnimi sporočili oziroma s simboli in znaki na ikonah na 

računalniku. Napisi otroka spremljajo na oblačilih in obutvah; ko zvečer poslušajo pravljico, 

lahko znake prepoznavajo v knjigi (Grginič 2005, str. 11). 

V vsakdanjih pisnih dogodkih pridobiva znanje o pomenu in oblikah tiska, ob pisnih 

dejavnostih staršev razvija željo, da se tudi sam udeleži in preizkusi v pismenosti, lastni 

dejavnosti – branje in pisanje – si prizadeva osmisliti. Večji del otrokovega predšolskega 

razvoja branja in pisanja poteka spontano in neopazno v vsakodnevnih dogodkih, dokler v 

določenem trenutku ne prepozna prvih črk ali besed. Miller (1996) primerja otrokovo 

abecedno znanje (glasov in črk) z vrhom ledene gore. Pod vrhom se skrivajo vsi tisti dogodki 

v vsakdanjem življenju otroka, ki vodijo do začetne pismenosti, do navideznega branja, 

poskusov pisanja, prepoznavanja posameznih glasov/črk, črkovanja, pisanja lastnega imena in 

slikovnega branja pogostih napisov v bližnjem okolju. Tako kot je pri ledeni gori opazen le 

vrh, medtem ko se večji del skriva pod vodo, tudi večji del otrokovega predšolskega razvoja 

poteka neopazno, dokler v trenutku ne prepozna posameznih črk in besed ter se porodi 

pismenost. 

 

6 PORAJAJOČA SE PISMENOST 

Porajajoča se pismenost kot mentalni proces, ki sledi linearnemu razvoju, ima svoje korenine 

predvsem v spoznavni psihologiji in psiholingvistiki (Razfar in Gutierrez 2003). Izraz 

porajajoča se pismenost je prvi opisal Clay (1966) v poznih šestdesetih letih prejšnjega 

stoletja, splošna opredelitev pojma pa izhaja iz knjige Emergantliteracy: Writingandreading, v 

kateri sta Teale in Sulzby (1986, v Whitehust in Lonigan 1998) porajajočo se pismenost 

opredelila kot spretnosti znanja in vedenja, ki se razvojno gledano pojavijo pred formalnim 

branjem in pisanjem. Če je bila v preteklosti pripravljenost za branje in pisanje opredeljena 

kot točka v času, ko je otrok pripravljen za učenje navedenih akademskih spretnosti, so avtorji 

s pojmom porajajoča se pismenost segli nazaj vse do dojenčkovih in malčkovih socialnih 
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interakcij z odraslimi in vrstniki ter njihovega zgodnjega govornega razvoja (Marjanovič 

Umek 2007). V Tabeli 1 (str. 16) je porajajoča se pismenost uvrščena kot prva stopnja 

zgodnje pismenosti in je predhodnica začetne pismenosti.  

V zadnjih petindvajsetih letih se je okrepil sociokulturni pogled na razvoj otroškega govora in 

pismenosti, ki poudarja pomemben odnos med jezikom in kulturo in razvojem (Bruner 1983; 

Langford 2005; Vigotski 1978). 

Vplivi okolja pred opismenjevanjem v vrtcu imajo pomemben vpliv na razvoj sposobnosti 

porajajoče se pismenosti, hkrati pa pomenijo dobro pripravo otroka na sistematično 

opismenjevanje (Pečjak 2004, str. 12). 

Porajajoča se pismenost je postopen in dolgotrajen proces, ki zajema večji del predšolskega 

obdobja. To je čas v razvoju otroka med najzgodnejšo pismenostjo, ko otrok čečka in se 

pretvarja, da bere, ter poznejšim učenjem branja in pisanja v šoli (Pečjak 2003, str. 119). 

Raziskave porajajoče se pismenosti so pokazale, da otroci pred vstopom v šolo že veliko vedo 

o pisnem jeziku, večina otrok pozna koncept o tisku, v prepoznanih napisih v prometu na 

reklamnih tablah že prepoznajo posamezne elemente – črke, kar jih vodi v nadaljnje 

spoznavanje, ko glasovom v govorjeni besedi prirejajo črke (Grginič 2005, str. 76). 

Otroci se postopoma in v daljšem časovnem obdobju približujejo pismenosti (od tod pojem 

porajajoča se pismenost), to pomeni, da ob pismenih spretnostih oblikujejo tudi učne 

strategije, ki jim pomagajo, da prihajajo do pisnega znanja, ki jih v tistem trenutku zanima. 

V Kurikulumu za vrtce (str. 33) je večina ciljev namenjena govorni, književni in knjižni 

vzgoji, področje predopismenjevanja pa je opredeljeno z naslednjimi cilji: 

- otrok spoznava simbole pisnega jezika, 

- prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in 

besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem, 

- razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti ter 

- spoznava knjigo kot vir informacij; knjigo, strip … 

- Ob upoštevanju ciljev in načel Kurikuluma za vrtce (prav tam) ter zakonitosti 

otrokovega psihosocialnega razvoja in raziskav porajajoče se pismenosti je mogočih 

več izpeljav. Za uvajanje pisanja je v Kurikulumu za vrtce še posebno pomembno 

upoštevati naslednja načela (Grginič 2005, str. 77): 

- Omogočanje pridobivanja temeljnih izkušenj. 
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- Spodbujanje in navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov; razvijanje 

predbralnih in predpisalnih spretnosti naj bi potekalo v čim bolj smiselnih okoliščinah, 

podobnih realnim pismenim dogodkom, v katerih bi uporabljali različne pismene 

pripomočke. 

- Možnosti izbiranja med različnimi dejavnostmi (branjem, pisanjem in risanjem); pri 

tem je pomembno, da vzgojitelji preprečijo pošolanje. Spodbujati morajo otroke, da 

sami iščejo rešitve, da med seboj izmenjavajo izkušnje s pisnim jezikom. 

- Upoštevanje vertikalne povezanosti oz. kontinuitete med vrtcem in šolo, kar omogoča 

otrokom varen prehod iz vrtca v šolo. 

 

6.1  RAZISKAVE PORAJAJOČE SE PISMENOSTI 

Raziskave porajajoče se pismenosti so vedno znova izziv pedagoškemu delu v vrtcu, iskanje 

novih, drugačnih možnosti pri vključevanju otrok v predšolske dejavnosti.  

Ugotovitve raziskave, ki sta jo leta 2001 opravila Whitehurstova in Loniganova (Grginič 

2007, str. 24), so poudarile pomemben vpliv predšolske pismenosti na bralni uspeh v šoli. 

Ugotovila sta, da je treba vplivati na razvoj otrokovih sposobnosti od zunaj na znotraj že v 

zgodnjem predšolskem obdobju, pri približno štirih letih, če želimo večji učinek na stopnje 

dekodiranja oz. na bralni proces v osnovni šoli. V raziskavi se je pokazalo, da otroci iz 

socialno šibkih družin zaostajajo v razvoju predopismenjevalnih spretnosti ob vstopu v šolo in 

nato pri formalnem branju in pisanju v prvem in drugem razredu. 

Iz dveh raziskav, ki sta jih opravili Mason (1980) in Grginič (2005, 2006) pri petletnikih, se je 

pokazala razlika v črkovnem znanju. V raziskavi Masonove je 92 % otrok poimenovalo vse 

črke, ki so jim jih pokazali, medtem ko je v naši raziskavi, ki je vključevala v povprečju tri 

mesece mlajše otroke, znalo zapisati in poimenovati vse črke abecede le 7,2 % otrok. Tudi v 

glaskovanju so se pokazale razlike; v raziskavi Masonove, je pravilno glaskovalo 55 % otrok, 

v naši 34,9 %. Pri primerjanju bralnih spretnosti so otroci v naši raziskavi pokazali boljše 

spretnosti, saj je kar 74,6 % otrok poiskalo pare, v raziskavi Masonove pa polovica. 

Vzroke za večje razlike v črkovnem znanju bi lahko iskali v različnih jezikovnih dejavnostih, 

v katerih so bili udeleženi petletniki. Pokazalo se je, da v tujini namenjajo večjo pozornost 

dejavnostim, v katerih se otroci srečujejo s črkami, prav tako pa tudi več dejavnosti, ki 

pospešujejo glasovno zavedanje (Grginič 2007, str. 26). 
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Iz primerjave predopismenjevalnih spretnosti je razvidno, da imajo otroci pri nas manjše 

črkovno znanje, razlike pa so se pokazale tudi pri glasovnem zavedanju. Veljalo bi upoštevati 

ugotovitve številnih raziskav o pomembnem vplivu otrokove predšolske pismenosti na 

dosežke pri formalnem učenju branja in pisanja. Večjo pozornost bi bilo treba nameniti 

razvoju predopismenjevalnih spretnosti, kot so spretnost vidnega in slušnega razločevanja 

besed na glasove/črke, razločevanje črk in glasov ter iskanje asociativne zveze med glasovi in 

črkami v govoru in tisku, pri tem pa še posebno skrb nameniti otrokom iz socialno šibkih 

družin (prav tam). 

Mnenja različnih raziskovalcev o tem, kako naj bi predšolski otroci razvijali predbralne in 

predpisalne spretnosti – ali prek direktivnega učenja/poučevanja ali pa tako, da se otrokom da 

možnost lastnega odkrivanja, preizkušanja pisnega jezika, se razlikujejo. Največja nevarnost 

se skriva prav v izbiri pravega pristopa. Pomembno je poudariti, da se v predšolskem obdobju 

otroci še vedno večinoma igrajo, so socialno motivirani, njihove potrebe po gibanju in govoru 

pa narekujejo oblike dela, značilne za predšolsko obdobje (prim. Rivalland 2000 v Grginič 

2005, str. 12). 

V prihodnosti bi bilo treba poskrbeti za vzpostavljanje kontinuitete razvoja pismenosti ob 

prehodu iz vrtca v šolo. Večji poudarek bi bilo treba dati izobraževanju učiteljev in 

vzgojiteljev na temo porajajoča se pismenost oz. zgodnjemu opismenjevanju. 

 

6.2  ELEMENTI PORAJAJOČE SE PISMENOSTI 

Tudi elemente porajajoče se pismenosti lahko razdelimo v dve veliki skupini. V prvo skupino 

sodijo tisti, ki izhajajo primarno iz otroka, v drugo pa tisti, pri katerih ima pomembno vlogo 

okolje. 

V prvo skupino lahko uvrstimo spretnosti in sposobnosti otroka, kako si otrok zapomni imena 

črk in jih med seboj povezuje, sposobnost razstavitve besede na posamezne zloge. Otrok ima 

tako razvito skladnjo, da v govoru zazna in popravlja slovnične napake. Pri otroku se začnejo 

pojavljati začetki pisanja, pri katerem piše tako, kot sliši. Zanima se za branje, kar kaže z 

željo, da mu odrasli berejo (prav tam).  

Drugo skupino elementov porajajoče se pismenosti predstavljajo sposobnosti in spretnosti 

otroka, na katere ima velik vpliv okolje. Ene od najpomembnejših sposobnosti so jezikovne 

sposobnosti, ki se kažejo kot otrokovo razumevanje pomena besed in znanja o tem, kako iz 

besede tvorimo slovnično pravilne povedi. Za ta razvoj je pomembno, da odrasli 
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pripovedujejo in berejo različne zgodbe. Tako ima otrok možnost, da prihaja v stik z 

različnim tiskanim gradivom – knjigami, časopisi in revijami (prav tam, str. 120). 

B. Jurišić (v Grginič 2005, str. 71–72) je pri slovenskih predšolskih otrocih raziskovala, kateri 

so pomembni elementi porajajoče se pismenosti za poznejše uspešno učenje branja in pisanja. 

Ugotovila je, da je pomembnih naslednjih sedem elementov: 

- zaznavanje in prepoznavanje tiska z okolja (npr. logotipi trgovin, krajev, ki se pogosto 

pojavljajo …); 

- spoznavanje s črkami (otrok išče enake črke, prepoznava črke med drugimi znaki, 

prepoznava črke, ki se pojavljajo v njegovem imenu in povezuje črke z imeni); 

- razgovorno branje (otrok posluša zgodbe, ki jih berejo odrasli, opisujejo slike in 

prepoznavajo zgodbe po naslovnici ter odgovarja na vprašanja v zvezi z vsebino); 

- razumevanje funkcije tiska (otrok čečka s pretvarjanjem, da nekaj piše, pozna smeri 

branja in pisanja ter razume, da je besedilo sestavljeno iz posameznih besed); 

- razumevanje navodil (otrok sledi preprostim navodilom z dvema informacijama, sledi 

zahtevnejšim navodilom z več informacijami); 

- glasovno zavedanje (otrok ločuje besede v stavku, prepoznava zloge, prepoznava 

posamezne glasove v besedi); 

- računalniško opismenjevanje (razumevanje, da računalnik uporabljamo za pisanje, 

uporaba miške, prepoznavanje in poimenovanje črk na tipkovnici, tipkanje svojega 

imena). 

Določenim elementom porajajoče se pismenosti je treba posvetiti pozornost celo predšolsko 

obdobje, drugi elementi pa sledijo razvojnim zakonitostim in določenemu vrstnemu redu ter 

so pomembnejši na začetni ravni pismenosti. 

Upoštevati moramo, da so med otroki iste starosti velike razlike v razvoju posameznih 

sposobnosti. Zato ni smiselno pretiravati z urjenjem otroka v teh elementih (prav tam, str. 

121). 

Otrok v predšolskem obdobju  pridobiva elemente porajajoče se pismenosti intenzivno in 

najuspešnejše preko igre.  
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6.3  POMEN IGRE PRI PORAJAJOČI SE PISMENOSTI IN PRI ZGODNJI 

PISMENOSTI 

Otroci bi morali imeti okolje obogateno s pismenostjo. Dobro pripravljeno okolje za igro zelo 

pozitivno vpliva na porajajočo se pismenost. Še posebno pomembni so knjižni kotički, 

različni kotički za dom, družino, frizerski salon in podobno, igre vlog, kotički za dramske 

igre. Ta prostor je izoblikovan tako, da otroke motivirajo za prostovoljno uporabo različnih 

pripomočkov in sodelovanje v opismenjevalnih dejavnostih. 

Pri porajajoči se pismenosti in s tem povezanim spoznavnim razvojem ima kot otrokova 

osrednja dejavnost v predšolskem obdobju pomembno vlogo igra. Poudarjena je vzgojna 

funkcija iger vlog, saj s tematiko medčloveških odnosov s poudarkom na vljudnem 

sporazumevanju, drugačnosti in prijateljevanju vplivamo na vljudno sporazumevanje in 

oblikovanje otrokovih vrednostnih stališč. 

 

6.3.1 POMEN SIMBOLNE IGRE NA PODROČJU PISMENOSTI 

Pomembno je ozaveščanje vzgojiteljev o pomenu simbolne igre na področju pismenosti. 

Simbolna igra ima pomembno vlogo v procesu poučevanja in učenja predšolskih otrok. Ena 

od oblik, v katerih se udejanja, je igranje vlog, ki predstavlja stopnjo napredka v razvoju 

otrokove igre kot načina učenja. S simbolno igro skozi različne dejavnosti vzgojitelji razvijajo 

sporazumevalne zmožnosti predšolskega otroka v obeh starostnih skupinah (tj. zmožnost 

govorjenja in poslušanja, predpisanja in predbranja), pri čemer se oblikujejo temelji otrokove 

pismenosti (Grosman 2008, str. 12). 

Simbolna igra je tesno povezana z jezikovnim razvojem. Različne stopnje jezikovnega 

pretvarjanja,so odvisne tudi od stopnje razvoja otrok (Kranjc in Saksida 2001, str. 81). 

Pomembno je poudariti, da so za učinkovito pismenost odraslih zelo pomembni prvi koraki do 

pismenosti, ki jih naredimo v zgodnjem otroštvu (Skubic 2008). 

Skozi simbolno igro otroci razvijajo vedenje o pismenosti, odkrivajo njen pomen, njeno rabo 

pa povezujejo z vsakodnevnimi dogodki v realnih okoliščinah (npr. nakupovalni seznam, ko 

se igrajo trgovino, kupovanje hrane z izdelanim označenim denarjem, pridobivanje recepta, 

ko se igrajo zdravnika itn.). 
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Zelo pomembno pri vsem tem je, da vzgojitelji in učitelji upoštevajo stopnjo razvoja 

posameznega otroka in ji prilagodijo aktivnosti, nikakor pa se ne priporoča, da učenje 

avtomatično prilagajajo vnaprej določeni shemi. Veliko otrok že v vrtcu pokaže interes za 

reševanje nalog. 

Različni avtorji, Miller (1996), Browne (1998), Cullinan (2000), Teale in Yukota (2000), so v 

raziskavah porajajoče se pismenosti predšolskih otrok odkrili, da so še zlasti pomembne tiste 

aktivnosti otrok, ki potekajo skupaj z odraslimi. Odrasli otrokom prenašajo informacije o 

tisku, knjigah, napisih tako, da jih nanje opozarjajo, se o njih pogovarjajo z njimi in v 

prisotnosti otrok izvajajo aktivnosti, povezane s pismenostjo. Te dejavnosti imajo za otrokov 

razvoj pismenosti tako velik pomen, da niso prepuščene le družinam, pač pa so v predšolskih 

in šolskih ustanovah vključene v program. 

 

6.4  DEJAVNOSTI ZA RAZVIJANJE PREDBRALNIH IN 

PREDOPISMENJEVALNIH DEJAVNOSTI 

V predšolskem obdobju po eni strani razvijamo ustrezne spretnosti in znanja porajajoče se 

pismenosti, po drugi pa oblikujemo takšno okolje, ki bo delovalo spodbudno na razvoj teh 

spretnosti (Pečjak 2003, str. 121). 

Te dejavnosti vključujejo različne vaje, večinoma so to didaktične igre za razvijanje 

grafičnega in fonološkega zavedanja, otrok se v obeh starostnih skupinah igra z glasovi, v 

drugem starostnem obdobju pa se začne igrati tudi s črkami. Predpisalne spretnosti 

(grafomotorične vaje) obsegajo vaje za koordinacijo (oči–roka) in vaje za zaznavanje 

prostorskih razmerij (najprej na lastnem telesu in nato v okolju). Sposobnost sledenja in 

razumevanja navodil je v opismenjevalnem procesu v šoli ključna, zato že v predšolskih 

ustanovah veliko pozornost namenjajo razvijanju teh sposobnosti, najpogosteje z družabnimi 

igrami, plesi in jezikovnimi igrami (Grginič 2005, str. 73). 

Že v prvem starostnem obdobju otroci spoznajo vlogo pisnega jezika – različne oblike in 

funkcije tiska – ter se seznanjajo s knjigami. Spoznavanje koncepta tiska poteka v interakciji z 

odraslimi ali sposobnejšimi otroki in z lastnim opazovanjem, zaznavanjem in poslušanjem 

sporočil v bližnjem okolju, družini in vrtcu. 

Razvijanje predpisalne spretnosti je v Kurikulumu za vrtce (1999) povezano s področjem 

gibanja, v katerem zasledimo dva pomembna cilja: razvijanje prstne spretnosti – finomotorike 

– in razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja, otrok pa mora razviti sposobnost vidnega 
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zaznavanja, tako da lahko uskladi vidno gibalne aktivnosti. Pripravljanje otroka na učenje 

branja in pisanja je postopen in dolgotrajen proces, ki mu pravimo porajajoča se pismenost 

(Pečjak 2004, str. 8). 

V drugem starostnem obdobju otroci še naprej spoznavajo koncept tiska ob vsakodnevnem 

stiku s tiskano besedo v knjigi in okoljskih napisih. V tem obdobju otroci prehajajo na 

intuitivno podstopnjo, zato se vse pogosteje udeležujejo simbolne igre v skupinah. Vzgojitelji 

pa v različnih problemskih situacijah tudi načrtno spodbujajo otroke k iskanju novih 

možnosti, v katerih bi lahko uporabili različne besedne zvrsti. Tretja možnost 

predopismenjevalnih dejavnosti so različne didaktične igre, kot so igre za razvijanje 

fonološkega in grafičnega zavedanja ter razvijanje grafomotorike. 

 

6.4.1 KOMPONENTE OTROŠKEGA GOVORA 

Moč otroškega govora je za razvoj pismenosti velikega pomena. Različni raziskovalci 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006; Hannon in Morgan 2005) menijo, da se razvoj 

zgodnje pismenosti povezuje z nekaterimi komponentami otroškega govora: pogovarjanje o 

otroških knjigah ter drugih zapisanih in tiskanih gradivih, pripovedovanje zgodbe, fonološko 

zavedanje in teorija uma ter jezik uma. 

Otroški govor spada med bolj zapletene psihične funkcije. Le-ta še posebej v obdobju 

dojenčka, malčka in otroka v zgodnjem otroštvu razvija količinsko izjemno hitro. Tako otrok 

tudi na ravni kakovosti že pri približno petih oz. šestih letih doseže stopnjo razvoja, da se 

lahko sporazumeva z okoljem ter razume govor drugih oseb (Karmiloff, Karmiloff-Smith v 

Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja v Kranjc, Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc 2007, str. 

327). 

Strokovnjaki, ki so pripadniki različnih teorij, skupno priznavajo, da je razvoj otroškega 

govora povezan z drugimi spoznavnimi procesi, npr. mišljenjem, spominom, 

pojmotvornostjo, socialnim spoznavanjem, teorijo uma (Bukatko in Daehler v Kranjc, 

Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc 2007, str. 328). Slednje potrjuje, da je previdnost pri 

oblikovanju nalog oz. lestvic, s katerimi ocenjujemo otroški govor ter pri interpretaciji 

rezultatov, še kako potrebna.  

Pri razvoju in oblikovanju merskih pripomočkov za ocenjevanje otroškega govora ne smemo 

spregledati dejstva, da so govorni preizkusi, čeprav priznavamo relativne univerzalne 

zakonitosti pri razvoju otrokovega govora, kulturno determinirani. To pomeni, da merski 
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pripomočki in lestvice zahtevajo pri prenosu iz enega v drugo kulturno in jezikovno okolje 

ustrezne vsebinske ter jezikovne priredbe. Če pa upoštevamo tudi nekatera splošna spoznanja 

o pripravi govornih lestvic, je treba upoštevati prav tako lastni razvoj govornega preizkusa 

(Kranjc, Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc 2007, str. 328). 

Tudi v Sloveniji so zgoraj citirane avtorice v meddisciplinirani skupini razvile in oblikovale 

merska pripomočka za ocenjevanje otroškega govora. 

Govorni preizkusi, s pomočjo katerih ocenjujemo govorno kompetentnost otrok v zgodnjem 

in srednjem otroštvu, velikokrat vključujejo naloge za preučevanje otrokove kompetentnosti 

pripovedovanja zgodbe oz. otrokove pragmatične zmožnosti uporabe jezika. Avtorice so v 

slovenskem prostoru, ob tem da so upoštevale nekatere tuje izsledke o ključnih merilih, s 

katerimi definiramo razvojno raven zgodbe, razvile postopek za ocenjevanje pragmatične rabe 

govora s pomočjo otroške zgodbe. Avtorice so pisale o merilih za ocenjevanje koherentnosti 

in kohezivnosti otroške zgodbe (Kranjc, Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc 2007, str. 328–

329). 

 

6.4.2 OTROKOVO PRIPOVEDOVANJE ZGODBE 

Pripovedovanje, poslušanje pripovedi, predvsem pa branje knjig otroku pomagajo, da spozna 

pisni jezik oziroma pisni način izražanja. 

Pomembno napovedno vrednost v otrokovi zgodnji pismenosti ima tudi otrokovo 

pripovedovanje zgodbe (Karmiloff in Karmiloff-Smith 2001, v Marjanovič Umek 2007), ki 

vselej zahteva decentrirano mišljenje in pragmatično rabo govora. Otrok zmore dogodke, 

misli, čustva in socialne odnose ustrezno časovno in vzročno povezati v celoto, pri čemer 

zmore zavzeti perspektivo drugega, razumeti govor drugih in v govoru rabiti veliko besed in 

različne besede, tudi metafore, meta jezik. Moč pripovedovanja je tudi v tem, da sta 

pripovedovalec in poslušalec v neposrednem stiku in da si otrok in odrasli izmenjujeta vlogo 

pripovedovalca (Knaflič 2009). 

Pripovedovanje zgodbe, podobno kot simbolna igra, vključuje otrokovo sposobnost 

reprezentacije, saj bi lahko pripovedovanje zgodbe poimenovali »verbalna simbolna igra«. 

Otroške zgodbe so z vidika razvojne ravni različne, kar je povezano z otrokovo starostjo, pa 

tudi z drugimi dejavniki, kot sta npr. vsebina in vrsta ilustracij, ob katerih otrok pripoveduje 

zgodbe, otrokova izpostavljenost branju otroške literature (Marjanovič Umek, Fekonja in 

Kranjc 2004). Rezultati novejših raziskav pa potrjujejo, da ima tudi gledanje otroških 
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televizijski oddaj pomembno vlogo v razvoju otrokovega pripovedovanja zgodb, branja in 

pisanja. Vsebine teh oddaj so namreč lahko dobra spodbuda za otrokovo simbolno igro, zlasti 

za igro vlog in pripovedovanje zgodb, ki praviloma zahtevajo velik miselni napor otrok, ki 

spremljajo dogajanja, vezana na različne socialne vloge (Marjanovič Umek 2007). 

 

6.4.3 POMEN TISKANEGA GRADIVA 

Otrokovo razumevanje funkcije tiskanega gradiva se razvije postopoma, prek začetne stopnje, 

na kateri otrok še ne razlikuje risbe od tiska. Sledi stopnja, na kateri tiskano besedilo otrokom 

predstavlja del jezikovnega sistema, in nato stopnja, na kateri otroci razumejo, da je med 

govorom in tiskanim oz. pisanim gradivom popolna korespondenca ter da lahko vse, kar 

govorimo, tudi zapišemo (Marjanovič Umek 2007, str. 16). Rezultati različnih raziskav 

ugotavljajo, da je otrokov zgodnji interes za tisk povezan s porajajočo se pismenostjo in 

kasnejšim uspehom pri branju. Ti otroci, ki kažejo zgodnji interes za tisk, opazijo tisk v 

svojem okolju in ga želijo prebrati oz. prepoznati njihova sporočila ter so pozneje, ko že znajo 

brati, pri branju vztrajnejši kot njihovi vrstniki, ki zgodnjega interesa za tisk niso izkazovali. 

Avtorji, ki opisujejo pomembno vlogo tiska in pisnega jezika v razvoju kasnejše pismenosti, 

opozarjajo, da navedene ugotovitve ne pomenijo, da bi bilo treba že v predšolskem obdobju 

otroke formalno opismenjevati, treba pa bi bilo načrtno in sistematično ustvarjati pogoje, v 

katerih bi otroci pri skupnem branju pogosto poslušali literarna besedila, se sami rokovali s 

slikanico, pripovedovali lastne zgodbe, uporabljali zgodnje pisanje v igri, dobili odgovore na 

vprašanja, kje je kaj napisano itn. Za vse otroke v obdobju zgodnjega otroštva je pomemben 

stik s tiskom v realnih situacijah, za otroke, ki kažejo v tem obdobju poseben interes za branje 

in pisanje, pa je prav, da jim omogočimo učenje v bolj formalnih oblikah poučevanja. 

 

6.5  DEJAVNIKI BRANJA IN PISANJA 

Pri izvajanju dejavnosti je pomembno vzgojiteljevo razumevanje in upoštevanje notranjih in 

zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na otrokov razvoj. 

Najpomembnejši dejavnik pri začetnem opismenjevanju je, sodeč po različnih raziskavah, 

govorna razvitost otroka (Golli 1996, v Zrimšek 2003, str. 44).  

Branje in pisanje sta v začetni fazi zaznavna procesa. Pri branju mora otrok zaznati (videti) 

črko in jo pretvoriti v glas, pri pisanju pa obratno – zaznati (slišati) mora glas in ga pretvoriti 
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v črko, zato se številni avtorji strinjajo, da je za učinkovito začetno branje in pisanje 

pomembna sposobnost zaznavanja, tako vidnega kot glasovnega (Pečjak 2004). 

Vse te sposobnosti se razvijejo predvsem v predšolskem obdobju. Pomembno je, da 

vzgojitelji dobro poznajo razvoj otroka in to pri svojem delu tudi upoštevajo. 

  

6.5.1 SPOSOBNOST VIDNEGA RAZLOČEVANJA IN GLASOVNEGA 

ZAZNAVANJA 

Razvoj vidnega razločevanja poteka od razločevanja predmetov, s katerimi se otrok 

vsakodnevno srečuje, prek razločevanja abstraktnejših oblik do razločevanja simbolov. Pri 

tem je za otroke v predšolskem obdobju značilen bolj celosten pristop k zaznavanju. Otroci 

prepoznavajo znake in vzorce glede na njihov splošni videz in obliko, niso pa še pozorni na 

podrobnosti (Pečjak 2004, str. 9). Praktična izkušnja je otrokom v veliko pomoč pri vidni 

zaznavi in razločevanju. Razvoj sposobnosti razločevanja črk je tesno povezan z razvojem 

otrokove sposobnosti za orientacijo. 

Sposobnosti glasovnega zaznavanja vplivajo na učinkovitost učenja branja in pisanja bolj kot 

sposobnosti vidnega zaznavanja. Sposobnost glasovnega zaznavanja je pomemben 

napovedovalec uspešnega začetka opismenjevanja oz. pogoj za opismenjevanje (Magajna 

1995; Pečjak in drugi 2000). K tem sposobnostim prištevamo sposobnost glasovnega 

razločevanja, sposobnost glasovnega razčlenjevanja in sposobnost rimanja – glasovno 

zavedanje. Sposobnost glasovnega razločevanja glasov se pri otroku razvija intenzivno od 

tretjega leta dalje, tako da večina otrok ob vstopu v šolo nima večjih težav s slušnim 

razločevanjem. 

Razumevanje povezanosti med fonemi in črkami zahteva poznavanje glasov za posamezne 

črke in glasov za posamezne kombinacije črk. Glasovno zavedanje se razvije v določenem 

zaporedju, skladno z otrokovim miselnim razvojem (Chard in Dichson 1999, v Marjanovič 

Umek 2007). 

1. Otrok najprej slušno zaznava in prepoznava rime v otroških pesmicah in izštevankah 

ter oblikuje besede, ki se rimajo; nato členi povedi na besede in se zaveda, da je 

vezano govorico mogoče členiti na manjše enote. 

2. Sledi otrokova možnost členjenja besed na zloge in spajanje zlogov v besede. 

Razvojno zahtevnejše je otrokovo členjenje besed na dva dela, in sicer začetnega ter 

končnega, in tvorjenje novih besed z danim začetkom in koncem. 
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3. Fonemično zavedanje – razvojno najvišja stopnja, ko otrok brez težav členi in spaja 

glasove ter manipulira z glasovi v besedi. 

Mnoge študije potrjujejo, da lahko s sistematičnim urjenjem pred začetkom 

opismenjevanja pomembno razvijemo sposobnosti glasovnega zavedanja in s tem 

vplivamo pozneje na boljše bralne in pisalne spretnosti otrok (Kozminsky in Kozminsky 

1995; Schneider, Roth in Ennemoser 2000, v Grginič in Župančič 2004). 

Zelo pomembno pri vsem tem ima spodbudno okolje za razvoj porajajoče se pismenosti 

(Pečjak 2004):  

- dosegljivost tiskanega gradiva (okolje, bogato s tiskom: knjige, revije, drugo tiskano 

gradivo); 

- urnik dela (natisnjen urnik dela vsebuje sličice in besede, tako da otrok povezuje 

tiskano besedo z dogodkom); 

- centri dejavnosti, povezani s posameznimi temami (npr. frizerski salon, zdravnik, pri 

čemer je v vsakem centru gradivo za branje in pisanje – knjige, revije, barvice, papir 

itn.); 

- čas za branje (dnevni plan bi moral vsebovati tudi čas za branje knjig in drugega 

gradiva, ki ga odrasli berejo otrokom in se potem skupaj pogovarjajo o prebranem). 

Sistematični vplivi okolja na opismenjevanje v okviru družine in vrtca pomembno vplivajo na 

razvoj sposobnosti porajajoče se pismenosti, hkrati pa pomenijo dobro pripravo otroka na 

sistematično opismenjevanje (Pečjak 2004, str. 13 v Grginič in Zupančič 2004).  

Simbolno igro razvijajo tudi vzgojitelji, predvsem igro vlog, ki ima pomembno mesto pri 

učenju predšolskih otrok (Kranjc 2001). Ob pestrem izboru pisnih predmetov, ki jih imajo 

otroci v igralnih kotičkih, lahko pri igri vlog spoznavajo raznovrstne oblike in funkcijo 

pismenosti, torej čemu so namenjeni ti predmeti. Otroci predmete združujejo z njihovo 

uporabo v realnem življenju, kar pomeni, da v igri predstavljajo orodje pismenosti, otroci jih 

uporabijo za »branje in pisanje«, kot to delajo odrasli. 

V igralnih kotičkih se ob dodatnih spodbudah odraslih in v raznovrstnem pismenem okolju 

poraja večji del pismenosti v predšolskem obdobju. Simbolna igra omogoča otrokom v tem 

starostnem obdobju realizacijo večine ciljev predopismenjevanja, kot so razvijanje 

predbralnih in predopisalnih spretnosti in sposobnosti, spoznavanje knjige kot vira informacij 
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in razvijanje jezikovne zmožnosti v različnih funkcijah in položajih ob vsakodnevnih 

dejavnostih in različnih socialnih situacijah. 

Pomemben vir učenja pa so dejavnosti, pri katerih vzgojiteljica ustvari okoliščine za 

oblikovanje vrste besedil, npr. prošnja, vabilo, opravičilo, čestitka, zahvala … Naloga 

vzgojiteljice je spodbujanje otrok, da ob problemskih situacijah v pogovoru razmišljajo, kaj in 

kako narediti npr. vabilo, zahvalo … 

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 35) so za obdobje od 3. do 6. leta navedena naslednja 

primera dejavnosti, ki vključujeta didaktične in družabne igre, otrok se igra z glasovi in 

črkami ter sodeluje v različnih družabnih in didaktičnih igrah, ki spodbujajo bogatenje 

besednega zaklada, obnavljanje in izmišljanje zgodb. 

Za razvijanje predbralne in predpisalne spretnosti so primerne igre, s katerimi se krepita 

fonološko in grafično zavedanje, ter vaje za razvijanje grafomotorike in sposobnosti 

zaznavanja prostora in orientacije v njem. Z igrami za razvijanje grafičnega zavedanja 

spodbujamo predvsem vidno zaznavanje in razločevanje znakov, simbolov, piktogramov in 

vzorcev. V igrah za fonološko zavedanje otroci vadijo poslušanje, sledijo navodilom, urijo 

slušni spomin, slušno razčlenjujejo povedi na besede, zloge, prepoznavajo in iščejo enake 

rime in aliteracije v parih besed. 

Pri razvoju fonološkega zavedanja pa vzgojiteljice v različnih igrah z glasovi spodbujajo 

otroke tudi k odkrivanju glasov v besedah, k razločevanju prvih/zadnjih glasov, k vajam za 

grafomotoriko pa prištevamo različne aktivnosti za razvijanje prstnih in ročnih spretnosti. 

Z gibalnimi in rajalnimi igrami vadijo orientacijo v prostoru, s kartami levo-desno pa vadijo 

prepoznavanje leve in desne strani. 

Ob razvijanju predopismenjevalnih spretnosti, kot so slušne in vidne sposobnosti, 

razločevanje glasov/črk v besedah, prihaja otrok do spoznanja, da je mogoče izgovorjene 

besede zapisati in jih nato prebrati. Z lastno udeležbo v poskusih pisanja se delno še v 

predšolskem obdobju in nato v šoli zave abecednega principa, to je vedenja, da posameznim 

glasovom pripadajo določene črke. Takrat že poskuša analitično prebrati oziroma zapisati 

znane besede ter pri tem upoštevati zakonitosti pisnega jezika (pravopis, skladnjo). 

Otrokom bi morali že pred vstopom v šolo omogočiti več pismenih dejavnosti, prilagojenih 

razvojni stopnji, ter pri tem še posebno skrb nameniti otrokom iz socialno šibkih družin 

(Grginič 2005, str. 72). 
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Pomemben dosežek za otroka je, da spozna in razume, kaj predstavlja besedilo, kako se ustni 

govor, ki je slušni dražljaj-nepretrgan zvočni tok, odraža v pisnem besedilu, ki je vidni 

dražljaj, sestavljen iz delov zapisanih besed. Dojemanje načina, kako izgovorjeno besedo 

pretvarjamo v zapisano besedo, predstavlja za otroka določeni napor. Dolgo časa pojmuje 

predmet in besedo, ki ga označuje, kot nekaj nedeljivega in besedi pripisuje značilnosti 

predmeta. Potrebnih je veliko izkušenj (govornih in opisnih), preden otrok spozna, da se 

napisana beseda lahko primerja z zvočnim dražljajem in izgovorjeno besedo), ne pa s 

predmetom samim (Knaflič 2009, str. 12). 

Večina otrok doseže vse razvojne stopnje že v obdobju zgodnjega otroštva, z izjemo 

eksplicitnega glasovnega zavedanja na vseh ravneh glasovnega procesiranja, ki je največkrat 

povezano z organiziranim formalnim učenjem branja in pisanja. Prav zato, ker to lahko 

gledamo razvojno psihološko – otroci večino razvojnih stopenj glasovnega zavedanja, ali kar 

vse, dosežejo že v obdobju zgodnjega otroštva, je pomembno ustrezno spodbujanje razvoja, ki 

poteka v neformalnih oblikah poučevanja in učenja.  

 

6.6 DEJAVNIKI ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA 

Na uspešen razvoj opismenjevanja vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki. 

 

6.6.1 NOTRANJI DEJAVNIKI 

Med notranjimi dejavniki raziskovalci najpogosteje opredeljujejo kognitivne in čustveno-

motivacijske, med zunanjimi pa socialne in sociološko-kulturološke (Grginič 2005, str. 67). 

Najpomembnejši temelj za usvajanje pismenosti je otrokovo zavestno spoznavanje in 

razumevanje funkcije in oblike pismenosti ter okoliščin, ki so z njo povezane (Goodman 

1984, v Magajna 1995, str. 66). Z razumevanjem abecedne narave našega jezika začnejo 

otroci odkrivati odnose med izgovorjenim deli (glasovi) in zapisanimi deli (črkami). Na 

začetno opismenjevaje vpliva več dejavnikov, ki jih lahko uvrstimo med kognitivne in 

čustveno-motivacijske. 

 

6.6.1.1 KOGNITIVNI DEJAVNIKI 

Kognitivni dejavniki imajo pomembno vlogo pri začetnem opismenjevanju. Pomembne so 

predšolske izkušnje, ki jih otrok deloma neopazno in spontano pridobiva v stiku s tiskano 
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besedo pred formalnim učenjem branja in pisanja. Prihaja do porajajoče se pismenosti, ko 

otrok v vsakodnevnih dogodkih prepoznava prve črke, napise in znake. Otroci pridobivajo 

zavest o tisku in pisanju, o obstoju glasov v govoru, glasove povezujejo s črkami, pojavlja se 

že celostno (slikovno) branje. Z zastavljanjem vprašanj in razmišljanjem o pomenu zgodbe pa 

se začne razvoj otrokovih metakognitivnih strategij. Otroke spodbujamo, da svoje predšolske 

izkušnje povezujejo in dopolnjujejo z novim znanjem, potrebnim za uspešno branje in pisanje.  

Za učenje branja in pisanja jim ponudimo celotno besedilo, umeščeno v kontekstualni in 

pojmovni okvir, kar je ključno za razumevanje. 

Za uspešno branje in pisanje morajo otroci razviti procese, kot so: 

1. Razumevanje 

Spoznanja o govorjeni in tiskani besedi otroci pridobijo že v predšolskem obdobju, tako 

doma, kot v vrtcu pred formalnim branjem in pisanjem (A. Bravne 1998). Razvoj branja in 

pisanja v predšolskem obdobju poteka ob vsakodnevnih dejavnostih spontano in neopazno, 

dokler otroci ne prepoznajo prvih znanih črk in besed. 

2. Zaznavanje: slušno in vidno. 

Slušno zaznavanje vključuje slušno razločevanje in razčlenjevanje. Vidno zaznavanje pa 

prepoznavanje znakov. 

Pomembno je, da se odrasli v tem obdobju družijo z otroki pri različnih dejavnostih ob 

knjigah, jim prinašajo informacije o knjigah, ostalem tisku in napisih in se o tem z njimi 

pogovarjajo. 

Za otroka je temeljno spoznanje, da v govoru obstajajo glasovi. V skladu z ugotovitvami M. J. 

Adams (1991) so potrebne ločene vaje glasovnega zavedanja, ki otroku pomagajo, da ugotovi 

obstoj in naravo glasov, pri razvijanju zmožnosti razločevanja glasov med seboj pa naj bi 

otroku pomagale črke. Chall (1983), Golli in drugi (1996) opozarjajo na težavnost samo 

slušnega razločevanja, kajti izolirani glasovi so za otroka abstraktni, v učenju skupaj s črkami 

pa pridobivajo konkretno obliko. Otroci najprej razvijejo sposobnost vidnega razločevanja, 

medtem ko se slušno razločevanje zaradi večje abstraktnosti, ki se kaže v razlikah med ločeno 

izgovorjenimi glasovi v govoru, izrazi pozneje. Po mnenju številnih raziskovalcev se 

glasovno zavedanje skupaj s prepoznavanjem črk najmočneje povezuje z bralnim napredkom. 
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6.6.1.2 ČUSTVENO-MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI 

Za uspešno opismenjevanje je ključna motivacija. Naloge, ki jih daje vzgojitelj otroku, morajo 

biti prilagojene sposobnostim posameznega učenca. Če je otrok pri reševanju nalog uspešen, 

doživlja navdušenje, kar ga spodbudi k prihodnjim dejavnostim. Doživljanje vsakodnevnih 

uspehov pomaga posameznemu otroku pri premagovanju večjih naporov, ki jih zahtevata 

branje in pisanje. Otroci so prav tako motivirani, če lahko pri različnih dejavnostih, 

aktivnostih sodelujejo s sovrstniki; sodelovalno učenje jim pomeni varnost in doživljanje 

ugodja. 

Opismenjevanje mora biti za otroka že od vsega začetka vznemirljiva in predvsem smiselna 

izkušnja, kar pa se lahko uresničuje z ustvarjalno igro v opismenjevalnih kotičkih, ki so 

opremljeni z raznovrstnim materialom in predmeti, povezanimi s pismenostjo.  

Skrbno pripravljeno okolje podpira, krepi, predvsem pa spodbuja in motivira opismenjevanje 

otrok, deluje kot vir za neodvisno delo – igro otrok, je vir ustvarjalnih pisnih aktivnosti in 

poudarja pomen branja v našem življenju. 

Številni napisi in oznake na stenah in predmetih, imeniki in revije na policah spodbujajo in 

usmerjajo otroke k uporabi branja in pisanja v vsakodnevnih dejavnostih. Otroci v naravni igri 

vlog posnemajo odrasle pri rabi pismenosti za vsakdanje namene. Tako postaja pismenost za 

otroke smiselna in koristna ter tako lažje premagujejo začetne težave pri učenju branja in 

pisanja ter v dejavnostih vztrajajo. Raznovrstne igralne situacije nudijo otrokom veliko 

mogočih načinov, da pokažejo in izrazijo pomen in rabo pismenosti, ter jim dajejo smiselne 

razlage za vključevanje v opismenjevalne aktivnosti, ki se nanašajo na pismenost. To 

pospešuje porajanje pismenosti (Grginič 2005, str. 84). 

 

6.6.2 ZUNANJI DEJAVNIK 

Pomembno vlogo pri razvoju pismenosti imajo socialni in sociološko-kulturološki dejavniki, 

ki vplivajo na kognitivne in jezikovne procese. 

 

6.6.2.1 SOCIALNI DEJAVNIKI 

K učenju pismenosti vodita dve poti. Prva vodi skozi izpostavljanje raznovrstnim 

socializacijskim vlogam, druga pa skozi prijateljstva. Otrokove socializacijske izkušnje doma 

in v vrstniških skupinah so tesno povezane s socialnimi vlogami in pravili, ki se jih učijo. 
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Pri raziskovanju socializacijskih izkušenj je Pallegrini (2001) ugotovila, da se otroci med 

procesom opismenjevanja socializirajo s privzemanjem različnih vlog in v vzajemnem 

delovanju z različnimi ljudmi razvijejo pismeni jezik kot posledico raznovrstnih 

socializacijskih izkušenj. 

Obstaja veliko različnih oblik pismenosti. Pismenost je naučena na različne načine implicitno 

ali eksplicitno. Otroci so pri pridobivanju pismenosti najbolj uspešni, ko je njihova 

socializacijska zgodovina podobna šolski socializacijski praksi (Grginič 2005, str. 87). 

V socialnem kontekstu, za katerega je značilna bližina odnosov, je pomembnejša kakovost 

socialnih odnosov kot raznovrstnost izkušenj. Pri analizi testnih vrstniških zvez so prijatelji 

uporabljali več čustvenih besed in izrazov pismenega jezika, kar po ugotovitvah A. D. 

Pallegrini (2001) vodi do razvoja pismenega jezika, ki nato napoveduje šolsko pismenost. V 

tesnih vrstniških zvezah se otroci naučijo nadzorovati interaktivne procese do te mere, da 

obravnavajo pravila pismenosti kot nezadostna, omejena, kar jim omogoča prehod k 

metazavedanju teh pravil, k razmišljanju o jeziku. Ta metajezikovna sposobnost ima odločilni 

pomen pri učenju šolske pismenosti. 

 

6.6.2.2 SOCIOLOŠKO-KULTUROLOŠKI DEJAVNIKI 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se na podlagi novih pogledov na pismenost začele 

razvijati sociološko-kulturološke teorije pismenosti. Sociološko-kulturološka teorija postavlja 

okoliščine in kulturne dogodke za osnovo učenja. Iz številnih raziskav je razvidno, da otroci 

že zelo zgodaj spoznavajo pismenost, in sicer prek lastne udeležbe v socialnih in kulturnih 

dogodkih, ki vključujejo pismene dejavnosti. 

Dosežki na področju pismenosti otrok iz različnih družbenoekonomskih okolji se razlikujejo, 

prav tako se razlikuje pismena praksa posamezne družine in skupnosti. Sociološko-

kulturološka perspektiva strokovnjakom s področja opismenjevanja omogoča, da opravičujejo 

nastanek in razvoj neenakosti ter hkrati raziskujejo načine poučevanja. 

Sociološko-kulturološka praksa vključuje človeška bitja, ki so usklajena z drugimi ljudmi, 

oblike jezika, neverbalne predstave in simbole, obleke orodja, tehnologijo, položaj in čas (B. 

Latour 1991 v: Grginič 2005, str. 88). 

Pismenost je oblika kulturnega kapitala. Pri branju in pisanju gre za proces, ki se začne že ob 

rojstvu in pri katerem je otrok aktiven udeleženec. Osrednji del tega procesa je družina in 

širša skupnost, v katerih nastajajo pogoji za razvoj pismenosti. Pomembno je, da si med seboj 
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ne nasprotujeta domači in šolski učni sistem. Če se, so otroci postavljeni v neenak položaj, 

kajti predznanje teh otrok je pogosto neustrezno in na osnovi tega predznanja otroci ne morejo 

graditi (Bordiew 1993 v Grginič 2005; str. 89). 

Sociološko-kulturološki pogled strokovnjakom omogoča, da proučijo razvoj neenakosti in z 

različnimi pristopi otrokom omogočajo uspešno opismenjevanje in kasnejšo pismenost. 

Pomembno je, da otrokom razvijamo ključne kompetence, ki so vodilo kakovostnega 

izobraževanja. Pomembne so kompetence, ki se nanašajo na širšo pojmovno pismenost. Te 

vplivajo na razvijanje posameznikove sposobnosti delovanja v danem okolju, ki temelji na 

znanju, upoštevajoč vrednote in osebne potenciale. Te si lahko otroci razvijajo med svojim 

izobraževanjem. Druga skupina kompetenc, ki imajo v današnjem času pomembno vlogo, so 

generične kompetence. To so: sposobnost učenja, komuniciranje, motivacija, timsko delo, 

reševanje problemov, kreativnost, logično mišljenje. Socialne ali medosebne kompetence 

omogočajo uspešno sodelovanje posameznikov v katerikoli skupnosti, zato je pomembno, da 

si jih otroci pridobijo v izobraževalnem procesu, ki pa se začne že v vrtcu (Medved Udovič 

2005, str. 81). 

Načela, cilji in dejavnosti izobraževalnega procesa v vrtcih v Sloveniji so zapisani v 

Kurikulumu za vrtce. Eno izmed področij, na katere kurikulum vsebinsko posega so tudi 

jezikovne dejavnosti, katere odpirajo široke možnosti sodelovanja in komunikacije med 

vrstniki in odraslimi, seznanjanje s pisnim jezikom in za tvorjenje besedil v različnih govornih 

situacijah in za različne potrebe. 

 

7 KURIKULUM ZA VRTCE 

Kurikulum kot nacionalni dokument, sprejet leta 1999, vsebuje koncept in sistem predšolske 

vzgoje pri nas. Je ustrezna strokovna podlaga za izpeljavo različnih programov. Je dokument, 

ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev in z novimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo 

dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcu (Kurikulum za vrtce 1999). 

Ko beremo Kurikulum za vrtce (1999) in Priročnik h kurikulumu za vrtce: Otrok v vrtcu 

(Marjanovič Umek 2001) opazimo, da sta otrokov govorni razvoj in zgodnje opismenjevanje 

vključena v posamezne dele nacionalnih dokumentov, in to na način, ki ga prepoznamo v 

sodobnih, zlasti sociokulturnih konceptih otroštva. Velja izpostaviti načela uresničevanja 

kurikuluma, uvodno poglavje o otroku v vrtcu, med področji dejavnosti v vrtcu pa področje 

jezika. Med cilji na področju jezika so posebej navedeni cilji: spodbujanje komunikacije, raba 
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govora v različnih govornih položajih, spodbujanje govornega razvoja na vseh jezikovnih 

ravninah, otrokovo samostojno pripovedovanje, razvijanje predbralnih in predpisalnih 

sposobnosti in spretnosti; le-ti so potem tudi smiselno izpeljani v primere dejavnosti, 

izpostavljena pa je tudi vloga odraslih v oddelku. Posamezne dejavnosti so v priročniku kot 

primeri še podrobneje izdelani in posebej se zdijo pomembni poudarki, kot so: otrokovo 

seznanjenje s konceptom tiska, spodbujanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti pri otrocih 

(govorjenje, poslušanje, branje in pisanje). V kurikulumu in priročniku je malo konkretnih 

dejavnosti, ki bi spodbujale zgodnje opismenjevanje in formalno učenje, npr. poimenovanje 

črk, povezovanje črk in glasov.  

Vrtec pomeni pomemben kontekst za razvoj otrokovega govora. Različne dejavnosti, ki jih 

predšolski kurikulum vključuje, npr. usmerjene, rutinske, prehodne dejavnosti, prosta igra, se 

med seboj razlikujejo glede na voljo, prostor, po katerem se otroci lahko gibajo, pravila, ki 

veljajo v zvezi z govornim izražanjem, ter glede na vključenost odrasle osebe ali vrstnikov v 

komunikacijo z otrokom. Vse te značilnosti posamezne situacije soodločajo tudi značilnosti 

govornega izražanja otrok v vsaki od njih ter otroke spodbujajo k rabi različnih govornih 

položajev in k rabi različnega števila izjav, ki se razlikujejo tudi v strukturi (Fekonja 2005, str. 

63). 

Koncept porajajoče se pismenosti, ki je prisoten v Kurikulumu za vrtce (1999), pomeni odmik 

od razumevanja opismenjevanja zgolj kot učenja branja in pisanja, saj je omenjeni dokument 

opredelitev porajajoče se pismenosti zastavil konceptualno širše. V kurikulumu za vrtce (prav 

tam) je namreč poudarek na razvoju kompetentnosti in povezanosti z drugimi področji, na 

dejavnikih okolja, predvsem na nalogah vzgojiteljev (Verbovšek 2007). 

Rezultati nekaterih raziskav, ki so jih izvedle raziskovalke v slovenskih vrtcih, po uvedbi 

Kurikuluma za vrtce, kažejo, da je področje govora v najširšem pomenu besede v vrtcu (tako 

v oddelkih prvega kot drugega starostnega obdobja) še razmeroma ozko pojmovano, da gre za 

razmeroma ustaljene in parcialne vzorce rabe govora vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, 

malo uporabe metagovora, kar vse je okolje oziroma model za bolj ali manj fleksibilno rabo 

govora otrok, njihovo pripovedovanje, vključevanje v komunikacijske vzorce, miselne in 

govorne obrate in pretvorbe (Grginič 2005). 

Kurikularni cilji, ki izhajajo iz sociokulturnih konceptov otroštva (Piaget, Vigotski, Erikson, 

Bruner), zahtevajo spodbujanje komunikacije, spodbujanje govornega razvoja na vseh 

jezikovnih ravneh, rabo govora v različnih govornih položajih, otrokovo pripovedovanje, 

poslušanje in obnavljanje literarnih vsebin, razvijanje predbralnih in predpisnih zmožnosti.  
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Primeri dejavnosti, še posebej na področju jezika, sledijo ciljem, izpostavljena pa je 

pomembna vloga vzgojitelja, ki otrokom organizira spodbudno okolje in jim omogoča 

prehajanje od aktualnega razvoja k potencialnemu. 

Izkazalo se je, da je v Kurikulumu za vrtce (1999) predopismenjevanju namenjenih manj 

ciljev in dejavnosti kot književni vzgoji; otroci namreč že v predšolskem obdobju zelo aktivno 

raziskujejo pisni jezik in pridobivajo izkušnje prek spontanih poskusov branja okoljskega 

tiska in različnih oblik pisanja, kot so pokazale ugotovitve številnih raziskav porajajoče se 

pismenosti pri nas in v tujini (Grginič 2005, str. 64). 

Manjše število ciljev in dejavnosti pojasnjujemo z dejstvom, da otroci tudi pri književni 

vzgoji dosegajo cilje predopismenjevanja. 

 

7.1 GOVORNA VZGOJA V VRTCU 

Govor kot simbolni sistem ima v razvoju zgodnje in kasnejše pismenosti pomembno vlogo. 

Postmodernistični raziskovalci (npr. Pelletier 2006 v Marjanovič Umek 2010) menijo, da ima 

govor v razvoju otrokovih spoznavnih zmožnosti in zgodnje pismenosti vlogo prevajalskega 

medija oziroma semiotične raztopine. 

Raziskave (Marjanovič Umek in drugi 2003; Marjanovič Umek 2005) so pokazale na tesno 

povezanost med otrokovim razvojem na govornem področju in zgodnjo pismenostjo ter 

razvojem govorne kompetentnosti (razvoj besednjaka, fonološko zavedanje in druge).  

Raziskave so pokazale tudi, da vzgojitelji v vrtcih ozko pojmujejo področje govora 

(Marjanovič Umek in drugi 2003), da še nismo presegli ustaljenih vzorcev govora in da je 

metagovor malo prisoten. Raziskovalci so ugotovili, da je govor vzgojiteljev najpogosteje 

regulativen, manj pa v socioemocionalni in poučevalni funkciji. 

V predšolskem obdobju zajema jezikovna dejavnost širok spekter sodelovanja in 

komunikacije z drugimi otroki in odraslimi, otrokovo seznanjanje s pisnim jezikom in 

razvijanje jezikovne zmožnosti, tako slovnične kot pragmatične. Otrok se postopoma zaveda, 

da s pomočjo branja širi svoje znanje, knjigo pa spoznava kot vir informacij različnih 

področjih znanja. Ko mu odrasli berejo, doživlja ugodje, veselje in zabavo; književna vzgoja 

v družinskem in vrtčevskem okolju mu omogoča literarnoestetsko doživljanje (Grginič 2005). 

Jezikovno področje v vrtcu obsega obširen razvoj dejavnosti. Simona Kranjc (2001) jih je 

razdelila v manjše skupine: 
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- govorna vzgoja, ki združuje poslušanje in govorjenje, verbalno in neverbalno 

komunikacijo, razvijanje slovnične in pragmatične zmožnosti; 

- književna vzgoja kot komunikacijski model, ki združuje otrokovo literarnoestetsko 

doživljanje in komunikacijo z literarnim besedilom, med vrstniki ter otrokom in 

odraslimi; 

- predopismenjevanje v povezavi z govorno vzgojo, ki združuje predbranje in 

predpisanje kot spoznavanje simbolov pisnega jezika ter različnih vrst in funkcij tiska 

in knjige kot vira informacij. 

Predšolsko obdobje je za razvoj govora najpomembnejše, prav zato se v Kurikulumu za vrtce 

največ ciljev, predvsem v prvem starostnem obdobju, nanaša na razvoj jezikovne zmožnosti. 

Razvoj govora poteka v dveh fazah: predjezikovni in jezikovni. V predjezikovni fazi, ki traja 

do otrokovega prvega leta starosti, v času, ko še ne zmore uporabljati verbalnih sredstev, je za 

sporazumevanje otroka in odraslega zelo pomembna neverbalna komunikacija. 

V jezikovni fazi, ki se začenja po prvem letu otrokove starosti, otrok sprejema besede in 

slovnična pravila za pregibanje in tvorjenje izrekov in besedil ter tako postopoma razvije 

slovnično zmožnost. Ob učenju pravil, kako ravnati s katerim od jezikovnih sredstev, se 

postopoma uči sporazumevati in s tem začne razvijati tudi pragmatično zmožnost.  

V zgodnjem otroštvu je ena od osnovnih otrokovih nalog, da razvije zmožnost tvorjenja in 

razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za različne potrebe.  

Na razvoj otroškega govora in oblikovanje lastnega besedilnega sveta pomembno vplivajo 

govor odraslih, izbira tem pogovora, premišljeno pa morajo biti izbrane tudi pravljice, 

zgodbe, pesmi, igre in filmi (Kranjc 2001). 

V vrtcu naj bi spodbujali verbalno in neverbalno komunikacijo, zato so v komunikaciji 

pomembni očesni stik in gibi, obrazna mimika odraslega. Možnosti za neverbalno 

komunikacijo dobijo otroci v različnih igrah pantomime, posnemanju ljudi in živali, prstnih 

igrah v naravni, igri vlog kot obliki simbolne igre. Simbolna igra je pomembna za razvoj 

jezikovnih zmožnosti, saj učenje v skupini ob privzemanju raznovrstnih vlog otroku omogoča 

uporabo socialnega govora; dogovarjanje s soigralci o temi pa vpliva na razvoj socialnih 

spretnosti, ki jih potrebuje za uspešno sporazumevanje z drugimi otroki. 

Otrok mora biti aktiven udeleženec v komunikacijskem procesu, zato mu morajo odrasli dati 

možnost, da tudi sam začenja pripoved, pogovor ali uvaja temo, ki ga zanima. Otroku z obliko 

dela (v skupini ali paru) omogočamo, da lahko v pogovoru menjava vlogi poslušalca in 
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govorca. Na razvoj govora, predvsem na besedišče in pomensko znanje, zelo vpliva glasno 

branje otrokom, zato spodbujamo dejavnosti pri književni in knjižni vzgoji. Razvijanje 

govorne zmožnosti pa se tesno prepleta s predopismenjevalnimi dejavnostmi; jezikovna 

sredstva in razvita pragmatična zmožnost namreč pomagajo otroku pri razvijanju predbralnih 

in predpisalnih spretnosti. 

Osnova za obvladovanje različnih pismenosti je kakovostno opismenjevanje. Kako v Sloveniji 

obravnavamo porajajočo se pismenost v vrtcu in družini ter kako se ta navezuje na začetno 

opismenjevanje? L. Marjanovič Umek obravnava pismenost kot otrokov individualni 

mentalni proces, ki je socialno posredovan ter ima svoje korenine v porajajoči se pismenosti. 

 

7.1.1 JEZIKOVNA VZGOJA V VRTCU 

N. Zrimšek (2003) piše, da jezik povezuje preteklost in prihodnost. Zagotavlja ohranitev naše 

kulture in tradicije. Generacije z jezikom za seboj puščajo svoje ideje, dosežke, neuspehe in 

načrte za prihodnost. Tako generaciji za njimi ni treba ponavljati istih napak, temveč se z 

njihovo pomočjo prilagajajo in stalno napredujejo. Jezik nam omogoča, da napredujemo na 

intelektualnem, psihičnem in kulturnem področju. 

Za sporazumevanje je pomembno, da razvijemo jezikovno zmožnost, ki vključuje znanja oz. 

sposobnosti govorjenja, poslušanja, branja in pisanja. Otrok že od prvega leta starosti razvija 

slovnično zmožnost s tem, ko usvaja nove besede, v govorni dejavnosti spoznava slovnična 

pravila za pregibanje in tvorjenje besed, seznanja se z različnimi izreki in besedili. Že od 

rojstva dalje pa se postopoma uči pravil, kdaj in kako kje reagirati, s kom in o čem se 

pogovarjati v določenih okoliščinah, s tem pa razvija pragmatično zmožnost. Slovnična in 

pragmatična zmožnost sta tesno povezani, druga brez druge ne moreta (Grginič 2007, str. 19). 

Obe zmožnosti se razvijata sočasno, vendar neodvisno druga od druge (Kranjc 2001). Med 

njima obstaja interakcija, ki zagotavlja uspešno komunikacijo, zato je pomembno, da damo 

otroku možnost, da razvije obe in si pridobi celovito jezikovno zmožnost (Grginič 2007). 

Z jezikoslovjem je povezano pomenoslovje, sopomenka je semantika, nauk o pomenu besed 

(SSKJ 1994). Semantična zmožnost omogoča otroku razumeti pomen posameznih besed, 

otrok jo razvija od rojstva naprej z razvojem govora in mišljenja. V oddelkih s porajajočo se 

pismenostjo otroci pridobivajo izkušnje z različnimi vrstami knjig. Najpomembnejše 

aktivnosti ob knjigah so: 1) glasno branje otrokom, 2) otroci berejo na svoj način (berejo 

neodvisno) in 3) otroci sodelujejo v aktivnostih, ki se nanašajo na vsebino, igrajo v dramskih 
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igrah, se udeležujejo likovnih in glasbenih aktivnostih ter aktivnostih pisanja (Grginič 2007, 

str. 19). 

 

7.1.2 KNJIŽNA VZGOJA V VRTCU 

Otrokom omogoča, da spoznajo knjigo kot vir informacij, in jim daje dostop do 

najprimernejših virov za njihovo starost, na knjigo naj bi jih navajali že od najzgodnejših let.  

Ob seznanjanju s knjigami, tako leposlovnimi kot priročniki, in ob glasnem branju odraslih se 

seznanjajo z začetkom in smerjo branja, zavedajo se, da so simboli v knjigah črke, razlikujejo 

prvo in zadnjo stran knjige, ločijo slike (za gledanje), besede in besedilo (za branje) ter 

prepoznajo naslov na naslovnicah. Mlajši otroci se s knjigami in drugimi oblikami tiska 

najprej igrajo; »berejo« jih tako, da posnemajo odrasle pri branju. Ob vsakodnevnem stiku s 

knjigo naj bi spoznavali njene značilnosti, ki naj bi jih upoštevali: umetnostno besedilo je 

namenjeno doživljanju estetskega ugodja, v njem prevladuje estetska funkcija, pragmatična je 

obrobna, medtem ko je v neumetnostnem besedilu pragmatična funkcija pomembnejša, 

estetska pa obrobna, v njem lahko poiščemo stvarne informacije, ki jih je mogoče preveriti. 

Med različnimi kotički v vrtcu so tudi knjižni kotički, v katerih so poleg knjig in revij še miza 

s pisalnim priborom. Tukaj imajo možnost skupaj z drugimi otroki spoznavati raznovrstne 

knjige, tudi tiste, ki jih spoznavajo pri skupnem branju. Ob tovrstnih dejavnostih se prepletata 

knjižna in književna vzgoja, različne pisalne dejavnosti pa se povezujejo s 

predopismenjevanjem. 

 

7.1.3 KNJIŽEVNA VZGOJA V VRTCU 

Glede na vrste dejavnosti in oblike dejavnosti je književna vzgoja podobna družinskemu 

branju, začenja pa se že z rojstvom. Otrok se že od prvih dni naprej zaznavno, gibalno 

(neverbalna komunikacija), čustveno, socialno, miselno in tudi govorno odziva na dogajanje v 

svojem okolju, zato je pomembno, kakšno je to okolje in kako se odzivajo ljudje (Marjanovič 

Umek in Zupančič 2003). Tu mislimo na komunikacijo med otrokom in člani družine, na 

pripovedovanje zgodb, pogovor, pri tem pa je nepogrešljiva neverbalna komunikacija 

(mimika obraza, telesni dotik, očesni stik). Zato je za književno vzgojo v vrtcu pomembno 

upoštevanje načela vertikalne kontinuitete oziroma povezanosti med domom in vrtcem. 
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Pri književni vzgoji naj bi bil eden temeljnih kriterijev pri izbiranju knjig za skupno branje 

kakovost besedila in ilustracij oziroma fotografij. Izbirali naj bi književna dela osrednjih 

avtorjev, imen, ki pomenijo odstopanja od povprečja knjižne produkcije za mladino (Saksida 

2001). 

Drugi pomemben element je raznovrstnost žanrov in besedilnih svetov (npr. slikanico, ljudsko 

in avtorsko pravljico, poezijo in lutkovno igro). Raznovrstnost besednih svetov pomeni, da ne 

izbiramo le literature, ki je blizu otrokovemu izkušenjskemu svetu. Otroci naj bi v knjigah 

spoznavali tudi neznan fantazijski svet, svet poln nesmiselnic, da bi lahko razvijal sposobnost 

domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta (Kurikulum za vrtce 1999). 

Pomembne so tudi različne stopnje zahtevnosti; otroci naj bi poleg starosti primernih knjig 

poslušali tudi zahtevnejša dela, če ta omogočajo dovolj veliko stopnjo interakcije med 

bralčevo domišljijo in besedilom (Saksida 2001). 

Marjanovič Umek in Zupančič (2003, str. 29) menita, da čeprav otrok ne razume pomena 

vsake besede ali povedi, razume pomen besedila v kontekstu, s tem pa lahko spoznava pomen 

novih besed, tudi tistih, ki jih redko ali nikoli ne sliši v svojem okolju; za otroka pa je to nova 

priložnost, da širi svoje besedišče. 

Pomembno je, da imajo otroci dovolj časa, da poslušajo znano pravljico, kajti potrebujejo red 

in varnost, ki jim jo nudi. Otrok vsebino pogosto uporabi kot temo za simbolno igro; v igri se 

z eno in isto temo ukvarja v mnogih različicah (Marjanovič Umek in Zupančič 2003). 

Otrok želi vedno znova preigravati zgodbo, ki ga vznemiri in je v realnosti ne more obvladati 

(predelava čustvenih doživetij v igri). V simbolni igri postopno razvija tudi sposobnost 

prevzemanja vlog drugih oseb (literarnih oseb) in vživljanja v te vloge (razvijanje empatije). 

Namen književnih dejavnosti v vrtcu je razvijanje otrokove senzibilnosti za sprejemanje del iz 

otroške književnosti, da ob vzgojiteljevem spodbujanju literarne recepcije, ki je oprta na 

raznovrstne književne dejavnosti, razvijajo kultiviranega bralca literarnih del (Medved 

Udovič 2005, str. 85). 

Za vrtec je značilen model književne vzgoje, ki opredeljuje dialoškost kot temeljno načelo 

srečevanja poslušalca in besedila. Komunikacija poteka med otroki in odraslimi o besedilu, 

otrok pa se ob doživljanju in pogovoru (ko posluša) ter v pogovoru neposredno »srečuje« z 

avtorjevim besedilnim svetom ter se v igri vlog identificira z literarnimi osebami. 

Vzgojiteljica mora upoštevati doživljajsko spoznavni horizont otrok (Medved Udovič 2005, 

str. 85). 
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Vzgojiteljica vodi pogovor z besedilom, ki zajema napovedovanje in obnavljanje, opazovanje 

zgradbe besedila (npr. zvočnosti rime, ritma, ponavljajočih se besed, povedi v poeziji), 

značilnosti zvrsti (npr. ponavljanja, pravljični predmeti), opisovanje besedilne stvarnosti (npr. 

pravljične dežele, dežele palčkov, narave), zapomnitev in ustvarjalno pripovedovanje pesmi, 

dramatizacijo ali lutkovno igro ter likovno, glasbeno in gibalno poustvarjanje umetnostnega 

besedila. 

V razvojnem obdobju malčka (od enega do treh let) se književna vzgoja kaže v gledanju 

slikanic, pa tudi že v branju in pripovedovanju (ena od oblik igre); Toličič (1981 v 

Marjanovič Umek 2010) jo označuje kot dojemalno igro. Dejavnost ob gledanju posamezne 

slike v knjigi se ponavlja v naslednjem zaporedju (Marjanovič Umek in Zupančič 2003): 

- usmerjanje otrokove pozornosti (odrasli ali otrok sam usmerja pozornost k predmetu 

na sliki), 

- spraševanje, 

- poimenovanje (predmeta na sliki) in  

- povratna informacija. 

V srednjih in starejših skupinah poteka interpretacija umetnostnega besedila v naslednjih 

fazah (Marjanovič Umek in Zupančič 2003). : 

- uvodna motivacija,  

- delo z besedilom (premor med poslušanjem, poslušanje, premor, vprašanja za 

doživljanje in razumevanje besedila) in  

- nove naloge. 

V predšolskem obdobju so cilji književne vzgoje usmerjeni v razvijanje bralne kulture, tj. 

pozitivnega odnosa do književnosti; branje in poslušanje naj bi otrokom pomenilo vrednoto. 

Ob poslušanju otroških književnih del iz slovenskega izročila oziroma bogate ljudske 

zakladnice razvijajo pozitiven odnos do kulturne dediščine. Prek slikanic, pesmic, zgodbic, 

pravljic, pripovedk, filmov in iger se seznanjajo tudi z značilnostmi drugih kultur, vanje 

vstopajo s pomočjo identifikacije s književnimi osebami, učijo se pozitivno vrednotiti 

drugačnost ter razvijajo medsebojno strpnost in spoštovanje razlik med ljudmi (Hrženjak, 

2003, str. 83). 

Najpomembnejši cilj, ki mu sledimo pri književni vzgoji, je otrokovo literarnoestetsko 

doživljanje besedila, »otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje fizično in 
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estetsko ugodje ter pridobiva pozitiven odnos do literature« (Kurikulum za vrtce 1999, str. 

33). 

Poslušanje umetnostnega besedila ob kakovostnih ilustracijah omogoča otroku doživetje 

lepega, doživljanje umetniškosti, ki združuje etično in estetsko funkcijo knjige. V besedilu 

zaznava zvočne in likovne posebnosti, prepozna rime in ritem pesmi, oblikuje si domišljijsko-

čutno predstavo o književnih osebah in dogajalnem prostoru ter ob slikah sledi zaporedju 

dogodkov. 

 

7.2 POMEN SPODBUDNEGA OKOLJA 

Pomemben del okolja večine otrok na Slovenskem je vrtec, še posebej v urbanih okoljih, kjer 

je vključenost otrok v vrtce večja od tri četrtine predšolske populacije. Z vstopom v vrtec 

naredi otrok prvi korak v širše socialno okolje. Ta korak je za otroka pomembna prelomnica v 

njegovem življenju. Pomembna so spoznanja, ki opozarjajo na velik pomen predšolskega 

obdobja za ves človekov nadaljnji razvoj. Tako kot drugje v razvitem svetu se tudi na 

Slovenskem večina predšolskih otrok v današnjem času že zelo zgodaj sreča s pisanimi 

simboli, branjem in pisanjem. Pisne simbole uporabljajo prej, kot si jih uporabljali otroci kdaj 

koli v preteklosti. Razvojni procesi v svetu kažejo, da se načrtno poučevanje in razvijanje 

pismenosti v najširšem pomenu besede, pa tudi v ožjem, v pomenu pisne rabe simbolov, 

uporabe črk in pisave, pomika v obdobje zgodnjega otroštva (Medveš 2005, v Verbovšek 

2007). 

Kritične faze razvoja govora so prav v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, zato je 

zelo pomembno, da v tem obdobju govoru namenimo posebno pozornost. Med pomembnimi 

pogoji za uspešno razvijanje govora v vrtcu je vsebinsko bogato in pestro življenje otrok v 

vrtcu. Otrok se med učenjem jezika razvija tudi na vseh drugih področjih. Usvajanje jezika in 

njegov razvoj lahko razumemo le v dinamiki celotnega otrokovega življenja (Erzeničnik 

Pečnik 2007, str. 30).  

 

Ustvarjanje spodbudnega okolja za otrokov razvoj je pomembno tako znotraj uradnih 

institucij kot so vrtci in šole kot tudi znotraj družine otroka. Pomembna je tudi povezanost  

vrtca in družine. Tako kot družina še vedno predstavlja primarno skupnost za razvoj otroka, 

pa ta veliko časa preživi tudi v vrtcu. Ker imajo vzgojitelji in starši pri ustvarjanju 

spodbudnega okolja tako pomembno vlogo, je bistveno njihovo samoizobraževanje na tem 
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področju. Pri vzgojiteljih, ki so strokovnjaki v vodenju izobraževalnega procesa v 

predšolskem obdobju , pa je poleg samoizobraževanja pomembno tudi izobraževanje vodeno 

s strani uradnih institucij. 

 

8 VPLIV STARŠEV NA RAZVOJ  OTROKOVIH GOVORNIH 

KOMPETENC (DRUŽINSKA PISMENOST) 

Družinska pismenost zajema vse dejavnosti, ki potekajo znotraj družine in so povezane s 

pismenostjo. Z vidika predšolskega otroka zajema družinska pismenost dejavnosti, ki so pred 

formalnim opismenjevanjem in predstavljajo pripravo na učenje branja in pisanja. Starši, 

družina in ožje družbeno okolje imajo pomembno vlogo. Od njih je odvisno, v kakšni meri 

bodo omogočili otrokom izkušnje z dejavnostmi, ki so povezane s pismenostjo. Za to obdobje 

je značilen poudarek na izkustvenih dejavnostih, ki prispevajo k razvoju porajajoče se 

pismenosti (Knaflič 2009). 

Starši spodbujajo otrokov govorni razvoj s tem, da razširijo in preoblikujejo tisto, kar je otrok 

povedal, se z otrokom pogovarjajo o tem, kar ga zanima, ga poslušajo, da se lahko odzove na 

govorne spodbude, ter mu postavljajo različna vprašanja (Fekonja 2005). 

Starši pomembno vplivajo na otrokov govorni razvoj, ko se že v obdobju dojenčka vključijo v 

govorno interakcijo ter tako spodbujajo njegovo govorno odzivanje (University of Delaware 

2003, v Fekonja 2005). Zgodnja komunikacija med starši in dojenčkom je neverbalna, vendar 

bistvena za nadaljnji razvoj otrokovega govora, prav tako pa tudi za razvoj njegovih socialnih 

spretnosti, sodelovanja in igre. Dojenčki se že v prvih interakcijah s svojimi starši učijo pravil 

menjavanja vlog. Snow (1977, v Fekonja 2005) poudarja pomen govorne izmenjave med 

dojenčkom in malčkom ter njegovimi starši, v kateri odrasla oseba interpretira, komentira, 

razširja in ponavlja tisto, kar ji je povedal otrok. 

Značilnosti govora staršev, ki je namenjen otroku, se v mnogih značilnostih razlikuje od 

govora, ki je namenjen odrasli osebi, saj je pogosto preprostejši, vsebuje ponavljanje besed, 

kratke in slovnično pravilne izjave, ki jih otrok razume (Batler 2003, v Fekonja 2005). 

Starši uporabljajo v govoru z otrokom omejen besednjak. Z besedami poimenujejo predmete 

in dejavnosti, ki so vezani na otrokovo neposredno okolje in rutinske dejavnosti, ter 

potrebujejo tudi besede, ki niso v njihovem besednjaku. Specifičnost govora odraslih, 

prilagojenega otroku, je prepoznavna tudi v njegovi vsebini, saj odrasli izhajajo iz neposredne 
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situacije in z govorom vzpostavljajo različne vrste interakcij z otrokom (Marjanovič Umek in 

Fekonja 2004). 

Starši ves čas preverjajo otrokovo sposobnost razumevanja ter sposobnost njegovega 

govornega izražanja in zato postopno zvišujejo svoja pričakovanja v govorni komunikaciji z 

njimi (Harris 1993, v Fekonja 2005).  

Starši, ki se odzivajo na izjave svojega otroka, spodbujajo razvoj tako spoznavnih sposobnosti 

kot tudi govornih. Razlike med starši v vodenju komunikacije z otrokom prispevajo k 

individualnim razlikam med otroki v hitrosti razvoja besednjaka, v zgodnjih vzorcih 

otrokovega govornega izražanja (Fekonja 2005). Otrokov govorni razvoj starši spodbujajo 

tudi z razširjanjem otrokovih izjav, ko otrokovim izjavam dodajo nove informacije. 

Razširjanje in dodajanje besed otrokovim izjavam spodbuja razvoj otrokovega besednjaka. 

Starši vstopajo v interakcijo s svojim otrokom v kontekstu otroške literature in različnih 

besedil, še preden otrok izgovori prvo besedo (Silven 2003, v Fekonja 2005). Socialna 

interakcija med staršem in otrokom v procesu skupnega branja pogosto poteka tako na fizični 

ravni kot na psihološki. Otroci se v družinskem okolju vključujejo v dve vrsti knjižnih 

dejavnosti, in sicer v formalne in neformalne (Daley 1998, v Fekonja 2005). Pozornost starša 

in otroka je na neformalni ravno usmerjena na vsebino zgodbe in ilustracije v knjigah. 

Nasprotno pa se z neformalnimi knjižnimi dejavnostmi starši in otroci osredotočajo na 

značilnosti samega besedila, tako da otroku pripovedujejo o črkah ali jih poimenujejo, npr. 

odrasli bere otroku abecedo. 

Dialoško branje otroške literature v obdobju zgodnjega otroštva spodbuja tudi otrokovo 

usvajanje jezika ter razvoj njegovega besednjaka (Silven 2003, v Fekonja 2005). Med 

skupnim branjem in ohranjanjem otrokove pozornosti na vsebini zgodbe starši v svojem 

govoru uporabljajo tudi besede, ki spodbujajo otrokov metajezikovni razvoj (Fekonja 2005). 

Otrok prek branja otroške literature spoznava značilnosti jezika, ki prevladuje v številnih 

zgodbah in se razlikuje od tistega, ki ga otrok in odrasli uporabljajo v vsakodnevni 

komunikaciji. 

Prepričanja staršev in njihov odnos do pomena otrokove zgodnje izpostavljenosti otroški 

literaturi za njegov govorni razvoj napovedujejo razvoj otrokove govorne kompetentnosti 

(Foy in Mann 2003, v Fekonja 2005). 
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9 VLOGA VZGOJITELJA PRI RAZVIJANJU ZGODNJE 

PISMENOSTI 

Družba pričakuje od posameznika sposobnost razmišljanja, ustvarjanja novega znanja, 

sodelovanja in reševanja problemov, zato je zelo pomembna priprava na to v najzgodnejšem 

obdobju, ko se pismenost poraja. Vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z raziskovanjem porajajoče 

se pismenosti in predopismenjevanja, menijo, da imajo pri tem pomembno vlogo vzgojitelji, 

da ustvarjajo prave pogoje. Cilj vsakega vzgojitelja bi moral biti potegniti iz otroka njegove 

potenciale in ga pripeljati do najvišje intelektualne, moralne in kulturne stopnje (Montessori v 

Zrimšek 2003, str. 26). Vzgojitelji morajo imeti veliko znanja na vseh področjih, da otrokom 

omogočajo optimalni razvoj, ki ga je otrok sposoben doseči. 

Za kakovostno delo v vrtcu je pomembno poznavanje otroka, poznavanje in razumevanje 

načel in ciljev predšolske vzgoje v vrtcu, poznavanje teoretskih ozadij posameznih področij 

dejavnosti ter različnih pristopov in načinov dela za predšolske otroke (Marjanovič Umek 

2001, str. 3). Vzgojitelj mora za vsako skupino otrok oz. otroka prilagoditi tako metodo kot 

obliko dela in pri tem upoštevati individualne razlike med otroki, njihovo starost in 

motiviranost za izbrano dejavnost (Kranjc 2001, str. 86). 

Vzgojitelj zagotavlja otrokom aktivno udeležbo v sporazumevalnem procesu, mu nudi 

možnosti spoznavanja in učenja strategij tvorjenja besedil v različnih govornih položajih ter 

možnost spoznanja, da je vloga, ki jo opravlja neka jezikovna oblika, odvisna od mnogih 

dejavnikov (Kurikulum za vrtec 1999, str. 79.) 

Pečjak meni, da se morajo vzgojitelji zavedati, da imajo otroci različne potrebe ter da imajo 

tudi enako stari otroci različno razvite posamezne sestavine porajajoče se pismenosti. 

Pomembno je, da vzgojitelji upoštevajo stopnjo razvoja posameznega otroka. Ni primerno, da 

učenje avtomatično prilagajajo vnaprej določenim načrtom/ciljem (Grginič 2005). 

Tudi Labbo in Teale (1997) svarita pred tem, da vzgojitelji slepo sledijo seznamu določenih 

učnih strategij za razumevanje in otroke po vrsti učijo teh strategij. Omenjene učne strategije 

naj bi bile reprezentančne. Vzgojitelj naj bi pri učenju predvsem upošteval interese in potrebe 

otrok ter oblikovanje situacij, ob katerih bi otroci ob vzgojiteljevi podpori in v sodelovanju z 

vrstniki sami izdelali strategije za bralno in pisno razumevanje. 

Če želijo vzgojitelji ustvariti osnovo za razvoj zgodnje pismenosti, je pomembno poznavanje 

različnih dimenzij motivacije, prepoznavanje individualnih razlik med otroki, poznavanje 
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medsebojnega delovanja in vplivanja posameznih dejavnikov motivacije (Bucik 2009, v 

Grginič 2009). 

Otroci na začetku opismenjevanja še vedno potrebujejo kakovostno usmerjanje usposobljenih 

odraslih tako v družini kot v vrtcu, kjer bi bilo treba vnesti več usmerjenih pisnih dejavnosti. 

Vzgojitelji v vrtcu bi morali upoštevati pomembno značilnost otrok v predšolskem obdobju, 

da so večinoma radovedni in iniciativni ter se ogromno naučijo spontano ter brez prisile 

(Batistič Zorec 2003). 

Vloga vzgojitelja je spodbujanje in pospeševanje otrokovega razvoja pismenosti, in sicer 

(Grginič 2005): 

- glasno branje otrokom – strategije o knjigah ob različnih bralnih aktivnostih; 

- vključevanje pismenosti v vsakodnevne dejavnosti in dnevno rutino; 

- ustvarjanje priložnosti za razvijanje pismenosti z vsakodnevnimi dejavnostmi prek 

načrtovanih dejavnosti. 

Vigotski (v Batistič Zorec 2003, str. 55) trdi, da se predšolski otok uči toliko, kolikor je 

program vzgojitelja postal njegov program, kar je ena najtežjih nalog pedagogov. 

Pomembno je, da vzgojitelji otrokom vzbudijo zanimanje za črke in druge simbole, ki jih 

otroci dnevno srečujejo v vsakdanjem življenju (Batistič Zorec 2003). Vzgojitelj naj bi pri 

vseh dejavnostih otroku dajal govorni zgled in tako neposredno vplival na njegove jezikovne 

zmožnosti. 

Pomembna naloga vzgojitelja je, da pripravi spodbudno okolje ter organizira igro in druge 

socialne dejavnosti, ki zahtevajo medsebojno komuniciranje. V sporazumevalnem procesu 

mora vzgojitelj zagotoviti spoštovanje otrokove zasebnosti (Kranjc 2001, str. 83). 

Vzgojitelj mora biti otrokom ves čas na voljo, vendar naj jim ne vsiljuje svojih rešitev. 

Kompetenten in strokoven je tisti vzgojitelj, ki se po strokovni presoji odloča, kaj in kako. 

Pri nas je vzgojitelj še vse preveč središče dogajanja v vrtcu, narekuje tempo, ki določa delo v 

vrtcu. Bolj bi se morali usmeriti v to, da bi bil vzgojitelj usmerjevalec in opazovalec 

dejavnosti, ki ne posega preveč s svojimi razlagami in rešitvami. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

10 RAZISKAVA 

10.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Družba od posameznika vedno bolj pričakuje sposobnost razmišljanja, ustvarjanja novega 

znanja, sodelovanja in reševanja problemov. Da smo ljudje tega sposobni, je pomembna 

priprava že v najzgodnejšem obdobju, ko se zgodnja pismenost začne razvijati. Pri tem pa 

imajo pomembno vlogo vzgojitelji, da ustvarjajo prave pogoje. 

Raziskovanje te teme je spodbudila domneva, da vzgojitelji v Sloveniji niso dovolj 

kompetentni za vpeljavo zgodnje pismenosti in da niso pridobili dovolj formalnega znanja 

(predbolonjski študijski program PV) in se pozneje premalo dodatno izobražujejo. 

Zato bom s pomočjo raziskave poskušala ugotoviti, kakšno je mnenje vzgojiteljev o njihovem 

izobraževanju o zgodnji pismenosti na pedagoški fakulteti, ki so jo obiskovali ali se dodatno 

strokovno izobražujejo na to temo. Zanima me, v kolikšni meri je dodatno strokovno 

izobraževanje povezano z delovno dobo in stopnjo izobrazbe in ali imajo vrtci v Sloveniji 

dovolj ustreznih sredstev za vpeljavo in razvijanje pismenosti v predšolskem obdobju. 

 

10.2 HIPOTEZE RAZISKAVE 

V pričujoči magistrski nalogi sem poskušala potrditi oziroma ovreči naslednje hipoteze: 

1. Večina vzgojiteljev v Sloveniji, zajetih v raziskavo, ocenjuje, da so premalo 

usposobljeni za vpeljavo in razvijanje pismenosti v predšolskem obdobju. 

2. Večina vzgojiteljev ocenjuje, da je bil v okviru študija na fakulteti razvijanju zgodnje 

pismenosti namenjen premajhen poudarek. 

3. Večina vzgojiteljev v Sloveniji se dodatno ne izobražuje za učinkovito vpeljavo 

zgodnje pismenosti. 

4. Po mnenju večine anketiranih vzgojiteljic vrtci v Sloveniji nimajo dovolj raznovrstnih 

in ustreznih didaktičnih sredstev za vpeljavo in razvijanje pismenosti v predšolskem 

obdobju. 

5. Med vzgojitelji z različno dolgo delovno dobo in stopnjo izobrazbe se pojavljajo 

razlike glede udeležbe na dodatnih izobraževanjih. 
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10.3 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila sem deskriptivno-kavzalno metodo. 

 

10.4 LASTNOSTI VZORCA 

V raziskavo sem vključila 150 vzgojiteljev iz cele Slovenije. Metoda vzorčenja je 

neslučajnostna oziroma priložnostna. Starost vprašanih ni določena. 

 

10.5 MERSKI INSTRUMENT 

Vprašalnik je razdeljen na tri dele. V prvem delu želim izvedeti osebne podatke o anketirancu, 

drugi del se nanaša na strokovnost anketiranca za razvijanje zgodnje pismenosti in 

izobraževanje za ustrezno spodbujanje te pismenosti, v tretjem delu želim izvedeti, ali imajo 

slovenski vrtci dovolj ustreznih didaktičnih sredstev za izvajanje predopismenjevalnih 

dejavnosti. 

 

10.6 TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV 

V raziskavi sem kot tehniko zbiranja podatkov izbrala anketni vprašalnik za vzgojitelje. V 

mesecu oktobru, leta 2010 se razdelila sto petdeset vprašalnikov. V mesecu novembru istega 

leta sem dobila vrnjenih sto štiriindvajset izpolnjenih vprašalnikov. 

 

10.7 STATISTIČNE METODE 

V nalogi sem uporabila deskriptivne statistike in tudi multivariatne statistične metode za 

analizo podatkov. V analizi so predstavljene frekvence in odstotki, izračuni aritmetičnih 

sredin, Pearsonovih korelacijskih koeficientov, analizo enakosti varianc (F-test) in t-test 

enakosti aritmetičnih sredin. Vse analize sem naredila s pomočjo programa PSPP, grafe pa 

pripravila v programu MS Excel. 
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10.8 OPIS VZORCA 

 

Slika 1. Spol 

Vzorec anketiranih predstavljajo ženske in zgolj en moški, zato sem v nadaljnjo analizo 

vključila le 99,2 % anketiranih vzgojiteljic. 

 

Slika 2. Starost 

Skoraj polovico vzorca predstavljajo vzgojiteljice, stare 41 let in več (48,8 %). Drugo 

polovico v približno enakih manjših deležih zastopajo mlajše vzgojiteljice, od katerih je 

najmanjši delež najmlajših vzgojiteljic, starih do 30 let, tistih v srednji starostni kategoriji pa 

26,8 %. 
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Povprečna starost vzgojiteljic v vzorcu je 40 let, najmlajša vzgojiteljica v vzorcu je stara 22 

let, najstarejša pa 58 let. 

 

Slika 3. Delovna doba 

V vzorec je vključenih največ vzgojiteljic z 21–30-letno delovno dobo (28,5 %), vzgojiteljice 

z najdaljšo (31 let in več) in najkrajšo (do 5 let) delovno dobo so zastopane v približno enaki 

meri. Vzorec vključuje najmanj vzgojiteljic s 6–10 leti delovne dobe (10,6 %). 

Povprečna delovna doba vzgojiteljic v vzorcu je 18 let. Vzorec vključuje tudi vzgojiteljice, ki 

še nimajo enega leta delovne dobe, vzgojiteljica z najdaljšim stažem pa ima 37 let delovne 

dobe. 

 

Slika 4. Delovna doba v vzgoji in izobraževanju 
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V vzorec je vključenih največ vzgojiteljic z 21–30-letno delovno dobo v vzgoji in 

izobraževanju (25,2 %), sledi zastopanost vzgojiteljic z najkrajšo tovrsto delovno dobo, torej 

do 5 let (23,6 %). Na drugi strani vzorec vključuje najmanj vzgojiteljic z 6–10 leti delovne 

dobe v vzgoji in izobraževanju (13,8 %) in tistih z najdaljšo tovrstno delovno dobo (15,5 %). 

Povprečna delovna doba vzgojiteljic v vzgoji in izobraževanju v vzorcu je 17 let. Vzorec 

vključuje tudi vzgojiteljice, ki še nimajo enega leta tovrstne delovne dobe, vzgojiteljica z 

najdaljšim stažem pa ima 37 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju. 

 

Slika 5. Stopnja formalne izobrazbe 

Dobro polovico vzorca predstavljajo vzgojiteljice z visokošolsko izobrazbo (52,0 %), dobro 

tretjino vzorca predstavljajo vzgojiteljice z dokončano srednjo šolo (35,0 %), najmanj pa je 

tistih z višješolsko izobrazbo (13,0 %). 
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Slika 6. Kako dobro ste seznanjeni z novimi spoznanji na temo zgodnje pismenosti? 

Večji delež anketiranih vzgojiteljic je srednje dobro seznanjenih z novimi spoznanji na temo 

zgodnje pismenosti (43,1 %), v približno enakih deležih pa vzorec zastopajo vzgojiteljice, ki 

so o tej temi dobro (26,0 %) oziroma slabo (25,2 %) seznanjene. Le peščica vzgojiteljic o tej 

temi ni seznanjenih nič oziroma so o njej seznanjene zelo dobro. 

 

11 REZULTATI 

11.1 USPOSOBLJENOST VZGOJITELJEV ZA VPELJAVO IN 

RAZVIJANJE PISMENOSTI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

H1: Večina vzgojiteljev v Sloveniji, zajetih v raziskavo, ocenjuje, da so premalo 

usposobljeni za vpeljavo in razvijanje pismenosti v predšolskem obdobju. 

Usposobljenost vzgojiteljic sem merila na eni strani z njihovo doseženo formalno izobrazbo, 

na drugi strani pa z njihovim dodatnim izobraževanjem in sledenjem novostim na področju 

zgodnje pismenosti. 
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11.1.1  USPOSOBLJENOST GLEDE NA SEZNANJENOST MED FORMALNIM 

IZOBRAŽEVANJEM 

V nadaljevanju me je zanimalo, ali je usposobljenost vzgojiteljic na osnovi formalnega 

izobraževanja povezana z njihovo starostjo, delovno dobro in stopnjo dosežene formalne 

izobrazbe. 

Tabela 2. Korelacijska matrika povezanosti seznanjenosti med formalnim izobraževanjem 

in starosti, delovne dobe ter dosežene formalne izobrazbe 

 Seznanjenost med formalnim 

izobraževanjem o vpeljavi in 

zgodnjem opismenjevanju v 

predšolskem obdobju 

Starost 
Delovna 

doba 

Formalna 

izobrazba 

Seznanjenost med formalnim 

izobraževanjem o vpeljavi in 

zgodnjem opismenjevanju v 

predšolskem obdobju 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

1,00 - 0,02 - 0,01 - 0,03 

Stopnja 

značilnosti 
 0,85 0,96 0,76 

Starost 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

- 0,02 1,00 0,92 - 0,47 

Stopnja 

značilnosti 
0,85  0,00 0,00 

Delovna doba 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

- 0,01 0,92 1,00 - 0,53 

Stopnja 

značilnosti 
0,96 0,00  0,00 

Formalna izobrazba 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

- 0,03 - 0,47 - 0,53 1,00 

Stopnja 

značilnosti 
0,76 0,00 0,00  

 

V korelacijski matriki se kažejo logične in smiselne povezanosti spremenljivk starost in 

delovna dobra, starost in formalna izobrazba ter delovna doba in formalna izobrazba. Ni pa 

razvidno tudi, da bi bile spremenljivke starost, delovna doba in dosežena formalna izobrazba 
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povezane s kakovostjo seznanjenosti o vpeljavi in zgodnjem opismenjevanju v predšolskem 

obdobju med formalnim izobraževanjem.  

Večina vzgojiteljic v Sloveniji se je torej na osnovi formalnega izobraževanja ne glede na 

njihove demografske značilnosti med formalnim izobraževanjem srednje dobro seznanila o 

vpeljavi in zgodnjem opismenjevanju v predšolskem obdobju. 

 

11.1.2  USPOSOBLJENOST GLEDE NA DODATNA IZOBRAŽEVANJA OZ. 

IZPOPOLNJEVANJA 

V nadaljevanju sem preverjala usposobljenost vzgojiteljic na osnovi njihovega dodatnega 

izobraževanja oziroma izpopolnjevanja. Najprej me je zanimalo, v kolikšni meri se 

vzgojiteljice udeležujejo dodatnih izobraževanj, kot so delavnice in seminarji, ki se 

neposredno ukvarjajo z vpeljavo zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju. 

 

Slika 7. Udeležba vzgojiteljic na delavnicah in seminarjih, ki so se neposredno ukvarjali z 

vpeljavo zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju 

Iz Slike 7 je razvidno, da se le polovica vzgojiteljic udeležuje dodatnih izobraževanj. Od teh 

vzgojiteljic se jih je v zadnjih treh letih udeležilo ene delavnice ali seminarja dobra polovica 

(52,0 %), slaba tretjina vzgojiteljic se je udeležila dveh delavnic ali seminarjev (32,0 %), le 

manjši delež vzgojiteljic se je v zadnjih treh letih udeležil treh ali več delavnic ali seminarjev 

(7,2 %).  
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Ker korelacijska matrika na Tabeli 9 kaže povezanost udeležbe na delavnicah in seminarjih s 

starostjo in delovno dobo vzgojiteljic, sem v nadaljevanju preverila, kje še obstajajo 

statistične razlike med njimi. 

Tabela 3. Korelacijska matrika povezanosti udeležbe na delavnicah in seminarjih s starostjo 

in delovno dobo vzgojiteljic 

 Udeležba na delavnicah in 

seminarjih 
Starost 

Delovna 

doba 

Udeležba na delavnicah 

in seminarjih 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

1,00 - 0,31 - 0,27 

Stopnja 

značilnosti 
 0,00 0,00 

Starost 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

- 0,31 1,00 0,92 

Stopnja 

značilnosti 
0,00  0,00 

Delovna doba 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

- 0,27 0,92 1,00 

Stopnja 

značilnosti 
0,00 0,00  

 

Tabela 4. Opisne mere pri preverjanju udeležbe na delavnicah in seminarjih glede na 

starost vzgojiteljic 

STAROST N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

do 30 let 30 1,67 0,48 0,09 

31 do 40 let 33 1,67 0,48 0,08 

41 let in več 60 1,32 0,47 0,06 
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Slika 8. Pregled aritmetičnih sredin udeležbe na delavnicah in seminarjih glede na starost 

vzgojiteljic 

Tabela 5. Analiza enakosti varianc in t-test za preverjanje razlik med aritmetičnimi 

sredinami starosti vzgojiteljic in udeležbe na delavnicah in seminarjih 

 Levanov test o 

homogenosti 

varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Stat. 

pomemb. 

F-testa o 

homog. 

Varianc 

T df 

Statist. 

pomemb. 

razlik 

med 

aritm. sr. 

Razlika 

aritm. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95 % interval 

zaupanja razlik 

spodnji zgornji 

do 30 let 

31 do 40 let 
0,00* 1,00* 0,00 60,41 1,00 0,00 0,12 - 0,24 0,24 

31 do 40 let 

41 let in več 
0,10* 0,75* 3,42 91,00 0,00 0,35 0,10 0,15 0,55 

do 30 let 

41 let in več 
0,10* 0,76* 3,31 88,00 0,00 0,35 0,11 0,14 0,56 

*Predpostavljamo, da sta varianci med seboj enaki. 

**Predpostavljamo, da varianci med seboj nista enaki. 

 

Med najstarejšo kategorijo vzgojiteljic in najmlajšo oz. srednjo starostno kategorijo 

vzgojiteljic obstajajo tudi statistično pomembne razlike pri udeleževanju na delavnicah in 

seminarjih. Vzgojiteljice v najstarejši starostni kategoriji se statistično pomembno (t (91,00) = 

3,42) bolj dodatno izobražujejo tako kot tiste v starostni kategoriji 31 do 40 let, kar lahko 
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trdim z 0 % stopnjo tveganja, in tudi kot najmlajše vzgojiteljice (t (88,00) = 3,31), kar prav 

tako lahko trdim z 0 % stopnjo tveganja. 

Tabela 6. Opisne mere pri preverjanju udeležbe na delavnicah in seminarjih glede na 

delovno dobo vzgojiteljic 

DELOVNA DOBA N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

do 5 let 25 1,60 0,50 0,10 

6–10 let 13 1,85 0,38 0,10 

11–20 let 28 1,54 0,51 0,10 

21–30 let 35 1,40 0,50 0,08 

31 let in več 22 1,27 0,46 0,10 

 

Slika 9. Pregled aritmetičnih sredin udeležbe na delavnicah in seminarjih glede na delovno 

dobo vzgojiteljic 

V povprečju se vzgojiteljice z najdaljšo delovno dobo – 31 let in več (M = 1,3, SE = 0,10) in 

21 do 30 let (M = 1,4, SE = 0,08) v večji meri in približno enako dodatno izobražujejo, v 

povprečju pa se sploh ne izobražujejo vzgojiteljice z delovno dobo 6 do 10 let (M = 1,9, SE = 

0,10). 
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Tabela 7. Analiza enakosti varianc in t-test za preverjanje razlik med aritmetičnimi 

sredinami delovne dobe vzgojiteljic in udeležbe na delavnicah in seminarjih 

 Levanov test o 

homogenosti varianc 
t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Stat. 

pomemb. 

F-testa o 

homog. 

varianc 

T df 

Statist. 

pomemb. 

razlik 

med 

aritm. sr. 

Razlika 

aritm. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95 % interval 

zaupanja razlik 

spodnji zgornji 

do 5 let 

6 do 10 let 
14,13** 0,00** - 1,70 31,10 0,10 - 0,25 0,14 - 0,54 0,05 

6 do 10 let 

11 do 20 let 
22,99** 0,00** 2,19 31,07 0,04 0,31 0,14 0,02 0,60 

do 5 let 

11 do 20 let 
0,74* 0,39* 0,46 51,00 0,65 0,06 0,14 - 0,21 0,34 

11 do 20 let 

21 do 30 let 
0,78* 0,38* 1,07 61,00 0,29 0,14 0,13 - 0,12 0,39 

21 do 30 let 

31 let in več 
4,17** 0,05** 0,99 47,67 0,33 0,13 0,13 - 0,13 0,39 

do 5 let 

31 let in več 
3,20** 0,08** 2,35 44,93 0,02 0,33 0,14 0,05 0,61 

do 5 let 

21 do 30 let 
0,00* 1,00* 1,53 58,00 0,13 0,20 0,13 - 0,06 0,46 

6 do 10 let 

21 do 30 let 
18,34** 0,00** 3,33 28,45 0,00 0,45 0,13 0,17 0,72 

6 do 10 let 

31 let in več 
2,93* 0,10* 3,83 33,00 0,00 0,57 0,14 0,28 0,86 

11 do 20 let 

31 let in več 
6,41** 0,01** 1,93 47,10 0,06 0,26 0,14 - 0,01 0,54 

*Predpostavljamo, da sta varianci med seboj enaki. 

**Predpostavljamo, da varianci med seboj nista enaki. 
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Med vzgojiteljicami z delovno dobo 6 do 10 let in vzgojiteljicami z drugačno delovno dobo 

obstajajo tudi statistično pomembne razlike pri udeleževanju na delavnicah in seminarjih, kar 

lahko trdim z 0 % ali 4 % stopnjo tveganja. In sicer se vzgojiteljice z daljšo delovno dobro 

dodatno izobražujejo v večji meri kot vzgojiteljice z delovno dobo 6 do 10 let. Obstajajo tudi 

statistično pomembne razlike med vzgojiteljicami z najdaljšo in najkrajšo delovno dobo (t 

(31,07) = 2,19), kar lahko trdim s 4 % stopnjo tveganja. Poleg tega obstajajo statistično 

pomembne razlike tudi med vzgojiteljicami s srednjo delovno dobo (od 11 do 20 let) in tistimi 

z najdaljšo delovno dobo (t (47,10) = 1,93), kar lahko trdim s 6 % stopnjo tveganja. 

Iz do sedaj predstavljenih rezultatov lahko sklenem, da se vzgojiteljice premalo udeležujejo 

organiziranih delavnic in seminarjev, povezanih z vpeljavo zgodnje pismenosti v predšolskem 

obdobju, saj se dodatno izobražujejo le najstarejše vzgojiteljice in tiste z daljšo delovno 

dobro, torej kot že omenjeno le približno polovica vzgojiteljic, čeprav bi si dobršen delež 

vzgojiteljic tega želel, kar prikazujem na Sliki 11 in Sliki 12. 

 

Slika 10. Želja po izpopolnjevanju za vpeljavo in razvijanje zgodnje pismenosti – prek 

seminarjev 
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Slika 11. Želja po izpopolnjevanju za vpeljavo in razvijanje zgodnje pismenosti – prek 

obiskov strokovnjaka v vrtcu in pogovorov na to temo 

 

11.1.3  USPOSOBLJENOST GLEDE NA SAMOIZOBRAŽEVANJE 

Glede na to, da se organizirano dodatno izobražuje zgolj polovica vzgojiteljic, sem v 

nadaljevanju preverila, kakšna je želja vzgojiteljic po samoizobraževanju in koliko se 

pravzaprav samoizobražujejo prek strokovnih prispevkov in strokovnih knjig. 

 

Slika 12. Želja po samoizobraževanju za vpeljavo in razvijanje zgodnje pismenosti 
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Slika 13. Samoizobraževanje – branje strokovnih prispevkov na temo zgodnje pismenosti v 

predšolskem obdobju v zadnjem letu 

 

Slika 14. Samoizobraževanje – branje strokovnih knjig na temo zgodnje pismenosti v 

predšolskem obdobju v zadnjem letu 

Iz Slike 12 je razvidno, da ima željo po samoizobraževanju zelo malo vzgojiteljic (11,4 %), 

večina se ne želi samoizobraževati. Nadalje se na Sliki 13 oziroma Sliki 14 izkaže, da največji 

delež vzgojiteljic niti ne prebira strokovnih prispevkov (30,8 %), niti ne prebira strokovnih 

knjig (55,7 %) na temo zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju. Približno enak delež 

vzgojiteljic je v zadnjem letu prebral eno knjigo (28,4 %) oz. en strokovni prispevek (27,4 %), 

le manjši delež vzgojiteljic prebere kakšen prispevek ali knjigo več. Vzgojiteljice se torej tudi 

samoizobražujejo o tej tematiki bolj malo oz. premalo. 
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11.1.4  USPOSOBLJENOST GLEDE NA SEZNANJENOST Z NOVIMI SPOZNANJI 

Zadnji del preverjanja usposobljenosti vzgojiteljic za vpeljavo in razvijanje pismenosti v 

predšolskem obdobju predstavlja rezultat o njihovi seznanjenosti z novimi spoznanji na tem 

področju. Iz Slike 16 je razvidno, da je večina vzgojiteljic srednje dobro seznanjenih (43,1 %) 

z novostmi o tej tematiki, približno četrtina vzgojiteljic je z novostmi seznanjena slabo (25,2 

%) oz. dobro (26,0 %). 

 

Slika 15. Seznanjenost z novimi spoznanji na temo zgodnje pismenosti 

Ker korelacijska matrika kaže na povezanost seznanjenosti z novimi spoznanji in prebiranjem 

strokovnih prispevkov oz. knjig, sem v nadaljevanju preverila, kje se kažejo statistično 

pomembne razlike v tovrstnem samoizobraževanju vzgojiteljic. Ker pa je branje strokovnih 

prispevkov bolj pomembno od branja strokovnih knjig za sledenje novim spoznanjem, 

predstavljam samo rezultate branja strokovnih prispevkov. 
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Tabela 8. Korelacijska matrika povezanosti seznanjenosti z novimi spoznanji in 

samoizobraževanjem 

  Kako dobro ste 

seznanjeni z novimi 

spoznanji na temo 

zgodnje pismenosti? 

Koliko strokovnih 

prispevkov ste 

prebrali na to temo v 

zadnjem letu? 

Koliko strokovnih 

knjig ste prebrali v 

zadnjem letu na to 

temo? 

Kako dobro ste 

seznanjeni z novimi 

spoznanji na temo 

zgodnje pismenosti? 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

1,00 0,55 0,54 

Stopnja značilnosti  0,00 0,00 

Koliko strokovnih 

prispevkov ste prebrali 

na to temo v zadnjem 

letu? 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

0,55 1,00 0,56 

Stopnja značilnosti 0,00  0,00 

Koliko strokovnih 

knjig ste prebrali v 

zadnjem letu na to 

temo? 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

0,54 0,56 1,00 

Stopnja značilnosti 0,00 0,00  

 

Tabela 9. Opisne mere pri preverjanju seznanjenosti z novimi spoznanji in prebiranju 

strokovnih prispevkov 

BRANJE STROKOVNIH 

PRISPEVKOV 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

1 prispevek  32 3,16 0,81 0,14 

2 prispevka 24 3,17 0,56 0,12 

3 prispevki 11 3,36 0,81 0,24 

4 prispevki ali več 14 3,93 0,62 0,16 
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Slika 16. Pregled aritmetičnih sredin seznanjenosti z novimi spoznanji in branjem 

strokovnih člankov 

Z novimi spoznanji na področju zgodnje pismenosti so v povprečju (M = 3,9, SE = 0,16) 

najbolje, tj. dobro, seznanjene vzgojiteljice, ki so v zadnjem letu prebrale 4 strokovne 

prispevke ali več le-teh. Ostale vzgojiteljice, ki so v zadnjem letu prebrale od enega do tri 

strokovne prispevke o tej tematiki, so z novimi spoznanji v povprečju srednje dobro 

seznanjene. Med njimi so v povprečju nekoliko bolje seznanjene vzgojiteljice, ki so v 

zadnjem letu prebrale tri strokovne prispevke (M = 3,4, SE = 0,24). 

Tabela 10. Analiza enakosti varianc in t-test za preverjanje razlik med aritmetičnimi 

sredinami branja strokovnih prispevkov in seznanjenosti z novimi spoznanji 

 Levanov test o 

homogenosti 

varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Stat. 

pomemb. 

F-testa o 

homog. 

varianc 

T Df 

Statist. 

pomemb

. razlik 

med 

aritm. 

sr. 

Razlika 

aritm. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95 % interval 

zaupanja razlik 

spodnji Zgornji 

1 prispevek 

2 prispevka 
2,09* 0,15* - 0,05 54,00 0,96 - 0,01 0,18 - 0,38 0,36 

2 prispevka 

3 prispevki 
4,35** 0,04** - 0,73 14,65 0,48 - 0,20 0,27 - 0,77 0,38 
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 Levanov test o 

homogenosti 

varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Stat. 

pomemb. 

F-testa o 

homog. 

varianc 

T Df 

Statist. 

pomemb

. razlik 

med 

aritm. 

sr. 

Razlika 

aritm. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95 % interval 

zaupanja razlik 

spodnji Zgornji 

1 prispevek 

2 prispevka 
2,09* 0,15* - 0,05 54,00 0,96 - 0,01 0,18 - 0,38 0,36 

2 prispevka 

3 prispevki 
4,35** 0,04** - 0,73 14,65 0,48 - 0,20 0,27 - 0,77 0,38 

3 prispevki 

4 prispevki  

ali več 

3,14* 0,09* - 1,99 23,00 0,06 - 0,56 0,29 - 1,17 0,04 

1 prispevek 

3 prispevki 
0,30* 0,59* - 0,73 41,00 0,47 - 0,21 0,28 - 0,78 0,36 

1 prispevek 

4 prispevki  

ali več 

1,53* 0,22* - 3,19 44,00 0,00 - 0,77 0,22 - 1,21 - 0,33 

2 prispevka 

4 prispevki  

ali več 

0,02* 0,89* - 3,88 36,00 0,00 - 0,76 0,20 - 1,17 - 0,35 

*Predpostavljamo, da sta varianci med seboj enaki. 

**Predpostavljamo, da varianci med seboj nista enaki. 

 

Glede na rezultat predstavljenih povprečij branja strokovnih prispevkov in seznanjenosti z 

novimi spoznanji, smiselno obstajajo tudi statistično pomembne razlike med vzgojiteljicami, 

ki so v zadnjem letu prebrale 4 ali več strokovnih prispevkov in med tistimi, ki so v zadnjem 

letu prebrale en strokovni prispevek (t (44,00) = - 3,19) ali dva strokovna prispevka (t (36,00) 

= - 3,88), kar lahko trdim z 0 % stopnjo tveganja. Poleg tega obstajajo tudi statistično 
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pomembne razlike med vzgojiteljicami, ki največ prebirajo, in tistimi, ki so v preteklem letu 

prebrale 3 strokovne prispevke (t (23,00) = - 1,99), kar lahko trdim s 6 % stopnjo značilnosti. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov o seznanjenosti vzgojiteljic o zgodnji pismenosti med 

formalnim izobraževanjem, v dodatnem izobraževanju, samoizobraževanju in seznanjenostjo 

z novimi spoznanji na tem področju potrjujem prvo hipotezo, torej večina vzgojiteljic v 

Sloveniji ocenjuje, da so premalo usposobljene za vpeljavo in razvijanje pismenosti v 

predšolskem obdobju. 

 

11.2 POUDAREK NAMENJEN ZGODNJI PISMENOSTI V OKVIRU 

ŠTUDIJA NA FAKULTETI 

H2. Večina vzgojiteljev ocenjuje, da je bil v okviru študija na fakulteti razvijanju 

zgodnje pismenosti namenjen premajhen poudarek. 

 

Slika 17. Kako dobro ste bili seznanjeni med svojim formalnim izobraževanjem o vpeljavi in 

zgodnjem opismenjevanju v predšolskem obdobju? 

Vzgojiteljice o vpeljavi in zgodnjem opismenjevanju v predšolskem obdobju prve informacije 

prejmejo v času formalnega izobraževanja. Iz rezultatov na Sliki 17 je razvidno, da se je 

največji delež vzgojiteljic v okviru študija o tem področju izobrazil le srednje dobro (39,7 %), 

kar pomeni, da je poudarek na tem področju med študijem resnično premajhen in bi bilo treba 

že v študijskih programih temu nameniti več pozornosti. Boljše znanje o zgodnjem 

opismenjevanju je precej odvisno precej od samoizobraževanja vzgojiteljic, a kot je razvidno 
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iz rezultatov na Sliki 12, se večina vzgojiteljic nima niti želje samoizobraževati (88,6 %) in se 

trenutno tudi precej malo izobražuje.  

Na osnovi teh rezultatov potrjujem drugo hipotezo, da večina vzgojiteljev ocenjuje, da je bil v 

okviru študija na fakulteti razvijanju zgodnje pismenosti namenjen premajhen poudarek. 

 

11.3 DODATNO IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJEV ZA UČINKOVITO 

VPELJAVO ZGODNJE PISMENOSTI 

H3. Večina vzgojiteljev v Sloveniji se dodatno ne izobražuje za učinkovito vpeljavo 

zgodnje pismenosti. 

O dodatnem izobraževanju vzgojiteljic sem že predstavljala rezultate pri preverjanju prve 

hipoteze. Iz Slike 7 je razvidno, da se slaba polovica (49,6 %) vzgojiteljic ne udeležuje 

delavnic in seminarjev, ki se neposredno ukvarjajo z vpeljavo zgodnje pismenosti v 

predšolskem obdobju. Nekoliko večji delež (50,4 %) vzgojiteljic se udeležuje tovrstnih 

dodatnih izobraževanj in so se v preteklih treh letih udeležile vsaj enega (52,0 %) ali dveh 

(32,0 %) dodatnih izobraževanj.  

Na osnovi organiziranih dodatnih izobraževanj torej zavračam tretjo hipotezo, saj se večji 

delež vzgojiteljic dodatno izobražuje za učinkovito vpeljavo zgodnje pismenosti.  

Med dodatno izobraževanje pa sodi tudi samoizobraževanje vzgojiteljic. Tudi rezultate iz tega 

področja sem že predstavila pri preverjanju prve hipoteze. V primeru branja strokovnih 

prispevkov je iz Slike 14 razvidno, da večina vzgojiteljic (69,2 %) prebira različne strokovne 

prispevke na temo zgodnje pismenosti. Od teh je v zadnjem letu največ vzgojiteljic prebralo 1 

prispevek (27,4 %) ali dva prispevka (20,5 %). Situacija pa je drugačna pri prebiranju 

strokovnih knjig o omenjeni tematiki, kjer je iz Slike 15 razvidno, da večina vzgojiteljic (55,7 

%) v zadnjem letu ni prebrala nobene strokovne knjige na temo zgodnje pismenosti. 

Na osnovi samoizobraževanja torej zavračam tretjo hipotezo, saj se večina vzgojiteljic 

izobražuje na vsaj en način samoizobraževanja, tj. s prebiranjem strokovnih člankov, čeprav 

bi količina prebiranja le-teh vseeno lahko bila večja. Strokovni članki so mnogo bolj aktualni 

za novosti na področju te tematike kot strokovne knjige, zgolj na osnovi tovrstnega 

samoizobraževanja sklepam o hipotezi. 
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11.4  DIDAKTIČNA SREDSTVA V VRTCIH 

H4. Po mnenju večine anketiranih vzgojiteljic vrtci v Sloveniji nimajo dovolj 

raznovrstnih in ustreznih didaktičnih sredstev za vpeljavo in razvijanje pismenosti v 

predšolskem obdobju. 

 

11.4.1  DOSTOPNOST IN UPORABA DIDAKTIČNIH GRADIV 

Na področju vpeljave in razvoja zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju zelo pomembno 

vlogo igrajo tudi didaktična sredstva oz. gradiva. V nadaljevanju sem preverila, v kakšni meri 

so tovrstna gradiva dostopna v vrtcih, koliko jih vzgojiteljice pri svojem delu tudi uporabljajo 

in kako raznolika gradiva so v slovenskih vrtcih sploh na voljo. 

 

Slika 18. Ali imate v vašem vrtcu didaktična gradiva, ki so naravnana na vpeljavo in 

razvijanje zgodnje pismenosti? 

V večini slovenskih vrtcev so didaktična gradiva dostopna (74,0 %), le peščica vrtcev (6,5 %) 

tovrstnih gradiv nima na voljo. Obstaja pa tudi dobršen delež vzgojiteljic, ki pravzaprav ne 

vedo, kakšna je dostopnost didaktičnih gradiv v njihovem vrtcu (19,5 %), kar znova kaže na 

to, da se vzgojiteljice na tem področju ne le premalo izobražujejo, ampak jih kot kaže tovrstno 

izobraževanje niti ne zanima. A pomembno je, da ima večina vrtcev didaktična gradiva 

dostopna, saj je le-to predpogoj za to, da jih vzgojiteljice lahko tudi uporabljajo. 
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Slika 19. Uporaba didaktičnih gradiv pri delu vzgojiteljic 

Rezultati kažejo, da največji delež vzgojiteljic (49,2 %) pogosto uporablja didaktična gradiva 

pri svojem delu, a tudi dobršen delež vzgojiteljic le redko (38,5 %). Peščica vzgojiteljic 

tovrstnih gradiv nikoli ne uporablja oz. jih uporablja zelo pogosto.  

V nadaljevanju sem tudi preverila, ali se uporaba didaktičnih gradiv razlikuje pri 

vzgojiteljicah v različnih starostnih kategorijah in dolžini delovne dobe. 

Tabela 11. Opisne mere pri preverjanju hipoteze 4 glede na starost vzgojiteljic 

STAROST N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

do 30 let 30 2,60 0,86 0,16 

31 do 40 let 33 2,39 0,56 0,10 

41 let in več 59 2,64 0,69 0,09 
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Slika 20. Pregled aritmetičnih sredin hipoteze 4 glede na starost vzgojiteljic 

Vzgojiteljice pri svojem delu torej v povprečju pogosto (M = 2,6, SE = 0,06) uporabljajo 

didaktična gradiva, ki so naravnana na vpeljavo in razvijanje zgodnje pismenosti. To velja 

tako za najmlajše kot za najstarejše vzgojiteljice, medtem ko vzgojiteljice v srednji starostni 

kategoriji tovrstna gradiva v povprečju uporabljajo redko (M = 2,4, SE = 0,10). 

Tabela 12. Analiza enakosti varianc in t-test za preverjanje razlik med aritmetičnimi 

sredinami starosti vzgojiteljic in uporabe didaktičnih gradiv 

 Levanov test o 

homogenosti 

varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Stat. 

pomemb. 

F-testa o 

homog. 

varianc 

t Df 

Statist. 

pomemb. 

razlik 

med 

aritm. sr. 

Razlika 

aritm. 

Sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95 % interval 

zaupanja razlik 

spodnji 
Zgornj

i 

do 30 let 

31 do 40 let 
5,97** 0,02** 1,12 49,00 0,27 0,21 0,18 - 0,16 0,58 

31 do 40 let 

41 let in več 
1,01* 0,32* - 1,78 90,00 0,08 - 0,25 0,13 - 0,51 0,01 

do 30 let 

41 let in več 
2,50* 0,12* - 0,26 87,00 0,79 - 0,04 0,18 - 0,40 0,31 

*Predpostavljamo, da sta varianci med seboj enaki. 

**Predpostavljamo, da varianci med seboj nista enaki. 
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Vse vzgojiteljice pri svojem delu torej uporabljajo različna didaktična gradiva, obstajajo pa 

statistično pomembne razlike v uporabi le-teh med vzgojiteljicami v starostnih kategorijah 

31–40 let in 41 let in več (t (90,00) = - 1,78), kar lahko trdim z 8 % stopnjo tveganja – slednje 

statistično pomembno pogosteje uporabljajo tovrstna sredstva kot vzgojiteljice v mlajši 

starostni kategoriji. 

Vzgojiteljice imajo v večini vrtcev na voljo didaktična gradiva, ki jih tudi uporabljajo pri 

svojem delu. V nadaljevanju preverjam še raznolikost dostopnih gradiv. 

 

11.4.2 RAZNOLIKOST DOSTOPNIH DIDAKTIČNIH GRADIV 

V vrtcih so v največji meri dostopni didaktični kompleti za razvijanje opismenjevanja (69,9 

%), sledi dostopnost didaktičnih igrač za razvijanje grafomotorike (64,2 %) in didaktičnih 

slikovnih kompletov za razvijanje pripovedovanja (57,7 %). Le v manjšem številu vrtcev 

(28,5 %) pa so dostopne didaktične igrače za razvijanje slušnega pripovedovanja. 

 

 

Slika 21. Dostopnost didaktičnih kompletov za razvijanje opismenjevanja v vrtcih 
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Slika 22. Dostopnost didaktičnih igrač za razvijanje grafomotorike v vrtcih 

 

Slika 23. Dostopnost didaktičnih slikovnih kompletov za razvijanje pripovedovanja v vrtcih 

 

 

Slika 24. Dostopnost didaktičnih igrač za razvijanje slušnega zaznavanja v vrtcih 
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Na osnovi predstavljenih rezultatov glede dostopnosti, uporabe in raznolikosti didaktičnih 

sredstev zavračam četrto hipotezo, saj so tri vrste od štirih vrst didaktičnih sredstev v 

slovenskih vrtcih dobro zastopane, seveda pa še ostajajo odprte možnosti za izboljšave. 

 

11.5 UDELEŽBA VZGOJITELJIC NA DODATNIH IZOBRAŽEVANJIH 

GLEDE NA NJIHOVO DELOVNO DOBO IN STOPNJO IZOBRAZBE 

H5. Med vzgojitelji z različno dolgo delovno dobo in stopnjo izobrazbe se pojavljajo 

razlike glede udeležbe na dodatnih izobraževanjih. 

Najprej sem preverila ali je udeležba vzgojiteljic na dodatnih izobraževanjih, tj. delavnicah in 

seminarjih, povezana z njihovo stopnjo formalne izobrazbe, delovno dobo in delovno dobo v 

vzgoji in izobraževanju. Iz spodnje tabele je razvidno, da so vse korelacije oz. povezanosti 

med omenjenimi spremenljivkami statistično pomembne, torej spremenljivke so medsebojno 

odvisne. 
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Tabela 13. Korelacijska matrika povezanosti udeležbe na dodatnih izobraževanjih z delovno 

dobo in stopnjo formalne izobrazbe 

 

Ali ste se udeležili 

delavnic in seminarjev, ki 

so se neposredno 

ukvarjali z vpeljavo 

zgodnje pismenosti v 

predšolskem obdobju? 

Delovna 

doba 

Delovna doba v 

vzgoji in 

izobraževanju 

Formalna 

izobrazba 

Ali ste se udeležili delavnic 

in seminarjev, ki so se 

neposredno ukvarjali z 

vpeljavo zgodnje 

pismenosti v predšolskem 

obdobju? 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

1,00 - 0,28 - 0,20 0,19 

Stopnja 

značilnosti 
 0,00 0,03 0,04 

Delovna doba 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

- 0,28 1,00 0,94 - 0,54 

Stopnja 

značilnosti 

 

0,00  0,00 0,00 

Delovna doba v vzgoji in 

izobraževanju 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

- 0,20 0,94 1,00 - 0,47 

Stopnja 

značilnosti 
0,03 0,00  0,00 

Formalna izobrazba 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

0,19 - 0,54 - 0,47 1,00 

Stopnja 

značilnosti 
0,04 0,00 0,00  

 

V nadaljevanju sem preverila, ali obstajajo tudi statistično pomembne razlike glede udeležbe 

vzgojiteljic na dodatnih izobraževanjih in njihove stopnje formalne izobrazbe ter delovne 

dobe. 
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11.5.1 UDELEŽBA NA DODATNIH IZOBRAŽEVANJIH IN STOPNJA FORMALNE 

IZOBRAZBE 

Tabela 14. Kontingenčna tabela in hi-kvadrat test  – formalna izobrazba in udeležba na 

delavnicah in seminarjih o vpeljavi zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju 

Formalna 

izobrazba 

Ali ste se udeležili delavnic in seminarjev, ki so se 

neposredno ukvarjali z vpeljavo zgodnje pismenosti v 

predšolskem obdobju? 

Skupaj 
1 da 2 ne 

 1 srednja 

šola 

N 28 15 43 

 %  45,2 % 24,6 % 35,0 % 

2 višja šola N 6 10 16 

 %  9,7 % 16,4 % 13,0 % 

3 visoka 

šola 

N 28 36 64 

 %  45,2 % 59,0 % 52,0 % 

Skupaj N 62 61 123 

 %  100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Pearsonov hi-kvadrat: 5,922 

Stopnja značilnosti: 0,052 
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11.5.2  UDELEŽBA NA DODATNIH IZOBRAŽEVANJIH IN DELOVNA DOBA 

Tabela 15. Kontingenčna tabela in hi-kvadrat test – delovna doba in udeležba na 

delavnicah in seminarjih o vpeljavi zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju 

Delovna doba 

Ali ste se udeležili delavnic in seminarjev, ki so se 

neposredno ukvarjali z vpeljavo zgodnje pismenosti v 

predšolskem obdobju? 

Skupaj 1 da 2 ne 

 1 do 5 let N 10 15 25 

%  16,1 % 24,6 % 20,3 % 

2 6–10 let N 2 11 13 

% 3,2 % 18,0 % 10,6 % 

3 11–20 let N 13 15 28 

%  21,0 % 24,6 % 22,8 % 

4 21–30 let N 21 14 35 

%  33,9 % 23,0 % 28,5 % 

5 31 let in 

več 

N 16 6 22 

%  25,8 % 9,8 % 17,9 % 

Skupaj N 62 61 123 

%  100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Pearsonov hi-kvadrat: 13,312 

Stopnja značilnosti: 0,010 
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Tabela 16. Kontingenčna tabela in hi-kvadrat test – delovna doba v izobraževanju in 

udeležba na delavnicah in seminarjih o vpeljavi zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju 

Delovna doba v 

izobraževanju 

Ali ste se udeležili delavnic in seminarjev, ki so se 

neposredno ukvarjali z vpeljavo zgodnje pismenosti v 

predšolskem obdobju? 

Skupaj 1 da 2 ne 

 1 do 5 let N 13 16 29 

%  21,0 % 26,2 % 23,6 % 

2 6–10 let N 6 11 17 

%  9,7 % 18,0 % 13,8 % 

3 11–20 let N 13 14 27 

%  21,0 % 23,0 % 22,0 % 

4 21–30 let N 15 16 31 

%  24,2 % 26,2 % 25,2 % 

5 31 let in več N 15 4 19 

%  24,2 % 6,6 % 15,4 % 

Skupaj N 62 61 123 

%  100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Pearsonov hi-kvadrat: 8,211 

Stopnja značilnosti: 0,084 

 

Tabela 17. Opisne mere pri preverjanju udeležbe na dodatnih izobraževanjih in izobrazbo 

vzgojiteljic 

IZOBRAZBA N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

srednja šola 43 1,35 0,48 0,07 

višja šola 16 1,63 0,50 0,13 

visoka šola 64 1,56 0,50 0,06 

 

 



73 

 

 

Slika 25. Pregled aritmetičnih sredin udeležbe na dodatnih izobraževanjih in izobrazbe 

vzgojiteljic 

V povprečju se dodatno izobražujejo zgolj vzgojiteljice s srednješolsko izobrazbo (M = 1,4, 

SE = 0,07), ne pa tudi vzgojiteljice z višjo oz. visoko izobrazbo.  

Tabela 18. Analiza enakosti varianc in t-test za preverjanje razlik med aritmetičnimi 

sredinami udeležbe na dodatnih izobraževanjih in izobrazbe vzgojiteljic 

 Levanov test o 

homogenosti 

varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Stat. 

pomemb. 

F-testa o 

homog. 

varianc 

t df 

Statist. 

pomemb. 

razlik med 

aritm. sr. 

Razlika 

aritm. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95 % interval 

zaupanja razlik 

spodnji zgornji 

Srednja š. 

Višja š. 
5,97** 0,02** 1,12 49,00 0,27 0,21 0,18 - 0,16 0,58 

Višja š. 

Visoka š. 

in več 

1,14* 0,29* 0,45 78,00 0,66 0,06 0,14 - 0,22 0,34 

Srednja š. 

Visoka š. 

in več 

3,40** 0,07** - 2,21 92,43 0,03 - 0,21 0,10 - 0,41 - 0,02 

*Predpostavljamo, da sta varianci med seboj enaki. 

**Predpostavljamo, da varianci med seboj nista enaki. 
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Med vzgojiteljicami s srednješolsko in visoko izobrazbo obstajajo tudi statistično pomembne 

razlike (t (92,43) = - 2,21), kar lahko trdim s 3 % stopnjo tveganja – slednje se torej statistično 

pomembno izobražujejo v večji meri kot vzgojiteljice z visoko izobrazbo. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov na področju izobrazbe vzgojiteljic potrjujem peto 

hipotezo, saj se med vzgojiteljicami z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo razlike glede 

udeležbe na dodatnih izobraževanjih. 

 

11.5.3 UDELEŽBA NA DODATNIH IZOBRAŽEVANJIH IN DELOVNA DOBA 

Tabela 19. Opisne mere pri preverjanju udeležbe vzgojiteljic na dodatnih izobraževanjih 

glede na delovno dobo vzgojiteljic 

DELOVNA DOBA N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

do 5 let 25 1,60 0,50 0,10 

6–10 let 13 1,85 0,38 0,10 

11–20 let 28 1,54 0,51 0,10 

 

Slika 26. Pregled aritmetičnih sredin udeležbe na dodatnih izobraževanjih in delovne dobe 

vzgojiteljic 

V povprečju se vzgojiteljice glede na delovno dobro bolj ali manj dodatno ne izobražujejo, še 

posebej ne vzgojiteljice z delovno dobo 6 do 10 let (M = 1,9, SE = 0,10). Še v največji meri se 

dodatno izobražujejo vzgojiteljice z najdaljšo delovno dobo, a še te bolj ne kot da (M = 1,5, 

SE = 0,10). 
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Tabela 20. Analiza enakosti varianc in t-test za preverjanje razlik med aritmetičnimi 

sredinami udeležbe na dodatnih izobraževanjih in delovno dobo vzgojiteljic 

 Levanov test o 

homogenosti varianc 
t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Stat. 

pomemb. 

F-testa o 

homog. 

varianc 

t df 

Statist. 

pomemb. 

razlik med 

aritm. sr. 

Razlika 

aritm. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95 % interval 

zaupanja razlik 

spodnji 
Zgornj

i 

Do 5 let 

6–10 let 
14,13** 0,00** - 1,70 31,10 0,10 - 0,25 0,14 - 0,54 0,05 

6–10 let 

11–20 let 
22,99** 0,00** 2,19 31,07 0,04 0,31 0,14 0,02 0,60 

Do 5 let 

11–20 let 
0,74* 0,39* 0,46 51,00 0,65 0,06 0,14 - 0,21 0,34 

*Predpostavljamo, da sta varianci med seboj enaki. 

**Predpostavljamo, da varianci med seboj nista enaki. 

Med vzgojiteljicami z najdaljšo delovno dobo in tistimi s 6 do 10 let delovne dobe obstajajo 

tudi statistično pomembne razlike (t (31,07) = 2,19), kar lahko trdim s 4 % stopnjo tveganja – 

vzgojiteljice z več delovne dobe se torej statistično pomembno več dodatno izobražujejo kot 

vzgojiteljice s 6 do 10 let delovne dobe. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov na področju delovne dobe vzgojiteljic potrjujem peto 

hipotezo, saj se med vzgojiteljicami z različno dolgo delovno pojavljajo razlike glede 

udeležbe na dodatnih izobraževanjih. 

 

12 SKLEP 

V teoretičnem delu sem osvetlila pomen različnih pristopov na porajajočo se pismenost in 

zgodnje opismenjevanje. Otroci v vrtcu preživijo veliko časa, zato imajo metode dela ter s 

tem tudi različni koncepti velik vpliv. Le te otroka oblikujejo že v najzgodnejših letih, ta vpliv 

pa se kaže tako v znanju kot v sposobnostih. Ne smemo pa podcenjevati vpliva družine v tem 

obdobju in povezanosti družine in vrtca. Vse to se izraža na otrokovem socialnem in učnem 

razvoju. 
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V nalogi sem želela preveriti strokovnost vzgojiteljic in njihovo samooceno izobraženosti na 

področju zgodnjega opismenjevanja v predšolskem obdobju in tudi nadaljnje oz. dodatno 

izobraževanja vzgojiteljic o tej tematiki. Prav tako pa me je tudi zanimalo, ali imajo slovenski 

vrtci na voljo dovolj didaktičnih sredstev za izvajanje zgodnje pismenosti in ali so ta sredstva 

dovolj raznolika, saj je dostopnost le-teh v vrtcih predpogoj za to, da jih vzgojiteljice lahko 

uporabljajo pri izvajanju dejavnosti. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je strokovnost slovenskih vzgojiteljic zgolj na 

srednjem nivoju, kar pomeni, da so premalo usposobljene za vpeljavo in razvijanje 

pismenosti v predšolskem obdobju. Vzrokov za obstoječe stanje pa je več.  

Problematika pomanjkljivega seznanjanja vzgojiteljic s pomenom razvijanja zgodnje 

pismenosti pri predšolskem otroku se kaže že za časa formalnega izobraževanja vzgojiteljic. 

Ugotovila sem, da se je večina slovenskih vzgojiteljic na osnovi formalnega izobraževanja 

seznanila o zgodnjem opismenjevanju in njegovi vpeljavi srednje dobro, kar pa vsekakor ni 

zadovoljiv podatek (kar 18, 2 % vzgojiteljic v raziskavi je bilo slabo seznanjenih in le 10,7 % 

zelo dobro). Prav med formalno izobrazbo bi vzgojiteljice morale ozavestiti pomen razvijanja 

zgodnje pismenosti pri otroku in pridobiti vsaj zadovoljivo bazično znanje na tem področju, ki 

bi jim služilo kot popotnica za njihovo nadaljnje delo pri vpeljevanju zgodnje pismenosti pri 

predšolskih otrocih. Že v okviru študija bi morali na slovenskih fakultetah razvijanju zgodnje 

pismenosti nameniti večji poudarek. 

Seveda pa še zdaleč ne sloni vsa teža posredovanja znanja za uspešno vpeljevanje zgodnje 

pismenosti na formalnem izobraževanju, ki se ga je vzgojiteljica udeležila. 

Raziskava je pokazala, da se vzgojiteljice tekom svojega dela premalo udeležujejo dodatnih 

izobraževanj, kot so delavnice in seminarji, ki se neposredno ukvarjajo z vpeljavo zgodnje 

pismenosti v predšolskem obdobju. Le polovica anketiranih vzgojiteljic se udeležuje 

tovrstnega izobraževanja. Le dobra polovica od teh vzgojiteljic se je v zadnjem letu udeležila 

le ene delavnice ali seminarja, kar še zdaleč ni zadovoljivo, če želimo ohranjati znanje za 

vpeljavo zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju ažurno ter samo vpeljevanje v praksi 

kakovostno in uspešno. Eden od vzrokov za takšno stanje je zagotovo v preskromni izbiri 

ponujenih formalnih izobraževanj, ki bi ponujala kakovostno znanje o zgodnji pismenosti, 

katero bi vzgojiteljice lahko uspešno uporabljale pri njihovem vsakodnevnem delu s 

predšolskimi otroci ter učinkovito usmerjale razvoj zgodnje pismenosti in njenem vpeljevanju 

pri otroku. 
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Drugi vzrok pa je samoizobraževanje vzgojiteljic. Zanimivo je, da ko so bile vzgojiteljice 

vprašane, če si želijo dodatnega izobraževanja prek seminarjev, jih je kar 60 % odgovorilo z 

da in dobra polovica, ko gre za izobraževanje prek strokovnjakov. Po drugi strani pa je željo 

po samoizobraževanju (branju strokovne literature) izrazilo zelo malo vzgojiteljic, velika 

večina si samoizobraževanja niti ne želi. Velika večina niti ne prebira strokovnih knjig in/ali 

prispevkov. Največ tistih, ki pa so se samoizobraževale, pa so prebrale en strokovni 

prispevek, malo manj jih je prebralo dva v zadnjem letu. Pri prebiranju knjig v zadnjem letu 

pa jih dobra polovica ni prebrala niti ene.  

Izkazalo se je tudi, da pa so vzgojiteljice, ki se precej dodatno samoizobražujejo (prebirajo 

več strokovne literature), dobro seznanjene z novimi spoznanji na področju predšolskega 

opismenjevanja, torej bi pomemben delež k večji strokovnosti vzgojiteljice dejansko lahko 

naredile same, a tega iz določenih (v moji raziskavi ne predstavljenih) razlogov ne delajo. 

Namreč še v največji meri se dodatno izobražujejo najstarejše vzgojiteljice z najdaljšo 

delovno dobo, v precej manjši in premajhni meri pa mlajše vzgojiteljice z manj izkušnjami, 

čeprav bi prav one tovrstna izobraževanja oz. izpopolnjevanja potrebovale, da bi se raven 

strokovnosti in izobraženosti slovenskih vzgojiteljic povečala. 

Kar se tiče dostopnosti didaktičnih gradiv v vrtcih, je raziskava pokazala, da so slovenski vrtci 

dobro opremljeni z didaktičnimi gradivi, saj ima večina vrtcev dostopna raznolika gradiva, ki 

jih vzgojiteljice pri svojem delu tudi večinoma pogosto uporabljajo. V slovenskih vrtcih 

predstavlja problem le dostopnost didaktičnih igrač za razvijanje slušnega zaznavanja, 

katerega ima sedaj le manjši delež vrtcev. Z dostopnostjo drugih didaktičnih materialov, tako 

za razvijanje opismenjevanja kot za razvijanje grafomotorike in pripovedovanja, vzgojiteljice 

v slovenskih vrtcih bolj ali manj nimajo težav. Sama sem pri svojem delu z otroki tudi 

ugotovila,  da je za otroke prvega starostnega obdobja na trgu ponudbe premalo kakovostnih 

didaktičnih gradiv in temu bi bilo treba v prihodnje nameniti več pozornosti. In če bi se 

vzgojiteljice bolj aktivno dodatno izobraževale, bi se tudi učinkovitost uporabe didaktičnih 

gradiv povečala. Zagotovo bi jih uporabljale pogosteje in na otroku zanimivejši ter 

primernejši način. 

Predstavljeni rezultati v nalogi kažejo, da je raven slovenskih vzgojiteljic povprečna, čeprav 

je opremljenost slovenskih vrtcev zelo dobra. Zato obstaja še veliko področij, na katerih bi 

bile možne različne izboljšave. 

 Vzgojiteljem bi bilo treba ob dobro zastavljenem kurikulumu ponuditi dodatna stalna 

strokovna izobraževanja za razvijanje zgodnje pismenosti v vrtcu, ki temeljijo na novih 
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teoretičnih spoznanjih. Pomembno je spodbujati raziskovalno dejavnost na tem področju. Na 

osnovi teh raziskav pa stalno dopolnjevati in posodabljati kurikule v formalnem 

izobraževanju. Sistematično bi morali vključevati vsebine s področja razvoja pismenosti v 

dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje vseh pedagoških kadrov. Kot strokovni kader bi 

morali vzgojitelji in učitelji seznanjati starše o pomenu razvoja zgodnje pismenosti s 

poudarkom na družinskem branju. Otroci na začetku opismenjevanja še kako potrebujejo 

kakovostno usmerjanje usposobljenih odraslih v družini in v vrtcu. Mnenja sem, da bi morale 

pedagoške fakultete usposabljati kader za izvajanje neformalnega izobraževanja in da bi 

moralo biti zagotovljeno sodelovanje in povezovanje med programi na pedagoških fakultetah, 

sodelovanje fakultet z različnimi institucijami, ki se ukvarjajo s to problematiko na lokalni 

regionalni in nacionalni ravni. 

V vzorec sem sicer vključila vzgojitelje iz cele Slovenije, vendar starost vprašanega in 

regionalni položaj vrtca, v katerem je vzgojitelj zaposlen, nista znana. Tako sem se v 

magistrski nalogi osredotočila na splošen prikaz kompetentnosti vzgojiteljev za razvijanje 

zgodnje pismenosti pri otrocih glede na celotno Slovenijo. V bodoče pa bi bilo zanimivo 

primerjati omenjeno kompetentnost vzgojiteljev glede na posamezne regije v Sloveniji. Prav 

tako se moramo zavedati, da gre pri odgovarjanju vzgojiteljev na vprašanja, s katerimi sem 

ugotavljala njihovo kompetentnost, za njihovo samorefleksijo in samooceno njihove 

izobraženosti na tem področju. Prav gotovo ne moremo izključiti subjektivnosti odgovarjanja 

na vprašalnik. 

V nadaljnjih raziskovanjih bi bilo tudi dobro primerjati kompetentnost slovenskih vzgojiteljev 

z kompetentnostjo le teh v drugih državah Evropske unije (v nadaljevanju EU), v smislu 

izvajanja konkretnih vzporednih raziskav tako v Sloveniji in kot v EU, da bi dobili distanco in 

natančneje opredelili raven kompetentnosti v Sloveniji. Sama sem se zaradi omejenih sredstev 

pri primerjanju slovenskih in tujih vzgojiteljev opirala zgolj na obstoječo literaturo. 

Menim, da bi morali vsi slediti cilju, ki je tudi v Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti: 

»Dvig pismenosti celotnega prebivalstva Slovenije na primerljivo raven razvitih držav 

Evropske unije«. To je zahteven cilj, ki ga je možno doseči le, če bomo v vseh segmentih 

družbe razumeli in sprejeli pismenost kot vrednoto in se bo vsakdo zavedal pomena njenega 

vseživljenjskega razvijanja za osebni, poklicni in družbeni razvoj. In kot je povedala 

Montessori (Zrimšek 2003, str. 26) bi moral biti cilj vsakega vzgojitelja potegniti iz otroka 

njegove potenciale in ga pripeljati do najvišje intelektualne, moralne in kulturne stopnje. 
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Priloga 1: Vprašalnik za vzgojitelje predšolskih otrok 

 

STROKOVNA USPOSOBLJENOST VZGOJITELJEV ZA VPELJAVO ZGODNJE 

PISMENOSTI 

Spoštovani vzgojitelji! 

Sem Vanda Jereb, študentka podiplomskega magistrskega študija predšolske vzgoje na 

Pedagoški fakulteti  Univerze v Ljubljani. V sklopu magistrske naloge želim raziskati 

strokovno usposobljenost vzgojiteljev za vpeljavo in razvijanje zgodnje pismenosti. Vsi 

zbrani podatki bodo uporabljeni zgolj v razikovalne namene. Spoštovani vzgojitelji, zaradi 

večje preglednosti v vprašalniku za oba spola uporabljam le eno, moško obliko izrazov, v 

interpretaciji pa bom govorila o vzgojiteljih in vzgojiteljicah. 

Za vašo pripravljenost sodelovati in ponuditi pomoč, se vam v naprej najlepše zahvaljujem. 

 

Pri spodnjih vprašanjih obkrožite izbrani odgovor oz. manjkajoče dopišite 

Spol: a. M  b. Ž 

Starost:______________let 

Delavna doba:________let 

Delavna doba v vzgoji in izobraževanju: ___________let delavne dobe 

Katero stopnjo formalne izobrazbe ste dosegli? 

a. srednja šola 

b. višja šola 

c. visoka šola in več 

Kako dobro ste bili seznanjeni med svojim formalnim izobraževanjem o vpeljavi in 

zgodnjem opismenjevanju v predšolskem obdobju? 

a. zelo dobro  

b. dobro 

c. srednje dobro 

d. slabo 

e. nič 

Ali ste se udeležili delavnic in seminarjev, ki so se neposredno ukvarjali z vpeljavo 

zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju? 

a. da 

b. ne 
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Če ste se udeležili, koliko seminarjev in delavnic ste obiskali v preteklih treh letih? 

a. _____ 

Kako in na kakšen način bi se želeli izpopolnjevati za vpeljavo in razvijanje zgodnje 

pismenosti 

a. preko seminarjev 

b. obisk strokovnjaka v vrtcu na to temo 

c. samoizobraževanje (branje strokovne literature) 

Koliko strokovnih prispevkov ste prebrali na to temo v zadnjem letu? 

a. _____ 

Koliko knjig ste v zadnjem letu prebrali na to temo? 

a. _____ 

Kako dobro ste seznanjeni z novimi spoznanji na temo zgodnje pismenosti? 

a. zelo dobro 

b. dobro 

c. srednje dobro 

d. slabo  

e. nič 

Kako dobro je knjižnica v vašem vrtcu založena s strokovno literaturo, ki obravnava to 

temo? 

a. zelo dobro  

b. dobro 

c. srednje dobro 

d. slabo 

e. nič 

f. ne vem 

Ali imate v vašem vrtcu didaktična gradiva, ki so naravnana na vpeljavo in razvijanje 

zgodnje pismenosti? 

a. da 

b. ne  

c. ne vem 
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Ali pri vašem delu uporabljate didaktična gradiva, ki so naravnana na vpeljavo in 

razvijanje zgodnje pismenosti? 

a. zelo pogosto 

b. pogosto 

c. redko 

d. nikoli 

Kaj od navedenega imate v vašem vrtcu? 

a. didaktične igrače za razvijanje grafomotorike 

b. didaktične igrače za razvijanje slušnega zaznavanja (npr. zvočni loto) 

c. didaktični slikovni kompleti za razvijanje pripovedovanja 

d. didaktični kompleti za razvijanje opismenjevanja (npr. igre s črkami, karte, ABC 

igralnica...). 

 

                                                                                            HVALA! 

 

 

 


