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POVZETEK 

 

Pedagogika montessori je stara več kot 100 let, v Sloveniji pa prisotna 11 let v praksi in 

veliko let v teoriji. M. Montessori je verjela, da je izobraževanje pomoč življenju, pravzaprav 

proces priprave otroka na življenje. Želela je slediti in pomagati otroku, da svojo 

inteligentnost razvija s pomočjo čutil ter sledi svojemu notranjemu razvoju v skladu s svojo 

naravo. Temelj metode so trije medsebojno povezani elementi: otrok, učitelj in pripravljeno 

okolje.  

Opismenjevanje se ne začne šele z vstopom v šolo, ampak traja tako rekoč že od rojstva. Tako 

starši kot vzgojitelji moramo poskrbeti za dobre temelje, na katerih bodo otroci lahko gradili 

svoje znanje. Izkoristiti moramo otrokov interes za učenje, njegovo svobodno izbiro ter mu 

omogočiti, da preko čutil samostojno raziskuje ter prihaja do znanj in sklepov v procesu 

opismenjevanja. 

Nekoč je neki otrok začel pisati sam od sebe. Bil je tako osupel in presenečen, da je glasno 

vzkliknil: »Jaz pišem! Jaz pišem!« (Montessori, 2009: 132) 

Ne nazadnje je tudi sklep mednarodne znanstvene konference »Opismenjevanje učenk in 

učencev, pismenost mladih in odraslih« (Hočevar, 2010: 229‒233) leta 2010 v Žalcu, da bi 

bilo več pozornosti treba nameniti individualiziranemu razvoju pismenosti. Različnost 

jezikovnih zmožnosti otrok zahteva individualni pristop v procesu opismenjevanja ter 

oblikovanje tako zastavljenih ciljev, ki bodo v izziv največjemu številu otrok v razredu. 
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ABSTRACT 

 

The Montessori Pedagogy is more than 100 years old; in Slovenia it has been present for 11 

years in practice, but for many years in theory. Maria Montessori believed that education is 

help to life and that it is actually the process of preparing a child for life. She wanted to follow 

and help children to develop their intelligence with the help of senses and to follow their inner 

development in accordance with their nature. Her method is based on three interconnected 

elements: the child, the teacher and the prepared environment.  

 

Teaching literacy does not start when children start school, however, it takes place since birth. 

Parents as well as teachers are obliged to provide good grounds on the basis of which the 

children will be able to build their knowledge. We must use a child's interest in learning, his 

free choice and enable him to individually research with the help of his senses and thus come 

to knowledge and conclusions in the process of teaching literacy.  

Once a child started writing out of the blue. He was stunned and shocked, he shouted loudly: 

»I can write! I can write!« (Montessori, 2009: 132) 

Last but not least, the conclusion of the International Scientific Conference »Teaching 

literacy; youth and adult literacy« (Hočevar, 2010: 229‒233), in 2010 in Žalec was that more 

attention should be given to individual literacy development. Differences in children's 

linguistic abilities demand an individual approach in the process of teaching literacy and 

setting goals which would represent a high challenge for many children in the class.  
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1 UVOD 

 

Z metodo montessori sem se srečala leta 2007, njen način dela pa me je tako pritegnil, da sem 

jo začela intenzivno proučevati ter leta 2010 zaključila Specialistični študij metode montessori 

v tujini.  

Delam kot vzgojiteljica v 1. razredu osnovne šole ter že vrsto let iščem čim bolj kakovostne 

načine opismenjevanja prvošolcev. Z vnašanjem elementov pedagogike montessori sta se po 

mojem mnenju želja in interes otrok za zgodnje opismenjevanje povečala. Neprecenljiv 

pomen ima upoštevanje otrokovega individualnega interesa ter čas, ki ga nudiš otroku, da 

določeno stvar usvoji. 

Opismenjevanje je zelo pomemben proces v življenju posameznika in v ožjem smislu pomeni 

učiti pisati in brati. Če pogledamo s širšega vidika, je to proces, ki razvija spretnosti in 

sposobnosti, ki vodijo do otrokove pismenosti. 

Temeljna predpostavka Marie Montessori je, da je otrok sposoben samoizgradnje in 

samovzgoje s pomočjo učitelja, ki otroku pomaga, da dela in se uči sam v skrbno 

pripravljenem okolju. V magistrskem delu je predstavljena primerjava opismenjevanja v 

pedagoškem konceptu montessori in opismenjevanja v Učnem načrtu za slovenščino v 1. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju. Bralna pismenost današnje mladine je na dokaj nizki ravni, 

zato sem analizirala poučevanje z elementi pedagogike montessori ter skušala ugotoviti, ali ta 

alternativna metoda spodbuja učence k pisanju in branju in s tem k boljši pismenosti. V 

empiričnem delu sem z anketnim vprašalnikom ugotovila, ali vzgojiteljice in vzgojitelji ter 

učiteljice in učitelji (v nadaljevanju vzgojitelji in učitelji) prepoznajo elemente pedagogike 

montessori ter njihovo naklonjenost uvajanju teh v poučevanje. S primerjalnim testom sem 

želela potrditi ali ovreči hipotezo, da imajo učenci 1. razreda, ki se opismenjujejo z elementi 

pedagogike montessori, bolje razvite predpisalne in predbralne sposobnosti kot učenci, ki se 

opismenjujejo po klasičnem načinu. Na podlagi preučevanega sem podala predloge za 

izboljšanje opismenjevanja učencev v prvem razredu. 

 

V teoretičnem delu sem s preučevanjem literature želela podrobneje predstaviti teoretična 

izhodišča razvoja otrokovega govora, ki vplivajo na opismenjevanje. Poleg tega sem v prvem 

delu predstavila doktorico Mario Montessori, njeno delo ter znanstveno metodo montessori. 

Opredelila in primerjala sem Učni načrt ter cilje za slovenščino v programu osnovne šole z 

Učnim načrtom programa osnovne šole montessori v Sloveniji ter z drugimi kurikulumi 
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montessori v tujini. Poglobljeno sem predstavila štiri komponente sporazumevalnega procesa: 

poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. Opisala sem metode in postopke opismenjevanja. 

V empiričnem delu sem z anketnim vprašalnikom želela dokazati, da vzgojitelji in učitelji, ki 

se seznanijo s pedagogiko montessori, vedno bolj uporabljajo njene elemente pri vzgojno-

izobraževalnem procesu. 

Z učenci, ki so se opismenjevali po elementih pedagogike montessori, in ostalimi učenci, ki so 

jih učitelji in vzgojitelji opismenjevali po metodi, ki je sistemsko opredeljena v Učnem načrtu 

za slovenščino, sem opravila preizkus za preverjanje opismenjavalnih zmožnosti otrok. Želela 

sem primerjati razvitost bralnih in pisalnih sposobnosti teh učencev.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 JEZIK IN GOVOR 

 

Kaj je jezik in kaj je govor? O tem je bilo veliko razprav, a strokovnjaki so si enotni, da je 

otrokov govor zapleten in celovit proces, zapletena psihična funkcija, ki se tekom zgodnjih let 

otroštva razvije do stopnje, ko se otrok lahko sporazumeva z okoljem in razume govor drugih 

oseb. 

F. de Saussure (1997, nav. po Skubic, 2004: 9–10) poudarja, da je jezik nekaj samostojnega, 

družbeni del govorice, zunaj posameznika, ki ga ne more niti ustvariti niti spreminjati, saj 

obstaja samo po nekakšni pogodbi med člani skupnosti. Jezik ni funkcija govorca, niti 

individualno dejanje volje in razuma. Posameznik ga sprejme pasivno, brez premisleka in se 

ga mora priučiti, kajti le tako spozna njegovo delovanje, otrok pa to počne postopno. Jezik de 

Saussure opredeli kot »sistem znakov, kjer je bistvena samo zveza med smislom in slušno 

podobo in kjer sta oba dela enako psihične narave.«  

Kot pravi M. Montessori (2008: 139), se jezik razvije spontano in njegov razvoj sledi 

ustaljenim zakonom, ki so enaki za vse otroke sveta. Besede so vezi med ljudmi in jezik, ki ga 

uporabljamo, se razvija in razrašča v skladu z njihovimi duševnimi potrebami. Lahko bi rekli, 

da jezik raste s človekovo mislijo. Jezik je odraz neke višje inteligentnosti. Vigotski (Žist, 

Oblak, 2004: 199) jezik vidi kot socialno orodje za prenašanje pomena; zavest namreč s 

pomočjo jezika kot orodja iz stvari izlušči pomen. 

Govor se najintenzivneje razvija v predšolskem obdobju, izpopolnjuje pa celo življenje. 

Predšolsko obdobje je predvsem čas usvajanja govora, v šolskem obdobju pa se otrok 

zavestno uči jezika, ko skuša slediti dogovorjenim jezikovnim normam. Nekje pri starosti 

petih ali šestih let večina otrok usvoji osnove svojega maternega jezika. Owens (1996, nav. po 

Papalia, Olds in Feldman, 2003: 239) ugotavlja, da do šestega leta v govoru uporabljajo 2.600 

in razumejo več kot 20.000 besed. V šolskem obdobju morajo usvojiti še: 

- izgovarjavo (večino zvokov so otroci ob vstopu v šolo že usvojili, vendar jih je nekaj 

nepravilnih); 

- skladnjo (zapletene oblike, kot je trpni način, uporaba pasivnih stavkov, dodatnih 

stavčnih členov, določene besede in vezniki); 

- besedišče in pomen (besedišče povprečnega šestletnika po mnenju Anglina (1993, nav. 

po Woolfolk, 2002: 53) obsega 8.000 do 14.000 besed in raste do približno 20.000 
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besed pri starosti 11 let. Nekateri otroci imajo težave pri abstraktnih besedah, 

razumevanju sarkazma ali metafor); 

- metalingvistično zavedanje (otroci so se pripravljeni učiti in razširiti pravila, ki so bila 

do sedaj implicitna – razumljena, vendar ne zavestno izražena. Njihovo razumevanje 

glede jezika in njegovega načina delovanja postane vidno) (prav tam). 

Piagetova teorija za razvoj otrokovega govora (Kranjc, 1999: 14) temelji na konceptu 

otrokove egocentričnosti. Otroške dialoge namreč razdeli v dve skupini: v skupino 

egocentričnega in skupino socializiranega govora. Za egocentrični govor je značilen monolog, 

v katerem govori otrok sam zase in nima komunikacijske funkcije. Z otrokovim razvojem 

egocentrični govor zamenja socializirani govor. Z njim otrok prosi, ukazuje, pojasnjuje, 

kritizira, sprašuje. Piaget meni, da je več kot polovica otrokovih izrekov do 6. oz. 7. leta 

egocentričnih. 

S tem se ne strinja Vigotski (prav tam), ki glede na svoje raziskave sklepa, da egocentrični 

govor poleg ekspresivne vloge opravlja tudi vlogo spremljanja otrokove dejavnosti ter postaja 

izraz mišljenja. Kognitivni razvoj je rezultat interakcije med otrokom in okoljem, kognitivne 

sposobnosti pa so rezultat posameznikove aktivnosti v določenem družbenem okolju, v 

katerem odrašča. Prvotni otrokov govor je socialen in opravlja vlogo sporočanja. Šele kasneje 

se iz socialnega, večfunkcijskega govora razvijeta egocentrični in sporazumevalni govor. Na 

podlagi egocentričnega govora, ki se je ločil od socializiranega govora, nastaja notranji govor 

otroka, ki predstavlja osnovo mišljenja, in sicer tako nezavednega kot logičnega. Egocentrični 

govor je po mnenju Vigotskega prehod od zunanjega k notranjemu govoru. 

Chomsky (1965, nav. po Kranjc, 2012), predstavnik generativno-transformacijske teorije, 

meni, da je zmožnost za jezikovno strukturo prirojena, aktivira pa jo okolje. Meni, da ima 

otrok v procesu učenja govora veliko vlogo, rodi se z določenimi preddispozicijami za 

razvijanje jezikovne zmožnosti in jezikovnega znanja, kar mu omogoča, da se nauči govoriti. 

Odkriti mora vrsto pravil jezika, torej je učenje jezika aktivno učenje pravil. 

Pinker (2010: 26‒31) meni, da jezik ni le kulturna iznajdba, ampak je produkt posebnega 

človeškega nagona, ki je nepogrešljiv pri vseh dejavnostih vsakdanjega življenja. Poudarja, da 

so otroci za večino jezika, ki ga osvojijo, lahko hvaležni predvsem samim sebi (prav tam: 40). 

Jezik in govor sta po naravnem izboru edinstveni človekovi lastnosti, ki sta se razvili in 

izpopolnili v evolucijskem procesu iskanja optimalne rešitve za sporazumevanje med 

»družbenimi lovci in nabiralci«.  
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Človek se z govorom oblikuje kot posameznik, hkrati pa mu govor služi kot sredstvo za 

komunikacijo z okolico. Obvladovanje govora je predpogoj za vse vrste poznejšega šolskega 

in zunajšolskega besednega učenja.  

Da govor ne služi le predstavljanju spoznanj in izkušenj, je menil Bruner (Marjanovič Umek, 

1990: 53), ampak tudi ustvarjanju simbolnega sistema, ki je močnejši in fleksibilnejši. 

Pomembno je, da se tako govorjenje kot poslušanje razvija posredno pri vseh predmetih in 

dejavnostih. D. Golli idr. (1996: 43) opozarjajo, da moramo »učence navajati na pravilen 

izgovor glasov, na primerno jakost, na prozodične prvine govora.«  

 

2.1.1 MISLI MARIE MONTESSORI O JEZIKU 

 

M. Montessori (2008: 137) je poudarjala povezanost jezika z družbenim življenjem, saj: 

»jezik pomeni osnovno preobrazbo okolja, ki ji rečemo civilizacija«. Jezik je poimenovala 

orodje kolektivne misli. Menila je, da se jezik razvije spontano, kot naravna stvaritev (prav 

tam: 137). Razvoj jezika namreč sledi ustaljenim zakonom, ki so enaki za vse otroke. Vsi 

otroci gredo skozi obdobje, ko najprej izgovarjajo zloge, potem cele besede in končno 

obvladajo vsa sintaktična in slovnična pravila. Otrok jezik vsrkava in se ga nauči kot celoto. 

Tega ne počne zavestno, vse poteka na nezavedni ravni. Tam se jezik najprej razvija, potem 

ustali in nazadnje pojavi na prostem (prav tam: 140–141), a do duševnega razvoja ne pride 

naključno, saj ga vodijo začasne notranje občutljivosti, začasni nagoni, ki so povezani s 

pridobitvijo določene značilnosti. M. Montessori (2009: 39) je to poimenovala občutljiva 

obdobja, v katerih je otrok (Lawrence, 2003: 15; Montessori, 2008: 55–58) najbolj sposoben 

usvojiti oziroma doumeti določene dražljaje. Bila je med prvimi, ki je dokazovala občutljiva 

ali kritična obdobja v intelektualnem razvoju (Crain, 2005: 85). 

Velik pomen je dala okolju (Montessori, 2008: 100), saj je menila: »da otrok okolje vsrkava, 

iz njega vse pobira in ga uteleša«. Otrok namreč ne podeduje modela svojega jezika, ampak 

sposobnost za njegovo izgradnjo s pomočjo nezavednega vsrkavanja iz okolja. To sposobnost 

imenuje »jezikovna nebula« (prav tam: 111–112). Z vsrkavanjem okolice izgrajuje svojo 

osebnost. 

 

V tem poglavju sem predstavila različne opredelitve jezika in govora, v katerih avtorji 

poudarjajo, da sta jezik in govor dva različna pojma. V nadaljevanju bom opisala razvoj 

otrokovega govora ter se ustavila pri porajajoči se pismenosti. 



6 

 

2.2 GOVORNI RAZVOJ OTROKA IN NJEGOV POMEN PRI ZAČETNEM 

OPISMENJEVANJU 

 

L. Marjanovič Umek (2001: 60) zapiše, da razvoj otrokovega govora poteka v kontekstu 

drugih psihičnih funkcij, predvsem v kontekstu razvoja čustev, socialnih interakcij, socialne 

kognicije, mišljenja in metakognicije. Govor zajema sestavine oblike, vsebine in  uporabe 

govora. Oblika govora vključuje oblike besed, strukture stavkov, izgovarjavo glasov in izgled 

napisanih znakov. Vsebina je pomen stavkov in je odvisna od razumevanja besed in 

razumevanja odnosa med njimi. Uporaba govora pa vključuje različne cilje, namene in 

situacije, v katerih uporabljamo govor. Razvoj vseh treh komponent pa poteka vzporedno 

(prav tam). V obdobju zgodnjega otroštva je za govor značilno, da se razvija zelo hitro, saj je 

Owens (1996, nav. po Papalia, Olds in Feldman, 2003: 239) poudaril, da otrok ob vstopu v 

šolo v govoru uporablja 2600 in razume več kot 20000 besed. Strokovnjaki (Goldfield in 

Reznick, 1990; Holf, 2001, nav. po Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 20) pa 

ugotavljajo, da se besednjak ne razvija enako pri otrocih iste starosti, ampak prihaja do velikih 

individualnih razlik. Razvoj besednjaka namreč poteka istočasno z razvojem slovnice jezika, 

saj otroci v govoru odraslih slišijo besede kot dele večbesednih izjav, katerih namen je 

komunikacija s posamezniki (Kranjc, Marjanovič Umek, Fekonja, 2006: 353). Otrokova 

občutljivost na obliko in vsebino govora raste že od tretjega leta dalje, dialog in pogovor pa se 

postopoma in zelo intenzivno razvijata do petega leta.  

Bukatko in Daehler (2001, nav. po Marjanovič Umek in Fekonja, 2004: 325) ugotavljata, da 

6- ali 7-letni otroci vedo, da so besede različne od konceptov, ki jih označujejo (ne verjamejo 

več, da je beseda vlak dolga, ker je dolg referent, na katerega se beseda nanaša). To so 

metalingvistične sposobnosti otrok, ki zajemajo otrokovo znanje o posameznih enotah 

jezikovnega sistema (besedah, glasovih), otrokovo razumevanje odnosa med obliko (besedo) 

in njenim pomenom ter njegovo spoznavanje skladnje jezika (popravljanje slovničnih napak) 

(prav tam). Te sposobnosti so povezane z razvojem otrokove kognicije, predvsem z razvojem 

fleksibilnejšega in abstraktnejšega mišljenja. 

N. Zrimšek (2003: 15) pa glede na številne tuje raziskave povzame, da je najpomembnejši 

dejavnik uspeha pri začetnem opismenjevanju govorna razvitost otrok. 

V priročniku k učbeniku S slikanico se igram in učim S. Kranjc (2000: 12) razvoj govora v 

grobem razdeli v dve fazi, in sicer predjezikovno (do približno enega leta) in jezikovno (od 

enega leta naprej). Poudari, da je v zgodnjem obdobju, to je nekako do tretjega leta, razvoj 

govora izredno hiter. Struktura govora se razvija izredno hitro, tako da ima otrok pri petih 
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letih že razvito osnovno skladnjo jezika, ki se ga uči. Besednjak se hitro razvija do četrtega 

leta in pol, vsebina govora pa se najhitreje razvija med drugim in šestim letom.  

Glede na opravljene raziskave je tudi M. Montessori (2008: 195) potrdila, da se besednjak 

najhitreje bogati med tretjim in šestim letom. »Kot da bi bil otrok lačen novih besed. /…/ 

Njegova lakota po besedah je nenasitna, neutrudno se jih je sposoben učiti. To pa ne velja za 

obdobje po šestem letu, ko se rojevajo nove sposobnosti in se otrok veliko težje uči novih 

besed. /…/ Učiti pa se jih ne sme mehansko, temveč skupaj s predmeti, ki jih predstavlja …« 

(prav tam: 195–197).  

Pri šestih letih otrok sestavi povedi s petimi ali šestimi besedami, govor je tekoč, izraža lahko 

časovne odnose in glas dobro modulira v konverzaciji. Razume 2500 do 3000 besed ter sledi 

navodilom, ki vsebujejo tri do štiri aktivnosti. Razume tudi pomen besed: če, zato in zakaj, ne 

loči pa še vsebine in pomena besedila od oblike (Marjanovič Umek, 1990: 31). 

Opismenjevanje je postopen in dolgotrajen proces, ki pred vstopom v šolo zajema zgodnjo 

pismenost ali porajajočo se pismenost, kot jo imenujejo nekateri avtorji. 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: 119). Vključuje tako konceptualno (npr. 

razumevanje funkcije tiskanega ali zapisanega gradiva) kot proceduralno (npr. poznavanje 

črk) znanje o branju in pisanju (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 112). Teale in 

Sulzby (1986, nav. po Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 112) porajajočo se 

pismenost opredelita kot »spretnost, znanje ter védenja, ki razvojno gledano predhodijo 

formalnemu branju in pisanju (to so nekonvencionalne oblike branja in pisanja)«. 

Strokovnjaki, kot so Hall (1987, prav tam), Pullen in Justice (2003, prav tam), poudarjajo, da 

je obdobje zgodnjega otroštva ključno obdobje v razvoju porajajoče se pismenosti. M. 

Montessori (2008: 142–143) opisuje, da smo v zgodnjem otroštvu »priča eksplozijam – kot 

jim pravijo psihologi – ki jih ne spodbudi noben učitelj, ampak do njih pride spontano«, hkrati 

pa opozarja na vpliv okolja pri učenju novih besed in tvorbi stavkov. V obdobju od treh let pa 

do vstopa v šolo (šest let) je obdobje »ustvarjalnega izpopolnjevanja s pomočjo delovanja« 

(prav tam: 190) oz. izpopolnjevanje že izgrajenega. Meni, da bi »otroka morali jezika najprej 

učiti s slovnico, torej ga jezika učiti, še preden bi začel brati in pisati.« (prav tam: 195). 

Ob vstopu v šolo oz. prvo leto šolanja bi moral otrok razviti naslednje spretnosti in 

sposobnosti, ki se v zgodnjem otroštvu kažejo kot elementi porajajoče se pismenosti 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 113–119): 

- splošno sprejeta oz. dogovorjena pravila pisanja (npr. besedilo poteka od leve proti 

desni, od zgoraj navzdol, od prve proti zadnji strani …); 
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- poznavanje in poimenovanje črk; 

- fonološko in sintaktično zavedanje (občutljivost za glasovno strukturo jezika in 

zmožnost zavestnega razločevanja, združevanja in upravljanja glasovnih enot različnih 

velikosti ne glede na pomen); 

- povezanost fonem – grafem (glas – črka); 

- razumevanje funkcije tiska (otroci še ne znajo brati, ločijo pa, kdaj tisk predstavlja npr. 

pesem in kdaj npr. prometni znak ter pred vstopom v šolo že razumejo, da lahko vse, 

kar povemo, tudi zapišemo); 

- predpisanje, ki je otrokovo sporočilo, da se zaveda, da ima pisanje določen namen in 

pomen ter poteka preko treh stopenj (otrok riše, otrok uporablja posamezne črke in 

številke ter zadnja, kjer vsaka črka otroku že predstavlja posamezni glas, vendar pa 

besede piše še fonetično – tako kot jih sliši); 

- fonološki spomin (sposobnost takojšnjega priklica besed, ki nimajo pomena, ali 

nesmiselne serije številk) in hitro poimenovanje (več številk, črk, barv …), ki sta 

povezana s hitrostjo usvajanja besednjaka ter učenjem branja; 

- otrokov interes za tisk (želja, da mu odrasli berejo). 

 

V tem poglavju sem predstavila govorni razvoj otroka ter njegov pomen pri začetnem 

opismenjevanju. Omenila sem tudi M. Montessori, zato bom v naslednjem poglavju na kratko 

predstavila njeno življenjsko pot ter znanstveno metodo montessori, ki je nastala kot rezultat 

dolgotrajnih raziskav, proučevanj in opazovanj na področju vzgoje otrok. 

 

 

2.3 PEDAGOGIKA MARIE MONTESSORI  

 

2.3.1 O DR. MARII MONTESSORI 

 

Maria Montessori je bila italijanska zdravnica in borka za pravice žensk in otrok, ki se je 

rodila 31. 8. 1870 v mestecu Chiaravalle v bližini Ancone kot edinka finančnega uradnika 

Alessandra Montessori in njegove žene Renilde. Pri 12. letih se je družina preselila v Rim, saj 

je oče želel, da Maria postane učiteljica. Toda že malih nog so se kazale njene močne 

značajske lastnosti: trden značaj, gospodovalna narava, izrazit občutek za dolžnost in želja biti 

drugačna (Program OŠ Montessori: 7). Leta 1883 se je vpisala na fantovsko tehnično šolo 

(Scuola tecnica comune), nato pa sklenila, da bo študij nadaljevala na Tehničnem inštitutu, na 
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oddelku za fiziko in matematiko (Instituto tec. sezione fisico-matematica). Leta 1890 se je 

vpisala na Univerzo naravoslovne znanosti, 1896 pa zaključila še študij medicine na 

Medicinski fakulteti na Univerzi v Rimu (Pignatari, 1996: 2). Takšna odločitev je bila v 

tistem času nezaslišana in nepojmljiva, a Maria je leta 1896 kot prva ženska diplomirala na 

medicini z diplomo s področja psihiatrije in tako postala prva zdravnica v Italiji (Zemljarič, 

1996: 36). Svojo poklicno pot in raziskovanje je začela kot asistentka na Univerzitetni 

psihiatrični kliniki v Rimu (Montesori, 2009: 21). Vsakodnevno se je srečevala z otroki z 

zaostankom v razvoju, raziskovala njihove potrebe, hkrati pa pomagala revnim ženskam in 

otrokom (Kramer, 1996: 31). Do konca življenja je ostala zavzeta borka za ženske pravice, 

vendar ne v duhu ekstremnega feminističnega nastopanja, temveč v doseganju pravic z 

razumnim prepričevanjem in v pravem prijateljstvu do moških (Program OŠ Montessori: 7). 

Bila je prepričana, da lahko pomaga otrokom z zaostankom v razvoju, zato se je poglobila v 

študij dveh pionirjev na tem področju, Jeana Itarda in Eduarda Seguina, ter se navdušila nad 

njunimi idejami in metodami. Na podlagi tega je na vzgojnem področju kmalu dosegla velik 

uspeh pri poučevanju otrok psihiatričnih pacientov (Capuder, 2006: 104). Ob opazovanju 

skupine prizadetih otrok je M. Montessori odkrila refleksno sposobnost za spoznavanje okolja 

z rokami. Ta ideja na področju intelektualnega razvoja, učenje z rokami, je postala glavna 

tema njene metode. S pomočjo t. i. senzoričnih materialov so otroci dosegli znanje, 

enakovredno tistemu, ki so ga otroci pridobili v navadni šoli (Zemljarič, 1996: 37). 

Ker se je želela poglobiti v vzgojo zdravih otrok, se je leta 1901 vrnila na univerzo, kjer je 

študirala filozofijo, psihologijo in metode poučevanja, leta 1904 pa se je zaposlila kot 

profesorica na Univerzi Pedagoške antropologije (Zemljarič, 1996: 36). Bila je zgrožena nad 

prevladujočim načinom poučevanja, saj je menila, da ni prilagojen otrokom, zaradi česar ti 

izgubljajo zanimanje za šolo (Pollard, 1997: 25). 

Leta 1907 je ustanovila prvi Otroški dom (Casa dei bambini) v četrti Sv. Lovrenca, kasneje pa 

je na različnih koncih sveta vodila trideset mednarodnih tečajev za pripravo učiteljev, 

zadnjega leta 1951 v Londonu, leto dni, preden je 6. 6. 1952 na Nizozemskem umrla. Njeno 

delo je nadaljeval sin Mario, pedagogika montessori pa nadaljuje svoje izobraževanje v vseh 

delih sveta, z otroki iz različnih kultur in območij (Lawrence, 2003: 11). V zadnjih letih 

svojega življenja je prejela mnogo častnih nazivov in pohval za svoje delo po vsem svetu. 
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2.3.2 ZNANSTVENA METODA MONTESSORI 

 

»Opazovanje je moja metoda. Ne bom vas učila metode. S svojim prizadevanjem se jo boste 

naučili.« (Maria Montessori, iz govora, 1912, nav. po Kordeš Demšar, 2007: 82). Tako je M. 

Montessori predstavila svojo metodo, ki temelji na opazovanju.  

Svojo metodo je M. Montessori razvila iz pozornega opazovanja otrok. Znanstvena 

pedagogika, ki se navezuje na zakone psihološkega razvoja je sposobna zagotoviti vsem 

otrokom sveta, brez razlikovanja med rasami, religijami, spoloma in družbenimi razredi, 

najboljše pogoje za rast in bogatitev njihovih neizmernih človeških zmožnosti. Cilj 

znanstvenosti pri vzgojnem delu je osvoboditi otroka pritiskov odraslih, ki mu skušajo vsiliti 

čas in ritem učenja, vsebine, ki naj bi jih dojel in metode obnašanja, po katerih naj bi se 

ravnal. Njena vzgojna reforma je kompleksna in sistematična. Vzgoja naj bi bila pomoč 

otroku pri oblikovanju samega sebe, kjer odrasli pripravi okolje, ki ustreza otrokovemu 

fizičnemu, miselnemu in čustvenemu nivoju. Otrok pa v tem okolju, zaradi inteligentnosti, ki 

jo ima v sebi, skuša zgraditi lastno osebnost na popolnoma avtonomen način, tako da 

upošteva svojo najbolj globoko individualnost in različnost. »Pomagaj mi, da naredim sam« je 

vodilo pedagogike montessori, ki temelji na avtonomni aktivnosti vsakega otroka. M. 

Montessori v knjigi The discovery of the child (1997, nav. po Loschi, 1996: 19) zapiše, da 

»metoda ni vidna, to, kar je vidno, je otrok. Ko se je otrokov duh osvobodil preprek, deluje 

dalje po svoji naravni poti. Otroške lastnosti /…/ nikakor niso posledica vzgojne metode«. 

Metoda montessori spoštuje otrokovo aktivnost in ceni manifestacije svobodne izbire, pri 

kateri otrok naravno izraža samega sebe in si v procesih abstrakcije in simbolizacije ustvarja 

predstavo o realnosti v kulturnem smislu, zato je potrebno znanstveno organizirati ustrezne 

situacije za usmerjanje in krepitev aktivnosti vsakega otroka, kjer se v pripravljenem okolju 

lahko svobodno izraža. Okolje pa mora vsebovati sredstva za samovzgojo. Ta sredstva pa ne 

smejo biti izbrana slučajno, ampak morajo biti rezultat znanstvenega raziskovanja. (Loschi, 

1996: 17‒22). Temelj vseh šol in vrtcev montessori izhaja iz dejstva, da se učenje začne pri 

otroku in ne pri učitelju (Program OŠ Montessori). 

Velik poudarek je M. Montessori dala tudi zgodnjemu spoznavanju črk in simbolov, pa ne 

zato, da bi predčasno uvajali šolsko znanje, ampak kot odgovor na globoko zanimanje za 

jezik, ki ga otrok jasno kaže v starosti od 3–6 let. Obdobje osnovne šole zaznamuje prehod 

»od čutnega, materialnega nivoja k abstraktnemu« in »od evolucije k intelektualni sferi« 

(Montessori: 1994: 18). Otrok vedno bolj postaja močan individuum, ki vstopa v svet 

abstraktnega. Začnejo ga zanimati dejanja odraslih, sam začne presojati. Prejšnje zanimanje 
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za stvari, predmete, se spremeni v zanimanje o vzrokih in učinkih dejanj (prav tam: 19). 

Znanstveno razvojni materiali so prisotni in številni tudi v osnovni šoli, zato da se z 

odkrivanjem gramatikalnih funkcij in logičnih struktur izpopolnjuje jezikovno izražanje. V 

tem obdobju sta domišljija in spomin v učinkovito podporo inteligentnosti (Marchetti, 1996: 

51), vendar otrok zahteva, da mu razširimo okolje. M. Montessori je zapisala (Montessori, 

1994: 41): »Ko se odločimo, da bomo otroke pripravili do tega, da bodo šli ven iz zaprtega 

okolja, v katerem so bili vzgajani do 7. leta, zagledajo široko podobo. Oditi ven iz razreda, da 

se soočimo z zunanjim svetom, ki obsega vso svojo širino, pomeni, da resnično na široko 

odpremo vrata izobraževanju.«  

A. Lillard (2008: 29) meni, da rezultati pedagogike montessori temeljijo na naslednjih 

načelih: 

- gibanje in kognicija sta tesno prepletena, saj gibanje lahko izboljša razmišljanje in 

učenje; 

- učenje in dobro počutje se izboljšujeta, če ima človek občutek nadzora nad svojim 

življenjem; 

- interes ima poglavitno vlogo pri učenju; 

- nagrajevanje za dejavnosti, kot je npr. denar ali točkovanje pri testih, negativno 

vplivata na motivacijo za delo in učenje; 

- medsebojno sodelovanje lahko zelo ugodno vpliva na učenje; 

- situacijsko učenje je pogosto globlje in bogatejše kot učenje v abstraktnih kontekstih; 

- sodelovanje različno starih otrok pri učenju daje boljše rezultate; 

- urejeno okolje koristno vpliva na otrokovo učenje. 

 

2.3.3 OBČUTLJIVA OBDOBJA  

 

Občutljiva obdobja so pomembna za govorni razvoj otroka in začetno opismenjevanje. M. 

Montessori (2008: 7) je občutljiva obdobja opisala kot »… strnjen čas v življenju otroka, ko je 

otrok posebno dojemljiv za določene dražljaje do te mere, da ostali stopijo v ozadje. Otrok 

ima poseben interes za določeno stvar. Ta interes traja določen čas, kasneje v življenju se več 

ne ponovi.« To je obdobje posebne dovzetnosti za določeno vrsto učenja. Tako je npr. izrazita 

dovzetnost za učenje jezika značilna za prva tri leta (Kramer, 1999: 32), prvih pet let pa je M. 

Montessori identificirala kot občutljivo obdobje za jezik (Kordeš Demšar, 2007: 81). Pojavi 

se močan interes in otrok bi določeno stvar ponavljal v nedogled. Občuti veselje in polnost 

življenja, ki je posledica močne želje, da bi bil čim bolj povezan s svetom. Pomembno je, da 
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otroku pustimo, da gleda in dela tisto, kar ga zanima toliko časa, kolikor hoče (Montessori, 

2008: 133). V nasprotnem primeru ne bo več imel možnosti usvojiti neke določene 

sposobnosti tako uspešno, naravno in lahko. Ko enkrat občutljivo obdobje mine, mora otrok 

vložiti veliko več truda, da pride do enakih rezultatov, včasih je to celo nemogoče (Lawrence, 

2003: 15). Ta obdobja so genetsko določena in univerzalna (Chattin - McNickols, 1992, 

Medveš, 2007: 56–57), danes jih znanstveniki na področju otrokovega razvoja razčlenjujejo 

kot poseben čas, ko je organizem posebno dojemljiv za razvoj v določeni smeri, če ima na 

voljo primerne dražljaje iz okolja. Montessori National Curriculum (2011: 4) poudarja, da 

občutljivo obdobje omogoča otroku, da se naučijo jezika z lahkoto in z veseljem. Če pa se 

zaradi kakršnegakoli razloga otrok ne nauči govoriti v tem času, pa učenje jezika zahteva 

veliko več truda in napora. 

Obdobje med tretjim in šestim letom je obdobje ustvarjalnega izpopolnjevanja jezika s 

pomočjo delovanja (Montessori, 2008: 190). Otrok se nauči jezika v vsej njegovi zapletenosti 

brez pomoči odraslega, spontano, medtem ko mora odrasli, ki se uči novega jezika, vložiti 

ogromno energije, pa kljub temu ne bo nikoli dosegel popolnosti, s katero govori materni 

jezik, ki se ga je naučil v otroštvu. M. Montessori (2009: 41–42) je opredelila občutljivo 

obdobje za jezik kot najdaljše obdobje. Če otrok nima možnosti, da bi izkoristil to občutljivo 

obdobje, izgubi možnost za naraven korak naprej v razvoju.  

 

Značilnosti občutljivega obdobja (Program osnovne šole montessori, 2010: 11):  

- pojavi se samo v določenem obdobju življenja in kasneje nikoli več;  

- traja omejen čas, ne moremo z gotovostjo predvidevati, kdaj bo nastopilo; 

- občutljiva obdobja so značilna za vse otroke po svetu; 

- določene sposobnosti otroka so zelo občutljive: otroci si jih bodo z večjo gotovostjo 

pridobili v tem obdobju; 

- otroci bodo v tem obdobju zelo zavzeto delali (učenje je popolno veselje, to je tisto, 

kar si najbolj želijo). 

Določena občutljiva obdobja je mogoče zelo natančno zaznati v predšolskem obdobju 

(občutljivo obdobje za pisanje, za štetje, branje …), medtem ko se v drugem razvojnem 

obdobju kažejo predvsem v zanimanju za posamezne teme, vsebine, spretnosti.  
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Slika 1: Občutljiva obdobja 

 

Občutljiva obdobja znanstveniki na področju otrokovega razvoja danes razčlenjujejo kot 

poseben čas, ko je organizem posebno dojemljiv za razvoj v določeni smeri, če ima na voljo 

primerne dražljaje iz okolja. 

V Kurikulumu za vrtce (1999: 18–19) je med skupnimi zakonitostmi v otrokovemu razvoju 

zapisano, da »so v otrokovem razvoju obdobja, ki so najbolj primerna (t. i. kritična obdobja), 

da se otrok nekaj nauči, pridobi določeno spretnost na najbolj učinkovit način.« 

 

V tem poglavju sem želela opozoriti na pomen občutljivih obdobij, ki jih M. Montessori 

opisuje v vseh svojih delih. V nadaljevanju pa bom prikazala podobnosti in razlike med 

Učnim načrtom programa osnovna šola za slovenščino ter Programom osnovne šole 

montessori – slovenščina. 

 

 

2.4 UČNI NAČRT PROGRAM OSNOVNA ŠOLA – SLOVENŠČINA  

 

V Učnem načrtu za slovenščino je »slovenščina kot materni/prvi jezik za večino učencev in 

kot drugi jezik/jezik okolja za pripadnike manjšin ključni splošnoizobraževalni predmet v 

osnovni šoli. Učenci se pri njem usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje 

v slovenskem jeziku, razvijajo zavest o pomenu materinščine in slovenščine, o slovenščini kot 

državnem in uradnem jeziku, o njenem položaju v Evropski uniji in njeni izrazni razvitosti na 

vseh področjih javnega in zasebnega življenja.« (Učni načrt, 2011: 4). 
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Med cilji predmeta, ki še posebej poudarijo področje opismenjevanja je zapisano, da se »cilji 

predmeta uresničujejo z jezikovnim in knjižnim poukom v sklopu štirih sporazumevalnih 

dejavnosti: poslušanja, branja, govorjenja in pisanja. Namen jezikovnega pouka je razviti 

sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) jeziku, to je praktično in ustvarjalno 

obvladovanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti in jezikovnosistemskih temeljev.« (prav 

tam: 4) 

Učni načrt (prav tam) poudarja pomen prilagajanja spoznavni zmožnosti oziroma razvojni 

stopnji učencev. Začetno opismenjevanje traja celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje in 

sicer v 1. in 2. razredu kot sistematično usvajanje tehnike branja in pisanja, v 3. razredu pa kot 

njeno utrjevanje in izboljševanje. 

Operativni cilj iz prenovljenega Učnega načrta (2011: 8–12), za prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje, na področju začetnega opismenjevanja poudarja, da je potrebno: 

- Individualizirano, postopno in sistematično razvijanje zmožnosti branja in pisanja 

besedil: sistematično razvijajo predopismenjevalne zmožnosti (vidno razločevanje, 

slušno razločevanje in razčlenjevanje, orientacijo), sistematično razvijajo tehniko 

branja in pisanja (pišejo besede in preproste enostavčne povedi z velikimi in malimi 

tiskanimi črkami, glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta 

besedila, napisana s tiskanimi črkami, pišejo besede in preproste enostavčne povedi s 

pisanimi črkami, glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta besedila, 

napisana s pisanimi črkami), sistematično razvijajo branje z razumevanjem in pisanje 

preprostih besedil (šepetajoče oziroma tiho berejo, ustno določajo okoliščine nastanka 

besedila in sporočevalčevega namena, ustno povzamejo temo in podatke ter obnovijo 

besedilo, vrednotijo, izražajo svoja občutja med branjem, razvijajo pozitiven odnos do 

branja, pišejo vezana in polvezana besedila ter izražajo občutke ob tem). 

 

 

2.5 UČNI NAČRT PROGRAM OSNOVNE ŠOLE MONTESSORI – SLOVENŠČINA 

 

Osnova za pripravo Učnega načrta je javni učni načrt za slovenščino in posodobljeni učni 

načrt, sprejet na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje leta 2008 (Program OŠ 

Montessori: 66). Program metodološko izvajajo v skladu s posebnimi pedagoškimi načeli 

pedagogike montessori v heterogenih razredih. V prvo triletje so vključeni učenci med 6. in 9. 
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letom, v drugo triletje učenci med 9. in 12. letom in v tretje triletje učenci med 12. in 15. 

letom. Zapis ciljev je razdeljen po triletjih.  

Število ur slovenščine na teden v osnovni šoli montessori je v prvem triletju enako številu ur v 

tradicionalni osnovni šoli. Izvedba programa je individualizirana, učenci napredujejo glede na 

lastne sposobnosti in interese.  

 

Najpogostejše oblike dela tudi pri opismenjevanju so (prav tam: 67):  

- skupinske predstavitve (velike in ključne zgodbe); 

- delo z materiali (individualno ali skupinsko); 

- projektno delo (individualno ali skupinsko); 

- mrežni pouk, kjer določena vsebina pokriva več ali vse predmete; 

- daljši sklopi ur posameznih predmetov v zadnjem triletju (dnevni). 

 

V učnem načrtu (prav tam: 67) je poudarjeno, da je pri poučevanju po metodi montessori, 

»iztočnica za snov ki jo predstaviš posamezniku ali skupini učencev, učenčevo zanimanje in 

njegovo predznanje«, zato je nemogoče pripraviti učni načrt, ki bi lahko bil splošen za vse 

učence. Izhajajo namreč iz ciljev, sklopi in vsebine pa niso časovno omejeni, saj se čas 

prilagaja učenčevim potrebam. 

 

Pedagogika montessori izhaja iz osebne prenove učitelja in posledično učenca, ne pa iz 

prenove programa. Otroku nudi toliko časa za vajo in ponotranjenje novega, kolikor ga 

potrebuje.  

V prvem triletju je slovenščina s cilji, z vsebinami in dejavnostmi učenca tesno povezana z 

drugimi predmeti. To obdobje je tudi obdobje začetnega opismenjevanja, ki se odvija skozi 

vse triletje.  

M. Montessori večkrat zapiše, da je pravi čas za pisanje in branje že pred vstopom v šolo. 

»Otrokova eksplozija pisanja je tesno povezana z veliko občutljivostjo za jezik, ki je že bila v 

polnem zamahu, ko je začel govoriti. Velika jezikovna občutljivost okoli petega ali šestega 

leta izgine. Otrok se pisanja lahko spontano in z veseljem nauči pred iztekom te dobe. Otroci, 

starejši od šestih let, jezikovno občutljivost že izgubijo, s tem pa tudi priložnost, da se naučijo 

pisati brez posebnega zavestnega napora.« (Montessori, 2008: 194) 

Začetno opismenjevanje, ki se začne šele po 6. letu, je lahko ravno tako uspešno, vendar mora 

otrok vložiti veliko več truda in energije, da doseže podobne rezultate.  
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»Učenec v tem obdobju poleg vstopanja v svet branja in pisanja opravlja tudi druge 

dejavnosti, preko katerih razvija svojo poimenovalno, skladenjsko, pravorečno, slogovno, 

metajezikovno zmožnost in zmožnost nebesednega sporazumevanja.  

Pri spoznavanju in uvajanju v ostale predmete pridobiva potrebni besedni zaklad, pogovorne 

spretnosti ter ustrezne spoznavno/domišljijske izzive. To mu pomaga pri razvoju kritičnega 

sprejemanja, vrednotenja, interpretiranja ter oblikovanju lastnega odziva ob prebranem 

besedilu« (Program osnovne šole montessori, 2010: 68). 

 

Pri pouku slovenščine v OŠ Montessori (Program osnovne šole montessori, 2010: 68) želijo, 

da bi učenci: 

- razvili zmožnost učinkovitega sporazumevanja (praktično in ustvarjalno) v slovenščini 

(poslušanje, govorjenje, pisanje, branje); 

- pridobili znanje in praktično obvladali osnove jezika (slovnična pravila, uporaba 

knjižnega jezika); 

- pridobili sposobnost uporabe neumetnostnih besedil; 

- pridobili pozitiven odnos do umetnostnih/književnih besedil ter s tem zaznavanje 

kulturnih, etičnih, duhovnih in drugih razsežnosti, ki jih premore besedna umetnost; 

- ob branju različnih besedil razvijali sposobnost vživljanja, vrednotenja in možnosti 

intelektualnega izziva. 

 

Splošni cilji v osnovni šoli montessori (Program osnovan šola montessori, 2010: 69–70) na 

področju opismenjevanja se glasi:  

»Učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost v slovenščini, tj. zmožnost sprejemanja in 

tvorjenja raznih besedil. /…/ Učenci ohranjajo in razvijajo pozitivni odnos do branja 

neumetnostnih in umetnostnih besedil. /…/ Razvijajo t. i. gradnike sporazumevalne 

zmožnosti, tj. jezikovno zmožnost (poimenovalno, upovedovalno, pravorečno in pravopisno), 

slogovno zmožnost, zmožnost nebesednega sporazumevanja in metajezikovno zmožnost.« 

 

 

2.6 UČNI NAČRT MONTESSORI V TUJINI – JEZIK 

 

Značilnost pedagogike montessori je celosten pristop, zato Učni načrt montessori v tujini ni 

razdeljen na posamezne predmete.  
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2.6.1 UČNI NAČRT ŠOLE MONTESSORI TICINO  

 

Učni načrt dvojezične osnovne šole montessori v Ticinu v Švici (Scuola Montessori Ticino, 

dostopno na naslovu http://www.scuolamontessori.ch/) je zasnovan na razvoju spretnosti 

poslušanja, branja, pripovedovanja in pisanja. Otroci uporabljajo peščene črke, da spoznajo 

odnos med fonemom in grafemom. Sestavljanje besed utrjujejo s »premično abecedo«, pred 

prvim pisanjem pa urijo roko z različnimi posrednimi in neposrednimi pripravami na pisanje. 

Otroke spodbujajo k izbiri knjig, ki so primerne njihovi starosti. 

 

2.6.2 ŠOLA MONTESSORI V GEORGII 

 

Šola Montessori v Gorgii (Montessori School of Georgia) spada v združenje AMI USA ima 

na spletni strani (http://www.montessorischoolsofgeorgia.com/The-Montessori-

Curriculum.html) objavljen učni načrt, ki je zelo kratek in poudarja, da so dejavnosti pri 

jeziku tesno povezane s sposobnostjo oz. občutljivostjo za sprejemanje in izražanje jezika. 

Mlajši otroci imajo velik interes za pisanje in branje in glede na ta interes se večina otrok 

nauči brati že pri šestih letih. Otroci uživajo v aktivni uporabi jezika. 

 

2.6.3 MEDNARODNA ŠOLA MONTESSORI NA DUNAJU  

 

Mednarodna šola montessori na Dunaju (The international Montessori school Vienna) je 

majhna zasebna šola in je članica ASI (Association Montessori Internationale). V svojem 

učnem načrtu (http://www.montessori-preschool-vienna.com/Curriculum.html), ki je enoten 

za vse šole montessori, saj je razvit na mednarodni ravni, poudarja, da s pomočjo materiala 

montessori pri jeziku otrok razvija sposobnosti potrebne za kvalitetno komunikacijo, branje in 

pisanje. Omenja glasovne igre, ki so posredna priprava na pisanje in branje ter peščene črke, 

kjer otrok z občutljivimi konicami prstov pogladi po črki in kinestetično doživlja njihovo 

obliko. Tako nekateri otroci znajo zapisati črke, čeprav jih še ne poznajo. Premična abeceda 

omogoča otrokom izgradnjo besed in povedi, tudi če roka še ni pripravljena za pisanje. 

Kovinski liki pa so namenjeni razvoju grafomotorike. 

 

2.6.4 AIMS (ASSOCIATION OF ILLINOIS MONTESSORI SCHOOL)  

 

S. Grisko na spletni strani Združenja šol montessori v Illinoisu 

http://www.scuolamontessori.ch/
http://www.montessorischoolsofgeorgia.com/The-Montessori-Curriculum.html
http://www.montessorischoolsofgeorgia.com/The-Montessori-Curriculum.html
http://www.montessori-preschool-vienna.com/Curriculum.html
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(http://www.illinoismontessorischools.com/page12/index.html) v strokovnem članku 

(http://www.illinoismontessorischools.com/resources/Grisko---Building-Blocks-of-Early-

Literacy.pdf) opozarja, da so zgodnje izkušnje otroka z jezikom temelj za proces učenja 

branja in pisanja. Otroci namreč potrebujejo veliko priložnosti za pogovor, poslušanje, branje, 

in pisanje. Primanjkljaji na teh področjih so povezani s težavami pri razvoju pismenosti. 

 

2.6.5 MEDNARODNI SVET MONTESSORI 

 

Mednarodni svet montessori (Montessorian World Interantional) 

(http://www.montessorian.com/) je objavil Učni načrt montessori, kjer je zapisano, da temelji 

na filozofiji pedagogike montessori in omogoča ter spodbuja otroke, da izbirajo dejavnosti in 

material glede na svoj interes. Proces in napredek dela namreč temelji na svobodni izbiri, 

otrokovem interesu, sposobnostih in tempu posameznika. Dobro strukturiran učni načrt 

omogoča otrokom, da razvijejo zavest o sebi in ljudeh okoli njih. 

Na področju za jezik (Language – Riding and Writing) 

(http://www.montessorian.com/Montessorianchild/fmasiacom.htm) je poudarjen pomen 

zavedanja stopnje razvoja otroka za nadaljnji napredek. Otrok mora imeti občutek svobode in 

možnost lastnega pridobivanja izkušenj tudi na področju jezika. Učni načrt ponuja analitično 

metodo opismenjevanja. Želja po branju se pojavi z razvojem sposobnosti povezovanja glasu 

in simbola za črko. 

Zavedati se moramo, da se pisava razvija kot posledica notranjega dolgotrajnega razvoja in se 

pojavi kot eksplozija v pisanju. 

 

2.6.6 HRVAŠKO MONTESSORI DRUŠTVO 

 

V hrvaškem društvu montessori (Hrvatsko montessori društvo) 

(http://www.hrmdrustvo.hr/jezik.html) imajo v vzgojnem področju montessori programa pri 

jeziku zapisano, da vaje pri jeziku otroke uvajajo v predbralne spretnosti, prepoznavanje črk, 

glasov in enostavne aktivnosti branja in pisanja. Jezik delijo na uvod v jezik (govorjenje), 

uvod v področje pisanja in uvod v področje branja. 

 

 

 

http://www.illinoismontessorischools.com/page12/index.html
http://www.illinoismontessorischools.com/resources/Grisko---Building-Blocks-of-Early-Literacy.pdf
http://www.illinoismontessorischools.com/resources/Grisko---Building-Blocks-of-Early-Literacy.pdf
http://www.montessorian.com/
http://www.montessorian.com/Montessorianchild/fmasiacom.htm
http://www.hrmdrustvo.hr/jezik.html
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2.6.7 MONTESSORI AVSTRALIJA 

 

Učni načrt montessori v Avstraliji (http://montessori.org.au/quality/curriculum.htm) združuje 

izobraževalne cilje in vsebine v en dokument, ki ga uporabljajo vse šole montessori v 

Avstraliji. Vključuje pedagoška načela, ki usmerjajo prakso v šolah montessori in so nastala 

kot rezultat raziskav in spoznanj M. Montessori.  

 

V učnih načrtih je večkrat omenjeno opismenjevanje, zato bom v naslednjem poglavju podala 

nekaj definicij opismenjevanja ter razložila štiri komponente sporazumevalnega procesa 

poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. 

 

 

2.7 OPISMENJEVANJE 

 

V tuji strokovni praksi (Goodman, 1989; Pearson 1989; nav. po Pečjak, 1999 b: 79) ima že 

več desetletno tradicijo komunikacijski model opismenjevanja z razvojem osnovnih štirih 

jezikovnih sposobnosti: poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. Od ostalih modelov se loči 

po treh temeljnih značilnostih: 

- je celosten, kar pomeni, da izhaja iz vsakdanjega življenja otrok, vse jezikovne 

komunikacijske sposobnosti povezuje med seboj v enoten jezikovni sistem po načelu 

fleksibilne uravnoteženosti ter v celoti povezuje umetnostna in neumetnostna besedila, 

pri čemer poteka proces opismenjevanja v ožjem pomenu besede; 

- vodi k funkcionalni pismenosti, kar pomeni sposobnost razumevanja in uporabo tistih 

pisnih jezikovnih oblik, ki jih zahteva delovanje v družbi in so pomembne za 

posameznika. Duffy in L. R. Roehler (1993, nav. po Pečjak, 1999: 80) poudarita 

povezanost jezikovnih komunikacijskih sposobnosti s funkcionalno pismenostjo v 

modelu, kjer komunikacijski dejavnosti govorjenje in pisanje vodita k produktivni 

dejavnosti (tvorjenje sporočil), poslušanje in branje pa k receptivni dejavnosti 

(sprejemanje sporočil). Vse skupaj vodi k razumevanju tako umetnostnega kot 

neumetnostnega besedila, kar je pogoj za funkcionalno pismenost; 

- poudarja aktivno vlogo učenca v procesu opismenjevanja, ki sam usmerja proces 

učenja. Učitelj je v komunikacijskem modelu opismenjevanja predvsem usmerjevalec. 

Učencu pomaga priti do znanja, tega pa potem skladno z obstoječim predznanjem 

konstruira učenec sam. Webster, Beveridge in Reed (1996, nav. po Pečjak, 1999 b: 86) 

http://montessori.org.au/quality/curriculum.htm
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poimenujejo tak pouk »pouk usmerjen k učenju«. Izkustveno učenje je pomembno 

tako na področju usvajanja veščin branja in bralnih strategij kot tudi na področju 

pisanja. Zimmerman, Boner in Kovach (1996, nav. po Pečjak, 1999 b: 87) v svojem 

modelu samoregulacijskih sposobnosti predstavijo 4 faze: 

1. sprejemanje in samoevalvacija učenca, ko opazuje in presoja lastno 

bralno/pisalno/poslušalsko/govorno učinkovitost; 

2. izbiranje cilja in strateško načrtovanje, ko učenec analizira 

bralne/pisalne/poslušalske/govorne naloge in načrtuje strategije za doseganje teh 

ciljev; 

3. uporaba strategije in opazovanja, ko učenec skuša uporabiti 

bralno/pisalno/poslušalsko/govorno strategijo na učnem gradivu; 

4. opazovanje učnega dosežka, ko je učenec pozoren na povezavo učna strategija – 

učni rezultat. 

L. Miller (1995, nav. po Zrimšek, 2003: 14) je začetno opismenjevanje primerjala z vrhom 

ledene gore, ki zajema navidezno branje, poimenovanje črk abecede, prepoznavanje 

enakozvočnic, branje besed v knjigah, spontano pisanje, prepoznavanje in pisanje lastnega 

imena. Pod vrhom ledene gore pa so usmerjene in neusmerjene dejavnosti v družini in okolju: 

otroške pesmi, igre, prebiranje knjig, igranje s črkami, uganke … Poudarja, da začetno branje 

in pisanje vznikne iz vsakodnevnih dogodkov in se razlikuje od družine do družine, kjer imajo 

individualne vzpodbude velik pomen.  

Španski avtorici E. Ferreiro in A. Teberosky (1979, 1982, nav. po Zrimšek, 2003: 15), ki se 

opirata na Piagetova spoznanja, ugotavljata, da otrok želi spoznati pisanje, vendar sistema 

kodiranja ne more razumeti, dokler ne razume odnosa med zapisanim in govorjenim ter 

dejstva, da določena enota pisnega jezika predstavlja neko pomensko enoto. Razvoj 

razumevanja narave pisanega jezika sta razdelili na sedem ravni: 

1. raven, kjer otroci ne razločijo med risbo in besedilom (pred 2. letom starosti); 

2. raven, ko se otroci naučijo razlikovati med risanjem in pisanjem (2., 3. leto); 

3. raven, kjer otroci že začnejo uporabljati pravopisne simbole; 

4. raven, pri kateri odkrivajo, kako je zapis povezan s pomenom in ugotovijo, da se 

črke uporabljajo za predstavitev lastnosti predmeta ter razmišljajo, koliko črk 

potrebujejo, da zapišejo neko besedo; 

5. raven, ko otroci začnejo uporabljati zlogovno hipotezo, da ena črka predstavlja en 

zlog; 
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6. raven, kjer kombinirajo zlogovno hipotezo in abecedno hipotezo, ko jim nekatere 

črke predstavljajo še zloge, druge pa že posamezne glasove; 

7. raven, pri kateri že razumejo sisteme šifriranja in so pripravljeni na učenje 

pravilnega sistema zapisovanja ter razumejo notranjo naravo abecednega sistema 

pisanja. 

Nekateri otroci so ob vstopu v šolo že na abecedni ravni, drugi, kulturno prikrajšani otroci, pa 

še vedno na predzlogovni fazi, zato E. Ferreiro predlaga, naj o šoli razmišljamo kot o 

opismenjevalnem okolju in ne vnašamo vseh naporov v osredotočenje na metode poučevanja. 

 

V študiji Teaching reading in Europe: Contexts, Policies and Practices (2011) so avtorji 

poudarili, da se evropske države zdaj običajno osredinjajo na postavitev temeljev za učenje 

branja že na predšolski ravni, na povečevanje raznovrstnosti bralnih materialov in razvijanje 

motivacije za branje pri učencih. Raziskave močno podpirajo hkratno uporabo različnih 

strategij za izboljšanje bralnega razumevanja. 

Bralna pismenost je v raziskavi Eurydice (Teaching reading in Europe, 2011) opredeljena kot 

celovita sposobnost razumevanja in uporabe jezikovnih oblik za dosego osebne in socialne 

izpolnitve. 

Tudi v Sloveniji se je od osemletne osnovne šole pa do danes na področju opismenjevanja 

precej spremenilo. V letih 1993 in 1994 so na nekaterih šolah uvedli projekt podaljšanega 

opismenjevanja, kar je pomenilo, da učenci usvojijo tiskano in pisno abecedo v prvih dveh 

letih šolanja. Leta 1998 pa je nov Učni načrt prinesel spremembe in novosti v opismenjevanje, 

saj smo začeli z uvajanjem devetletne osnovne šole. Od takrat dalje poteka opismenjevanje 

celotno prvo triletje. 

D. Golli je med prvimi, ki so se ukvarjali z individualizacijo pouka in začetnim 

opismenjevanjem na Slovenskem. Glede opismenjevanja v priročniku Opismenjevanje v 

prvem razredu (1991: 11) zapiše, da »opismenjevati preprosto pomeni poučevati brati in 

pisati, opismeniti pa naučiti brati in pisati«. Začetno opismenjevanje opredeljuje kot fazo v 

procesu, ki se začne že pred vstopom v šolo, nadaljuje pa se formalno načrtno in sistematično 

s šolanjem.  

S. Pečjak (2000: 43) to še nekoliko razširi, ko poudari, da »opismenjevanje v ožjem pomenu 

besede vključuje učenje branja in pisanja, v širšem pomenu pa razvijanje tistih spretnosti in 

sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne pismenosti pri učencu«.  

Opismenjevanje je kompleksen, zahteven, a spontan proces, ki se ne začne šele ob otrokovem 

vstopu v šolo, temveč poteka že od zgodnjega otroštva v družinskem krogu, se nadaljuje v 
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vrtcu in šoli, z aktivnim sodelovanjem staršev. Nikakor se ne zaključi s končano osnovno šolo 

ali pridobljenim poklicem. Zlasti v času hitrega razvoja izobraževalne komunikacijske 

tehnologije je to dejavnost, ki se nenehno razvija. Učinkovito opismenjevanje je prav gotovo 

dobra podlaga za vseživljenjsko pismenost. 

S. Pečjak (2010: 15) povzame, da »pismenost pojmujemo kot kompleksno sposobnost, ki 

vključuje številne spretnosti in sposobnosti branja, pisanja (tudi računanja), pri čemer je 

poudarjen različen razvoj pismenosti glede na starost, spol, izobrazbo in druge dejavnike (npr. 

socialni kontekst). Pismenost je torej kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko 

determiniran pojem«.  Meni, da pojem pismenosti »označuje človeka, ki se uči« (prav tam: 

11). Ključni pomen, iz katerega izhaja sodobni jezikovni pouk, pa je funkcionalna pismenost. 

Ta je opredeljena kot sposobnost razumevanja in tvorjenja pisnih jezikovnih oblik, ki jih 

zahteva družba in so pomembne za posameznika. Otroci ne postanejo pismeni le z 

opazovanjem odraslih pri posameznih komunikacijskih dejavnostih, ampak z lastno 

aktivnostjo v branju, pisanju, govorjenju in poslušanju. Vse te štiri dejavnosti pa je potrebno 

razvijati vzporedno in sočasno. Njihov razvoj si mora smiselno slediti in se prepletati. Pri tem 

moramo upoštevati različno predznanje in raznolike izkušnje učencev. Pojem pismenosti 

težko enoznačno opredelimo, saj se uporablja v različnih pomenih, D. Skubic (2010: 92) pa 

navaja, da se je spreminjal in se še spreminja glede na potrebe in zahteve aktualne družbe.  

L. Knaflič (2009: 8) poudarja vpliv socialnih in kulturnih dejavnikov oz. »kulturnega 

kapitala« na pismenost. Meni, da otroci, ki izhajajo iz družin, v katerih so v predšolskem 

obdobju doma in/ali v vrtcu veliko brali, ki dobro obvladajo jezik, imajo veliko znanja, 

poznajo črke in so torej bolje pripravljeni za opismenjevanje, hitreje in več pridobivajo v šoli. 

Tako v slovenskem Učnem načrtu programa osnovne šole montessori (2010: 15 in 69) kot 

tudi v Montessori National Curriculum (2011: 3) pa poudarjajo temeljno načelo pristopa 

montessori, ki pravi, da se otroci najbolje učijo, kadar imajo interes in možnost svobodne 

izbire za delo.  

Tudi N. Zrimšek (2003: 11–12) poudarja, da je opismenjevanje naraven proces, ki se 

uresničuje v vseh življenjskih okoliščinah. V tem procesu se skladno razvijajo vse štiri 

sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje, pisanje), povezovati pa se mora 

prosto in sistematično opismenjevanje. Prvotno je govorjeno besedilo, ki se strukturirano 

razlikuje med ustnim in pisnim sporazumevanjem. Velik poudarek daje individualnosti pri 

opismenjevanju ter upoštevanju različnega predznanja učencev. Besede za učenje branja in 

pisanja je potrebno pravopisno popravljati, težje besede pa uvajati postopoma. Pravopisna 
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pravila se uvajajo le implicitno. Meni, da naj umetnostna besedila predvsem poslušajo, za 

urjenje branja pa uporabljajo neumetnostna besedila. 

»Da nenaporno učenje pisanja ni samo posledica izkoriščanja občutljivega obdobja, je znano 

iz drugih izkušenj: pisanje je med drugim odvisno od različnih pripravljalnih vaj, ki jih otrok 

dela do tretjega leta, ko so njegove roke stalno zaposlene in se igra z našimi, v ta namen 

razvitimi senzoričnimi materiali,« opozarja M. Montessori (2008: 194–195), ko izpostavi 

pomen predpriprave na branje in pisanje. Hkrati meni, da »kadarkoli govorimo mi ali otrok, se 

potrudimo, da govorimo slovnično pravilno. /…/ Z učenjem slovnice otroku pomagamo, da 

obvlada govorjeni jezik, ki ga vsrkava. Izkušnje kažejo, da se za slovnico najbolj zanimajo 

majhni otroci, da je torej najprimernejši čas za njeno učenje. Pred tretjim letom je 

pridobivanje slovničnih oblik potekalo nezavedno, kasneje pa ga lahko zavestno izpopolnimo 

(prav tam: 195). O tem piše tudi Pinker (2010: 44), ki obdobje, ki traja nekaj mesecev v 

tretjem letu življenja, ko otroci nenadoma začnejo govoriti v tekočih stavkih, poimenuje 

obdobje slovnične eksplozije. 

V prvem triletju se intenzivno razvijajo vse štiri komponente sporazumevalnega procesa: 

poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. N. Zrimšek (2003: 12) meni, da se poslušanje in 

govorjenje razvijeta skozi primarno socializacijo, branje in pisanje pa nastopita v procesu 

zavestnega učenja in z vajo. 

»Pismenost lahko opredelimo kot zapleteno, sestavljeno in povezano dejanje in proces, ki ne 

obsega le pisanja in branja, ampak tudi govorjenje in poslušanje.« (Cencič, 1999: 4). 

 

2.7.1 POSLUŠANJE 

 

M. Kordigel in Saksida v Priročniku za učitelje Jaz pa berem (2001: 37) navajata, da »daje 

učni načrt za slovenščino v prvem triletju prednost dejavnosti poslušanja, kar je v skladu s 

sodobno teorijo razvijanja komunikacijskih sposobnosti. Iz komunikacijskega modela je 

razvidno, da otroci najprej poslušajo, nato govorijo, berejo in na koncu zapišejo besedila.  

Po drugi strani pa v vseh življenjskih obdobjih v javnih, zasebnih, uradnih ali neuradnih 

položajih mnogokrat prav na podlagi tega, kako smo poslušano besedo razumeli, sprejemamo 

odločitve, oblikujemo mnenje, stališča, vrednote, predsodke in zadržke. 

V prvih letih osnovne šole je za učence poslušanje eden najpomembnejših virov pridobivanja 

znanja. S. Pečjak (1996: 67) zapiše, da je pasivni besednjak učencev v prvem obdobju šolanja 

večji kot aktivni, zato lahko razumejo veliko več, kot pa znajo povedati. Širina besednjaka je 

namreč najpomembnejši dejavnik bralne učinkovitosti učenca. 
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Glede na namen vstopanja v komunikacijo poznamo pet vrst poslušanja: razločujoče, 

priložnostno, poslušanje z razumevanjem, doživljajsko ter terapevtsko poslušanje. 

 

2.7.1.1 RAZLOČUJOČE POSLUŠANJE 

 

Razločujoče poslušanje je temelj za razvoj sposobnosti poslušanja. S. Pečjak (2009: 23) 

opozarja, da bi morali že v vrtcu in v prvem triletju osnovne šole iz dveh razlogov temu 

načinu poslušanja posvetiti posebno pozornost. Prvič, ker je to temelj drugim vrstam 

poslušanja in drugič, ker sposobnost slušnega razlikovanja odločilno vpliva na učenje jezika, 

zlasti govora in branja. 

V Učnem načrtu za slovenščino (2002: 13) iz leta 2002 je kot prvi funkcionalni cilj zapisan 

cilj, ki pravi: »Poslušajo različne zvoke; navajajo njihov izvor/pomen in jih gibalno, ritmično, 

likovno ter glasovno izražajo. Poslušajo posamezne besede /…/, povedi /…/«. 

Slušno razločevanje je pomembno tako za jezikovno komunikacijo, kot tudi za razlikovanje 

vseh drugih zvokov, ki jih ustvarja narava, živali in človek (Plut Pregelj, 1990: 58). Otrok za 

razvoj slušnega razločevanja potrebuje dovolj časa za usvajanje in utrjevanje, zato je potrebno 

upoštevati načelo postopnosti: iskanje enega ali dveh glasov v besedi, določanje prvega, nato 

zadnjega glasu, iskanje besed na določen glas … 

 

2.7.1.2 PRILOŽNOSTNO POSLUŠANJE 

 

Priložnostno poslušanje je dokaj nezahtevno za govorca in poslušalca, vendar je zelo 

pomembno za ustvarjanje ugodnih odnosov med ljudmi. Od rojstva naprej poteka v družini, 

nato vrtcu, šoli, v prostem času ipd. Že v vrtcu in tudi v šoli bi morali nameniti več pozornosti 

tej vrsti poslušanja, saj omogoča boljše spoznavanje, sprostitev, povezovanje in s tem boljši 

učni proces (Plut Pregelj, 1990: 60–61). Žal pa se priložnostno poslušanje v šoli prevečkrat 

omejuje le na posebne priložnosti, kot so dnevi dejavnosti in ni sestavni del vsakodnevne 

komunikacije med učiteljem in učencem. 

 

2.7.1.3 POSLUŠANJE Z RAZUMEVANJEM 

 

Poslušanje z razumevanjem se v osnovni šoli pojavlja kot prevladujoča in hkrati tudi temeljna 

oblika poslušanja učencev v šoli. Ker govorno-poslušalska komunikacija še vedno prevladuje, 

si učenec brez te sposobnosti ne more pridobiti posredovanega znanja. Učenec mora namreč 
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sporočilo razumeti, ga povezati s svojimi izkušnjami, da ga lahko kritično ovrednoti in oceni. 

Na kvalitetno poslušanje z razumevanjem vplivajo slušni spomin poslušalca, povezanost 

informacij s poslušalčevim predznanjem, pozornost in koncentracija poslušalca (Belak, 

Grošelj, 2011: 22). 

Učenec si mora med poslušanjem z razumevanjem zapomniti dejstva, izluščiti pomembna 

dejstva, ugotoviti vodilne misli sporočila ter zaporedja v dogajanju. Slediti mora navodilom, 

ki jih daje govorec, hkrati pa postavljati vprašanja, če mu pripovedovano ni dovolj jasno (Plut 

Pregelj, 1990: 61–63). 

 

2.7.1.4 DOŽIVLJAJSKO POSLUŠANJE 

 

Doživljajsko poslušanje je po navadi poslušanje z namenom doživljanja in estetskega 

uživanja. Na poslušalca ima fizični, emocionalni in intelektualni učinek. Poteka individualno, 

nanj pa vplivajo čustva. To poslušanje se nanaša na izvajanje glasbe, literarnega teksta ali 

naravnih šumov (Plut Pregelj, 1990: 68). 

Menim, da s pogostim doživljajskim poslušanjem in izkušnjami, ki jih otrok pridobi ob tem, 

lažje razume lastno odzivanje na poslušana besedila. Zato moramo otroku omogočiti vodeno 

in načrtno poslušanje kakovostnih umetnostnih besedil, lutkovnih in gledaliških predstav ter 

filmov. 

 

2.7.1.5 TERAPEVTSKO POSLUŠANJE 

 

L. Plut Pregelj (1990: 64–65) pravi, da terapevtsko poslušanje zahteva od poslušalca veliko 

časa, potrpljenja in samodiscipline ter sposobnost empatije. Poslušalec je sprejemnik 

sporočila, ki ne vrednoti in ne usmerja govorčeve dejavnosti preden govorca posluša z 

razumevanjem in vživljanjem v njegov položaj. V šoli ima učitelj večkrat vlogo terapevtskega 

poslušalca bodisi v odnosu do učenca ali pa do staršev. 

 

2.7.2 GOVORJENJE 

 

Proces sporazumevanja med govorcem in poslušalcem zajema dve sporazumevalni 

dejavnosti: govorjenje in poslušanje (Skubic, 2004: 41). Govorca opravljata govorna dejanja z 

namenom, da se sporazumeta, hkrati pa je to tudi oblika družbenega delovanja. 
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Govorjenje spremljajo tudi nebesedne prvine, kot so glasnost, hitrost, melodija, kretnje, 

mimika, drža telesa. 

M. Bešter idr. (1998, nav. po Skubic, 2004: 42) menijo, da je sporočanje »dejanje 

sporočevalca; sporočevalec tvori besedilo z znamenji besednega jezika v slušnem ali vidnem 

prenosniku, torej govori ali piše«. Pri sporočanju je potrebno upoštevati dejavnike, kot so: 

okoliščine sporočanja, namen sporočanja, tema, besedni jezik, prenosnik (pri govorjenju je to 

zvočno valovanje) ter besedilo. 

J. J. Gumperz (1982, nav. po Skubic, 2004: 44) pravi, da govoriti pomeni biti v interakciji, S. 

Kranjc (1997, prav tam) pa socialno interakcijo opiše kot proces, kjer so naše lastne 

dejavnosti usmerjene k drugim ljudem, njihove pa k nam. 

Ena najpomembnejših oblik govorjene interakcije je po mnenju C. Kerbrat - Orecchioni 

(1998, nav. po Skubic, 2004: 45) pogovor/konverzacija. Med dvema ali več osebami poteka 

dialog (Kranjc, 1998: 92), ki nastane z dialožnim stikom, za katerega morajo biti izpolnjeni 

pogoji, kot so: sodelovati morata vsaj dve osebi, ki želita vzpostaviti jezikovni stik; sodelujoči 

morajo upoštevati pravila dialoga in prav tako tudi sestavine pogovora. 

 

2.7.3 BRANJE 

 

»Branje je pridobivanje novih podatkov s pomočjo znanja in mišljenja.« (Golli idr., 1996: 53). 

S. Pečjak (2002: 47) meni, da mora učenec bralno spretnost uporabiti v funkciji učenja, saj 

branje še vedno ostaja v šoli najučinkovitejše sredstvo za usvajanje znanja. Branje je namreč 

najpomembnejša sestavina pismenosti in sredstvo učenja, ki ostaja temeljna sestavina vseh 

šolskih programov (prav tam: 7).  

Današnji trend zahteva ne le branje, temveč bralno pismenost. Definicija bralne pismenosti pa 

pravi, da »je bralna pismenost sposobnost razumeti in uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki 

jih zahteva delovanje v družbi in/ali so pomembne za posameznika (Elley, Gradišar, Lapajne, 

1995, nav. po Pečjak, Gradišar, 2002: 39).  

Bralno pismen je tisti, ki bere tekoče, razume, kar je prebral in je sposoben, da informacije, ki 

jih je pridobil z branjem, uporabi pri razumevanju sebe in sveta okoli sebe, reševanju 

problemov ter za osebnostno rast in spoštovanje. 

Naš izobraževalni sistem umešča sodobni bralni pouk v komunikacijski model učenja jezika, 

za katerega je značilno, da pojmuje branje kot eno od štirih temeljnih jezikovnih 

komunikacijskih dejavnosti in ima za cilj usposobiti učenca za učinkovito jezikovno 

komunikacijo z okoljem (Pečjak, Gradišar, 2002: 38). 
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N. Zrimšek (2003: 24‒33) branje opredeli kot spretnost, ki se jo naučimo in utrjujemo z 

uporabo. Tudi T. Žerdin (2003: 115) poudarja pomen vaje za izboljšanje kvalitete branja. 

Poleg ustrezne mentalne starosti, to je po mnenju N. Zrimšek okoli šestega leta starosti, sta 

motivacija in ustrezno socialno okolje zelo pomembna za uspešen začetek branja. O 

motivaciji zapiše tudi D. Golli (1996: 46‒53), ki meni, da je proces učenja enostavnejši, če je 

prisotna notranja motivacija. 

Pri pedagogiki montessori otroci najprej pišejo in šele nato preidejo na branje. Tako M. 

Montessori (Pollard, 1997: 39) navede, da otroci najprej berejo napise, sporočila, reklame, ki 

jim vzbudijo interes, šele potem se začnejo zanimati za knjige. 

Spoznala je, da je samomotivacija otroka najboljša spodbuda za učenje. Otroci sami v sebi so 

nagnjeni k učenju. Ponuditi mu moramo okolje, ga spodbujati, a otrok je tisti, ki se uči in 

vztraja, če je za to motiviran (Demšar, 2007: 85). 

 

Razvojna teorija branja po U. Frith (Križaj Ortar idr, 2000: 57–59, Zrimšek, 2003: 24–26) 

prikaže proces začetnega opismenjevanja z različnimi stopnjami in kvalitativnimi razlikami 

med njimi. Otrok postopoma obvladuje tri strategije, na katere vplivajo tako biološki 

dejavniki kot tudi kulturno izobraževalno okolje ter narava jezika, ki ga otrok usvaja: 

 

1. Slikopisna ali logografska strategija 

 

Na tej stopnji otrok prepoznava besede kot vidne celote, celostno. Otrok še ni sposoben 

črkovati besede in je natančno zapisati. Besedo prepoznava kot sliko, na osnovi izstopajočih 

grafičnih potez, pri čemer mu pomagajo okoliščine iz vsakdanjega življenja. Vrstni red in 

prisotnost vseh črk sta tu nepomembna. Obseg besed je na tej stopnji močno omejen, vendar 

se ozavešča o pojavu in funkciji pisanja in branja, saj že poskuša spontano pisati in brati ter 

razvija različne predbralne in predpisalne veščine. 

 

2. Abecedna ali alfabetska strategija 

 

Tu otrok sistematično spoznava odnos glas ali fonem – črka ali grafem, vezavo glasov, črk v 

besede in besedilo, kar mu omogoča branje z dekodiranjem. Vsakemu grafemu otrok določi 

fonem. Otrok mora biti sposoben razčleniti notranjo sestavo tiskane in izgovorjene besede ter 

obvladati povezave med vidnimi in slušnimi enotami. Zdaj je pomemben vsak element, vsaka 
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črka in tudi vrstni red. U. Frith (Križaj Ortar idr, 2000: 59) je v to strategijo vključuje tri 

procese: 

- analiziranje besede v ustrezne sestavne dele (grafeme, foneme), 

- odkrivanje in oblikovanje (usvajanje) pravila za medsebojno povezovanje grafema s 

fonemom (asociativna zveza črka – glas), 

- povezovanje glasov v besede (slušna sinteza). 

Otrok, ki uporablja abecedno strategijo, lahko prebere skoraj vse besede, čeprav je branje še 

počasno. Zahteva avtomatiziramo branje, zato ne smemo hiteti pri poučevanju posameznih 

spretnosti. Pomembno je urjenje, saj le tako lahko izboljša črkovno strategijo in začne hitreje 

dekodirati posamezne črke in s tem hitreje brati. 

 

3. Pravopisna ali ortografska strategija 

 

Otrok dobro obvlada povezavo fonem – grafem, ravno tako pa strukturo in pomen besede. 

Prepoznava dele besed, hkrati pa upošteva zaporedje črk. Sinteza postane enostavnejša in 

hitrejša. Ta strategija je abstraktna in omogoča direktno pot do pomena besede. 

 

Stopnje so med seboj povezane in vsaka zase vse bolj izpopolnjena. S pomočjo teh stopenj 

dosežemo otrokovo tekoče branje in razumevanje prebranega besedila. 

 

2.7.4 PISANJE 

 

»Pisanje je dejavnost, s katero se v pisni obliki sporočajo misli, ideje, želje /…/ z namenom, 

da bi jih nekdo prebral ali pa da bi jih ohranil pred pozabo. /…/ Pisanje ni nastalo naključno. 

Človek je že od nekdaj čutil željo in potrebo po ohranjanju in sporočanju svojih misli in idej. 

Pomembne dogodke je želel obvarovati pred pozabo, jih nekako ohraniti ali pa se sporazumeti 

s kom, ki sporočila ni mogel sprejeti s poslušanjem besedila.« (Žerdin, 2003: 124). 

Osnovno vprašanje, ki si ga zastavlja M. Montessori, se glasi: »Je naravnemu razvoju še 

mogoče pomagati, ko ne gre več za spontano učenje govorjenega jezika, marveč za 

poučevanje branja in pisanja, kar pa ni več naraven proces, ampak izrazito kulturen poseg?« 

Odgovor je pritrdilen le pod pogojem, da znamo odkriti in ločiti specifične težave, značilne za 

vsakega od obeh procesov, ki se med seboj zelo razlikujeta in znamo pripraviti specifične 

vaje, ki pomagajo pri realizaciji tako prve kot druge dejavnosti. 
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V poglavju »Il linguaggio grafico« (Pisani jezik) v La scoperta del bambino (1993: 203–221) 

prvo kritiko nameni samemu Seguinu zaradi zgrešenega metodičnega pristopa. Sposobnost 

pisanja je hotel razviti s pisanjem velikih tiskanih črk, pri čemer je izhajal iz študija 

geometrije, kakršen se zahteva od učencev srednjih šol. 

M. Montessori kritizira deduktivni pristop in vztraja pri potrebi po psiho-fiziološkem študiju 

pisave, ki induktivno preučuje »posameznika, ki piše in ne pisave; preučuje osebo in ne 

predmeta«. Treba je znati ločiti težave, povezane z razumevanjem, od težav, ki se nanašajo na 

samo izvajanje. Inteligentnost je treba obravnavati ločeno od roke in um ločeno od roke in od 

oči. 

Osnove pisanja (Učni načrt, 2002: 14) zajemajo: 

- pravilno držo telesa pri pisanju; 

- držo in uporabo raznih pisal; 

- orientacijo na svojem telesu, v prostoru in na papirju; 

- smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol, poteze, ki tvorijo prvine črk in 

števk. 

 

M. Montessori je opismenjevanje začela z malimi pisnimi črkami, medtem ko je v našem 

učnem načrtu (2011: 10) zapisano »…pišejo besede in preproste enostavčne povedi z velikimi 

in malimi tiskanimi črkami…«. V nadaljnjem zapisu sledi branje malih tiskanih črk in nato 

pisanje malih pisanih črk. V starem Učnem načrtu za slovenščino (2002: 14) pa je zapisano, 

da v drugem razredu »glasove zapisujejo z ustreznimi velikimi in malimi tiskanimi, lahko pa 

tudi z malimi pisanimi črkami …« 

 

 2.7.4.1 POSREDNA PRIPRAVA NA PISANJE IN BRANJE 

 

Pomen priprave na pisanje je opisala D. Golli (1991) in zajema orientacijo na papirju, držo 

telesa, držo pisala, vaje osnovnih potez, pisanje od leve proti desni in od zgoraj navzdol. 

Omenila je, da se k pripravi na pisanje lahko navajajo tudi pri športni vzgoji, velik pomen pa 

je dala tudi razgibavanju prstov pred pisanjem. 

Posredna priprava na pisanje in branje je za M. Montessori poglavitnega pomena. Različnim 

živčnim centrom, ki odgovarjajo senzoričnemu in motoričnemu področju, je tako dana 

priložnost, da se urijo in razvijajo ločeno, vsak na svoj način, brez kakršne koli povezave s 

pisanjem. 
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Obe področji je potrebno razvijati z vajami, ki so prijetne in imajo cilj že vključen v samo 

vajo. Spodbujati morajo ponavljanje, da bi v celoti razvile tako pozornost kot sposobnosti, ki 

niso povezane le z ročno spretnostjo, ampak tudi tiste, ki zadevajo globalni razvoj področja, ki 

ga želimo razvijati s pomočjo ponavljanja. 

Da bi to dosegli, morajo imeti materiali naslednje lastnosti: »eleganco, prijetnost, 

učinkovitost, domačnost, dostopnost, možnost napredovanja itn« (Montessori, 1993: 204). 

Vaje morajo poleg tega imeti točno določene cilje, vezane na premagovanje težav, ki se 

skrivajo v pisanju samem ali v drugih ovirah, na katere otrok naleti. Da bi pripravili različne 

specifične naloge, ki služijo kot priprava na pisanje in branje, je postopke potrebno prepoznati 

in ločiti. 

Montessori izdvoji dve ločeni razvojni področji, motorično in zaznavno, od katerih vsako 

zahteva drugačno posredno pripravo. Govori o »kriteriju informativnosti« metode. Z analizo 

prvin pisanja uspe izluščiti vse dejavnike, značilne za posamezni proces pisanja, in ustvariti 

neodvisne vaje, primerne za vsako posamezno starost. Gibe je potrebno izuriti še pred 

izvajanjem samim. Poučevati pomeni posredno pripraviti se na delo z vključevanjem 

postopnosti in posledičnosti v primernih časovnih fazah - tako smo delo sposobni opraviti še 

preden se ga lotimo (prav tam: 204–206). 

 

Ker je opismenjevanje zelo pomemben proces v otrokovem razvoju, bom opisala, s kakšnimi 

metodami in postopki se ga lotevamo, saj v posameznem vzgojno-izobraževalnem programu 

ni posebej določeno, katero metodo ali postopek naj bi učitelj uporabljal.  

 

 

2. 8 METODE OPISMENJEVANJA  

 

Z uvedbo devetletne osnovne šole so strokovnjaki predvideli nekoliko drugačen pristop na 

področju opismenjevanja. Z všolanjem 6-letnih otrok so opismenjevanje podaljšali na tri leta, 

velik poudarek pa so dali tudi drugim dejavnostim: sodelovanje v pogovorih, razvijanje 

zmožnosti logičnega mišljenja ter svojo poimenovalno, upovedovalno, pravorečno in 

pravopisno zmožnost, sprejemanje, razčlenjevanje in tvorjenje neumetnostnega besedila ter 

sprejemanje, interpretiranje in poustvarjanje umetnostnega besedila (Učni načrt, 2011: 4). 

Učenci gredo skozi postopek sistematičnega opismenjevanja, faze opismenjevanja pa so glede 

na predznanje učencev različno dolge.  

D. Golli (1991: 14) loči naslednje temeljne skupine metod opismenjevanja: 
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- sintetične; 

- analitične; 

- analitično-sintetične; 

- globalne. 

Oblikovale so se skozi čas in različni strokovnjaki zagovarjajo različne metode. Vendar pa so  

mnogi istega mnenja, da se učitelj ne sme oklepati samo ene izmed metod, ampak jih mora 

izbirati in kombinirati glede na značilnosti in potrebe posameznika in celega razreda. 

 

2.8.1 SINTETIČNE METODE 

 

Otroci opismenjevanje začnejo z obravnavo posameznih glasov in črk, ki jih potem vežejo, 

sintetizirajo v zveze, zloge ali besede. 

 

Ločimo: 

1. črkovno metodo, ki je stara metoda opismenjevanja. Učenci se morajo naučiti vse 

črke, ob usvojitvi le teh pa lahko prepoznavajo besede. Ob poimenovanju nekaterih 

črk izgovarjajo samoglasnik: »be«, »ce« »de«. Črkovna metoda je sintetična, saj 

zahteva vezavo črk v večje celote (Golli, 1991: 15); 

2. glaskovalno metodo, ki je opustila imena za črke, ampak ob črki izgovori le ustrezen 

glas. S to metodo se loči glas, črka in ime za črko. To omogoča lažje branje in 

napredek na tem področju. Iz osnovne glaskovalne metode so se razvile različice, ki so 

še danes v rabi.  

 

To so: 

- metoda prirodnih (naravnih) glasov, pri kateri izhajamo iz »primerne zgodbe do 

povedi, v kateri ima glas funkcijo izraza človekovega razpoloženja ali naravnega glasu 

živali ali šuma« (prav tam: 16); 

- fonografska metoda, ki učencem zelo ustreza, ko je v kombinaciji z metodo naravnih 

glasov. V risbi, ki ponazarja določeno situacijo iz zgodbe, se skriva oblika črke, ki jo 

obravnavamo. Učenci vzpostavijo asociativno zvezo med glasom in črko; 

- interakcijska metoda temelji na glasu človeškega vzklika v različnih situacijah in 

različnih čustvih; 
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- fonomimična metoda poleg vzklikov uporablja mimiko obraza in pantomimo telesa. 

Zelo primerna je za učenje samoglasnikov, medtem ko bi pri obravnavi vseh črk 

zaradi obilice gibov lahko prišlo do zmešnjave; 

- fonetična metoda namenja veliko pozornosti pravilnemu izgovoru posameznih glasov 

(prav tam: 17). Pomembno je, da učitelj pravilno izgovarja posamezen glas. 

 

2.8.2 ANALITIČNE METODE 

 

Z analitičnimi metodami se psihološko bolj prilagodimo otroku, saj izhajajo iz celote, do 

elementov, glasov in črk pa pridemo z analizo te celote. Analizi stavka sledi analiza 

posamezne besede na zloge, na koncu pa analiza zlogov na glasove. 

 

Delimo jih na: 

- metodo normalnih stavkov, kjer učitelj ob ilustraciji učencu pripravi njemu primerne 

in dovolj lahke stavke; 

- metodo normalnih besed, s pomočjo katere učenec analitično spozna glas in črko. Ta 

metoda spodbuja učenca, da si ilustracijo dobro ogleda in se pogovori o njej. Pod to 

ilustracijo učitelj napiše ime predmeta, osebe ali živali, ki je na sliki in vsebuje črko in 

glas, ki se ju učijo. Izvedejo slušno in vidno analizo besede. Učitelj novo črko zapiše z 

drugo barvo. 

 

2.8.3 ANALITIČNO-SINTETIČNE METODE 

 

Analitično-sintetične metode vsebujejo tako analizo kot tudi sintezo in prevladujejo v naši 

pedagoški praksi (Ropič, 1996: 12–13). Učenci po slušni analizi besede in po ugotovitvi 

želenega glasu iščejo ta glas še v drugih besedah, bodisi na začetku, na koncu ali v sredini. 

Glasu dodajo črko, jo poiščejo v stavnici ter se jo naučijo pravilno zapisati. Nato iz znanih črk 

pišejo besede. 

Delimo jih na: 

- klasično analitično-sintetično metodo, kjer učenci spoznajo najprej velike tiskane črke, 

sledijo male tiskane, nato male pisane in nato velike pisane črke (Kramarič idr, 2000); 

- integrativna metoda, ki jo je poimenoval Schellander (Ropič, 1996: 15–20), hkrati 

uvaja velike in male tiskane črke in pozneje velike ter male pisane črke. Schellander 

(1987, nav. po Ropič, 1996: 16–17) meni, da s to metodo »združujemo v funkcionalno 
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celoto vse tiste prvine učnih metod in oblik, spoznavnih in delovnih postopkov, ki 

omogočajo pri razvijanju bralnih in pisalnih spretnosti čim večjo hkratnost pri 

pridobivanju potrebnih zavestnih spoznanj o naravi in vlogi govornih ter pisnih 

jezikovnih pojavov«. 

 

Opiše tudi številne prednosti hkratnega pridobivanja velikih in malih tiskanih črk: 

- velike črke lahko že od vsega začetka uporabljamo za njihov pravi namen; 

- od začetka omogočimo precej večje upoštevanje otrokovega prejšnjega znanja; 

- onemogočimo premočno fiksiranje na velike tiskane črke; 

- pri pridobivanju bralnih spretnosti je prehod na vezano branje hitrejši; 

- male črke ponujajo s svojo živahno in razgibano vidno podobo več vizualnih 

oporišč; 

- prej dosežejo določeno stopnjo branja z razumevanjem, ki stopnjuje zanimivost 

in uporabnost ter s tem tudi veselje do branja; 

- postopno razvijajo in urijo grafomotorične spretnosti za poznejše vezano pisanje 

pisanih črk; 

- se ob malih črkah navajajo na obvladovanje in izrabljanje celotnega tridelnega 

pisalnega prostora; 

- spoznavanje in pridobivanje osnovnih grafemsko pomembnih razlik poteka po več 

spoznavnih poteh, ki se medsebojno dopolnjujejo in podpirajo (primer: D, d; B, b; b, 

d; b, p; d, p …); 

- pomembna je tudi njihova oblikovanost in podobnost pri pisanju potrebnih potez. 

 

2.8.4 GLOBALNA METODA 

 

Globalna metoda je možna v vseh jezikih in v začetku 20. stoletja se je začela uveljavljati tudi 

pri nas. Njena značilnost je v tem, da učenci berejo nerazčlenjene celote, kot so besede, 

stavke, berila, ne da bi jih analizirali na glasove in črke (Golli, 1991: 22). Otroci postopoma 

sami pridejo do zaključka, da se enaki znaki ponavljajo ob enakih glasovih v besedi, vendar ta 

metoda ne upošteva specifičnosti začetnega branja, ampak predpostavlja, da otrok kot odrasel 

bere besede kot celoto. 
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Učni načrt ne omejuje učitelja pri izbiri metode opismenjevanja, saj dopušča, da imajo 

posamezne metode svoje prednosti in slabosti, hkrati pa poudarja pomen učenčevih 

individualnih značilnosti. 

 

2.8.5 NAČIN OPISMENJEVANJA PO METODI MONTESSORI 

 

Prav v vseh šolah montessori pa poudarjajo, da je najbolj uspešna oblika poučevanja, tudi pri 

opismenjevanju, tista, ki spodbuja željo po učenju vsakega posameznika glede na njegov 

interes. Otroci se največ naučijo, če delajo v sebi primernem tempu. Opismenjevanje po 

metodi montessori temelji na bogatem ustnem sporočanju, koordinaciji uma in telesa, 

koncentraciji ter interesu. Želja po pisanju in kasneje branju se pojavi spontano. 

Priprave na pisanje in branje se začno z vsakodnevno glasovno analizo ob različnih 

priložnostih ter spoznavanju peščenih simbolov. 

M. Montessori je pri pisavi ločila dve osnovni obliki gibanja: priprava na pisanje in risanje 

različnih oblik posameznih črk abecede (Zrimšek, 2003: 37), ki predstavljata gibalni 

mehanizem pisanja. V ta namen je oblikovala kovinsko šablono, razvojni material, namenjen 

posredni pripravi na pisanje, ki se imenuje Kovinski liki, s pomočjo katere otroci urijo roko za 

pisanje.  

 

 

Slika 2: Kovinski liki 

 

Ponudila jim je tudi Peščene črke, deščice, na katerih so prilepljene črke, izrezane iz 

smirkovega papirja. Otroci z blazinicami prstov drsijo po črki in na tak način se gibi dlani in 

roke utrdijo. Pravilni zapis črke se vgradi v mišični spomin. 

Ti dve osnovni obliki gibanja služita utrditvi gibalnega in vidnega spomina o določeni črki 

(prav tam: 39). 
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Slika 3: Peščene črke 

 

Črke se učijo začenši s samoglasniki. Izgovarjajo glasove in ne imena črk, poučevanje pa 

sledi v treh stopnjah (tristopenjska lestvica): 

- tipanje peščenih črk (mišični spomin); 

- zaznavanje (prepoznavanje in povezava oblike črke z glasom); 

- govor (otrok izgovori glas, ki pripada določenemu simbolu). 

 

Ko otrok že pozna samoglasnike in nekaj soglasnikov, začne s sestavljanjem besed. Kratko 

besedo najprej analizira na glasove ter pri vsakem izgovorjenem glasu postavi simbol. V 

pomoč so jim lahko predmeti in kasneje slike, ki to besedo predstavljajo.  

 

 

 

 

Slika 4: Sestavljanje besed 

 

M. Montessori so izkušnje naučile, da je med branjem in pisanjem očitna razlika in da ti dve 

dejavnosti nista nujno hkratni (prav tam: 40). Pri pisanju namreč prevladujejo psiho-motorični 

mehanizmi, pri branju pa gre za povsem intelektualno delo, pri čemer je razvidno, da metoda 

poučevanja pisanja pripravi pot za branje. Otrok ima že ozaveščeno asociativno zvezo črka ‒ 

glas. 

Branje po metodi montessori temelji na treh bistvenih komponentah: glasoslovju, 

razumevanju na podlagi ponazoritve in uporabnosti besedila. 
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Veččutni pristop je edinstven v tem, da otroci gradijo (kodirajo) besede, preden jih 

dekodirajo. Otrok z uporabo primernih dejavnosti za razvoj jezika samostojno pridobiva 

spoznanja o povezavi glasu in simbola ter združevanju v besede 

(http://www.montessoriworld.org/Reading/insets/overview.html). 

 

Sledi uporaba materiala, ki ga imenujemo Klasificirana poimenovanja. S pomočjo tega 

materiala otrok »vsrkava« veliko število imen, ponuja pa mu jasno asociacijo med predmetom 

in njegovim imenom ter odgovarja na potrebo otoka po notranjem urejanju – klasificiranju 

stvari iz zunanjega sveta. Material je sestavljen iz neme ter govoreče mape. Nema mapa 

vsebuje serijo slik brez napisov. Napisi so na posebnih kartončkih in so popolnoma enaki kot 

v govoreči seriji. Na platnici neme mape je narisana ali nalepljena ena slika iz serije, vendar 

zelo pomanjšana. Govoreča mapa pa vsebuje serijo slik, ki imajo napisano spodaj tudi ime 

slike s pisano pisavo. Na platnici mape je zapisano ime serije. 

 

 

 

Slika 5: Klasificirana poimenovanja 

 

 

Otrok najprej primerja zapise, krajše besede pa tudi že bere. S tem razvija svoje bralne 

spretnosti in širi besedišče. Ponazoritev je nujen sestavni del slovničnih dejavnosti, kjer otrok 

spoznava funkcijo besed s svojo aktivnostjo.  

Samomotivacija in interes otroka spodbujata k branju. Potrebno mu je ponuditi ilustrirane 

knjige. Knjige, ki opisujejo resnični svet, enciklopedije, knjige o zgodovini, geografiji … 

 

 

 

 

http://www.montessoriworld.org/Reading/insets/overview.html
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2.9 POSTOPKI OPISMENJEVANJA 

 

Postopek opismenjevanja se razlikuje od metod opismenjevanja in nam pove, »v kakšnem 

vrstnem redu in s kakšnim tempom učitelj obravnava črke« (Pečjak, 2010: 68). S. Pečjak 

(2010: 69) loči monografski postopek, postopek skupine črk in kompleksni postopek, medtem 

ko D. Golli (1991: 46‒47) poleg monografskega loči še kompleksni in kombinirani postopek 

opismenjevanja.  

 

2.9.1 MONOGRAFSKI POSTOPEK SPOZNAVANJA ČRK 

 

Pri monografskem postopku učitelj obravnava posamezne črke/glasove, drugo za drugo 

(Pečjak, 2010: 69), ob tem pa pazi, da učenci pravilno oblikujejo glas in izboljšajo obliko črk 

(Golli, 1991: 46). Vrstni red črk/glasov je ponavadi vnaprej določen in poteka od lažjih k 

težjim in od pogosteje do manj pogosto rabljenih. Na začetku učitelj izbira glasovno lažje 

besede, ki so kratke in enostavne. To je sistematičen, temeljit in za vse učence enak postopek 

spoznavanja črk, kjer učitelj ne sme hiteti, kajti le tako lahko učenci glasove in črke dobro 

usvojijo. Pomanjkljivost tega postopka je omejenost števila črk, ki jih učenci na začetku 

poznajo in s tem majhna izbira besed za nastavljanje in zapis. 

 

2.9.2 POSTOPEK SKUPINE ČRK 

 

Pri tem postopku učitelj izbere določeno skupino črk, ki jih učenci spoznajo in utrjujejo 

naenkrat (Pečjak, 2010: 69). 

 

2.9.3 KOMPLEKSNI POSTOPEK 

 

Učitelj pri kompleksnem postopku učencem pokaže vse črke naenkrat, učenci pa se jih učijo 

po lastni izbiri, ob tem pa si pomagajo s slikovno-črkovno stavnico. Vrstni red ni v naprej 

določen, ampak ga posamezni učenec izbere sam (Pečjak, 2010: 69). 

Učenci spoznavajo najprej funkcijo sličic, nato začnejo nastavljati besede in povedi v obsegu 

celotne abecede, ne da bi pri tem vsi aktivno spoznali vse črke/glasove, s katerimi nastavljajo 

(Golli,1991: 46). Ta postopek učencem omogoča samostojno odkrivanje in raziskovanje, 

zahteva individualni način dela, hkrati pa upošteva učenčevo predznanje in sposobnosti ter je 

bolj naraven in ustvarjalen. 



38 

 

2.9.4 KOMBINACIJA MONOGRAFSKEGA IN KOMPLEKSNEGA POSTOPKA 

 

D. Golli (1991: 47) omenja še kombinirani postopek, kjer glasu in ustrezni črki namenimo 10 

do 15 minut, preostanek učne ure pa uporabljamo za nastavljanje v širšem obsegu črk, za 

razgovor in risanje. Ob tem moramo vsekakor upoštevati posebnosti razreda ter vsakega 

učenca posebej (prav tam). 

 

 

2.10 TEŽAVE ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA 

 

Začetno opismenjevanje je faza procesa za pridobivanje funkcionalne pismenosti, ki se v 

Sloveniji neformalno začne v zgodnji predšolski dobi, nadaljuje formalnonačrtno in 

sistematično v prvem razredu devetletne osnovne šole in zaključi z doseganjem minimalnih 

standardov. Za kvalitetno začetno opismenjevanje je potrebno razvijati vidno zaznavanje, 

slušno zaznavanje, orientacijo in grafomotoriko. 

Kljub temu pa se težave branja in pisanja lahko pojavljajo zaradi motenega delovanja tistih 

procesov, ki sodelujejo pri učenju branja in pisanja, lahko le enega ali več. T. Žerdin (2003: 

139) meni, da se »težave lahko pokažejo pri vidnem in slušnem razločevanju, spajanju glasov, 

razčlenjevanju besed, očesnem sledenju, samodejnem prepoznavanju glasov in simbolov, 

pomnjenju oblik črk in vsebine prebranega, pozornosti, orientaciji, grafomotoriki, besednem 

razumevanju in sporočanju.« 

 

2.10.1 VIDNO ZAZNAVANJE IN RAZLOČEVANJE 

 

S. Pečjak (1999) pravi, da otrok v predšolskem obdobju zaznava celostno, globalno in 

razpršeno, kar pomni, da del vidi kot celoto in v celoti ne vidi posameznih delov (Grginič, 

2005: 68). Otroci prepoznajo znake in vzorce glede na njihov splošni videz in obliko, niso pa 

še pozorni na detajle. Ugotavlja, da so analize pokazale, da imajo otroci večje težave pri 

primerjanju asimetričnih kot pri primerjanju simetričnih oblik črk. Tako se kažejo zamenjave 

pri črkah b-d, p-b in g-p (Pečjak, 2000, nav. po Križaj Ortar idr, 2000: 46). 

Za proces učinkovitega opismenjevanja je zelo pomembna pozornost. Otroci morajo biti 

sposobni nadzorovati svojo pozornost, se usmerjati in se sistematično premikati od sporočila 

ali dela sporočila k drugemu sporočilu v določenem zaporedju (Horvat, Magajna, 1987: 216). 

M. J. Adams (1990) ugotavlja, da učenje in urjenje vidnega zaznavanja in razločevanja 
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posameznih črk nima večjega vpliva na hitrost prepoznavanja pri formalnem učenju branja in 

pisanja. Meni, da so procesi vidnega razločevanja odvisni od procesov zorenja. 

 

2.10.2 SLUŠNO ZAZNAVANJE 

 

Učenje branja in pisanja je povezano tudi s slušnim zaznavanjem, zato je dober sluh zelo 

pomemben za začetno učenje opismenjevanja. 

M. Grginič (2005: 70) navaja, da številni avtorji (Cunningham,1988; Whitwhurst in Lonigan, 

2001; Goswami, 2001) opisujejo glasovno zavedanje kot sposobnost upravljanja z glasovi 

jezika neodvisno od pomena. Ta sposobnost pa združuje sposobnosti, kot so prepoznavanje 

besed, ki se rimajo, določanje in rabo prvih (zadnjih) glasov v besedi, razdelitev in štetje vseh 

glasov v izgovorjeni besedi itn. 

Goswami (2001, nav. po Grginič, 2005: 71) poudarja, da razvoj poteka od glasovnega 

zavedanja o večjih delih (zlogi, začetki in rime), h glasovnem zavedanju o manjših delih 

(glasovih). 

»Sposobnost slušnega razčlenjevanja je členitev besed na posamezne glasove in je nujno 

potrebna za branje jezikov z abecedno naravo pisanja. Ti jeziki vsebujejo simbole, črke, ki so 

znak za določen glas« (Zrimšek, 2003: 71). 

 

2.10.3 ORIENTACIJA 

 

»Orientacija je doživljanje prostora, položaj lastnega telesa v prostoru, premikanja telesa ali 

delov telesa, je sposobnost, da ugotovimo lego predmetov ali posameznih likov glede na 

položaj drugih točk.« (Žerdin, 2003: 142). 

Telesna in splošna orientiranost je povezana s telesno in grafomotorično spretnostjo (Zrimšek 

2003: 20). Pridobivamo in razvijamo jo na več ravneh, in sicer z orientacijo na telesu, v 

prostoru in na papirju. Težave z orientacijo se povezujejo z vidnim tipom bralno-pisalnih 

motenj. Orientacijo na svojem telesu pridobivajo med igro in z vajami sproščanja. Gibalne in 

rajalne igre razvijajo orientacijo v prostoru, hkrati pa tudi poimenovalno in upovedovalno 

zmožnost (nad, po, za, v, pred, levo, desno, idr.). Orientacijo na papirju razvijamo z uporabo 

papirja večjega formata, na katerem so s simboli že označene smeri (npr. sličica sončka na 

levi, oblak na desni) (Zrimšek 2003: 23). 

Zelo pomembno je, da otroci usvojijo smer pisanja, risanja, lepljenja od leve proti desni in od 

zgoraj navzdol.  
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2.10.4 GRAFOMOTORIKA 

 

»Da bi lahko določene grafične znake oziroma niz znakov razmestili v prostor, jih oblikovati 

in pravilno usmeriti, potrebujejo otroci (mi vsi) določene sposobnosti, spretnosti in veščine. 

Govorimo o grafomotoriki. Otrok zazna neki grafični simbol in ga želi posnemati, za to pa je 

potrebna motorična, vidna in miselna usklajenost« (Medved Udovič in Jamnik, 2000: 20). 

Dobro razvita gibalna spretnost za pisanje – grafomotorika, je pogoj za pravilno oblikovanje 

črk in drugih znamenj za pisanje (Zrimšek, 2003: 20). Po mnenju T. Žerdin (2003: 132) je 

zelo pomembno otrokovo občutenje telesa in telesnih delov – telesna shema, razvitost 

stranskosti (lateralizacija), primerna mišična napetost in oživčenost, dozorelost prostorskega 

doživljanja, sposobnost nadzorovanja gibanja v prostoru, zmožnost, da roka pri pisanju naredi 

tisto, kar hoče glava. Otrok tip in mišično-gibalne občutke razvija z gibanjem rok in nog. S 

sistematičnimi gibalno-grafičnimi vajami razvijamo grafološko zavedanje, kar pomeni, da 

otrok vidno razločuje znake, simbole, črke, piktograme in vzorce, vadi njihovo zapomnitev in 

razvija ročne spretnosti, koordinacijo oči – roka in orientacijo na papirju (Grginič, 2009: 22). 

S takimi vajami se bodo zmanjšali tudi morebitni razvojni primanjkljaji z otrokovega 

grafomotoričnega področja (Zrimšek: 2000: 21, nav. po Medved Udovič in Jamnik). Otrok pri 

sistematičnem opismenjevanju hitreje napreduje in se manj utrudi, če je njegova 

grafomotorika dobro razvita, saj obvlada osnovne gibe, poteze, pravilno držo pisala ipd. 

(Regvar 1990: 10–18). Glede grafomotoričnega razvoja so med posamezniki velike razlike, ki 

se kažejo v drži pisala in kakovosti risb že v zgodnjem otroštvu. T. Žerdin (2003: 136) 

opozarja, da se motnja v razvoju grafomotorike v celoti pokaže šele takrat, ko se otrok začne 

učiti pisanja sistematično in se od njega pričakuje, da upošteva pravila pisanja. Pred tem se pri 

takem otroku lahko kaže neskladnost gibov kot splošna nespretnost, slaba orientiranost ter 

težava pri uskladitvi predstav o gibu in njegovi motorični izpeljavi. Včasih se kaže tudi kot 

upočasnjeno odzivanje na besedna navodila in na razumevanje govorjenih sporočil (prav tam: 

136). Motnja v grafomotoričnem razvoju se imenuje disgrafija. Otroci z disgrafijo imajo 

težave z organizacijo na papirju, težko predvidijo in organizirajo obliko izdelka. Ko pišejo, si 

glasno govorijo ali pazljivo opazujejo roko pri pisanju. Težave imajo z zgradbo jezika in s 

slovnico, težko se učijo in razumejo jezik, težko se pisno izražajo. Težave imajo tudi z 

zaporedjem črk in besed, s črkovanjem, zamenjujejo črke in številke, izpuščajo besede v 

povedih ali besed ne napišejo do konca. Težave tudi s počasnejšim tempom dela ne izzvenijo, 

pogosto se jim zgodi, da ne vedo več, kaj so hoteli napisati. Opazen je velik razkorak med 

napisanim in tistim, kar otrok ustno izrazi. 
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Pri grafomotoričnih vajah mora učitelj upoštevati pedagoško načelo postopnosti: od večjega k 

manjšemu, od preprostejšega k zahtevnejšemu. Zelo pomembno je, da te vaje otroci ne 

izvajajo samo na papirju, ampak po jasnih navodilih učitelja s palico ali prsti rišejo v 

peskovniku, s kredo po asfaltu (Čabraja, Kabrič, 2005: 137). 

 

 

2.11 NAČELA SODOBNEGA POUKA OPISMENJEVANJA 

 

Učitelj mora oblikovati pouk opismenjevanja tako, da bo razvil pismenost učencev do stopnje 

funkcionalne pismenosti. S. Pečjak (2009: 12) poudarja, da se pedagoški teoretiki, ki se 

ukvarjajo z oblikovanjem pouka, strinjajo, da k temu cilju vodi celostni oziroma globalni 

pouk. Pri oblikovanju takšnega pouka je potrebno upoštevati osnovna načela, ki so po mnenju 

S. Pečjak (2009: 9) naslednja: 

- upoštevanje resničnega življenja otroka, ki mu je blizu in znan. Kot pravita Teale in 

Sulzby (1988, v Pečjak, 2009: 12) mora razvoj pismenosti potekati v realnih 

življenjskih situacijah, ob realnih življenjskih aktivnostih; 

- opismenjevanje mora potekati celotno glede na druge jezikovne dejavnosti 

(Larner,1993, v Pečjak, 2009: 12), kot so poslušaje, govorjenje pisanje in branje. Vse 

štiri namreč služijo komunikaciji posameznika z drugimi in s samim seboj, z razvojem 

vsake posamezne dejavnosti pa človek krepi enoten jezikovni sistem, ki potem deluje 

tudi na druge dejavnosti in obratno. Različni avtorji (prav tam: 12) menijo, da delež 

poslušanja v začetnem obdobju šolanja največji, saj večina učencev še ne obvlada 

spretnosti branja in pisanja. Poslušanje in branje sta močno povezani sporazumevalni 

dejavnosti, pri kateri se napredek pri eni kaže tudi v napredku pri drugi. Kljub temu pa 

sta si močno različni, zato ju moramo razvijati ločeno. Tudi govorjenje in pisanje sta v 

podobnem odnosu, vendar gre za dva različna sistema istih znakov. Pisanje obstaja 

zaradi tega, da predstavi govorjenje (prav tam: 12–14). Zanimive so ugotovitve 

raziskav, ki jih omenja S. Pečjak (2009: 14) in kažejo, da je v nižjih razredih osnovne 

šole razumevanje govorjenega jezika boljše od zapisanega, kar pa se tekom naslednjih 

let šolanja izenači. Izobraženi odraslih pa bolje razumejo pisni kot govorjeni jezik;  

- pouk opismenjevanja mora spodbujati učence k branju in pisanju tako umetnostnih kot 

neumetnostnih besedil. To pomeni, da se komunikacijske veščine razvijajo pri vseh 

predmetih in ne le kot individualno glasno branje iz beril in branje navodil, ter pisanje 

pripovednih besedil in odgovarjanje na vprašanja (prav tam: 16). 
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Webster, Beveridge in Reed (1996, nav. po Pečjak 2010: 18) menijo, da imata ključno vlogo 

pri oblikovanju ustreznega pouka pismenosti učitelj in učenec in ne toliko metoda oz. 

ustrezno učno okolje. M. Montessori pa v vseh svojih delih poleg teh dveh dejavnikov 

poudarja prav pomen pripravljenega učnega okolja. V nadaljevanju bom opredelila vlogo 

učitelja pri opismenjevanju. 

 

 

2.12 RAZVOJ USVAJANJA BRANJA IN PISANJA 

 

Na usvajanje branja in pisanja vpliva tudi starost otrok. Obstaja več modelov, ki začetno 

obdobje usvajanja pisnega jezika razlagajo kot proces, ki poteka od predbralnega obdobja do 

obdobja bralne pismenosti.  

Nekateri modeli pa se omejijo le na proces usvajanja veščine branja in pisanja, torej začetno 

opismenjevanje.  

 

2.12.1 GRAYJEV MODEL 

 

Prvi razvojni model (nav. po Pečjak 1999: 61-63) je leta 1925 sestavil Gray, ki je v bralnem 

procesu določil 5 stopenj in upošteval tako bralni interes otrok kot pomen govornih in slušnih 

sposobnosti za začetno učenje branja: 

- priprava na branje, ki zajema predšolsko obdobje ter prvi in začetek drugega razreda 

devetletne osnovne šole. Otroci razvijajo sposobnost pripovedovanja, govornega 

razumevanja, bogatijo besedišče in interes za branje. Naloga vzgojitelja oz. učitelja je, 

da otroku omogoča slišati pravilno in natančno izgovorjavo besed, saj bo le tako otrok 

besedo pravilno zaznal ter zapisal. Zelo pomembno je vidno in slušno razločevanje; 

- v začetnem obdobju bralnega pouka otroci razvijajo interes za branje, poteka pa v 

drugem razredu; 

- obdobje hitrega napredka v razvijanju bralnih spretnosti in sposobnosti poteka v 

tretjem in četrtem razredu; 

- obdobje intenzivnega branja z razvijanjem pomembnih bralnih spretnosti in strategij je 

značilno za peti do sedmi razred; 

- obdobje žlahtnega branja z jasnimi in specifičnimi bralnimi stališči in sposobnostmi pa 

se odvija v osmem in devetem razredu ter srednji šoli). 



43 

 

2.12.2 BRALNE STOPNJE U. FRITH 

 

L. Magajna (1994, nav. po Zrimšek, 2003: 24‒26) navaja, da je v slovenskem prostoru eden 

najpogosteje omenjenih modelov razvojna teorija branja U. Frith. Njene bralne stopnje sem 

opredelila že v poglavju branje. To so: 

- slikopisna ali logografska strategija, 

- abecedna ali alfabetska strategija, 

- pravopisna ali ortografska strategija. 

 

2.12.3 RAZVOJ BRANJA PO MARSHU 

 

Marsh (1981, nav. po Zrimšek, 2003: 26‒29) je oblikoval 4 stopnje:  

- lingvistično ugibanje, kjer otrok celostno prepoznava besede s pomočjo učenja na 

pamet. Otroci začnejo z branjem celot: besed, povedi, besedil; 

- ugibanje na osnovi diskriminacijske mreže, kjer otrok ugiba s pomočjo oblike in/ali 

dolžine besed ter s pomočjo prepoznavanja zadnje črke. Neznano besedo namreč 

primerja z že znano; 

- zaporedno dekodiranje pomeni, da otrok uporabi kombinacijska pravila, s pomočjo 

katerih dešifrira besede. Neznane besede bere s pomočjo glaskovanja – abecedni 

princip; 

- hierarhično dekodiranje, kjer otrok uporablja pravila zaporednega dekodiranja in 

hkrati upošteva sobesedilo. 

 

2.12.4 STOPNJE J. CHALL 

 

J. Chall (1983, nav. po Zrimšek, 2003: 29‒30) je odkrila več bralnih stadijev, ki potekajo od 

začetnega do končnega obdobja in pripeljejo do zrelega bralca. Velik pomen pri napredovanju 

od stopnje do stopnje imata kognitivni razvoj in vpliv okolja. Za izhodišče je vzela spoznavne 

stopnje po Piagetu, za začetno branje pa predstavljam prve tri stadije, ki so faze učenja branja: 

- stadij 0 – priprava na branje (0–6 let) zajema sposobnost  

- vidnega zaznavanja, ki poteka od 4. leta dalje ter  

- sposobnost slušnega zaznavanja. Slušno zaznavanje je razčlenila na sposobnost 

slušnega razločevanja (loči različne glasove med seboj) in sposobnost slušnega 

razčlenjevanja (razčleni besedo na zloge in glasove); 
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- stadij 1 – obdobje dekodiranja (5 do 7 let), kjer gre za pretvarjanje vidnega znaka v 

slušni znak. Vzpostavi se asociativna zveza med črko in glasom; 

- stadij 2 – utrjevanje tehnike branja (5 do 7 let), kjer moramo tehniko branja izuriti do 

avtomatizacije; 

- stadij 3 –  beremo, da se učimo; 

- stadij 4 – beremo, da imamo večstranski pogled na prebrano; 

- stadij 5 – zreli bralci. 

 

 

2.13 VLOGA VZGOJITELJA/UČITELJA PRI OPISMENJEVANJU 

 

Z vstopom v prvi razred se pri otrocih začne sistematično opismenjevanje. Učiteljeva in 

vzgojiteljeva naloga je, da opazita otrokov interes do opismenjevanja ter ga spodbujata. 

M. Montessori je v svojem delu Srkajoči um (2008: 62‒64) zapisala: »Naloga odraslih je, ne 

da učimo, ampak pomagamo umu otroka pri njegovem delu samoizgradnje in razvoja. /…/ 

Vtisi ne samo vstopajo v otrokov um, ga tudi oblikujejo. /…/ To vrsto mišljenja smo 

poimenovali srkajoči um. /…/ Vsrkava vse iz svoje okolice: navade, običaje, religijo, vse se 

mu trdno zapiše v um.«  

Zelo pomembno je, da odrasli otroku damo možnost, da se nauči govoriti natančno in pravilno 

(prav tam: 151).  

Prav tako je pomembno, da se učitelj zaveda, do kakšne stopnje vstopa v učni proces, kako 

posreduje in interpretira podatke ter koliko pobude pušča učencu. Po mnenju S. Pečjak (2010: 

18) mora biti učitelj tisti, ki pomaga učencem odkriti in priti do spoznanj, do katerih ne more 

priti otrok sam. Učitelj naj bi učencu z oblikami sodelovalnega in problemskega učenja kazal 

poti in načine odkrivanja novega znanja. 

 

Webster, Beveridge in Reed (1996, nav. po Pečjak, 2010: 19) so v shemi Sodelovanje učenca 

in učitelja pri pouku pismenosti prikazali štiri vzorce pouka. 
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UČITELJ 

Močna vpletenost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČENEC 

Majhna 

pobuda 

 

A 
 

USMERJENOST K UČITELJU 
 

- Učitelj oblikuje pouk s pogostimi 

spodbudami. 

- Učitelj postavlja pravila. 

- Otroci delajo to, kar zahteva učitelj. 

- Učenje poteka po predpisanih korakih. 

- Dejavnosti ne omogočajo prenosa 

znanja. 

- Naloga učencev je sprejemanje. 

- Vsebina ni pomembna. 

- Učenje organizira učitelj. 

- Pismenost je vrsta spretnosti, ki jih 

mora otrok usvojiti. 

 

Č 
 

USMERJENOST K UČENJU 
 

- Učitelj in učenci se skupaj odločijo, 

kako bodo izvedli nalogo. 

- Učitelj vodo učence in jih usmerja k 

prenosu znanja. 

- Učenci so aktivni v učnem procesu. 

- Dejavnosti vključujejo veliko 

pogovora. 

- Učenci sodelujejo pri nalogah. 

- Vsebina je jasna, učni proces je 

cenjen. 

- Učenec razmišlja in povzema 

besedila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČENEC 

Velika 

pobuda 
 

B 
 

USMERJENOST K DEJAVNOSTI 
 

- Učitelj izbere sredstva, s katerimi 

določi učno situacijo. 

- Učitelj spremlja napredek učencev z 

vrsto nalog. 

- Učenci sledijo zahtevnim nalogam. 

- Učenje je določeno s številnimi 

pravili. 

- Dejavnosti so same sebi namen. 

- Učenci delajo brez pomoči. 

- Naloga prevladuje pred vsebino. 

- Učenje učenca poteka ob različnih 

virih. 

- Pismenost se uporablja z namenom, da 

z njo zaposlimo učenca. 

 

C 
 

USMERJENOST K UČENCU 
 

- Učenci se odločajo, kako bodo 

organizirali učenje. 

- Učitelj jim pomaga z nasveti, svetuje 

vire. 

- Otroci sledijo pri učenju svojemu 

interesu. 

- Učenje je raziskovanje in odkrivanje. 

- Dejavnosti so usmerjene k 

posamezniku. 

- Od učencev se pričakuje notranja 

motivacija. 

- Vsebino določa učenec in jo 

organizira sam zase. 

- V branje je vključena obnova besedila. 

- Pisanje zajema aktivno povzemanje 

idej iz besedila. 

 

UČITELJ 

Šibka vpletenost 

 

Tabela 1: Shema - Sodelovanje učenca in učitelja pri pouku pismenosti (Webster, Beveridge in Reed, 

1996: 37). 
 

Vzorec A prikazuje učni proces, ki je usmerjen k učitelju. Kaže se močna vpletenost učitelja 

ter majhna pobuda učenca. Učenec le sprejema, kar mu učitelj sporoča in je precej pasiven. 

Vzorec B je usmerjen k dejavnosti. Učitelj učencu pripravi vrsto nalog, da je zaposlen.  

Če se osredotočimo na vzorec C, lahko vidimo, da je usmerjen k učencu. Ta koncept je blizu 

Piagetovi teoriji razvoja (Webster, Beveridge in Reed, 1996: 41), pa tudi metodi M. 

Montessori. Oba namreč poudarjata pomen lastne aktivnosti in reševanja problemov za učenje 
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in razvoj otroka. Piaget pismenost vidi v luči poglabljanja učenca v knjige kot vir užitka in 

informacij (prav tam). Montessori ta užitek in lastno aktivnost prikaže, ko v knjigi Skrivnost 

otroštva (2009: 134) opisuje, kako »so otroci sami od sebe začeli brati vse, kar so v učilnici 

našli za branje. /…/ Ustavljali so se na ulici, brali so vse napise na trgovinah … /…/ Njihovi 

možgani so delali kot pri odraslem, ki si razbija glavo s predzgodovinskim zapisom, dokler 

mu pomen, ki ga izlušči, ne pokaže, da je pravilno dešifriral znake, ki jih prej ni poznal.« V 

tem vzorcu je motivacija, ki izhaja iz otrokovega interesa za raziskovanje  notranja. Po 

mnenju M. Montessori ima lahko prezgodnje vztrajanje pri branju ravno nasprotni učinek od 

želenega.  

Vsebino določa učenec in jo organizira sam zase, glede na interes ter tempo, ki mu odgovarja. 

Vzorec Č je usmerjen k učenju. Govori o enakovrednem, partnerskem sodelovanju učitelja in 

učenca v učnem procesu. Učitelj usmerja učence ter spodbuja njihovo aktivnost.  

Montessori (2000: 164‒168) v poglavju La maestra (Učiteljica) meni, da je poglavitna naloga 

učitelja povezovanje med materialom in otrokom. Ta material pa ni zgolj neko novo sredstvo, 

ki ga položimo v roke dejavnemu učitelju, ampak razvojno sredstvo, ki spodbuja otroka k 

raziskovanju v skladu z njegovimi nagnjenji, potrebami in zanimanji. V partnerskem 

sodelovanju mora učitelj dobro opazovati in znati presoditi, kdaj naj pomaga in kdaj naj se 

umakne, kdaj naj govori in kdaj naj utihne, odvisno od primera in potrebe (prav tam). 

S. Pečjak (2010: 20) meni, da je učitelj tisti, ki pri opismenjevanju z določenimi didaktičnimi 

pripomočki (npr. črkovno-slikovna stavnica) pomaga otroku, ki še ne zna pisati in še nima 

povsem razvite sposobnosti slušnega razločevanja. M. Montessori pa to funkcijo prenese na 

razvojni material, naloga učitelja pa je le, da material dobro predstavi otroku (Montessori, 

2000: 166). Metoda montessori za zapisovanje besed in misli uporablja tri vrste premične 

abecede, s katero lahko otrok kljub temu, da še nima »roke pripravljene za pisanje«, izrazi 

svoje misli. 

 

Zelo veliko vlogo ima učitelj pri usmerjanju učenca k poslušanju z razumevanjem, saj je delež 

poslušanja ob neki dejavnosti v zgodnjem obdobju šolanja po mnenju mnogih avtorjev 

(Pečjak 2009: 12) okoli 60 odstotkov ali še več. Pomembno je namensko, redno in pogosto 

branje vzgojiteljev in učiteljev, saj s tem razvijajo višje ravni govora, kot pa z branjem, ki je 

naključno, redko oz. kot mašilo vmesnega časa med zaposlitvami.  

Ne smemo pa zanemariti tudi vključevanja informacijsko-tehnološke pismenosti v kurikulum, 

saj s pomočjo sodobnih, poučnih računalniških nalog učitelj spodbuja razvoj otrokovega 

govora in pismenosti, in sicer (Marjanovič Umek idr., 2006): 
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- spodbujajo otroke k razlaganju o tem, kaj se dogaja; 

- spodbujajo in vzdržujejo pozorno poslušanje relevantnih komentarjev in vprašanj; 

- spodbujajo uporabo govora za organiziranje in pojasnjevanje idej, čustev in dogodkov; 

- spodbujajo otroke k uporabi izrazov, s katerimi opisujejo kraj nahajanja; 

- z njihovo pomočjo prepoznavajo in raziskujejo, kako je mogoče spreminjati glasove, 

spodbujajo jih k prepevanju preprostih pesmic, k prepoznavanju ponavljajočih se 

glasov in ritmičnih vzorcev in omogočajo povezovanje glasbe in gibov; 

- spodbujajo otrokovo domišljijo in kreativnost. 

M. Montessori (nav. po Zrimšek, 2003: 36‒40) omenja, da je naloga vzgojitelja/učitelja, 

potegniti iz otroka njegove potenciale in ga pripeljati do najvišje intelektualne, moralne in 

kulturne stopnje.  

 

Pripeljati otroka do optimalne stopnje pa je mogoče le z upoštevanjem posameznikovih 

posebnosti. Eden temeljnih načinov delovanja je individualizacija, s katero učitelj uravnava 

učni proces. 

 

2.13.1 INDIVIDUALIZACIJA 

 

Strmičnik (1993: 9‒10) meni, da individualizacija pomeni prilagajanje posamezniku tistega, 

kar je skupno in namenjeno vsem učencem. Učitelj mora upoštevati učne in druge posebnosti 

vsakega učenca, mu prilagajati delo ter upoštevati, spoštovati in razvijati razlike med njimi. 

V Učnem načrtu za slovenščino (2011: 9) so avtorji zapisali cilj, ki pravi, da je potrebno 

individualno, postopno in sistematično razvijanje zmožnosti branja in pisanja besedil. To 

pomeni, da »učenci prehajajo skozi navedene faze glede na razvite veščine, spretnosti in 

zmožnosti ter glede na svoje znanje branja/pisanja (to je šele tedaj, če oziroma po tem, ko 

imajo ustrezno razvito predhodno zmožnost), zato naj učitelj na začetku vzgojno-

izobraževalnega obdobja in tudi sproti pri vsakem učencu preverja razvitost veščin, spretnosti 

in zmožnosti, potrebnih za branje/pisanje, nato pa naj za vsakega učenca izdela individualni 

načrt razvijanja zmožnosti branja in pisanja. Ob tem naj pri učencih razvija zanimanje za 

branje in pisanje« (prav tam: 9). Hkrati pa poudarja, da je potrebno prilagajanje pouka 

slovenščine tako v fazi načrtovanja, organizacije in izvedbe, kot tudi pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja (prav tam: 107).  

M. Montessori pravi, da je »razvoj posameznika navezan na naravo, /…/ je individualen, /…/ 

dobra vzgoja pa se potrjuje s tem, da si v razvoju otroka druga za drugo sledijo vse njegove 
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razvojne faze (Medveš, 2007: 56). Velik poudarek daje domišljenosti otrokovega okolja, 

katerega sestavni del je zlasti pedagoški oziroma didaktični material (prav tam: 59). Ta naj bi 

spontano usmerjal otrokovo pozornost in spoznavno pot ter spodbujal neposredno aktivnost 

posameznega otroka. Ni učitelj tisti, ki izbira metodo, ampak otrok sam pedagoško 

instrumentalizira učni oz. vzgojni proces. M. Montessori (1967, nav. po Medveš, 2007: 59) 

pravi: »Material je metoda«. Učiteljeva naloga je opazovanje otroka in njegovega napredka. 

 

S tem poglavjem sklenem teoretični del magistrskega dela. Sledi empirični del. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA RAZISKAVE 

 

Vedno pogosteje se med osnovnošolci pojavlja problem nizke ravni bralne pismenosti, ki se 

kaže v tem, da niso sposobni niti prepoznati informacij in sporočil krajših nestrokovnih 

besedil niti reflektirati in evalvirati besedila (PISA, 2009).  

Zatečno opismenjevanje je temeljna faza v procesu opismenjevanja, ki zajema tako pripravo 

na branje in pisanje kot sistematično obravnavanje in utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje 

tehnike branja in pisanja. Velik pomen ima že faza predopismenjevanja, ki je priprava na 

sistematično opismenjevanje in poteka v predšolskem obdobju. Razvija več vrst spretnosti in 

sposobnosti, ki zajemajo sposobnosti poslušanja, govorni razvoj, strategije pisanja, razvoj 

drobne motorike idr. Pisanje se namreč ne začne s samim pisanjem, ampak gre najprej za 

posredno pripravo na pisanje, ki po mnenju M. Montessori (2000) zajema pripravo rok, oči in 

uma. Med otroki pa so na tem področju zelo velike razlike. Otrok je namreč tisti, ki gradi 

svojo lastno pismenost. Branje se bistveno razlikuje od poslušanja in govorjenja, za usvajanje 

katerih imajo otroci prirojene sposobnosti. Za branje pa človeški možgani nimajo nobene 

preddispozicije, ampak morajo v času šolskega poučevanja razviti povsem nove možganske 

povezave. Usvajanje branja je zato močno odvisno od pozitivne šolske izkušnje in spodbude.  

 

V zadnjem času se veliko govori in piše o vnašanju elementov pedagogike montessori v pouk 

slovenščine, ki je sistemsko opredeljen v Učnem načrtu za slovenščino. Zanima me, kakšni so 

rezultati teh novosti na področju opismenjevanja. Sprašujem se tudi, ali sodobne šole, ki 

oblikujejo pouk opismenjevanja po Učnem načrtu za slovenščino v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju osnovne šole dovolj zgodaj začnejo s procesom opismenjevanja. V 

magistrskem delu želim s sistematičnim analiziranjem in raziskovanjem ugotoviti, ali 

poučevanje z elementi pedagogike montessori bolje vpliva na razvijanje opismenjevanja kot 

poučevanje, ki je aktualno v prvem triletju slovenske osnovne šole.  

 

 

3.2 CILJ RAZISKAVE 

 

Pedagoški koncept montessori se na slovenskem področju vedno bolj širi, bodisi z vrtci in 

šolami montessori bodisi z uvajanjem elementov pedagogike montessori v druge osnovne 
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šole, v katerih pedagoško delo ne poteka po metodah montessori. Številne raziskave (Kordeš 

Demšar, 2007) v svetu poročajo o pozitivnih rezultatih vzgoje in poučevanja montessori na 

otrokovo usvajanje različnih znanj.  

Cilj moje raziskave je proučiti razliko med dvema pristopoma začetnega opismenjevanja. 

Ugotoviti želim, ali se med učenci, ki so jih učiteljice in učitelji oz. vzgojiteljice in vzgojitelji 

opismenjevali po elementih pedagogike montessori in ostalimi učenci, ki so jih učiteljice in 

učitelji oz. vzgojiteljice in vzgojitelji opismenjevali po metodi, ki je sistemsko opredeljena v 

Učnem načrtu za slovenščino, pojavljajo razlike na področju opismenjevanja. Z raziskavo 

želim opozoriti vzgojiteljice in vzgojitelje, učiteljice in učitelje ter starše na pomen intenzivne 

priprave otrokovega uma, roke in oči na pisanje in branje, na katero opozarja M. Montessori, 

hkrati pa poudariti pomen razvojnih materialov s področja slovenščine, ki mora biti, kot je 

zapisano v Programu osnovne šole montessori (2010: 69), na »odprtih policah v omarah, 

dosegljivim otrokom«. Želim, da bi moja naloga prispevala k razvijanju veščin in zmožnosti 

branja ter prinesla spoznanje, kateri pedagoški pristopi najbolj spodbujajo učenčeve 

interakcije z besedilom. 

 

 

3.3 HIPOTEZE 

 

H1: Opismenjevanje v pedagoškem konceptu montessori se razlikuje od opismenjevanja v 

Učnem načrtu za slovenščino. 

H2: Vzgojiteljice in vzgojitelji oz. učiteljice in učitelji, ki se seznanijo s pedagogiko 

montessori, vedno bolj uporabljajo njene elemente pri vzgojno-izobraževalnem procesu. 

H3: Učenci, ki se opismenjujejo po elementih pedagogike montessori, imajo na koncu 

šolskega leta bolje razvite bralne in pisalne sposobnosti 

 

 

3.4 METODOLOGIJA 

 

3.4.1 VZOREC MERJENCEV 

 

3.4.1.1 VZOREC UČENCEV 
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V vzorec je bilo vključenih 15 učencev iz OŠ Venclja Perka Domžale ter 15 učencev iz OŠ 

Spodnja Šiška, ki se intenzivno poučujejo po elementih metode montessori (v nadaljevanju 

skupina A), ter 30 učencev iz OŠ Venclja Perka, ki se poučujejo po metodah, ki sledijo 

Učnemu načrtu za slovenščino v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole (v 

nadaljevanju skupina B) . Povprečna starost otrok je bila šest let. Vsi otroci so pred vstopom v 

1. razred osnovne šole obiskovali slovenske vrtce, v katerih poteka delo po Kurikulumu za 

vrtce. Uporabila sem neslučajnostno, namensko metodo vzorčenja. 

Glede na to, da so bili oddelki oblikovani po kriterijih, ki jih ima vsaka šola za sprejem 

novincev in ne po interesu staršev glede poučevanja po elementih pedagogike montessori 

lahko predvidevamo, da so skupine približno enakovredne. Menimo, da so tako v skupini A 

kot v skupini B razlike med otroki, saj so nekateri že presegli stopno začetnega branja in 

pisanja, drugi pa še ne. Nismo pa opravili kontrolnega predtesta na začetku šolskega leta, ki bi 

mu sledil končni test v mesecu aprilu, saj bi tako natančneje ugotovili napredek učencev, ki se 

poučujejo po metodah, ki sledijo Učnemu načrtu za slovenščino v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju osnovne šole ter učencev, ki se intenzivno poučujejo po elementih 

metode montessori. 

 

3.4.1.2  VZOREC VZGIJITELJEV/UČITELJEV 

 

V drugem delu sem analizirala vprašalnike, ki so jih izpolnili vzgojiteljice in vzgojitelji ter 

učiteljice in učitelji (v nadaljevanju vzgojitelji in učitelji) v javnih šolah in vrtcih ter šolah in 

vrtcih montessori. 

V anketi je sodelovalo 100 anketirancev. Od tega je bilo največ (40 %) učiteljev v 1. triletju 

osnovne šole, 24 % vzgojiteljev v vrtcu, 19 % pomočnikov vzgojiteljev v vrtcu, 9 % učiteljev 

ali vzgojiteljev v oddelkih podaljšanega bivanja v osnovni šoli ter 8 % vzgojiteljev v 1.  
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Graf 1: Poklicna sestava vzorca. 

 

Glede na dolžino zaposlitve je bil vzorec precej heterogen, 7 % je bilo na novo zaposlenih 

učiteljev in vzgojiteljev in 25 % z več kot dvajsetletnimi izkušnjami. Heterogenost je prisotna 

tudi glede na stopnjo izobrazbe, največ pa je univerzitetnega in visokošolskega kadra (61 %). 

Podrobneje je sestava vzorca glede na izobrazbo in dolžino zaposlitve predstavljena na grafu 

2.  

 

 

 
Graf 2: Sestava vzorca glede na dolžino zaposlitve in stopnjo izobrazbe. 

  

3.4.2 METODE OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS 17.0. Uporabili smo deskriptivno analizo, s 

pomočjo katere smo opisali spremenljivke, in sicer frekvence in deleže pri opisnih in 
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ordinalnih spremenljivkah in najmanjšo ter največjo vrednost, aritmetično sredino, mediano in 

standardni odklon pri spremenljivkah na vsaj intervalnem merskem nivoju. Preverili smo, ali 

se spremenljivke porazdeljujejo normalno (histogrami so vključeni v priloge). Iz grafičnih 

prikazov porazdelitev odgovorov je bilo razvidno, da se odgovori ne porazdeljujejo normalno 

(niso v obliki zvonaste krivulje). Parametrični testi, kot so t-test, analiza variance in 

Pearsonov koeficient korelacije zahtevajo normalno porazdelitev spremenljivk, da jih lahko 

uporabimo. Ker v našem primeru ta predpogoj ni bil izpolnjen, smo razlike v odgovorih 

učencev in učiteljev testirali s pomočjo neparametričnih statističnih testov. Tako smo 

uporabili Mann-Whitneyev U test, ki je neparametrična različica t-testa in testira, ali so 

razlike v povprečnem rangu med skupinama dovolj velike in jih ne moremo pripisati 

naključju. Za testiranje povezanosti med spremenljivkami smo namesto Pearsonovega 

koeficienta korelacije uporabili Spearmanov koeficient korelacije, ki je neparametrična 

različica Pearsonovega koeficienta. Vse hipoteze smo testirali na 5 % stopnji značilnosti. 

 

3.4.3 PRIPOMOČKI 

 

Za ugotavljanje razlik med skupino A in skupino B sem kot merski inštrument uporabila 

Vprašalnik za predopismenjevalne zmožnosti, ki ga je oblikovala M. Grginič (Grginič, 2005: 

143). Vprašalnik je bil preizkušen v raziskavi Predopismenjevalne zmožnosti petletnikov, ki 

jo je izvedla M. Grginič (prav tam). Preizkus sem oblikovala za svojo ciljno skupino na 

osnovi pridobljenih teoretičnih spoznanj (Priloga 1). 

V drugem delu so vzgojitelji in učitelji odgovarjali na anketni vprašalnik o poznavanju in 

uporabnosti pedagogike montessori, ki sem ga sestavila za namen svoje raziskave (Priloga 2).  

Pri izpolnjevanju obeh vprašalnikov sem upoštevala enotna navodila za izpolnjevanje 

vprašalnikov, zagotovljena je bila tudi anonimnost. Za preizkus otrok smo pridobili tudi 

dovoljenje staršev. 

 

 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJE 

 

3.5.1 PRIMERJAVA BRALNIH IN PISALNIH SPOSOBNOSTI UČENCEV GLEDE NA 

NAČIN OPISMENJEVANJA 
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3.5.1.1 GRAFOLOŠKO ZAVEDANJE 

 

Prvi sklop preizkusa se je nanašal na grafološko zavedanje. Učenci so morali zapisati črke, ki 

jih poznajo in te črke poimenovati. Poimenovati so morali velike tiskane in male pisane črke, 

zapisane na kartončkih, določiti prvo in zadnjo črko besede »sonce«, število črk v besedi in 

poiskati ustrezen zapis na kartončku. V zadnji nalogi v tem sklopu so morali nadaljevati z 

risanjem zaporedja. V Tabeli 1 so zapisane opisne statistike za vsako vprašanje za vse učence 

skupaj ter glede na vrsto opismenjevanja. 

 

  Min Max x  Me SD U vrednost p 

Število zapisanih črk 

       skupina B 3 25 18,667 19 5,504 
158 0,000 

skupina A 18 25 24,067 25 1,837 

skupaj 3 25 21,367 24 4,895 

  Število poimenovanih zapisanih črk 

       skupina B 2 25 18,400 20 5,975 
149 0,000 

skupina A 18 25 24,067 25 1,837 

skupaj 2 25 21,233 24 5,231 
  Število poimenovanih tiskanih črk 

       skupina B 2 11 10,300 11 1,822 
373 0,065 

skupina A 9 11 10,900 11 0,403 

skupaj 2 11 10,600 11 1,343 
  Število poimenovanih pisanih črk 

       skupina B 0 9 1,133 0 1,925 
4 0,000 

skupina A 7 11 10,300 11 1,022 

skupaj 0 11 5,717 8 4,868 
  Število pravilnih odgovorov (beseda sonce) 

       skupina B 1 5 3,733 4 1,363 
429 0,735 

skupina A 1 5 3,900 4 0,759 

skupaj 1 5 3,817 4 1,097 
  Število pravilnih zaporedij 

       skupina B 0 3 1,700 2 0,952 
175 0,000 

skupina A 1 3 2,767 3 0,504 

skupaj 0 3 2,233 3 0,927 
  Legenda: Min – najnižja vrednost, Max – najvišja vrednost, x – aritmetična sredina, Me – mediana, SD – 

standardni odklon, U – Mann-Whitneyeva U statistika 

 

Tabela 2: Grafološko zavedanje glede na način opismenjevanja. 

 

 

V povprečju so učenci zapisali 21 črk abecede. Najmanjše število zapisanih črk je bilo 3 in 

najvišje 25, torej vse črke abecede. Če primerjamo obe skupini učencev, lahko vidimo, da so 
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učenci skupine A v povprečju napisali večje število črk, in sicer so v povprečju zapisali 24 črk 

v primerjavi s skupino B, ki je v povprečju zapisala 19 črk. Mediana nam pove, da je vsaj 

polovica učencev v skupini A zapisala 25 črk, medtem ko je v skupini B vsaj polovica 

učencev zapisala 19 črk. Skupina A je bila pri odgovarjanju tudi bolj homogena (standardni 

odklon je nižji) kot skupina B. Primerjava med skupinama z Mann-Whitneyevim testom je 

pokazala, da se skupini statistično značilno razlikujeta v številu zapisanih črk.  

Tudi v številu poimenovanih črk skupina A dosega statistično značilno boljše rezultate kot 

skupina B. Učenci v skupini A so poimenovali vse zapisane črke, medtem ko učenci skupine 

B v povprečju vseh črk niso znali poimenovati (aritmetična sredina v skupini B učencev pri 

poimenovanju črk je nižja kot pri zapisu črk). Medtem ko se skupini ne razlikujeta v številu 

poimenovanih tiskanih črk, pa razlika obstaja v številu poimenovanih pisanih črk. Izkaže se, 

da učenci skupine A pisane črke že zelo dobro poznajo. Več kot polovica učencev pravilno 

poimenuje vseh 11 pisanih črk. V skupini B pa več kot polovica učencev ne poimenuje niti 

ene pisane črke. 

Skupini sta v povprečju primerljivi v številu pravilnih odgovorov glede črk in njihovega 

zaporedja v besedi »sonce«. Obe skupini sta v povprečju pravilno odgovorili na štiri vprašanja 

o besedi »sonce«.  

Od treh zapisanih zaporedij so učenci v klasični skupini v povprečju pravilno nadaljevali 2 

(natančneje 1,7) zaporedji, medtem ko je druga skupina pravilno nadaljevala 3 (natančneje 

2,77) zaporedja. V odgovorih je bila skupina A bolj homogena kot skupina B. Razlika v 

številu pravilno zapisanih zaporedij je statistično značilna. Učenci skupine A so v povprečju 

dosegali statistično značilno boljše rezultate kot učenci skupine B. 

3.5.1.2 FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

 

Drugi sklop preizkusa je preverjal fonološko zavedanje učencev. V spodnji tabeli so podane 

opisne statistike rezultatov preizkusa za učence iz skupine B, za učence iz skupine A ter vse 

učence skupaj. Prikazan je tudi rezultat testiranja razlik med skupinama z Mann-Whitneyevim 

testom ter pripadajoča vrednost p. Naloge, pri katerih je vrednost p < 0,05 so tiste, pri katerih 

so učenci iz obeh skupin dosegali statistično značilno različne rezultate. 
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Min Max x  Me SD U vrednost p 

 Število pravilnih sličic z enako začetnico 

        skupina B 1 4 3,533 4 0,776 
300 0,001 

 skupina A 4 4 4,000 4 0,000 
 skupaj 1 4 3,767 4 0,593 

   Število pravilnih sličic, ki se rimajo 

        skupina B 0 4 2,900 3 1,155 
247 0,001 

 skupina A 2 4 3,767 4 0,504 
 skupaj 0 4 3,333 4 0,986 

   Število pravilnih simbolov prvega glasu 

        skupina B 5 8 7,667 8 0,802 
403 0,212 

 skupina A 6 8 7,900 8 0,403 
 skupaj 5 8 7,783 8 0,640 

   Število pravilnih simbolov zadnjega glasu 

        skupina B 0 8 5,833 7 2,601 
254 0,001 

 skupina A 6 8 7,767 8 0,568 
 skupaj 0 8 6,800 8 2,106 

   Število pravilnih glaskovanih besed 

        skupina B 0 4 2,933 3 1,048 
271 0,003 

 skupina A 2 4 3,633 4 0,669 
 skupaj 0 4 3,283 4 0,940 

    

Tabela 3: Fonološko zavedanje glede na način opismenjevanja. 
 

V povprečju so učenci pravilno imenovali 3,8 sličice z enako začetnico, vsaj 50 % otrok je 

pravilno poimenovalo vse štiri sličice z enako začetnico. Otroci so bili v reševanju naloge 

precej homogeni. Manj homogeni so bili pri iskanju sličic, ki se rimajo. V povprečju so v tej 

nalogi pravilno imenovali 3,3 sličice, torej so dosegali nekoliko slabše rezultate kot pri prvi 

nalogi. Dobro jim je šlo pri iskanju pravilnih simbolov prvega glasu, malo slabše pa pri 

iskanju pravilnih simbolov zadnjega glasu. Učenci so bili v slednji nalogi tudi zelo različno 

uspešni, saj je standardni odklon precej visok. Pri glaskovanju so pravilno glaskovali v 

povprečju 3,3 besede, vsaj 50 % učencev je pravilno glaskovalo vse 4 besede. 

Primerjava med skupinama učencev pokaže, da učenci skupine A dosegajo boljše rezultate pri 

vseh nalogah, razen pri nalogi, v kateri je bilo potrebno najti simbol prvega glasu.   

Največji razkorak med skupinama, tudi glede na vrednost mediane, je pri iskanju sličic, ki se 

rimajo, pri številu pravilnih simbolov zadnjega glasu v besedah ter pri številu pravilno 

glaskovanih besed. Hkrati so pri teh nalogah odgovori učencev iz skupine B močno 

heterogeni. Na splošno so učenci skupine A v svojem znanju precej bolj homogeni kot učenci 

skupine B. Prvo nalogo so tako pravilno rešili vsi učenci iz skupine A.  
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3.5.1.3 BRANJE IN PISANJE 

 

Tretji sklop preizkusa je preverjal, kakšne so otrokove zmožnosti branja in pisanja besed. V 

tem sklopu so bile štiri naloge. Učenci so morali najti povezave zapisanih besed in sličic, 

prebrati besede, napisane z velikimi tiskanimi črkami, besede, napisane z malimi pisanimi 

tiskanimi črkami, in napisati izgovorjene besede. V spodnji tabeli so prikazani rezultati 

preizkusa za vse učence in za učence glede na način opismenjevanja.  

 

 

Min Max x  Me SD U vrednost p 

Št. pravilnih povezav 

       skupina B 1 4 3,833 4 0,648 
420 0,154 

skupina A 4 4 4,000 4 0,000 

skupaj 1 4 3,917 4 0,462 

  Št. pravilno prebranih besed 

napisanih s tiskanimi črkami 

       skupina B 0 4 2,467 3 1,252 
149 0,000 

skupina A 2 4 3,867 4 0,507 

skupaj 0 4 3,167 4 1,181 

  Št. pravilno prebranih besed 

napisanih s pisanimi črkami 

       skupina B 0 3 0,200 0 0,610 
14 0,000 

skupina A 1 4 3,233 3 0,898 

skupaj 0 4 1,717 1 1,708 

  Št. pravilno napisanih besed 

       skupina B 0 4 2,333 2 1,241 
172 0,000 

skupina A 2 4 3,667 4 0,606 

skupaj 0 4 3,000 3 1,179 

   

Tabela 4: Branje in pisanje glede na način opismenjevanja. 
 

V prvi nalogi so bili učenci zelo uspešni, saj je več kot polovica vseh otrok pravilno povezala 

vse štiri sličice z besedami. Nalogo so pravilno rešili vsi učenci iz skupine A, medtem ko je 

bila med učenci iz skupine B prisotna variabilnost v rezultatih. Skupini se med seboj 

statistično značilno ne razlikujeta v številu pravilno povezanih slik in besed. Razlike so 

statistično značilne pri ostalih treh nalogah v tem sklopu. Učenci iz skupine A, so vse ostale 
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naloge rešili bolje kot učenci iz skupine B. Največjo razliko med skupinama je bilo moč 

opaziti pri številu pravilno prebranih besed, napisanih s pisanimi črkami. Že v prvem sklopu 

preizkusa se je pokazalo, da učenci iz skupine B pisane črke slabše obvladajo, zato njihov 

slabši rezultat v tej nalogi ni nepričakovan. Vsaj polovica otrok iz te skupine ni prebrala niti 

ene besede, napisane s tiskanimi črkami. Učenci iz skupine B so se slabše odrezali tudi pri 

branju besed, napisanih s tiskanimi črkami. Variabilnost je bila v tej skupini velika. Najslabši 

rezultat v skupini je bil 0 prebranih besed, medtem ko je bil v skupini A najslabši rezultat 2 

prebrani besedi. Najmanj polovica otrok iz skupine A je 100 % rešila tudi četrto nalogo, v 

kateri je bilo potrebno zapisati prebrane besede. V skupini B je najmanj polovica otrok to 

nalogo rešila 50 %, kar pomeni, da so pravilno zapisali dve od štirih prebranih besed.  

 

3.5.1.4 JEZIKOVNO RAZUMEVANJE 

 

V zadnjem sklopu preizkusa smo preverjali otrokovo jezikovno razumevanje. Izbrati so 

morali sličico, ki ni sodila v skupino, nato sličico, ki je ilustrirala pomen stavka, poiskati 

protipomenko ter povedati, kaj pomenijo besede. Rezultati preizkusa so podani v Tabeli 5. 

 

 

Min Max x  Me SD U vrednost p 

Št. pravilnih sličic ( ne sodijo v 

skupino) 

       skupina B 0 4 3,767 4 0,774 
405 ,160 

skupina A 3 4 3,967 4 0,183 

skupaj 0 4 3,867 4 0,566 
  Št. pravilno izbranih sličic 

       skupina B 2 4 3,833 4 0,461 
407 ,180 

skupina A 2 4 3,933 4 0,365 

skupaj 2 4 3,883 4 0,415 
  Št. pravilnih besed z nasprotnim 

pomenom 

       skupina B 0 4 2,133 2 0,900 
226 ,000 

skupina A 2 4 2,967 3 0,718 

skupaj 0 4 2,550 3 0,910 
  Št. pravilno razumljenih besed 

       skupina B 1 4 2,633 3 0,890 
275 ,007 

skupina A 1 4 3,267 4 0,868 

skupaj 1 4 2,950 3 0,928 
   

Tabela 5: Jezikovno razumevanje glede na način opismenjevanja. 
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Učenci so bili najuspešnejši pri reševanju prvih dveh nalog. Tam je bila tudi homogenost 

odgovorov višja. Zadnji dve nalogi so rešili slabše, pri čemer so bili učenci skupine A v 

primerjavi s skupino B v reševanju statistično uspešnejši. Najmanj uspešno rešena naloga je 

bila iskanje protipomenk. S to nalogo so imeli na splošno učenci največ težav. V skupini B je 

bil najslabši rezultat nič besed z nasprotnim pomenom, v skupini A pa dve od štirih 

protipomenk. Tako v reševanju te kot v reševanju ostalih nalog je bila skupina A bolj 

homogena. 

 

3.5.1.5 SKLEP GLEDE HIPOTEZE 

 

Hipotezo, da imajo učenci, ki se opismenjujejo po elementih pedagogike montessori na koncu 

šolskega leta bolje razvite bralne in pisalne sposobnosti, lahko potrdimo na ravni 5 % 

tveganja. Učenci iz skupine A imajo bolje razvite sposobnosti: 

- grafičnega zavedanja, saj poznajo večje število črk, hkrati pa poleg tiskanih poznajo 

tudi pisane črke, medtem ko otroci iz skupine B pisane črke zelo slabo poznajo; 

- fonološkega zavedanja, saj bolje glaskujejo, prepoznajo simbole glasov ter 

identificirajo pravilne glasove v besedi; 

- branja in pisanja, saj se ne ustavijo le ob prepoznavi pravilno napisanih besed, ampak 

jih znajo tudi sami napisati in prebrati; 

- jezikovnega razumevanja, saj razumejo večje število besed. 

 

 

3.5.2 UPORABA PEDAGOGIKE MONTESSORI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU        

 

3.5.2.1 POZNAVANJE PEDAGOGIKE MONTESSORI 

 

Najprej smo anketirance povprašali, koliko inštitucij, ki se ukvarjajo s pedagogiko 

montessori, poznajo. Od vseh anketiranih le 1 % učiteljev oz. vzgojiteljev ne pozna nobene 

inštitucije, 6 % jih pozna le eno, 37 % jih pozna 2–4, 16 %  učiteljev oz. vzgojiteljev  4–6 in 

40 % učiteljev oz. vzgojiteljev več kot 6 inštitucij, ki delujejo po načelih pedagogike 

montessori. 
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Graf 3: Delež učiteljev glede na poznavanje števila inštitucij, ki se ukvarjajo s pedagogiko montessori. 

 

 

Učitelje in vzgojitelje smo vprašali, kako dobro poznajo pedagogiko montessori in kako 

pogosto jo uporabljajo. 

 

 

 

Graf 4: Poznavanje in pogostost uporabe pedagogike montessori. 
 

Večina vprašanih (88 %) dobro ali zelo dobro pozna elemente pedagogike montessori. Več 

kot polovica (63 %) vnaša elemente v vzgojno-izobraževalno delo vsak dan. Le 2 % jih 

uporablja elemente redkeje, torej mesečno ali pa jih ne uporablja. Med poznavanji načel in 

frekvenco uporabe obstaja pozitivna in statistično značilna korelacija (Spearmanov koeficient 

korelacije ρ = 0,61; p < 0,05). Učitelji, ki pedagogiko montessori bolje poznajo, njene 

elemente pogosteje uporabljajo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Tisti učitelji in vzgojitelji, 

ki pedagogiko uporabljajo vsaj enkrat mesečno, jo v največji meri uporabljajo pri matematiki 
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in slovenščini (95 % in 94 %), večina tudi pri spoznavanju okolja (85 %), manj pa pri glasbi 

(43 %). 
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matematika

slovenski jezik

spoznavanje okolja, narava in družba

glasba

Področja uporabe pedagogike montessori

n = 99

 

 

Graf 5: Delež učiteljev glede na področje uporabe pedagogike montessori. 

 

Z vodilno mislijo montessori: »Pomagaj mi, da naredim sam« se anketiranci strinjajo (22 %) 

ali popolnoma strinjajo (78 %).  

Anketirance smo vprašali, v kolikšni meri se strinjajo s trditvami, ki so v skladu s pedagogiko 

montessori. Strinjanje smo merili na tristopenjski lestvici, pri čemer je ocena 1 izražala 

nestrinjanje, 2 strinjanje in 3 popolno strinjanje s trditvijo. V Tabeli 6 so prikazane opisne 

statistike odgovorov na vprašanja. 

 

 

Min Max x  Me SD 

Otroci se želijo učiti, če jim le ponudimo primerne 

pripomočke in izkušnje.  

 

1 3 2,87 3 0,367 

Intelektualno razumevanje lahko nastopi, ko ima otrok 

veliko senzornih izkušenj. 

 

1 3 2,72 3 0,473 

Prvotna učiteljeva/vzgojiteljeva naloga je, da poskrbi za 

okolje, ki bo otroku omogočilo razvijati funkcije, ki mu 

jih je določila narava. 

 

1 3 2,68 3 0,530 

Igra in spontana dejavnost sta pomembno sredstvo 

učenja. 

 

1 3 2,68 3 0,530 

Za učenje je bolje, da so v skupini/razredu starostno 

mešani otroci. 

 

1 3 2,43 3 0,685 

Prava disciplina je možna le, ko damo otroku svobodo. 1 3 2,29 2 0,686 

 

Tabela 6: Strinjanje s trditvami, ki so v skladu s pedagogiko montessori. 
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Vprašani menijo, da se otroci želijo učiti ter da so pri tem pomembne izkušnje, do katerih naj 

bi otrokom pomagal tudi učitelj in vzgojitelj s primerno urejenostjo okolja ter preko igre.  

Anketirani so manj naklonjeni starostno mešanim skupinam in se manj strinjajo s pozitivno 

povezanostjo med disciplino in svobodo otrok. Na teh dveh področjih so mnenja zelo 

heterogena.  

 

3.5.2.2 PRIPRAVLJENOST OKOLJA IN RAZVOJNI MATERIAL MONTESSORI 

 

77 % učiteljev in vzgojiteljev mize in stole prilagodi različno velikim otrokom. Od vprašanih 

jih 3 % material montessori pospravi v omare in predalnike, 22 % učiteljev in vzgojiteljev ga 

pospravi v omare in na police ter 75 % učiteljev in vzgojiteljev na police, tj. na doseg otrok.  

V Tabeli 7 so prikazane opisne statistike, v kolikšni meri učitelji in vzgojitelji, ki imajo glede 

na vodila pedagogike montessori otrokom prilagojeno učilnico, to tudi poznajo. Poznavanje 

elementov je bilo merjeno na štiristopenjski lestvici (1 – jih ne poznam; 5 – zelo dobro jih 

poznam), kot je prikazano v poglavju 3.5.2.1. Vidimo lahko, da imajo učitelji in vzgojitelji 

bolj prilagojene učilnice in igralnice glede na vodila pedagogike montessori, če ta tudi bolje 

poznajo. Tako je torej poznavanje pedagogike v povprečju boljše pri tistih, ki stole prilagodijo 

otrokom (razlika med njimi in tistimi, ki nimajo v učilnicah različno velike stole, je mejno 

statistično značilna) ter pri tistih, pri katerih je material na policah na dosegu otrok (razlika 

med njimi in tistimi, ki materiala nimajo na dosegu, je statistično značilna). 

 

  Min Max x  Me SD n U vrednost p 

Prilagojenost pohištva da 2 4 3,390 3 0,672 77 669,5 0,052 

ne 2 4 3,087 3 0,668 23   

Material na dosegu otrok da 2 4 3,000 3 0,645 25 617,5 0,005 

ne 2 4 3,427 4 0,661 75   

 

Tabela 7: Poznavanje pedagogike montessori glede na prilagojenost učilnice/igralnice otroku po 

smernicah pedagogike montessori. 

 

Velika večina učiteljev in vzgojiteljev (93 %) meni, da didaktični material spodbuja interes za 

učenje, 5 % jih meni, da kontrola napake ne vpliva na interes, 1 %, da zavira interes in 1 % je 

neopredeljenih.  
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Z nekaj trditvami smo preverili, kako učitelji in vzgojitelji razumejo delo z materialom 

montessori (Slika 6). Večina anketiranih o materialu razmišlja v skladu s prepričanji 

pedagogike montessori. Edini večji razkorak se kaže pri vlogi učitelja in vzgojitelja, ki mu 

vprašani pripisujejo večjo vlogo, kot bi pričakovali, saj otrok dejansko lahko uporablja 

material tudi sam, brez učiteljeve oz. vzgojiteljeve pomoči. 

 

  

 

Graf 6: Poznavanje materiala montessori (delež odgovorov glede na strinjanje s trditvami). 
 

V nadaljevanju vprašalnika smo učitelje in vzgojitelje spraševali po vlogi učitelja oz. 

vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnem procesu. Anketirani učitelji in vzgojitelji razmišljajo v 

skladu z načeli pedagogike montessori glede učiteljeve vloge v vzgojno-izobraževalnem 

procesu. Učitelj ima pomembno vlogo predvsem kot usmerjevalec otrok k pravim izkušnjam, 

s katerimi nadgrajujejo svoje znanje in razvijajo svoje sposobnosti. Izjavi, ki sta izzvali manj 

strinjanja med anketiranimi, sta bili, da so izkušnje in aktivnost edina dejavnika razvoja (20 % 

odgovorov »se ne strinjam«) ter da je učitelj najboljši posrednik med materialom in otrokom 

(20 % odgovorov »se ne strinjam«).  
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Graf 7: Vloga učitelja pri poučevanju montessori (delež odgovorov glede na strinjanje s trditvami). 

 

 

2.5.2.3 SKLEP GLEDE HIPOTEZE 

 

Hipotezo, da vzgojiteljice in vzgojitelji oz. učiteljice in učitelji, ki se seznanijo s pedagogiko 

montessori, vedno bolj uporabljajo njene elemente pri vzgojno-izobraževalnem procesu, lahko 

na podlagi deskriptivnih statistik potrdimo, saj so vprašani dobro seznanjeni z načeli 

pedagogike montessori, pri svojem delu razmišljajo in delujejo v skladu s temi načeli (so jih 

ponotranjili). Hkrati ima dobre tri četrtine vprašanih učiteljev in vzgojiteljev material na 

dosegu otrok in pohištvo prilagojeno otrokovi višini. Hipotezo lahko potrdimo tudi s pomočjo 

inferenčne statistike, saj obstaja statistično značilna pozitivna povezanost med poznavanjem 

pedagogike montessori in frekvenco uporabe njenih elementov vključno z dostopnostjo 

materiala montessori in prilagojenosti pohištva otrokovi višini. 

 

2.5.3 MNENJA O OPISMENJEVANJU OTROK  

 

Po mnenju anketiranih otroci pri šestih letih večinoma prepoznajo začetni in končni glas v 

besedi (s trditvijo se strinja vsaj 92 % vprašanih). Večina (80 %) učiteljev in vzgojiteljev 

meni, da imajo otroci že pripravljeno roko za pisanje, 76 % jih opaža, da otroci že pišejo z 
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velikimi tiskanimi črkami. Najmanj, a še vedno več kot polovica (64 %), jih meni, da otroci 

velike tiskane črke tudi že berejo. 
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Graf 8: Predznanje na področju opismenjevanja pri šestih letih. 
 

 

73 % anketirancev bi z opismenjevanjem začela pri 4 letih, 14 % pri petih, 11 % pri šestih in 

peščica (2 %) pri sedmih letih. Večina (100 % oz. 98 %) jih tudi ocenjuje, da je tako glasovna 

analiza kot grafomotorična priprava potrebna pred prvimi zapisi besed. 
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Graf 9: Delež anketirancev, ki so izbrali posamezen odgovor. 

 

 

67 % jih meni, da bi bilo najprej potrebno obravnavati glaskovanje, manjšina (18 %) daje 

prednost zlogovanju, nekaj pa jih je neodločenih (15 %). 
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Graf 10: Delež anketirancev glede na mnenje, kaj je potrebno obravnavati prej: glaskovanje ali 

zlogovanje. 

 

Premična abeceda oz. stavnica je po mnenju vzgojiteljev in učiteljev pred prvimi zapisi besed 

pomembna. S trditvijo se je popolnoma strinjala vsaj polovica anketirancev, v povprečju so se 

anketiranci s trditvijo strinjali. 

 

 Min Max x  Me SD n 

Pomembnost uporabe premične abecede 2 5 4,44 5 0,671 100 

 

Tabela 8: Opisne statistike ocenjevanja pomembnosti uporabe premične abecede 
(petstopenjska lestvica, 1 – nepomembno; 5 – zelo pomembno) 

 

Z abecedo malih pisanih črk naj bi se po mnenju 69 % vprašanih otroci seznanili najprej, 18 

% jih meni, da bi se morali najprej seznaniti z velikimi tiskanimi črkami, le 8 % jih meni, da 

naj bi se poučevalo kar vse tri abecede hkrati. 
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Graf 11: Delež anketirancev, ki so izbrali posamezen odgovor 

 

Vzgojitelji in učitelji so precej enotnega mnenja (aritmetična sredina je 4,73), da pedagogika 

montessori vpliva na kakovost zgodnjega opismenjevanja. 
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 Min Max x  Me SD n 

Pedagogika montessori vpliva na kvaliteto 

zgodnjega opismenjevanja.  
4 5 4,73 5 0,446 100 

 

Tabela 9: Opisne statistike ocenjevanja vpliva pedagogike montessori na kakovost zgodnjega 

opismenjevanja (petstopenjska lestvica, 1 – sploh se ne strinjam; 5 – popolnoma se strinjam). 
 

 

3.6 SKLEPI IN UGOTOVITVE 

 

V teoretičnem delu sem predstavila otrokov govorni razvoj ter pomen zgodnjega 

opismenjevanja, opredelila pedagogiko montessori ter primerjala Učni načrt programa 

osnovna šola za slovenščino (2011) s Programom osnovne šole montessori (2010) v Sloveniji 

in tujini. 

Ugotovila sem, da je bistvena razlika že v sami zasnovi procesa opismenjevanja: pedagogika 

montessori z načrtnim procesom opismenjevanja začenja veliko prej kot Učni načrt za 

slovenščino. Cilje in vsebine, ki jih Učni načrt za slovenščino opisuje za prvo triletje, otroci v 

ustanovah montessori srečujejo že v obdobju med 4. in 6. letom. Učna načrta se razlikujeta 

tudi v strukturi navajanja operativnih ciljev. Učni načrt za slovenščino je natančno opisan, saj 

se učni cilji razdelijo na splošne in kasneje operativne cilje po posameznih triletjih. V starem 

Učnem načrtu za slovenščino (2002), ki je veljal do leta 2011, so bili operativni cilji 

razdeljeni celo po razredih. V Montessori National Curriculum (2011) cilji niso opredeljeni po 

posameznih predmetih, medtem ko je Program za osnovno šolo montessori – slovenščina 

(2011) podoben Učnemu načrtu za slovenščino. Glavno vodilo izobraževanja pri jeziku po 

metodi montessori je »Urim poslušanje, izgovarjanje, grobo in fino motoriko in pogovarjanje, 

da bi znal govoriti, poimenovati, pisati, brati, se izbrano izražati in učinkovito sporazumevati 

(imeti bogat besedni zaklad, dober občutek za tvorjenje povedi in znati definirati problem ter 

reševati spore).« 

 

Z analizo Učnega načrta za slovenščino sem ugotovila, da je področje opismenjevanja 

natančno opisano. Zajema več korakov, ki pripeljejo otroka do stopnje bralne in pisalne 

pismenosti.  

Oba učna načrta omenjata pristope opismenjevanja, ki zajemajo vidno in slušno zaznavanje, 

kar predstavlja temelj za uspešno učenje branja in pisanja. Vidno zaznavanje urijo s 

prepoznavanjem piktogramov, vzorcev, opazovanjem podrobnosti, posameznega dela ali 

celote ter zapomnitvijo. Fonološko zavedanje zajema naloge usvajanja glasovnega zavedanja. 
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Procesu vidnega zaznavanja sledi diferenciacija in identifikacija (pri branju). Sistematičnemu 

razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti sledi sistematično razvijanje tehnike branja in 

pisanja. Učni načrt za slovenščino in Program za osnovno šolo montessori ‒ slovenščina 

dajeta prednost učenju tiskanih črk pred pisanimi, medtem ko praksa v vrtcih in šolah 

montessori po svetu kaže, da se najprej učijo pisanih črk. Raziskava, ki sem jo izvedla, je 

pokazala, da so učenci, ki se opismenjujejo ob elementih pedagogike montessori, poznali tako 

pisane kot tudi tiskane črke. Več kot polovica teh otrok je pravilno poimenovala vseh 11 

pisanih črk na kartončku, hkrati pa je najmanj polovica otrok iz skupine montessori 

popolnoma pravilno zapisala prebrane besede, bodisi s pisanimi ali tiskanimi črkami. Nekateri 

otroci tiskane črke spoznajo že v predšolskem obdobju.  

Kot učiteljica montessori sem z opazovanjem otrok v tujini prišla do sklepa, da imajo otroci, 

ki se opismenjujejo v vrtcih in šolah montessori v tujini več spodbud za branje ter 

razumevanje prebranega in izražanje mnenj o prebranem. V Učnem načrtu za slovenščino je 

poudarek na tekočem in knjižnem branju in malo manj na razumevanju prebranega. 

 

Metoda montessori poudarja pomen občutljivih obdobij, ko je otrok posebej dojemljiv za 

določene dražljaje do te mere, da ostali dražljaji stopijo v ozadje. Ko se pri otroku pojavi 

močno zanimanje za določeno stvar, jo ponavlja v nedogled. To traja tako dolgo, dokler se 

zaradi ponavljanja ne oblikuje nova pridobitev, novo znanje. Takrat otrok občuti veselje ob 

učenju. Če otroka oviramo pri sledenju svojim naravnim interesom določenega občutljivega 

obdobja, za zmeraj izgine priložnost za naravno usvajanje določene spretnosti.  

Tudi naši strokovnjaki so stari Učni načrt za slovenščino posodobili v tej smeri ter omogočili 

otroku ustrezen vstop v svet črk, branja in pisanja že v prvem razredu osnovne šole, torej pri 

šestih letih. Po mnenju M. Montessori je žal tudi to že prepozno, saj občutljivo obdobje za 

jezik traja do petega leta in pol. 

Raziskava, ki smo jo opravili z vzgojiteljicami in vzgojitelji oz. učiteljicami in učitelji, ki so 

se že seznanili s pedagogiko montessori, poudarja, da bi kar 73 % anketirancev z 

opismenjevanjem začela že pri 4 letih in le 13 % po šestem letu starosti. 

 

Ugotavljam, da se opismenjevanje v pedagoškem konceptu montessori razlikuje od 

opismenjevanja v Učnem načrtu za slovenščino, kot navaja tudi Hipoteza 1. 

 

Pri Hipotezi 2, ki pravi, da vzgojiteljice in vzgojitelji oz. učiteljice in učitelji, ki se seznanijo s 

pedagogiko montessori vedno bolj uporabljajo njene elemente pri vzgojno-izobraževalnem 
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procesu, smo uporabili anketni vprašalnik o poznavanju in uporabnosti pedagogike 

montessori. Vzorec je zajemal 100 učiteljic in vzgojiteljic oz. učiteljev in vzgojiteljev, ki so 

bili kakorkoli že seznanjeni s pedagogiko montessori. Pestrost anketirancev glede delovnega 

mesta je precejšnja, prevladujejo pa učiteljice in učitelji v 1. triletju osnovne šole. Glede na 

dolžino zaposlitve je vzorec dokaj heterogen, največ (19 %) je zaposlenih, ki imajo 6 do 10 let 

delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Raznovrstnost se kaže tudi pri izobrazbi, kjer 

prevladuje (61 %) visoka, univerzitetna izobrazba. To potrjuje, da je vzorec, zajet v raziskavo, 

primerno sestavljen, vendar je dokaj majhen, tako da ne moremo dejstev posplošiti na celotno 

populacijo. Izkazalo se je, da 88 % anketirancev dobro oz. zelo dobro pozna elemente metode 

montessori, večina teh (63 %) pa jo tudi vsakodnevno vnaša v pouk pri več predmetih. Tako 

lahko sklepamo, da bolj ko vzgojiteljica oz. vzgojitelj ali učiteljica oz. učitelj pozna 

pedagogiko montessori, pogosteje in na več področjih jo vnaša v vzgojno-izobraževalni 

proces. Iz rezultatov merjenja strinjanja z zapisanimi trditvami se da razbrati, da je 

poznavanje filozofije pedagogike montessori dokaj površinsko. Z nekaterimi trditvami se 

anketiranci niso strinjali ali pa so jih nepravilno razumeli. Tako področje predstavlja trditev, 

ki govori o starostno mešanih skupinah ter svobodi otroka. Metoda montessori namreč 

zagovarja heterogene skupine, v Programu osnovne šole montessori (2010) v Sloveniji pa sta 

zapisana oba vidika, ki govorita v prid uvedbi heterogenih razredov na šoli.To sta 

pridobivanje znanja in socialnega učenja. 

Pridobivanje znanja vključuje naslednje dejavnosti/aktivnosti: 

- starejši učenci »navdihujejo« mlajše učence; 

- mlajši učenci spoznavajo svoje meje, s čimer se spodbuja sposobnost za samopresojo; 

- starejši učenci utrjujejo in poglabljajo znanje, ko snov razlagajo mlajšim; 

- učni procesi potekajo pospešeno: otroci so si, kar zadeva duhovno stopnjo razvoja, 

med seboj bližje kot z odraslimi, zato se drug od drugega lažje učijo; 

- ker v ospredju ni učna snov določenega letnika, se lahko pri obravnavi določenih 

učnih vsebin pomudimo dlje časa oz. se nekaterih drugih dotaknemo bolj površinsko 

(»Ne vsem enako, temveč vsakemu svoje.); 

- prevzemanje delovnih tehnik je lažje, ker otroci obstoječe strukture že poznajo. 

Socialno učenje vključuje naslednje dejavnosti/aktivnosti: 

- spodbuja se vzajemna pomoč in tolerantnost; 

- v komunikaciji z otroki različnih starostnih skupin je v splošnem mogoče dobiti več 

izkušenj (Tovrstna oblika sobivanja je naravna razvojna ponudba in dragocena 

protiutež »egoizmu otroka«, ki zaznamuje današnji čas.); 
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- medsebojna tekmovalnost je manj izrazita, ker so »vloge« (starejši – mlajši, izkušeni – 

šibki ipd.) jasneje opredeljene; 

- spekter »ponudbe vlog«, katere posameznik lahko prevzame, je večji (izkušnje, kaj 

pomeni biti najmlajši, vmes in najstarejši). 

 

Ravno tako je prišlo do neskladnosti pri trditvi, ki pravi, da je disciplina možna le, ko damo 

otroku svobodo. Pojmovanje svobode v našem okolju in okolju montessori se namreč 

razlikujeta. V Programu osnovne šole montessori (2011: 16) je zapisana misel M. Montessori 

iz knjige Srkajoči um: »Vzgojna metoda, ki temelji na svobodi, mora nastopiti kot pomoč 

otroku, da bi svobodo osvojil in mora imeti za cilj osvoboditev otroka tistih vezi, ki omejujejo 

njegovo spontano izražanje. Ko bo otrok postopoma napredoval po tej poti, bo njegovo 

spontano izražanje vse bolj pristno v svoji resničnosti, razodelo nam bo njegovo pravo 

naravo.« Svobodo razume kot osvoboditev posameznikovih zmožnosti in s tem poslušnost 

življenjskemu nagibu, ki je, predpostavljamo, nagnjen k pozitivnemu. Ta sposobnost 

osvoboditve zahteva spoštovanje in obenem primerno (le nujno potrebno) pomoč, da bi 

svoboda postala dosežek in ne dar brez obveznosti. Učiteljeva veščina je ravno v 

razločevanju, kdaj otrok določene starosti sledi oz. ne sledi temu nagibu resnice, kdaj ta 

svoboda postane divjaštvo, lenoba, nered ali katerikoli drug negativen pojav. Otroku ne 

nameravamo dopustiti vsake dejavnosti, vsakega nagiba. Otrokova svoboda, če jo razumemo 

kot osvoboditev, zahteva spoštovanje, da bi se zmogljivosti lahko izrazile v vseh 

najrazličnejših oblikah, v skladu z značilnostmi starostnega obdobja. 

Pri sklopu vprašanj oz. trditev, ki se nanašajo na pripravljenost okolja in razvojni material 

montessori, moramo opozoriti, da vzgojitelji in učitelji še vedno nimajo dovolj vpliva pri 

nakupu pohištva za učilnice glede na velikost otrok, na primernost miz in stolov, ki se zanje iz 

leta v leto spreminja. Pri razvrstitvi razvojnega materiala montessori se vidi, da pedagoški 

delavci podpirajo idejo, da je material na dostopu otrokove roke. Zanimivo je, da odobravajo 

rabo materiala, ki ima vgrajeno kontrolo napake, po drugi strani pa dajejo dokaj velik pomen 

učitelju pri uporabi materiala. Sklepamo lahko, da še vedno prevladuje mnenje, da učitelj vodi 

vzgojno-izobraževalni proces ali pa se bojijo prepustiti otroka materialu in pripravljenemu 

okolju. Zanimivo je tudi dejstvo, da kar 99 % anketirancev meni, da mora učitelj omogočiti 

otroku lasten tempo, ko pa vemo, da še vedno veliko pouka poteka frontalno.  

Na podlagi deskriptivnih statistik lahko Hipotezo 2 potrdimo. 
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Posebej pa smo opredelili sklop vprašanj, ki se nanaša na opismenjevanje v prvem razredu. 

Anketiranci menijo, da otroci pri šestih letih večinoma že prepoznajo začetni in končni glas, 

kar se ujema tudi s Preizkusom za preverjanje predopismenjevalnih zmožnosti, ki smo ga 

opravili. Zanimiv je tudi rezultat, ki kaže, da večina vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali učiteljic 

oz. učiteljev meni, da imajo otroci pri 6 letih roko že pripravljeno za pisanje, kar 76 % pa jih 

opaža, da otroci že pišejo z velikimi tiskanimi črkami, več kot polovica (64 %), pa jih meni, 

da otroci velike tiskane črke tudi že berejo. Sprašujemo se, ali je morda Učni načrt za 

slovenščino premalo zahteven na tem področju oz. neusklajen s Kurikulumom za vrtce.  

Iz ankete se da razbrati, da kar 73 % pedagoških delavcev meni, da bi morali z 

opismenjevanjem, kakršnega poznamo v 1. razredu, začeti že pri 4 letih, prednost pa bi morali 

dati spoznavanju malih pisanih črk (69 %). Domnevamo lahko, da je to morda rezultat 

opažanj, da otroci vstopajo v šolo z že oblikovanimi potezami za zapis velikih tiskanih črk. 

Predlagamo, da bi z učenjem malih pisanih črk začeli že v 1. razredu, saj v življenju za 

pisanje pretežno uporabljamo pisane črke, tiskane črke pa so namenjene branju. V svoji 

dolgoletni praksi sem opazila, da imajo učenci pri nacionalnem preverjanju znanja pri 

preizkusu slovenščine težave pri tistih nalogah, pri katerih morajo pisati s pisanimi črkami. 

Domnevamo lahko, da je to posledica premalo utrjenih grafičnih potez v prvem triletju. 

Zanimivo bi bilo opraviti raziskavo na tem področju. 

 

Hipotezo 3, da imajo učenci, ki se opismenjujejo ob elementih pedagogike montessori, na 

koncu šolskega leta bolje razvite bralne in pisalne sposobnosti, smo raziskovali z 

vprašalnikom za predopismenjevalne zmožnosti. Poudariti moramo, da je bilo v vzorec 

vključenih le 60 otrok, pri čemer se zavedamo, da rezultatov ne moremo posploševati na 

celotno populacijo, saj vzorec ni reprezentativen. 

V sklopu Grafološko zavedanje smo ugotovili, da so učenci, ki se opismenjujejo po elementih 

pedagogike montessori, prepoznali, poimenovali in zapisali večje število črk.  

Pri sposobnostih glasovnega zavedanja so zelo dobri rezultati in ni večjih razlik med obema 

skupinama, kar pomeni, da tako Učni načrt za slovenščino (2011) kot Program za osnovno 

šolo montessori ‒ slovenščina (2010) oz. Montessori National Curriculum (2011) dajeta velik 

pomen temu področju. 

Glede homogenosti skupin pri nadaljevanju vzorca se je »izkazala« skupina A, medtem ko je 

kar nekaj otrok skupine B like pravilno narisalo, niso pa jih zapolnili z barvo, kar je zahteval 

vzorec. To lahko povežemo z vztrajnostjo in natančnostjo pri delu, ki jo zahteva metoda 

montessori. 
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Tudi pri fonološkem zavedanju se je pokazalo, da ni večjih razlik pri prepoznavanju 

začetnega glasu in iskanju simbola zanj. Simboli so bili zapisani z velikim tiskanimi črkami, 

kar je bila oteževalna situacija za učence, ki se opismenjujejo po metodi montessori, saj so se 

učili male pisane črke. V vseh ostalih nalogah fonološkega zavedanja so bili boljši učenci 

tisti, ki se opismenjujejo po metodi montessori. Učni načrt za slovenščino predvideva zelo 

veliko vaj ugotavljanja začetnega, končnega in vmesnih glasov pri besedi, kar so potrdili tudi 

ugodni rezultati. A kot vzgojiteljica v 1. razredu devetletne šole in učiteljica montessori lahko 

primerjam in ugotavljam, da ima program montessori še veliko več teh vaj. Naj omenim le 

nekaj vaj: glasovna analiza imena, predmeti in slike, koledar, abeceda v košarici, nabiramo a-

je, marjetica, dlan, male knjige, lev …, ki se vsakodnevno izvajajo v vzgojno-izobraževalnem 

procesu. 

V tretjem sklopu Besedno branje in pisanje je več kot polovica otrok pravilno prebrala 

zapisane besede in jih povezala s slikami. Naj spet poudarim, da so bile zapisane besede 

napisane z velikimi tiskanimi črkami. Tu so otroci lahko že po začetnem glasu prepoznali, h 

kateri sličici bo zapis spadal. Pri branju so se pokazale razlike med otroki že pri tiskanih 

črkah, še bolj pa pri pisanih črkah. Dokaj velika razlika je tudi pri zapisovanju slišanih besed. 

Stari Učni načrt za slovenščino (2002), po katerem se ravna še veliko učiteljev in vzgojiteljev, 

je predvideval začetek branja v drugem razredu, medtem ko poučevanje po elementih 

pedagogike montessori ponuja otrokom zanimive dejavnosti branja že v prvem razredu oz. že 

pred vstopom v šolo. Te dejavnosti so: branje imen za predmete, velika igra branja, vlak 

besed, sto listkov … 

Pri jezikovnem razumevanju so bili statistično uspešnejši učenci skupine montessori le pri 

tretji in četrti nalogi, v katerih se je odražala stopnja usvojenega besedišča.  

 

Vzporednost obeh raziskav je pokazala, da poznavanje pedagogike montessori lahko vpliva 

na kvalitetnejše opismenjevanje otrok oz. da alternativni vzgojni koncept pedagogike 

montessori v šolsko prakso vnaša določene posebnosti in prednosti. 

Raziskavi sta nam pokazali, da je stopnja pismenosti večine otrok, ki jih je vzorec zajemal, 

dovolj velika, da lahko sledijo zastavljenim ciljem v Učnem načrtu za slovenščino. Morda se 

lahko vprašamo, ali so ti cilji premalo ambiciozni. 
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5 PRILOGE 
 

5.1 PRILOGA 1 

 

PREIZKUS ZA PREVERJANJE OPISMENJEVALNIH ZMOŽNOSTI 

 

OZNAKA OTROKA: __________ STAROST OTROKA: ____LET_____MESECEV 

    

 

 

1. DEL: GRAFIČNO ZAVEDANJE: 
 

1. NA LIST NAPIŠI VSE ČRKE, KI JIH ŽE POZNAŠ. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Odgovor: Število zapisanih črk je_________ . 

 

 

2. POIMENUJ ČRKE, KI SI JIH ZAPISAL(A). Po imenovanju takoj pokrijte vse črke. 

 

Odgovor: Število poimenovanih črk je_________ . 

 

 

3. POIMENUJ ČRKE NA KARTONČKIH.  
 

A     T     E     H     I     L     M     N     V     C     O 

 

Odgovor: Število poimenovanih črk je_________ . 
 

4. POIMENUJ MALE PISANE ČRKE NA KARTONČKIH.  
 

     k     a     b     m     n     d     g     h     l       t     r 

 

Odgovor: Število poimenovanih črk je_________ . 

 

 

5. KAJ VIDIŠ NA SLIKI? (sonce)   

 

POIMENUJ PRVO ČRKO TE BESEDE.  (s)    

POIMENUJ ZADNJO ČRKO TE BESEDE.     (e) 

KOLIKO ČRK IMA TA BESEDA?   (5) 

MED ŠTIRIMI KARTONČKI POIŠČI ZAPIS TE BESEDE. (SINICE, SONCE, SENCE, SOCEN) 

 

Odgovor:        a) 0        b) 1       c) 2         č) 3        d) 4      

 

 
6.    NADALJUJ Z RISANJEM. 

 

▲▲_____________________________________________________________ 

IIOIIO   ______________________________________________________________ 

 

  ☼♥♥☼ ♥  _________________________________________________________ 
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2. DEL: FONOLOŠKO ZAVEDANJE: 

 

 
1. POSLUŠAJ IN POIŠČI SLIČICO, KI SE ENAKO ZAČENJA. (KAJ SE ENAKO ZAČENJA?) Npr. 

LOPATA − LONEC. Otrok najprej poimenuje sličice (pomoč). 

 

Testator govori: SONČNICA, KOZAREC, ČEŠNJA, ŽOGA 

Otrok poišče sličico, ki se začne na enak glas kot beseda, ki jo spregovori testator. Slike: SONCE, KOKOŠ, 

ČEVELJ, ŽABA 

 

Odgovor:        a) 0        b) 1       c) 2         č) 3        d) 4      

 

 

 

2. POSLUŠAJ IN POIŠČI SLIČICO, KI SE RIMA. (KAJ SE ENAKO KONČUJE?) Npr. MAK – sličica 

RAKA. Otrok najprej poimenuje sličice (pomoč). 

 

Testator govori: SOLATA, TRAVA, ROKAVICA, KOŠARA 

Otrok poišče sličico, ki se rima na dano besedo. Slike: LOPATA, KRAVA, NOGAVICA, OMARA 

 

Odgovor:        a) 0        b) 1       c) 2         č) 3        d) 4      

 

 

 

3. POSLUŠAJ IN POIMENUJ PRVI GLAS V BESEDI.  NATO POIŠČI SIMBOL, KI USTREZA 

GLASU. Npr. AVTO – A 

 

Testator govori: MIZA, OMARA, URA, TELEFON 

 

Opomba: Če otrok ugotovi samo glas dobi 1 točko, če ugotovi glas in simbol pa 2 točki pri vsaki besedi. 

 

Odgovor:        a) 0        b) 1       c) 2         č) 3        d) 4        e) 5        f) 6        g) 7        h)  8  

 

 

 

4. POSLUŠAJ IN POIMENUJ ZADNJI GLAS V BESEDI.  NATO POIŠČI SIMBOL, KI USTREZA 

GLASU. Npr. MAMA – A 

 

Testator govori: ROKA, ŠAL, PETER, KOŠ 

 

Opomba: Če otrok ugotovi samo glas dobi 1 točko, če ugotovi glas in simbol pa 2 točki pri vsaki besedi. 

 

Odgovor:        a) 0        b) 1       c) 2         č) 3        d) 4        e) 5        f) 6        g) 7        h)  8  

 

 

 

5. GLASKUJ BESEDO, KI JO SLIŠIŠ. Npr.: MAMA – M-A-M-A 

 

Testator govori: MUCA,  TINE,  SONCE,  KLAVIR 

 

Odgovor:        a) 0        b) 1       c) 2         č) 3        d) 4      
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3. DEL: BESEDNO BRANJE IN PISANJE 

 

 
1. SLIČICAM POIŠČI BESEDO. Kartončki z napisi so pomešani. 

 

Zapisane besede: AVTO, ŽOGA, HIŠA, MUCA 

Sličice: AVTO, ŽOGA, HIŠA MUCA 

 

Odgovor:        a) 0        b) 1       c) 2         č) 3        d) 4      

 

 

2. BERI.  
 

Zapisane besede z velikimi tiskanimi črkami: MAMA, LETALO, ZAVESA, ŽOGICA 

 

Odgovor:        a) 0        b) 1       c) 2         č) 3        d) 4      

 

 

3. BERI.  
 

Zapisane besede s pisanimi črkami: mama, raca, goba, puding 

 

Odgovor:        a) 0        b) 1       c) 2         č) 3        d) 4      

 

 

4. NAPIŠI BESEDE. 

 

Testator govori: MAMA, MARKO, SLON ŽIRAFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odgovor:        a) 0        b) 1       c) 2         č) 3        d) 4      
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4. DEL: JEZIKOVNO RAZUMEVANJE 

 

 
1. KATERA SLIČICA NE SODI V SKUPINO? Pri reševanju otrok odstrani sličico. 

 

Slike 1. skupine: HRUŠKA, JABOLKO, AVTO, GROZDJE 

Slike 2. skupine: OMARA, STOL, ČEŠNJA, POSTELJA 

Slike 3. skupine: MUCA, PES, KOKOŠ, ŽOGA 

Slike 4. skupine: MEDVEDEK, ŽAGA, KOCKA, PUNČKA 

 

 

Odgovor:        a) 0        b) 1       c) 2         č) 3        d) 4      

 

 

 

 

2. POSLUŠAJ IN IZBERI SLIČICO. Npr.: Moja soba je pospravljena.  Sličica METLE 

Pri reševanju lahko otrok le pokaže sličico. Otrok najprej poimenuje sličice, ki so pomešane (možna pomoč). 

  

Testator govori:  MOJ BRAT IMA NAJRAJE FILME.               Sličica TELEVIZORJA 

                         ZOBNA GNILOBA JE HUDA NADLOGA.     Sličica ZOBNE KRTAČKE 

                         ZA KOSILO BO GOVEJA JUHA.                   Sličica LONCA 

                         V ŠOLI SE UČIMO.                                        Sličica KNJIGE 

 

 

Odgovor:        a) 0        b) 1       c) 2         č) 3        d) 4      

 

 

 

 

3. POSLUŠAJ IN POVEJ BESEDO Z NASPROTNIM POMENOM. Npr.: velik − majhen 

 

Testator govori:  OZEK – (Otrok odgovarja: širok) 

                          KRATEK – (dolg) 

                          PRVI – (zadnji) 

                          VESEL− (žalosten) 

 

 

Odgovor:        a) 0        b) 1       c) 2         č) 3        d) 4      

 

 

 

 

4. POVEJ (OPIŠI) KAJ POMENIJO BESEDE.  
 

Testator govori:  OBLAČNO, TIŠINA, ZAJTRK, MRAK 

 

Odgovor:        a) 0        b) 1       c) 2         č) 3        d) 4      
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5.2 PRILOGA 2 

 

Spoštovana gospa vzgojiteljica, učiteljica, spoštovani gospod vzgojitelj, učitelj! 

 

Sem Petra Korošec in v okviru drugostopenjskega magistrskega študija, smer Predšolska vzgoja, na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Primerjava opismenjevanja v pedagoškem konceptu montessori in 

opismenjevanja v Učnem načrtu za slovenščino. Eden temeljnih ciljev naloge je primerjati oba načina opismenjevanja ter 

ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti vsakega izmed njiju. 

V ta namen izvajam tudi ta vprašalnik. Prosim vas, da si vzamete nekaj minut časa, da preberete vprašanja in odgovore ter se 

odločite za tisti odgovor, ki bo najbolje predstavljal vaše osebno mnenje ali bo najbolje opisal vaše izkušnje. Če bi radi svoj 

odgovor spremenili, prečrtajte prvotni odgovor in vstavite križec v nov kvadratek pri istem vprašanju.  

Nobeno vprašanje nima pravilnega ali napačnega odgovora. Zanima me le vaše mnenje in vaše izkušnje o različnih vplivih 

razvojnega materiala montessori na opismenjevanje. Vprašalnik je anonimen, ne razkriva identitete nikogar in je namenjen 

samo raziskavi! 

Pri oblikovanju trditev v vprašalniku sem uporabljala večinoma oblike moškega spola, ki so tudi slovnično nevtralne. 

Zavedam se pomanjkljivosti take rabe, vendar upam, da ne bo vplivala na kakovost odgovorov. 

Izpolnjeni anketni vprašalnik vrnite kontaktni osebi v vrtcu ali šoli najpozneje do srede, 15. 2. 2012.  

Zahvaljujem se vam za trud, ki ga boste vložili v izpolnjevanje tega vprašalnika. 

 

                                                                                                                                            Petra Korošec, dipl. vzg. 

 
1 SPLOŠNI PODATKI 

 

1. Koliko časa ste že zaposleni v vzgoji in izobraževanju? 
 

 To je moje 

prvo leto. 

Od 1 leta 

do 2 let. 

Od 3 do 5 

let. 

Od 6 do 

10 let. 

Od 11 do 

15 let. 

Od 16 do 

20 let. 

Več kot 

20 let. 

 
a b c č d e f 

 

2. Katera je najvišja stopnja formalne izobrazbe, ki ste jo dosegli? 
 

 a 

 

Dokončana srednješolska izobrazba. 

 b 
 

Višješolska izobrazba. 

 c 

 

Visoka/univerzitetna izobrazba. 

 č 

 

Magisterij.  

 d 
 

Doktorat. 

 e 
 

Drugo (specialistični študij) 

 

3. Na katerem delovnem mestu ste zaposleni? 
 

 a 

 

Vzgojitelj/-ica v vrtcu. 

 b 
 

Pomočnik/-ca vzgojitelja/-ice v vrtcu. 

 c 

 

Vzgojitelj/-ica v 1. razredu osnovne šole. 

 č 

 

Učitelj/-ica v 1. triadi osnovne šole. 

 d 
 

Učitelj/-ica ali vzgojitelj/-ica v OPB v osnovni šoli. 
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2 PRVI SKLOP VPRAŠANJ SE NANAŠA NA POZNAVANJE PEDAGOGIKE MONTESSORI. 

 
2.1 Koliko V-I institucij v Sloveniji poznate, ki se kakorkoli ukvarjajo s pedagogiko 

montessori? 
 

Nič. 
 

1. 2−4.  4−6.  Več kot 6. 

a b c č d 

 
2.2 Kako dobro poznate elemente pedagogike montessori? 

Jih ne  

poznam. 
 

Slabo jih 

poznam. 

Dobro jih 

poznam. 

Zelo dobro jih 

poznam. 

a c č d 

 
2.3 Kako pogosto v vašem vrtcu oziroma šoli v vzgojno-izobraževalno delo vnašate elemente 

pedagogike montessori? 
 

Jih ne 

vnašamo. 
 

Do 1 x 

mesečno. 

Do 1 x 

tedensko. 

Več x 

tedensko. 

Vsak dan. 

a b c č d 

 
2.4 Na katerih področjih V-I procesa te elemente največkrat uporabljate? Možnih je več odg.  
 

Matematika. Slovenski jezik. Spoznavanje okolja, 

narava in družba. 

Glasba. 
 

Jih ne 

uporabljam. 

a b c č d 

 
2.5 V kolikšni meri se strinjate z vodilno mislijo montessori: Pomagaj mi, da naredim sam? 

 
Se popolnoma 

strinjam. 

Se strinjam. Se ne strinjam. Se sploh ne strinjam. Ne morem se 

odločiti. 

a b c č d 
 

2.6  V kolikšni meri se strinjate s spodaj zapisanimi trditvami? 

 

 

 

Se popolnoma 

Strinjam. 

Se strinjam. Se ne 

strinjam. 

Igra in spontana dejavnost sta pomembno 

sredstvo učenja. a b c 

Otroci se želijo učiti, če jim le ponudimo 

primerne pripomočke in izkušnje.  a b c 

Intelektualno razumevanje lahko nastopi, ko 

ima otrok veliko senzornih izkušenj. a b c 

Prava disciplina je možna le, ko damo otroku 

svobodo. a b c 

Prvotna vzgojiteljeva/učiteljeva naloga je, da 

poskrbi za okolje, ki bo otroku omogočilo 

razvijati funkcije, ki mu jih je določila narava. 

a b c 

Za učenje je bolje, da so v skupini/razredu 

starostno mešani otroci. a b c 
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3 DRUGI SKLOP VPRAŠANJ OZ. TRDITEV SE NANAŠA NA PRIPRAVLJENO OKOLJE IN 

RAZVOJNI MATERIAL MONTESSORI. 

 
3.1 Ali so v vaši igralnici oziroma učilnici mize in stoli prilagojeni različno velikim otrokom (v 

istem prostoru različno visoke mize in stoli)? 

 

Da.  
 

Ne.  

a b 

 

3.2 Kje imate pospravljen razvojni, didaktični material, ki ga uporabljate pri procesu V-I dela? 

 

Takšnega 

materiala nimamo. 
 

V omarah in 

predalnikih. 

V omarah in 

na policah. 

Na policah, na 

dosegu otrok. 

a b c č 

 

3.3 Material montessori ima vgrajeno kontrolo napake, kar pomeni, da otrok že z materialom vidi, 

da je nalogo opravil oziroma je ni opravil pravilno. Ali ocenjujete, da tak material spodbuja 

ali zavira učenčev interes za učenje? Odgovor utemeljite. 

 

Spodbuja. 
 

Kontrola napake ne 

vpliva na interes. 

Zavira. Ne vem. 

a b c č 

 

Utemeljitev:__________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.4 V spodnji tabeli so navedene različne trditve o materialih montessori. Pri vsaki trditvi 

označite, ali se strinjate s trditvijo. 

 

 

 

Popolnoma 

se strinjam. 

Se strinjam. Se ne 

strinjam. 

Otroci se ob materialu s kontrolo napake ne naučijo 

veliko, saj lahko vidijo rešitve v naprej. a b c 

Tak material je namenjen otrokom, kadar so sami 

(ne potrebujejo vzgojiteljice, učiteljice). a b c 

Pri takem materialu otrok sam ugotovi, če je ravnal 

pravilno, kar zavira njegovo radovednost. a b c 

Pri takem materialu otrok dlje vztraja tudi v 

primeru, če mu ne gre najbolje. a b c 
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3.5 Pedagogika montessori v ospredje postavlja otroka, poudarja velik pomen okolja in materiala v 

njem, medtem ko vzgojitelju oz. učitelju namenja bolj pasivno vlogo, saj začasno ukinja 

njegovo delovanje in avtoriteto, da ne bi s tem oviral otroka. Ali se strinjate s spodnjimi 

trditvami? 

 

 

 

Popolnoma 

se strinjam. 

Se strinjam. Se ne 

strinjam. 

Svobodna izbira materiala pri učenju ne pripomore 

k večji učinkovitosti pridobljenega znanja. a b c 

Otroku moramo omogočiti, da z materialom dela v 

njemu lastnem tempu. a b c 

Otrokovo okolje postane sredstvo za njegovo 

samovzgojo in samoizgradnjo. a b c 

Naloga vzgojitelja/učitelja ne sme biti 

posredovanje znanja, ampak omogočanje kvalitetne 

povezave otroka z materialom. 

a b c 

Vzgojitelj/učitelj pri programu montessori nima 

velike vloge. a b c 

Vzgojitelj/učitelj naredi manj škode, če se v 

otrokovo dejavnost premalo vmešava, kot če to 

počne po nepotrebnem. 

a b c 

Osebno izkustvo (izkušnje) in udejstvovanje 

(aktivnost) sta edina dejavnika, ki spodbujata in 

omogočata razvoj. 

a b c 

Vzgojitelj/učitelj najbolje ve, s katerim materialom 

bo otrok pridobil največ znanja na določenem 

področju. 

a b c 

 

 
4 ZADNJI SKLOP VPRAŠANJ SE NANAŠA NA OPISMENJEVANJE V PRVEM RAZREDU. 

 

 
4.1 Kdaj je po vašem mnenju najbolj primerno začeti s procesom opismenjevanja? V spodnji 

razpredelnici označite odgovor, s katerim se najbolj strinjate. 
 

Pri 4 letih 

(v vrtcu). 

Pri 5 letih 

(v vrtcu). 

Pri 6 letih 

(v 1. razredu). 

Pri 7 letih 

(v 2. razredu).  

Ne vem. 

a b c č d 

 

 

4.2  Kako ocenjujete otrokovo predznanje na področju opismenjevanja pri 6 letih? 
 

 

 

Popolnoma 

se strinjam. 

Se strinjam. Se ne 

strinjam. 

Na področju glasovne analize večina otrok 

prepozna začetni in končni glas v besedi. a b c 

Na področju grafomotorike ima večina otrok 

roko že pripravljeno za pisanje. a b c 

Večina otrok že piše z velikimi tiskanimi 

črkami. a b c 

Večina otrok že bere velike tiskane črke. 
a b c 
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4.3 Kako ocenjujete potrebnost temeljite glasovne analize pred prvimi zapisi besed? 
 

Zelo potrebno. 
 

Potrebno. Nepotrebno.  

a b c 

 

 

4.4 Kako ocenjujete potrebnost temeljite grafomotorične priprave pred prvimi zapisi besed? 
 

Zelo potrebno. 
 

Potrebno. Nepotrebno.  

a b c 

 

4.5 Kakšno je vaše mnenje glede glaskovanja in zlogovanja? 

 

Glaskovanje moramo obravnavati 

pred zlogovanjem. 
 

Zlogovanje moramo obravnavati 

pred glaskovanjem. 

Ne vem. 

a b c 
 

 

 

4.6 Kakšno je vaše mnenje glede pomembnosti uporabe premične abecede oziroma stavnice 

pred prvimi zapisi besed? 

 

Zelo pomembno. 
 

Pomembno. Manj pomembno. Nepomembno. Ne vem. 

a b c č d 

 

 

4.7 S katero abecedo bi se morali otroci najprej seznaniti?  

 

Velike tiskane 

črke. 
 

Male tiskane 

črke. 

Male pisane 

črke. 

Vse tri hkrati. Drugo _____________ 

__________________ 

a b c č d 

 

 

4.8 Pedagogika montessori vpliva na kvaliteto zgodnjega opismenjevanja.  

 

Se popolnoma 

strinjam. 
 

Se strinjam. Se ne strinjam. Se sploh ne strinjam. Ne morem se 

odločiti. 

a b c č d 
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5.3 PRILOGA 3                         Porazdelitev odgovorov učencev. 
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