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POVZETEK 

 

V diplomskem delu predstavljam konvergentno pedagogiko ter njen pomen pri razvijanju 

predbralnih in predpisalnih sposobnosti predšolskega otroka. 

 

Ker mi je konvergentna pedagogika blizu, sem jo poskušala čim bolj opisati, da bi bilo že iz 

samega diplomskega dela moč dobiti znanje o njeni organizaciji, funkciji in pomenu za razvoj 

predbralnih in predpisalnih sposobnosti predšolskih otrok. 

 

V diplomskem delu sem opredelila pojem konvergentne pedagogike, predstavila njene avtorje 

in njen nastanek, nadaljevala sem z njenimi načeli in metodološkimi koraki ter opisala tudi 

njen osnovni element ITG oziroma izraz telesa ob glasbi.  

 

Za lažje razumevanje sem v diplomskem delu predstavila nekaj primerov dobre prakse, ki jih 

izvajamo v Vrtcu Hansa Christiana Andersena, Enota Lastovica, iz katerih je razvidno, v 

kakšni vertikali poteka postopek spodbujanja razvoja predbralnih in predpisalnih sposobnosti 

pri predšolskih otrocih. 

 

V empiričnem delu diplomskega dela sem želela ugotoviti, na kakšen način poteka razvijanje 

otrokovih predbralnih in predpisalnih sposobnosti v vrtcu s programom konvergentne 

pedagogike, to je v Vrtcu Hansa Christiana Andersena, v Enoti Lastovica. 

 

Ključne besede: konvergentna pedagogika, ITG, predpisalne sposobnosti, predbralne 

sposobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

The thesis presents convergent pedagogy and its significance for the development of pre-

reading and pre-writing skills in preschool children. 

 

I am very well acquainted with convergent pedagogy and as a result, I attempted to describe it 

to the extent that the thesis itself would already impart the knowledge about its organisation, 

function and importance for the development of pre-reading and pre-writing skills in 

preschool children. 

 

The thesis provides insight into the concept of convergent pedagogy and presents its founders 

and its beginnings. It also outlines its principles, methodological steps and its basic element – 

body motion with music. 

 

For better understanding, the thesis involves some cases of good practice from the Hans 

Christian Andersen Kindergarten, Unit Lastovica, which demonstrate the vertical process of 

encouraging the development of pre-reading and pre-writing skills in preschool children. 

 

The purpose of the empirical part of the thesis is to examine the development of pre-reading 

and pre-writing skills in the children by following the programme of convergent pedagogy in 

the Hans Christian Andersen Kindergarten, Unit Lastovica. 

 

Keywords: convergent pedagogy; body motion with music; pre-writing skills; pre-reading 

skills. 
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»Kar je koherentno je lepo, iz vsakega nivoja organizacije 

izločimo eno funkcijo. Če ta ne deluje harmonično v celoti,  

ki jih združuje, ni koherence, ni harmonije, ni lepote.« 

                                                                                          (Laborit, H.) 
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1 UVOD  

 

Otroci se že v zgodnjih letih začnejo srečevati s pismenostjo. Ta se začne najprej v primarni 

družini ob gledanju slikanic, branju pravljic, pozneje pa se otrok začne zavedati različnih 

pisnih simbolov tudi v širši okolici. Velik vpliv na razvoj predopismenjevalnih in predbralnih 

sposobnosti pri predšolskih otrocih ima tudi vrtec in učne metode, ki jih vzgojiteljice 

uporabljajo. Ena izmed metod je tudi konvergentna pedagogika. 

 

S konvergentno pedagogiko sem se prvič seznanila pred nekaj leti, ko sem se kot pomočnica 

vzgojiteljice zaposlila v Vrtcu Hansa Christiana Andersena, v Enoti Lastovica. Prej sem 

poznala le klasičen način razvoja predopismenjevalnih in predbralnih sposobnosti pri 

predšolskih otrocih, v tej enoti pa sem spoznala, kako lahko pri otroku preko igre na povsem 

nevsiljiv način spodbudimo željo po učenju, ne le branja in pisanja, ampak tudi po učenju, ki 

je povezano še z drugimi dejavnostmi kurikuluma. 

 

Konvergentna pedagogika otroku nudi razvoj na celotnem področju, otroka obravnava kot 

celoten subjekt, kar pomeni, da se otrok razvija na vseh področjih, njen cilj pa je, da postane 

otrok ustvarjalna, komunikativna, čustveno uravnotežena in humana osebnost.  

 

Konvergentna pedagogika pa ni edini pristop, ki nudi otroku razvoj na celotnem področju. 

Otrokom nudijo celoten razvoj tudi pristopi pedagogike, kot so: Valdorfski, Montessori, 

Reggio Emilia in slovenski Kurikulum za vrtce, ki je s konvergentno pedagogiko tesno 

povezan in v sodelovanju dosegata odlične rezultate. 
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2 KONVERGENTNA PEDAGOGIKA 

 

Program konvergentne pedagogike zavzema stališče, da so otroci najdovzetnejši za učenje 

jezika prav v obdobju pred šolo in v prvih dveh letih šolanja, zato je pomembno, da se 

zavedamo, da zamujenega v tem obdobju ni več mogoče nadomestiti.  

 

Naše vrtce in šole sta s konvergentno pedagogiko seznanila zakonca Wambach, dr. Michael 

Wambach in prof. Božena Krnic Wambach iz Mednarodnega avdio-vizualnega študijskega in 

raziskovalnega centra CIAVER iz Belgije.  

 

Wambachova sta študij končala na zagrebški univerzi in se v svetu uveljavljata kot učenca 

lingvista in fonetika Petra Guberine. Metodiko maternega jezika preučujeta in razvijata od leta 

1971. Izhajata iz komunikacije popolne sprostitve telesa, razvoja orientacije, 

ritmično˗gibalnih in ritmično-motoričnih vaj. Opirata se na otrokov psihološki razvoj in na 

spoznanje, da otrok do desetega leta starosti ni zmožen analitičnega mišljenja (Kramarič, 

1992: 25). 

 

Konvergentna pedagogika temelji na načelih strukturne svetovne metodologije avdio-vizualne 

SGAV (Guberina, 1998) in verbo-tonske teorije. Zgrajena je s pomočjo akcijskega 

dolgoročnega raziskovanja v različnih kulturnih okoljih v Evropi in zahodni Afriki: v Belgiji, 

na Maliju in predvsem v Sloveniji (Wambach, 2009). 

 

V konvergentni pedagogiki uporabljamo ista osnovna metodološka načela pri poučevanju 

vseh predmetov. Največ pozornosti konvergentna pedagogika namenja poučevanju maternega 

jezika, eden njenih glavnih ciljev je osvobajanje govora (Wambach, Wambach, 1996: 12). 

Značilnost konvergentne pedagogike je, da izhaja pouk branja in pisanja iz besede k črki in ne 

obratno. 

 

Splošni cilji konvergentne pedagogike so: socializacija, graditev govornega in pisnega jezika. 

Splošna metodološka načela pa so: načelo globalnosti (vse besedne in nebesedne 

komunikacije), načelo uspeha pri učenju ter načelo harmonije in ravnotežja. 
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S konvergentno pedagogiko pri otrocih razvijamo naslednje zmožnosti: sposobnost 

poslušanja, boljše poznavanje sebe in drugih, razvijanje intuicije in ustvarjalnosti, občutljivost 

za intonacijo, ritem, splošne globalne percepcije, sposobnost predvidevanja in postavljanja 

hipotez, sposobnost prilagajanja novim okoliščinam in socialnim vlogam, ki jih bo otrok 

sprejemal pozneje v življenju. Zato lahko rečemo, da je konvergentna metodika predvsem 

metodika pouka jezika kot izraza človeka, kot sredstva komunikacije z drugimi in kot sredstva 

za širjenje znanja o svetu (prav tam). Torej lahko rečemo, da je konvergentna pedagogika 

celostna metoda, ki pri otrocih razvija intelekt in duševno kompetentnost. 

 

2.1 TEORETIČNI POGLEDI 

 

Za boljše razumevanje razvoja pismenosti je ključno naše poznavanje razvojnih značilnosti 

otrok. Kot pravi L. Marjanovič Umek, pomeni razvoj spremembe v biološkem, socialnem, 

čustvenem in spoznavnem vedenju. Torej gre za stalen proces, v katerega so vključene 

kvalitativne in kvantitativne spremembe v razvoju otroka. 

 

2.1.1 Piagetovi stadiji kognitivnega razvoja  

 

Piaget je razvoj razdelil na štiri stadije:  

 senzomotorični ali zaznavno-gibalni stadij (od rojstva do 2 let), 

 stadij preoperativnega mišljenja ali priprave konkretnih operacij (od 2 do 7 let), 

 stadij konkretnih operacij (od 7 do 11 let), 

 stadij formalnih operacij (od 11 do 15 let). 

 

Za senzomotorični stadij pravi Piaget, da je predverbalno obdobje, v katerem otrok uporablja 

zaznavne in gibalne sposobnosti. Ta stadij Piaget deli na šest podstadijev: 

 refleksi (od rojstva do 1. meseca),  

 primarne krožne reakcije (od 1. do 4. meseca), 

 sekundarne krožne reakcije (od 4. do 8. meseca), 

 usklajevanje krožnih reakcij (od 8. do 12. meseca), 

 terciarne krožne reakcije (12. do 18. meseca), 

 mentalna reprezentacija (od 18. do 24. meseca). 
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Stadij preoperativnga mišljenja je Piaget razdelil na dva podstadija: 

 prekonceptualno ali simbolno mišljenje (od 2 do 4 let), 

 intuitivno mišljenje (od 4 do 7 let). 

 

Ko otrok doseže intuitivno mišljenje, se začne odmikati od realnega sveta, dejavnosti 

ponotranji, v igro pa začne vnašati različne predmete, ki jim pripiše drug pomen, pojavi se 

simbolna igra. Otrok začne z igro, v katero vnaša dejavnike iz sveta odraslih (pisarniški, 

učiteljski, trgovski, zdravniški poklic), kar pa pomeni začetek opismenjevanja.  

 

V stadiju konkretnih operacij postane mišljenje otrok bolj fleksibilno in ni več odvisno le od 

vizualne zaznave, vendar pa to pomeni, da otroci lahko miselno transformirajo, modificirajo 

ali kako drugače manipulirajo s tem, kar vidijo ali slišijo in pri tem uporabljajo logična 

pravila. Otroci te starosti lahko uporabljajo miselne operacije le ob konkretnih in jasnih 

objektih, kot so besedni problemi, ne pa hipotetične ideje in abstraktni dogodki (Batistič 

Zorec, 2006: 60). V tem stadiju otrok prestopi mejo egocentričnosti, zmožen je upoštevati 

različne vidike situacije, kar razumemo kot decentracijo. Otrok začne obvladovati različne 

pojme konzervacij, ki pa se ne pojavijo istočasno, ampak nastajajo postopoma. 

 

Ko so otroci v stadiju formalnih operacij, začnejo razmišljati tudi abstraktno in logično 

reševati probleme. 

 

Bistvo Piagetove teorije za razvoj otrokovega govora je koncept otrokove egocentričnosti. Po 

J. Piagetu govorimo o egocentričnosti takrat, kadar govori otrok sam s seboj, ko se ne skuša 

postaviti v sogovorčev položaj, ko ga ne zanima, ali ga sogovorec posluša, hkrati pa ne 

pričakuje odgovora. Egocentričen govor se pozneje z otrokovim razvojem izgubi, zamenja ga 

socializirani govor (Skubic, 2004: 11).  

 

2.1.2 Izhodišča teorije L. S. Vigotskega 

 

Izhodišča teorije L. S. Vigotskega: 

1. kognitivni razvoj je rezultat interakcije med otrokom in socialnim okoljem, 

2. razvoj poteka v stadijih, 

3. otrok je aktiven v razvoju. 
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Temeljno izhodišče L. S. Vigotskega je, da je kognitivni razvoj rezultat interakcije med 

otrokom in socialnim okoljem, kar naj bi pomenilo, da so otrokove kognitivne sposobnosti 

bolj odvisne od posameznikove interakcije z okoljem kot pa od prirojenih dejavnikov.  

 

Otrokov razvoj poteka v stopnjah in otrok je v razvoju aktiven. Vigotski meni, da je prvotni 

otrokov govor popolnoma socialen, opravlja vlogo sporočanja, družbene interakcije, ključ 

socialnih odnosov pa predstavlja razmerje med otrokom in odraslim in je zato večfunkcijski 

(prav tam). Sporazumevalni in egocentrični govor se razvijeta po načelih diferenciacije šele 

pozneje. 

 

Oba, Piaget in Vigotski, se strinjata, da se egocentrični govor začne pojavljati okoli tretjega 

leta, vendar pa ga vsak razlaga drugače. Medtem ko Piaget zavzema stališče, da je 

egocentrični govor posledica otrokovega egocentrizma, torej neupoštevanje sogovorca, ker 

otrok ne zna ločevati lastne perspektive od drugega, Vigotski zagovarja stališče, da 

egocentrični govor nastane zaradi nezadostne individualizacije prvotno socialnega govora 

(Batistič Zorec, 2006: 71). Egocentrični govor naj bi otroku pomagal razreševati probleme in 

usmerjati njegove aktivnosti (prav tam). 

 

2.1.3 Teorija N. Chomskega 

 

N. Chomsky je bil nativist in je v svoji teoriji nadaljeval biologistično smer. Po njegovem 

prepričanju otrok pridobi jezik iz svojega govornega okolja. Po njegovem mnenju ima otrok 

na voljo temeljne podatke o jeziku, ki ga sliši. Chomsky je poudarjal, da imajo jeziki kljub 

razlikam v površinski strukturi veliko skupnega v globinski strukturi (Skubic, 2004: 33).  

 

Znotraj jezikovnih teorij je razlikoval dve komponenti: 

1. univerzalno slovnico, 

2. slovnico posebnih jezikov. 

 

Po mišljenju Chomskija se lahko vsak otrok hitro nauči jezikov, saj naj bi se otroci že rodili z 

znanjem univerzalne slovnice. 
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2.1.4 Zakaj so Piaget, Vigotski in Chomsky pomembni za konvergentno pedagogiko 

 

Piaget pravi, da so otroci v starosti od drugega do sedmega leta v specifičnem kognitivnem 

razvoju (pre-operetional cognitive development), za katerega so priporočene določene 

aktivnosti, ki pri otrocih spodbujajo kognitivni razvoj (za spodbujanje dojemanja sveta, 

domišljije, za spoznavanje določenih merskih enot, opismenjevanja; aktivnosti še vedno 

temeljijo na konkretnih situacijah). 

  

Po mnenju Vigotskega so za otroke v tej starosti še vedno zelo pomembni socialni stiki. 

Poudarjal je, da oseba gradi znanje v interakciji z okoljem, koordinacija aktivnosti in idej se 

razvija najprej na socialnem področju, še preden jih oseba interiorizira. 

 

Otrok gradi znanje, ki ga potrebuje in ga zanima diferencirano, na svoj način in v interakciji z 

drugimi otroki. 

 

Elementi konstruktivizma, ki so pomembni za konvergentno pedagogiko, so: pojem 

globalnosti in učenja v spirali, graditev splošnih kognitivnih veščin, pomembnost jezika kot 

posrednika med otrokom in svetom, socialna interakcija kot izziv konfliktov, neravnovesja, 

destrukturiranja in ponovna strukturiranja, diferenciacija procesov in strategij učenja. 

 

Tretji teoretik, ki je pomemben za konvergentno pedagogiko, je N. Chomsky, ki trdi, da se 

ljudje rodimo z vgrajenimi genskimi predispozicijami za učenje jezika, kljub temu pa je za 

učenje jezika pomembno govorno okolje, iz katerega otrok pridobi jezik (torej je pomembna 

interakcija z ostalimi otroki in odraslimi). 

 

2.2 SPLOŠNA METODOLOŠKA NAČELA KONVERGENTNE 

PEDAGOGIKE 

 

V prejšnjem poglavju sem pisala o teoretikih in njihovih teorijah, ki so pomembne za 

konvergentno pedagogiko. V tem poglavju pa bom opisala splošna metodološka načela 

konvergentne pedagogike, ki jih upoštevamo pri izvajanju in načrtovanju aktivnosti, s 

katerimi spodbujamo razvoj otrokovih predbralnih in predpisalnih sposobnosti. 
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Načelo je pravilo, iz katerega sledi posledica nečesa. V konvergentni pedagogiki poznamo 

štiri splošna načela, ki ne omogočajo zgolj prenašanja znanja otroku, ampak otroku 

omogočajo participacijo v procesu.  

 

Ta načela so: načelo učenja in poučevanja, načelo globalnosti, načelo uspeha pri učenju, 

načelo harmonije in ravnotežja. 

 

2.2.1 Načelo učenja in poučevanja 

 

V življenju se ves čas preskuša tisto, kar znamo, oziroma tisto, kar mislimo, da znamo. V 

življenju se stalno srečujemo z ovirami, ki postavljajo pod vprašaj tisto, kar znamo. Usmerjajo 

nas na vprašanja, na katera iščemo odgovore (Wambach, Wambach, 1996: 14). 

 

Pri načelu učenja in poučevanja je pomembno, da je otrok aktivno vključen v proces. Otroku 

moramo dovoliti, da sodeluje, daje ideje in spodbude, dovoliti mu moramo, da se sooči s 

težavami in jih poskuša tudi sam razrešiti. Vključiti ga moramo tudi v sooblikovanje pravil. 

Vzgojiteljeva naloga je predvsem otroku nuditi spodbudno učno okolje, ga motivirati, mu 

priskrbeti material in se po potrebi smiselno pridružiti otrokovi dejavnosti. Še posebej so pri 

načelu učenja in poučevanja pomembni štirje dejavniki, in sicer: lastna izkušnja, otrokovo 

predznanje, kognitivni dejavnik in čustveno-motivacijski dejavnik. 

 

2.2.2 Načelo globalnosti 

 

Pod pojmom »načelo globalnosti« razumemo vse besedne in nebesedne aktivnosti 

komunikacije: telesni izraz v glasbi, »jezikovno kopel«, dramatizacijo, igro vlog, oblikovanje 

besednega in pisnega besedila, funkcionalno branje in pisanje (Wambach, Wambach, 

1996: 17). 

 

Načelo globalnosti pomeni širino nekega predmeta. Pri konvergentni pedagogiki je to zelo 

širok pojem in zajema ITG ali izraz telesa ob glasbi, kjer otrok spoznava najprej svoje telo, 

nato prostor, navezuje socialne stike z drugimi otroki, prepoznava ritem, ton, nivoje (nizek, 

srednji, visok), pojme (majhen, velik), smeri (spredaj, zadaj, na, pod, levo, desno). Vsi ti 

dejavniki pozneje vplivajo na lažjo orientacijo na papirju in razvijajo komunikacijsko 

jezikovno kompetentnost. 
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2.2.3 Načelo uspeha pri učenju 

 

Učitelj prilagaja čas usvajanja znanja ritmu učenja vsakega otroka. Diferencialna pedagogika, 

individualiziran pouk in projektna pedagogika so glavni pogoji uspeha (prav tam). 

 

Ključna za uspeh pri učenju je vzgojiteljeva, učiteljeva sposobnost prilagajanja časa usvajanja 

znanja ritmu posameznega otroka. Prav je, da se vzgojitelj zaveda, da so si otroci različni, 

prav tako različno je njihovo predznanje in njihove kognitivne sposobnosti, zaradi tega mora 

vzgojitelj upoštevati otrokovo individualnost. 

 

2.2.4 Načelo harmonije in ravnotežja 

 

Da bi lahko uresničili omenjene pedagoške principe, menimo, da je prvi cilj učenja jezika, da 

otroka (in učitelja) osvobodimo strahu in mu s tem omogočimo, da se svobodno razvija 

(Wambach, Wambach, 1996: 18). 

 

Načelo harmonije in ravnotežja po konvergentni pedagogiki in Wambachu pomeni, da če 

želimo, da je otrok pri učenju jezika uspešen, mu moramo pomagati, da se osvobodi strahu, s 

tem mu omogočimo, da se svobodno razvija. 

 

To lahko dosežemo z ITG-jem, kjer se otrok lahko popolnoma sprosti, hkrati pa je v 

interakciji z ostalimi otroki in vzgojiteljem. 

 

2.3 METODOLOŠKI KORAKI V KONVERGENTNI PEDAGOGIKI 

 

V predhodnem poglavju sem pisala o štirih splošnih metodoloških načelih v konvergentni 

pedagogiki, nadaljevala pa bom s poglavjem o metodoloških korakih, ki so pomembni v 

konvergentni pedagogiki. 

 

Zavedati se moramo, da je predšolski otrok v današnjem sistemu, ko vstopi v prvi razred 

devetletke, star šest let in pouku, ki poteka na tradicionalen način (sedenje pri mizi 4 do 5 

šolskih ur s krajšimi odmori), nekoliko težje zbrano sledi kot leto starejši, sedemletni otrok, 

kolikor je bil otrok star v prejšnjem šolskem sistemu pri vstopu v šolo. Zaradi tega moramo 
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otroku dati možnost, da prej razvije smisel za socializacijo, komunikacijo in orientacijo. Te 

stvari lahko dosežemo na povsem nenasilen, lahko bi rekli na spontan način s pomočjo 

metodoloških korakov konvergentne pedagogike. 

 

Ta dva koraka sta:  

1. osvobajanje govora, 

2. tvorjenje in strukturiranje jezika. 

 

2.3.1 Osvobajanje govora 

 

1. Itg ali izraz telesa ob glasbi 

 

Gre za gibanje ob glasbi oziroma bobnu ali tamburinu. Z izrazom telesa ob glasbi spodbujamo 

predvsem čutila, ki nam pomagajo pri spoznavanju sebe, sveta in abstraktnega mišljenja. 

Zaradi spodbujanja večjega števila čutil hkrati razvijajo te vaje mentalne slike in s tem tudi 

inteligentnost (Wambach, Wambach, 1996: 22). 

 

2. Jezikovna kopel 

 

Otrok že od vsega začetka posluša jezik, ki ga bo sčasoma začel uporabljati. V najzgodnejših 

letih bo uporabljal predvsem njemu znani jezik, pozneje pa bo prešel v kompleksnejše oblike. 

Za lažji prehod je zelo pomembna kvaliteta govora najprej staršev, pozneje pa vzgojitelja ali 

učitelja.  

 

Najpomembnejša dejavnost »jezikovne kopeli« je pravljica. Otrok ji z zanimanjem sledi, 

toliko bolj, če je pravljica povedana doživeto, kar pomeni, da pripovedovalec uporablja 

različne jezikovne zvrsti naravno, zelo pomembna pa je tudi neverbalna komunikacija (drža 

telesa, gibi, mimika, stopnjevanje napetosti, odmori). Otroci ob poslušanju pravljic ustvarjajo 

lastno pravljico, čustvena situacija poslušanja omogoča individualno ponotranjenje pravljice.  

Prek poslušanja zgodb in pravljic otrok postopoma usvaja različne komponente strukture 

besedila, ki so temelj naše koncepcije branja in pisanja (Wambach, Wambach, 1996: 26). 

 

Pravljice lahko pozneje obdelamo na različne načine: 

 z dramatizacijo (besedno in nebesedno), 
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 v likovni dejavnosti, 

 z izrazom telesa ob glasbi, 

 zapišemo jo po svoje (otroci jo poljubno nadaljujejo, zaključijo). 

 

3. Nebesedna in besedna dramatizacija 

 

Izvrstna izhodiščna točka za nebesedno in besedno dramatizacijo so lahko glasba, slika, risba, 

fotografija, pravljica. Otroci se lahko pri nebesedni dramatizaciji prosto gibljejo po prostoru, 

ga spoznavajo, razvijajo orientacijo, hkrati pa se odzivajo na sovrstnikove gibe. Pri tem med 

seboj neverbalno komunicirajo, istočasno pa navezujejo socialne stike.  

 

Ko je otrok »osvobojen govora« in svoje resnične občutke izraža s telesom, postaja 

dramatizacija besedna (Wambach, Wambach, 1996: 27). 

 

4. Igra vlog 

 

Ko otrok obvlada prostor, zna sporočati s telesom in pravilno uporabljati govor, je možna igra 

vlog. Pri neverbalni igri vlog je pomembno izražanje oziroma neverbalna komunikacija med 

otroki, ki igrajo. Pri verbalni igri otrok združi tako govor kot izražanje vloge s telesom, 

mimiko, intonacijo. Besedilo si lahko otrok izmisli sam, uporablja lastne izraze, seveda v 

povezavi s svojo vlogo. 

 

Poleg združevanja govorjenja besedila s telesnim izrazom, ki ga otrok v igri vlog izvaja, se 

otrok postopoma zaveda sporočilnosti jezika, to pomeni, da mora biti vse, kar pove, v 

kontekstu z vsebino. Zelo pomembno je, da igra vlog poteka brez rekvizitov, saj le na ta način 

vsakemu posamezniku omogoča, da gradi svojo mentalno podobo. 

 

Igra vlog je proces, ki ga otrok gradi skozi celotno predšolsko obdobje, hkrati pa je po 

Wambachu ena od glavnih dejavnosti osvobajanja govora. 

 

2.3.2 TVORJENJE IN STRUKTURIRANJE BESEDILA 

 

Še ne daleč nazaj sta bila branje in pisanje v domeni vladajočega razreda. S tem, ko so 

nižjemu sloju znanje branja in pisanja odrekali, so sebi zagotavljali premoč nad ljudstvom. Ko 
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je Maria Terezija uvedla obvezno šolstvo, ni le omogočila izobraževanja kmetom in 

delavcem, ampak je s tem pospešila tudi razvoj gospodarstva. 

 

V današnjem času si ne moremo zamisliti, da sodoben človek ne bi znal brati in pisati, saj je 

pismenost skoraj pogoj za preživetje. 

 

Branje in pisanje sta danes potrebna za življenje v družbi. Pisanje je dejavnik družbene 

integracije in personalizacije posameznika (Wambach, Wambach, 1996: 28): 

Za branje in pisanje sta odločilnega pomena dva dejavnika: 

 psihološko-čustveni dejavnik, 

 jezikovni dejavnik. 

 

1. Psihološko-čustveni dejavnik 

 

Navadno nikdar ne beremo lastnega besedila, ampak besedila drugih avtorjev. S tem, ko 

beremo besedila drugih avtorjev, presegamo svojo egocentričnost. Z branjem in pisanjem 

spletemo posebno vrsto komunikacije, saj ne komuniciramo neposredno, torej ne moremo 

sporočati verbalno z intonacijo, tonom, niti vizualno z gibom, mimiko. 

 

Ker so v posredni komunikaciji udeleženci časovno in prostorsko ločeni, je potrebna uporaba 

specifičnih jezikovnih izrazov (Wambach, Wambach, 1996: 29). 

 

2. Jezikovni dejavnik 

 

Razlike, ki se pojavijo v jezikovnem oblikovanju med neposredno in posredno komunikacijo, 

so: razlika v uporabi besed, zlasti tistih, ki se nanašajo na okoliščine; razlika v strukturi 

stavka; razlika v urejanju tvorjenja besedila (prav tam). 

 

Pri razliki v uporabi besed gre za to, da istih besed ne moremo uporabljati pri obeh 

komunikacijah (neposredni in posredni), saj smo pri neposredni lahko manj togi in natančni, 

ker sta sporočevalec in prejemnik istočasno na istem mestu, torej se ve, kdo sporoča, o čem 

sporoča in komu sporoča, medtem ko so pri posredni komunikacijo to neznanke. 
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Podobno kot pri razliki v uporabi besed je tudi pri razliki v strukturi stavka. Tudi tu mora 

biti sporočevalec natančnejši pri izražanju, saj je pisanje besedila posredna komunikacija. Da 

lahko pisec poda natančna navodila, obvestila, da lahko dogodke dosledno opiše, mora dobro 

obvladati slovnična pravila. 

 

Za komunikacijo pa je zelo pomembna tudi razlika v tvorjenju besedila, saj mora biti 

besedilo dobro strukturirano, kar pomeni, da moramo pri pisanju besedila upoštevati časovno 

in logično zaporedje stavkov. 
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3 ZAČETNO OPISMENJEVANJE V KONVERGENTNI 

PEDAGOGIKI 

 

Na začetku diplomskega dela sem opisala teorije, načela in metodološke korake konvergentne 

pedagogike, nadaljevala pa bom z opisovanjem začetnega opismenjevanja v konvergentni 

pedagogiki. 

 

Začetno opismenjevanje je faza procesa pridobivanja funkcionalne pismenosti, ki se 

neformalno začne v zgodnji predšolski dobi, nadaljuje formalno in načrtno z všolanjem in 

zaključi z doseganjem minimalnih standardov (Golli s sod., 1996: 5−6). 

 

Opismenjevanje je v kulturnem okolju naraven jezikovni pojav, ki se začne v otrokovem 

sporazumevalnem razvoju neformalno že v zgodnji predšolski dobi (prav tam). 

 

Pismenost v najširšem pomenu besede razumemo kot znanje pisanja in branja. Pisati in brati 

naj bi se ljudje začeli učiti ob vstopu v šolo, morda leto prej. Novejša dognanja in raziskave 

pa so pripeljale do spoznanja, da se začetno opismenjevanje začne že mnogo prej. Če vemo, 

da so samo nekatere od spodaj naštetih sposobnosti tako imenovane predbralne in 

predpisalne, potem nam ne bi smelo biti tuje vedenje, da se razvoj predbralnih in 

predpisalnih sposobnosti začne že v zgodnjem otroštvu. 

 

V najbolj zgodnem otroštvu so te sposobnosti: poslušanje, opazovanje, pomnjenje, 

posnemanje, posluh. Pozneje se razvijejo še sposobnosti, kot so: sklepanje, govor, motorika, 

orientacija v prostoru, koordinacija, kognitivne sposobnosti, prenos, vztrajnost, 

predvidevanje, razumevanje, asociacija, intonacija in ritem. 

 

Po M. Grginič s predbralnimi in predpisalnimi sposobnostmi opredeljujemo sposobnosti, ki 

jih pri otroku razvijamo pred obdobjem začetnega branja in pisanja. M. Grginič poudarja, da 

gre predvsem za razvijanje konceptov prostora in časa. Zelo pomembne so otrokove 

sposobnosti zaznavanja prostora, orientacijske spretnosti pa začne otrok razvijati najprej na 

lastnem telesu.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Sabina Sečnik; diplomsko delo 

 

- 14 - 

S tem stališčem se strinja tudi konvergentna pedagogika, ki spodbuja razvoj orientacije 

najprej na telesu, nato v prostoru in pozneje na papirju. Ta razvoj spodbuja predvsem s 

pomočjo ritmično-gibalnih in ritmično-motoričnih vaj. 

 

Konvergentna pedagogika se opira na otrokov psihološki razvoj in na spoznanje, da otrok do 

desetega leta starosti ni zmožen analitičnega mišljenja, ker išče njegovo razmišljanje ta čas 

podobo globalnosti. Začetno opismenjevanje poteka po globalni metodi dela, katere 

značilnost je, da izhaja pouk branja in pisanja iz strnjenega besedila, ne pa iz njegovih 

sestavin (Kramarič, 1992: 25). 

 

Za razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti obstaja več poti, vendar pa ne smemo 

pozabiti, da je otrokova primarna dejavnost igra, torej je smiselno, da predbralne in 

predpisalne sposobnosti razvijamo preko igre, da otrokom omogočimo čim več gibanja, 

socialnih stikov, verbalne in neverbalne komunikacije ter razvoj kreativnosti. 

 

Vse te možnosti otrokom nudi konvergentna pedagogika. 

 

3.1  RAZVIJANJE PREDBRALNIH IN PREDPISALNIH SPOSOBNOSTI 

V KONVERGENTNI PEDAGOGIKI 

 

Poznamo različne vrste opismenjevanja, klasično in analitično. O porajajoči se pismenosti je 

bilo napisanih že kar lepo število osnovnih principov, s katerimi naj bi si vzgojitelji in učitelji 

pomagali pri svojem delu. Iz raziskovalnih študij razvoja porajajočega se pisanja in branja je 

razvidno, da ne obstaja samo ena razvojna pot, ki vodi do formalne pismenosti. Otroci so v 

istem razvojnem obdobju na različnih stopnjah pisanja in branja, uporabljajo različne oblike 

pismenosti in jo odkrivajo z različnimi učnimi strategijami (Grginič, 2008: 13). 

 

3.1.1 Razvijanje predpisalnih sposobnosti 

 

Med razvijanjem predpisalnih sposobnosti otroci dosegajo različne cilje, kot so: 

 razvoj grafomotorike,  

 prosto risanje, 

 prerisavanje vzorcev, 
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 opazovanje drugega pri pisanju. 

 

Cilj grafomotoričnih vaj je razviti grafično zavedanje (razločevati znake, simbole) ter razviti 

ročne spretnosti (koordinacija oči-roke, orientacija v zvezku). Za razvijanje poimenovalnih 

spretnosti ponudimo otrokom raznovrstne grafomotorične vaje (Grginič, 2009: 22). 

 

Metode konvergentne pedagogike pa se tu razlikujejo. V konvergentni pedagogiki ni posebnih 

vaj za razvijanje grafomotorike, saj si otroci občutek za gibanje razvijajo pri izrazu telesa ob 

glasbi (ITG). Otrok, ki ima težave pri grafomotoriki, ima tudi globalne težave, zato je treba 

razmisliti, kaj bi bilo pomembno za razvoj posameznega otroka. 

 

3.1.2 Razvijanje predbralnih sposobnosti 

 

Z glasnim branjem pri otroku že v predšolskem obdobju spodbujamo bralne procese, prek 

katerih otroci razvijajo splošno in jezikovno znanje za razumevanje besedila. Pri razvijanju 

predbralne spretnosti otroci uresničujejo učne cilje, in sicer: 

 vidno razločujejo vzorce, 

 »berejo« preproste preglednice, slikopise, 

 prepoznavajo napise v okolju. 

 

Za razvijanje poimenovanih spretnosti ponudimo otrokom številne učne pripomočke in jih 

vključujemo v raznovrstne dejavnosti (prav tam). 

 

V konvergentni pedagogiki je pravljica eno izmed osnovnih izhodišč. Glede na cilj, ki ga 

želimo doseči, jo podajamo na različne načine. Za razvoj predbralnih sposobnosti pa lahko 

otrokom ponudimo tudi drugo literaturo (poezijo, dramsko besedilo, strokovno literaturo). 

 

Literaturo otrokom predstavimo na različne načine: 

 pripovedujemo pravljico, 

 ustvarjamo nove pravljice, 

 izmišljamo si nove pravljice s pomočjo slik, 

 izdelamo plakat in kartoteko, 

 beremo različna besedila, 
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 poročamo. 

 

3.1.3 Uvajanje v branje besedila v konvergentni pedagogiki  

 

1. Pripovedovanje pravljice 

 

Ob pripovedovanju pravljice ima vzgojitelj več stika z otroki, kot pa če bi pravljico bral. Na ta 

način tudi lažje opazuje odzive in reakcije otrok. Pri pripovedovanju pravljice vzgojitelj doda 

več vzdušja, uporablja več mimike, tako obrazne kot telesne, in lažje uporablja ter spreminja 

intonacijo. Pripovedovalec lahko pravljico pove na različne načine, kot vezano ali dramsko 

besedilo (v dialogih), kar je že priprava otrok na igro vlog. Po končanem pripovedovanju 

prepusti vzgojitelj predstavo o dogajanju domišljiji otrok, lahko pa uporabi tudi slike, ki jih 

izkoristi za preverjanje razumevanja. 

 

Otroci dobijo navodilo, naj slike razporedijo v pravilni vrstni red, kakor je zgodba potekala. 

Če je otrokom uspelo slike postaviti v pravilno časovno zaporedje, to pomeni, da so zgodbo 

slišali, poslušali in jo razumeli. 

 

2. Ustvarjamo nove pravljice 

 

Vzgojitelj lahko izhaja iz že znane pravljice, kateri otroci spremenijo konec. Naloga 

vzgojitelja je, da otroke vodi skozi celoten proces izmišljanja, sproti zapisuje njihovo 

pripovedovanje na plakat, pri tem pa mora biti pozoren na uvod, jedro in zaključek. 

 

Pomembno je, da so otroci vključeni v celoten proces, tako pri izmišljanju kot zapisovanju 

besedila. 

 

3. Izmišljamo si nove pravljice s pomočjo slik 

 

Slike za izmišljanje nove pravljice so lahko iz že znane pravljice ali pa so pomešane slike 

različnih pravljic. Otroci slike razporedijo po svojih željah in vzgojitelju sproti narekujejo 

besedilo nove pravljice. 
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Za nastanek nove pravljice lahko vzgojitelju služi tudi umetniška slika, fotografija s koledarja, 

razglednica in podobno. Otroci takšno sliko najprej opazujejo, jo verbalno opišejo in gibalno 

uprizorijo. Njihovo pripovedovanje vzgojitelj povzame v smiselno celoto, z otroki jo zapiše, 

otroci jo likovno opremijo in izdelajo knjigo. 

 

Pomembno je, da vzgojitelj izbere vsebinsko bogata in zanimiva besedila oziroma pravljice, 

imeti morajo uvod, dramatičen zaplet in razplet ter konec. 

 

S tem omogočamo doživljanje, izražanje in grajenje smisla vsakemu otroku na njemu lasten 

način. 

 

4. Izdelamo plakat in kartoteko 

 

Na plakat vzgojitelj zapiše besedilo, pri katerem mora biti pozoren na strukturo zapisa, saj 

morajo biti uvod, jedro in zaključek jasno vidni, če želi, da otrok razume bistvo. 

 

Vzgojitelj pri zapisu na plakat pusti prazen prostor za besede (samostalnike v prvem sklonu 

ednine, ki so ključnega pomena za razumevanje besedila: glavni junaki, živali, predmeti, 

stavbe).  

 

Manjkajoče besede zapiše na posebne lističe, ki se jih vstavi v besedilo. Lističe za kartoteko 

izdelajo otroci skupaj z vzgojiteljem. Na eno stran narišejo ali nalepijo sliko predmeta, na 

drugo stran pa vzgojitelj zapiše njegovo poimenovanje z velikimi tiskanimi in pisanimi 

črkami. 

 

Delo s kartoteko poteka v manjših skupinah (do pet otrok, starih od 4 do 5 let, pri starejših 

otrocih uporabljamo za zapis pisane črke). Vzgojitelj bere besedilo, ustavi se ob praznem 

prostoru in počaka, da otroci povedo, katera beseda manjka. Nato otroci poiščejo karton s 

sliko manjkajoče besede in jo primerjajo z besedami na lističih. Ko najdejo pravo besedo, jo 

nalepijo na prazen prostor. Na koncu vzgojitelj prebere celotno besedilo, otroci pa besede s 

kartoteke iščejo po plakatu, s čimer razvijamo njihovo prostorsko orientacijo. 
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5. Branje različnih besedil 

 

Če želimo, da se otrok nauči funkcionalnega branja in da spozna funkcijo jezika, moramo 

otrokom omogočiti, da spoznajo poleg pravljic tudi drugačno literaturo. To so lahko vabila, 

obvestila, članki, priročniki in podobno.  

 

Vzgojitelj takšno literaturo bere otrokom, prav pa je, da jo »berejo« tudi otroci. 

 

6. Poročanje 

 

Otroka lahko na različne govorne situacije pripravimo z metodo poročanja. Otrok lahko 

poroča o različnih dogodkih. Predstavi nam lahko, kaj je doživel na počitnicah, na rojstnem 

dnevu ali na igrišču, poroča pa nam lahko tudi o poteku dela v skupini. Poročanje je lahko 

zaključek neke dejavnosti. Otroka, ki ga je določila njegova skupina, postavimo v vlogo 

poročevalca, ki sporoča ostalim skupinam, kakšna je bila njihova naloga in kako so jo rešili.  

 

Med dejavnostjo določanja pomena so zelo pomembne interakcije med učenci; otroci sami 

nadgrajujejo svoje znanje, učijo se brati. Vloga učitelja ostaja diskretna, učitelj daje 

informacije, ki ponovno oživljajo raziskovanje, pomaga pri strukturiranju zgodbe. Učence 

vabi, da se začnejo zavedati poteka razumevanja besedila, da raziščejo vlogo, ki jo pri tem 

igrajo znaki. Med branjem, odkrivanjem otroci besedila ne berejo na glas. Dejansko se brati 

ne naučimo z branjem na glas, za to dejavnost moramo znati brati, saj obstaja med branjem in 

govorom časovni razmik, usta ne izgovarjajo tega, kar oči berejo, ampak to, kar so prebrale 

(Wambach, Wambach, 1999: 54). 

 

3.2 IZRAZ TELESA OB GLASBI (ITG) 

 

V konvergentni pedagogiki je prav tako kot tvorjenje in strukturiranje besedila, ki je bolj 

natančno opisano že v predhodnem poglavju, pri opismenjevanju pomemben ITG. 

 

Vaje telesnega izražanja ob glasbi so nepogrešljiva priprava na to dejavnost: kaj ni že telesno 

izražanje igra vlog brez besed (Wambach, Wambach, 1999: 37). 
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Izraz telesa ob glasbi je osnovna dejavnost osvobajanja in grajenja osebnosti. Združuje 

dejavnost, misel, telo in duha. S telesnim izrazom ob glasbi spodbujamo naše čute in 

omogočamo spoznavanje sveta in razvijanje abstraktnega mišljenja. Znano je, da je za 

harmonijo in ravnotežje človeka treba spodbujati vse čute: vid, sluh, tip in vonj, ne samo v 

dobesednem, pač pa predvsem v simboličnem smislu (razvijanje intuicije, čut za pravilno 

ravnanje, takt in presojanje). 

 

Pomembna je vloga glasbe, ker omogoča sproščanje, povečuje sprejemljivost za zunanje 

dražljaje in razvija nove asociacije. Glavni dejavniki, ki spodbujajo dejavnost možganov in 

nastajanje novih struktur, so glasba, miselne slike, telesni ritmi in dihanje oziroma sproščanje. 

ITG razvija divergentno mišljenje, osvobaja človeka in ustvarja pogoje za razvoj vseh 

njegovih sposobnosti. 

 

Otrokov telesni razvoj je močno odvisen od otrokovega mentalnega in čustvenega življenja. 

Sočasno s telesnim razvojem otrok začne razvijati odnose z okolico, nadgrajevati znanje o 

svetu in se zavedati samega sebe. 

 

S pomočjo ITG-ja začne otrok postopoma razvijati svojo telesno shemo, kar pomeni 

uravnoteženo reševanje konfliktov med njegovim jazom in zunanjim svetom. Pri razvoju 

telesne sheme so odločilni sledeči dejavniki: 

 poznavanje lastnega telesa, 

 orientacija, 

 lateralizacija (stranskost je temelj sposobnosti branja, pisanja in komunikacije), 

 časovno-prostorska struktura. 

 

3.2.1 Elementi izraza telesa ob glasbi 

 

 Ritem: otroku moramo omogočiti, da spozna in začuti različne ritme (počasni, hitri, 

regularni). S tem, ko ritem spreminjamo, otroku pomagamo, da dojame tudi časovno 

komponento in jo prenese v druge dejavnosti (npr. zaporedje pri igri vlog). Ritme izvajamo z 

bobenčkom, otrok ga lahko prepozna tudi v glasbi. Dobro je, da je glasba, ki jo uporabljamo 

pri delu z otroki, hitrejšega ritma, saj imajo otroci lastni ritem hitrejši kot odrasli. Ritem, pri 
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katerem lahko z dodajanjem ali odvzemanjem dob določamo hitrost gibanja, imenujemo 

regularni ritem. 

Vaje ITG-ja potekajo v sledečem vrstnem redu: 

 biološki ritmi (ritmi vsakdanjega življenja: bitje srca, plezanje, tek), 

 splošni fonetični ritmi (različne intonacije, glasovi), 

 specifični fonetični ritmi (ritmi, intonacije, glasovi tujega jezika). 

 

 Gib: Piaget v svoji razvojni teoriji o zgodnjem otrokovem razvoju daje velik pomen 

gibalnim aktivnostim. Motorični razvoj ima v prvih dveh letih odločilno vlogo za razvoj prvih 

oblik intelektualnih sposobnosti. Gibu v razvoju mišljenja pripisuje velik pomen tudi Wallon, 

zanj so kretnje psihomotorični znanilci misli (Kroflič, 1999: 37). 

 

V konvergentni pedagogiki otroke spoznavamo s tremi vrstami gibov: 

 kratki, močni gibi (čustveni), 

 srednji gibi (kulturni), 

 dolgi gibi (estetski), 

 funkcionalni gibi (ponazarjajo neko delo, mentalne slike). 

 

Vse vrste gibov v povezavi z glasbo pripomorejo k popolni komunikaciji z eno osebo ali celo 

skupino. 

 Mimika obraza, napetost in tonus telesa. Z mimiko obraza otrok izraža različna 

čustva, hkrati pa pri izražanju uporablja tudi preostali del telesa. Pri izražanju je telo lahko 

napeto, sproščeno, odprto, zaprto, skratka pri gibanju se otrok s celotnim telesom izraža glede 

na svoja čustva. Z ITG-jem dosežemo, da se otrok bolje zave svojega telesa, kar mu omogoča 

boljšo komunikacijo in lažje odzivanje v situacijah, ko prevzame vlogo pripovedovalca, 

igralca ali poročevalca. 

 Nivoji: Zaznavanje prostora pri otroku poteka z različnih vidikov. Otrok prostor 

dojema različno s posameznih nivojev, prav tako pa se v različnih nivojih spreminja tudi 

njegov položaj in tonus telesa ter sposobnost izvajanja različnih gibov. Z nivoji ozaveščamo 

telo v različnih položajih in spreminjamo dojemanje prostora z različnih perspektiv. 

 

V konvergentni pedagogiki poznamo tri različne nivoje: 

 nizki (na tleh), 
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 srednji, 

 visoki. 

 

Ko otrok enkrat osvoji nivoje v prostoru, se pozneje tudi lažje orientira na papirju in v zvezku.  

 Prostor je v konvergentni pedagogiki zelo pomemben, saj si ravno v prostoru otroci 

pridobijo pojme orientacije in organizacije prostora ter smeri. 

 

Za otroke mora biti prostor ravno dovolj velik, kar pomeni, da mora vsak otrok imeti dovolj 

prostora za svobodno gibanje. Pri izbiri prostora moramo biti zelo pazljivi, saj premajhen 

prostor, v katerem otrok nima dovolj manevrskega prostora, pri otrocih spodbudi agresijo, v 

prevelikem prostoru pa se počutijo izgubljeni. 

 

Zelo pomembno je, da se otroci znajo v prostoru organizirati, saj je prilagoditev na prostor 

posredno tudi prilagoditev na življenje. Znano je, da imajo tisti otroci, ki imajo težave pri 

organizaciji prostora, tudi druge težave (učne, psihične …). Seveda je organizacija prostora 

pomembna pri opismenjevanju in je celo pogoj za uspešno branje in pisanje. 

 

Pomen prostora v porajajoči se pismenosti je v dojemanju in prenosu tridimenzionalnega na 

dvodimenzionalni prostor, kar se kaže v orientaciji pri risanju ter pozneje pri pisanju in 

branju. 

 

3.2.2 Dejavnosti izraza telesa ob glasbi 

 

Otroci zelo radi sodelujejo pri dejavnostih izraza telesa ob glasbi. Dejavnosti ITG-ja vedno 

pričnemo ob spremljavi glasbe ali bobna. Otroci se poljubno postavijo po prostoru, vendar 

vedno tako, da jih lahko pozneje poberemo v »kačo«. Po prostoru se gibljejo na različne 

načine v vseh smereh v regularnem ritmu. Komunikacija med njimi poteka le neverbalno s 

pogledom, mimiko obraza ali dotikom. Ko otroci prostor usvojijo, se med seboj ne zaletavajo. 

 

Naslednja stopnja ITG-ja je »pobiranje« in »prečesavanje« prostora, kar pomeni, da vzgojitelj 

otroke enega za drugim pobere v kolono ali »kačo ter jih v določenem zaporedju vodi po 

vsem prostoru, najprej po širini, nato po dolžini in na koncu še v diagonali. Na ta način otroku 

omogočimo, da pridobi predstavo o prostoru. 
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Tretja, zadnja stopnja ITG-ja se dogaja v krogu, kjer je otrok omejen. Začnemo s 

funkcionalnimi gibi v regularnem ritmu in v vseh nivojih, tako otrok spozna pojme 

naprej˗nazaj, levo-desno, blizu-daleč. 

 

Z dejavnostjo ITG-ja ne pripravljamo otrok samo na predopismenjevanje, ampak razvijamo 

tudi socializacijo, saj imajo v sproščenem vzdušju možnost razvijati sposobnost 

samokontrole, impulzivnosti, empatije, sodelovanja in altruizma. 

 

ITG služi kot metoda, tehnika in terapija pri obvladovanju čustev, razvijanju samozavedanja 

in sposobnosti za medosebne odnose. 

 

3.2.3 Formacije v prostoru 

 

Prvi primer: 

a) Otroci se enakomerno porazdelijo po prostoru, v ritmu glasbe enakomerno korakajo in 

usklajeno gibljejo z rokami. 

b) Otroci hodijo v ritmu po prostoru, izogibajo se eden drugemu. 

c) Otroci hodijo v ritmu po prostoru, pri srečanju se pozdravijo (očesni kontakt) z 

nasmehom, priklonom z glavo, dotikom, pomežikom. 

č) Otroci oblikujejo krog, kjer se gibljejo levo, desno; noter, ven. Pri srečanju ponovijo 

vse načine komuniciranja. Zaključijo tako, da se uležejo na tla in se ob koncu glasbe 

umirijo. 
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Slika 1: Formacije v prostoru: prvi primer 

a)                                                                                b) 

 

 

 

 

 

c)                                                                                   č) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi primer: 

a) Otroci so razporejeni po celem prostoru, klečijo ali sedijo na tleh in čakajo, da v ritmu 

bobna in ob govorjenem besedilu rajalne igre vzgojitelj enega za drugim z dotikom 

povabi h gibanju v »kači«. 

b) Ko so otroci v »kači«, skupaj z vzgojiteljem prečešejo prostor v različnih smereh. 

c) Iz »kače« oblikujejo krog, ves čas pa uporabljajo različne vrste hoje (močni udarci nog, 

rahlo stopanje, hoja po prstih), različni so gibi rok (močni/mehki, odsekani/rahli), telo je 

upognjeno v različnih smereh (napeto/sproščeno), spreminja se mimika obraza (izražanje 

osnovnih čustev), ves čas uporabljajo različne nivoje (stoje, kleče, čepe, leže).  

č) Vse vaje lahko otroci izvajajo tudi v parih. 
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Slika 2:Formacije v prostoru: drugi primer 

 

a)                                                                               b) 

 

 

 

 

 

 

 

c)                                                                               č) 
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4 PRIMERI DOBRE PRAKSE 

 

Kaj je konvergentna pedagogika, katera so njena načela in strategije, sem podrobneje opisala 

v prejšnjih poglavjih. Za lažje predstavljanje pa bom v tem poglavju prikazala nekaj primerov 

dobre prakse. 

 

V šolskem letu 2012/2013, smo si v Vrtcu Hansa Christiana Andersena (Enota Lastovica) 

vzgojiteljice zastavile prednostno nalogo s poudarkom na razvoju predbralnih in predpisalnih 

sposobnosti. Naloga se je izvajala v vseh starostnih oddelkih, kar pomeni, da je potekala v 

vertikali od jasličnih pa do predšolskih skupin. 

 

Poudariti moram, da je konvergentna pedagogika celostna, da otroka obravnava kot celoten 

subjekt in mu omogoča razvoj na vseh področjih, njen cilj pa je, da postane otrok ustvarjalna, 

komunikativna, čustveno uravnotežena in humana osebnost. 

 

Vsi nadaljnji podatki in primeri so izključno delo strokovnih delavk omenjenega vrtca. 

 

Izvajanje prednostne naloge smo začele s postavitvijo splošnih in specifičnih ciljev, kar smo 

prikazale s shemo. Vseh osem ciljev spodbuja razvoj grafomotorike. 
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Slika 3: Shema splošnih in specifičnih ciljev 

 

SPLOŠNI CILJI 

                                                         socializacija 

razvoj predbralni sposobnosti 

razvoj predpisalnih sposobnosti 

 

ITG 

prostorska in časovna orientacija (organizacija) 

poznavanje lastnega telesa 

graditev odnosa do drugih 

 

GRAFOMOTORIKA 

 

ritem                                                                                                      poslušanje 

prostor                                                                                                   govor 

gib                                                                                                          branje 

izraz                                                                                                       pisanje 

 

4.1 PRIMERI 

 

 starostna skupina od 1. do 3. leta: 

 

PODROČJE DEJAVNOSTI: ITG, jezik. 

TEMA: Pravljica. 

SPLOŠNI CILJI:  Graditev govorjenega jezika. 

 Graditev pisnega jezika. 

 Prostorska in časovna organizacija ter orientacija. 

 Razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti in spretnosti. 

SPECIFIČNI CILJI: Otrok prepozna dva ritma. 

 Otrok hodi po prostoru brez zaletavanja. 

 Upošteva navodila. 

 Sodeluje pri dejavnosti. 

 Ponovi gib (deli telesa). 
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 Posluša pravljico. 

 Smiselno pripoveduje ob ilustracijah. 

 Odgovarja na vprašanja. 

 Nariše vsebino pravljice. 

 

DEJAVNOST: ITG, seznanjanje z novo pravljico, pogovor ob ilustracijah, otroci so 

odgovarjali na vprašanja. 

 

KAJ SO PRIDOBILI: Med hojo po prostoru so se izogibali eden drugega, za vzgojiteljicama 

so ponavljali gibe, od skupno 12 otrok je 8 otrok vzpostavilo očesni kontakt, vsi so poslušali 

pravljico, 5 jih je aktivno sodelovalo pri obnavljanju pravljice in odgovarjanju na vprašanja, 4 

otroci so pravilno pokazali na ilustracijo in jo poimenovali. 

 

 starostna skupina od 2. do 3. leta: 

 

PODROČJE DEJAVNOSTI: Umetnost v povezavi z naravo. 

TEMA: Bibarije. 

SPLOŠNI CILJI PO ITG: Poznavanje lastnega telesa in graditev odnosa do 

drugih. 

SPECIFIČNI CILJI:  Otrok ponovi gib. 

 Otrok hodi po prostoru. 

  Otrok posluša. 

 Otrok govori bibarijo. 

SPLOŠNI CILJI PO KURIKULU:Opazuje in prepoznava posebnosti pri sebi in drugih. 

Otrok spoznava sebe in svoje telo, njegove dele in njegovo funkcijo. 

Spoznava in dojema telesne sposobnosti in razlike med ljudmi. 

 

SPECIFIČNI CILJI PO KURIKULU:  Otrok preizkuša možnosti gibanja posameznih delov 

telesa. 

 

DEJAVNOST: ITG, uprizarjanje živali in vremenskih pojavov, gibanje ob ritmu bobna, 

nekateri otroci so ponavljali zloge, drugi pa so poskušali posnemati govorjeno besedilo 

vzgojiteljice. 
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KAJ SO PRIDOBILI: Pridobili so izkušnjo gibanja v prostoru (orientacija) in izkušnjo ritma, 

giba, glasu. Delno so osvojili gibe, zloge ter govorjeno besedilo, spoznali pa so instrument, 

ritem, sebe in svoje telo, hkrati pa gradili odnos do drugih – socializacija in harmonizacija 

skupine. 

 

 starostna skupina od 3. do 4. leta: 

 

PODROČJE DEJAVNOSTI:  Vsa področja kurikula, cilji opismenjevanja. 

TEMA:  Gasilci. 

SPLOŠNI CILJI: 

Matematika in likovna umetnost: Razvijanje 

koordinacije glava, roke, prsti (finomotorika). 

 Orientacija na papirju (sredina lista, oblika, tema). 

Jezik:  Pozorno opazovanje »branje slik«. 

Pripovedovanje, razmišljanje, sklepanje, 

strukturiranje. 

Plesna umetnost in jezik:  Poslušanje, govorjenje, koordinacija (roke, telo). 

Plesna umetnost (gibanje):  Poslušanje, govorjenje, pisanje.      

SPECIFIČNI CILJI:  

Matematika in likovna umetnost: Otrok nariše krog, 

spiralo. 

 Otrok riše po navodilih in doživetju. 

Jezik: Otrok samostojno pripoveduje, opisuje, pove svojo rešitev (sklepa oziroma si domišlja), 

odgovarja na vprašanja (govorna razvitost).  

Plesna umetnost in jezik:  Otrok izvaja funkcionalne gibe. 

 Dejavnost izvaja v ritmu (telo, roke, noge). 

 Z gibi telesa in mimiko ponazarja doživeto vsebino in   

 pripoveduje ob doživetem. 

Plesna umetnost: Otrok formira »kačo«. 

 Otrok počaka na rep kolone. 

 Otrok se drži za roke. 

 Hodi v ritmu. 

 Otrok v skupini formira spiralo. 
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DEJAVNOSTI: ITG, otrok v ritmu hodi po prostoru, vzpostavi očesni stik , gibalno izraža 

doživeto vsebino, otrok se postavi v vlogo pripovedovalca, ob različnih parnih sličicah 

ugotavlja začetek in konec dogodka, išče svojo rešitev problema, nariše krožnico (otroci jo 

med izvajanjem ITG-ja doživijo z lastnim telesom), otrok riše na tleh in na večjem formatu 

papirja. 

 

KAJ SO PRIDOBILI: Iz otroških izdelkov je vidna posameznikova orientacija na lastnem  

telesu in na papirju. Otroci so samostojno pripovedovali, opisovali, odgovarjali na vprašanja, 

povedali svojo rešitev problema (spodbujanje razvoja kognitivnih sposobnosti sklepanja, 

pomnjenja, pozornega poslušanja). Razširili so si besedni zaklad in spoznali posebnosti v 

govoru. Otrok se z različnih položajev orientira v prostoru, spozna njegove meje (zunanjost, 

notranjost), skupaj z vrstniki otrok osvoji matematične pojme (zgoraj, spodaj, levo, desno), 

hodi v ritmu, oblikuje »kačo« in spiralo (jo zavije in odvije), hkrati pa razvija sposobnost 

socializacije in harmoničnosti. 

 

 starostna skupina od 4. do 5. leta: 

 

PODROČJE DEJAVNOSTI: ITG, Kurikulum: jezik, cilji opismenjevanja. 

TEMA:                       Letni časi. 

SPLOŠNI CILJI:        Graditev govorjenega jezika. 

                                   Graditev pisnega jezika. 

                                   Prostorska in časovna organizacija in orientacija. 

                                   Razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti in spretnosti. 

SPECIFIČNI CILJI:  Otrok pokaže in posnema gib. 

                                   Razvijanje grafomotoričnih spretnosti. 

                                   Samostojno in smiselno nadaljevanje povedi. 

                                   Nadaljevanje misli predhodnika. 

                                   Odgovarjanje na vprašanje (z eno besedo, oblikuje poved). 

 

DEJAVNOST: ITG, pogovor o zimskih radostih (kaj delamo na snegu), vsak otrok z 

gibanjem prikaže eno dejavnost na snegu (otroci so v krogu), večkratno pripovedovanje 

pravljice, igra vlog po pravljici, izmišljanje in nadaljevanje pravljice v manjših skupinah (4 do 

5 otrok). 
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KAJ SO PRIDOBILI: Razvoj kognitivnih sposobnosti (domišljija, pomnjenje, sklepanje), 

razvoj gibalnih sposobnosti, pridobili so na prostorski orientaciji, razvijali so grafomotoriko, 

zavedali so se funkcije pisnega jezika (zapis in ponovno branje zapisanega), razvijali so 

sposobnost poslušanja. 

 

 starostna skupina od 5. do 6. leta: 

 

PODROČJE DEJAVNOSTI: Jezik v povezavi z ostalimi področji kurikuluma. 

TEMA:                         Debela repa. 

SPLOŠNI CILJI:         Graditev govorjenega jezika. 

                                     Graditev pisnega jezika. 

                                     Prostorska in časovna organizacija ter orientacija. 

                                     Spoznavanje simbolov pisnega jezika. 

                                     Razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti in spretnosti. 

                                     Hoja v treh različnih ritmih in treh nivojih. 

                                     Pobiranje po prostoru. 

                                     Prečesavanje prostora, oblikovanje in funkcionalni gib. 

                                     Razvrščanje glede na število (1−6). 

SPECIFIČNI CILJI: 

Jezik                             Otrok posluša pravljico v temeljnem jeziku. 

(materni in tuj):            Otrok posluša pravljico v tujem jeziku. 

                                     Otroci ob slikah obnovijo pravljico v temeljnem jeziku. 

                                     Otrok izbere vlogo in jo smiselno odigra. 

                                     Vidi funkcijo pisanja. 

                                     Vidi, da so črke različne. 

                                     Primerja besede. 

                                     Preslika besedo. 

                                     Najde pripadajočo besedo. 

                                     Ima interes za črke. 

                                     Kartoteko zna uporabiti. 

                                     Manjkajočo besedo pravilno vstavi v plakat. 

Umetnost:                    Otrok hodi v različnih smereh (nazaj-naprej, levo-desno). 

                                     Otrok hodi v različnih nivojih (nizek, srednji, visoki). 

                                     Otrok v koloni in ritmu prečeše prostor (širina, višina, dolžina). 
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                                     Otrok v krogu izvaja funkcionalne gibe, ki ponazarjajo dogajanje v  

                                     pravljici. 

                                     Otrok glede na dano navodilo oblikuje skupine po 2, 3, 4, 5 ali 6. 

 

DEJAVNOST: Prvi otrok pripoveduje pravljico ob slikah, drugi otrok jo ob slikah v 

temeljnem jeziku obnovi. Vzgojiteljica pove pravljico v nemškem jeziku, skupaj z otroki jo v 

nemškem jeziku tudi obnovijo in zaigrajo igro vlog. Otroci z vzgojiteljico pripravijo 

kartončke za kartoteko, skupaj izberejo slike ključnih besed (lahko jih tudi narišejo), 

kartončke predstavijo, poimenujejo, nato ugotovijo, da so pod slikami napisi, skupaj 

preberejo, kaj piše in besede prepišejo na trakove. S kartoteko se pozneje igrajo na različne 

načine, v različnih oblikah dela. Ker je projekt potekal skozi celo šolsko leto, so otroci iste 

skupine izdelali na to temo tudi plakat in lutke. Pozneje so z lutkami igrico zaigrali. Ker 

otroška domišljija nima meja, so izdelali še igrico Spomin (namesto sličic je bila na ploščicah 

zapisana beseda). 

 

Pri izvedbi ITG-ja so se otroci ob ritmu in različni jakosti bobna sprehajali po prostoru. Glede 

na ritem in jakost zvoka bobna so se otroci gibali v treh nivojih, ritem so izvajali na mestu ali 

pa v gibanju po prostoru (v koloni, posamično ali v skupinah). Hodili so po ravnih in po 

krivih linijah na tleh. Črtam na tleh so sledili s prsti, nato so v prostoru iskali še druge črte, 

pozneje pa to znanje uporabili pri risanju črt na papir, s kredami na tla in pri prerisovanju 

besed. Poleg bobna je vzgojiteljica uporabljala tudi CD z glasbo Rondo Veneziano, otroci so 

se ob glasbi pobirali v »kačo«, prečesali so prostor in oblikovali krog. Izvajali so tudi 

funkcionalni gib glede na dogajanje v pravljici.  

 

KAJ SO PRIDOBILI: Otroci so razvijali kognitivne sposobnosti in učne strategije 

(pomnjenje, sklepanje, predvidevanje, iskanje smisla zgodbe, pozorno opazovanje in 

poslušanje). Iz konteksta pripovedovalčeve mimike in tona glasu je otrok sklepal, predvideval 

in dojel smisel zgodbe.  

 

Glede na svojo starost in kognitivne sposobnosti so otroci pridobili različne stopnje znanja. 

Pokazalo se je, da ima večina otrok željo po spoznavanju črk, večina jih zna tudi preslikati, 

polovica otrok je razumela funkcijo pisanja, ravno toliko otrok se zaveda, da se črke med 

seboj razlikujejo, petina otrok zna uporabiti kartoteko in z njo samostojno rokovati. 
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Tudi na plakat zna več kot polovica otrok vstaviti manjkajočo besedo, večina od njih si 

pomaga s poskušanjem. Preglavice jim povzročajo daljše besede. 

 

Pri izvajanju ITG-ja so se pokazale težave pri prenosu iz tridimenzionalnega na 

dvodimenzionalni prostor. Te težave ima kar tri četrtine otrok iz skupine, polovica otrok pa se 

še vedno zaletava. Več kot polovica otrok vzpostavi očesni kontakt, ravno toliko pa tudi izraz. 

 

4.2 PRIMERJAVA PRIMEROV DOBRE PRAKSE 

 

Iz predstavljenih primerov dobre prakse je lepo razvidno, kako poteka vertikala razvoja 

predbralnih in predpisalnih sposobnosti predšolskih otrok. 

 

V vseh starostnih skupinah je prisoten izraz telesa ob glasbi, ki je osnova konvergentne 

pedagogike, saj pripomore k celovitemu razvoju otroka tako na gibalnem, kognitivnem in 

emocionalnem področju. 

 

S primeri sem poskušala prikazati, na kakšen način s pomočjo konvergentne pedagogike pri 

otrocih razvijamo sposobnosti poslušanja, pomnjenja, sklepanja, razvoja govora, 

finomotorike, grafomotorike, krepitve samozavesti in socializacije. 

 

V starostni skupini od enega do treh let je bil poudarek na poslušanju in razumevanju, na 

socializaciji, spoznavanju (orientaciji) lastnega telesa in pozneje na orientaciji v prostoru. 

 

Pri otrocih v starosti od dveh do treh let je bil še vedno poudarek na poslušanju in 

razumevanju, orientaciji na lastnem telesu in prostoru ter socializaciji. 

 

Otroci od tretjega do četrtega leta so že pokazali napredek s prenosom orientacije s telesa in 

prostora na papir, s samostojnim pripovedovanjem in osvojitvijo matematičnih pojmov 

(zgoraj, spodaj, levo, desno, narišejo krožnico na papir in jo oblikujejo s telesom). Tudi pri tej 

starosti je velik poudarek na socializaciji. 

 

Skupina otrok starih od štiri do pet let poleg samostojnega pripovedovanja zgodbe le-to že 

zapleta in razpleta po svoje, izmišlja si različna nadaljevanja in zaključke ter zna to prikazati 
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tudi z igro vlog, začne pa se zavedati tudi funkcije pisnega jezika. Socializacija je prisotna 

tudi pri tej starosti. 

 

Najstarejši otroci, v starosti od pet do šest let, pa že kažejo jasno zanimanje za črke, jih tudi 

prepoznajo, prav tako krajše besede, zavedajo se funkcije pisnega jezika, pojavi se tudi 

sposobnost preslikave črk. Sposobni so izdelati različne didaktične pripomočke, kot sta 

kartoteka in plakat ter ju tudi smiselno uporabljati. Pri tem je seveda potrebna velika 

sposobnost socializacije. 

 

Poleg ITG-ja in socializacije se v vseh skupinah pojavlja tudi razvoj kognitivnih sposobnosti, 

govora, gibanja, fino- in grafomotorike, otroci krepijo samozavest in se vsestransko razvijajo. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

 

5.1 CILJ 

 

Cilj empiričnega raziskovanja je bil predstaviti strategije, ki v konvergentni pedagogiki 

spodbujajo otrokove predbralne in predpisalne sposobnosti. V diplomskem delu sem želela 

ugotoviti tudi, na kakšen način poteka razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti 

predšolskih otrok v vrtcu, v katerem se izvaja program konvergentne pedagogike in njen vpliv 

na poznejšo pismenost. 

 

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Da bi prišla do želenih rezultatov, sem strokovnim delavkam v vrtcu Hansa Christiana 

Andersena, Enota Lastovica, v anketnem vprašalniku postavila naslednja vprašanja: 

1 Na kakšen način v konvergentni pedagogiki razvijamo predbralne in predpisalne 

sposobnosti v mlajši in na kakšen način v starejši starostni skupini? 

2 Katera metoda je po vašem stališču primernejša za razvoj predbralnih in predpisalnih 

sposobnosti (konvergentna, klasična)? 

3 Na katerem področju se kažejo prednosti konvergentne pedagogike (govornem, pisnem, 

kognitivnem, emocionalnem)? 

4 S katero metodo preverjate napredovanje otrok? 

 

5.3 RAZISKOVALNA METODA 

 

Za interpretacijo podatkov sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

5.4 VZOREC 

 

V anketi je sodelovalo 17 strokovnih delavk Vrtca Hansa Christiana Andersena, Enota 

Lastovica. 
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5.5 OBDELAVA PODATKOV 

 

Za obdelavo podatkov sem uporabila program Microsoft Office Word. 

 

5.6 INTERPRETACIJA 

 

Z raziskavo o poteku razvoja predbralnih in predpisalnih sposobnosti po načelih konvergentne 

pedagogike v Vrtcu Hansa Christiana Andersena sem prišla do zelo podobnih odgovorov, 

brez odstopanj. 

 

Na prvo vprašanje, na kakšen način v konvergentni pedagogiki razvijamo predbralne in 

predpisalne sposobnosti v mlajši in na kakšen način v starejši starostni skupini, so mi vse 

strokovne delavke, ki so sodelovale v empiričnem delu diplomskega dela (17 od 17, torej 100 

%), odgovorile, da starost otrok pomeni le različen metodično-didaktičen pristop, primeren 

njihovi razvojni stopnji, cilji pa so isti (socializacija, razvijanje govornega in pisnega jezika). 

V konvergentni pedagogiki ne uporabljamo posebnih grafomotoričnih vaj, pač pa izhajamo iz 

izražanja telesa ob glasbi (ITG), ki je podlaga za prenos iz 3D na papir, mivko, asfalt … 

 

Za razvoj finomotorike in gibljivosti zapestja ter drže pisala nam je v pomoč risanje, slikanje, 

manipuliranje z gnetljivimi stvarmi. V skupinah z mlajšimi otroki poteka razvoj sposobnosti 

preko igre, učijo se prepoznavanja znakov (predvsem svojih v garderobi), pomen besed 

spoznavajo preko slikanic, pri starejših otrocih pa je več dejavnosti vezanih na pripravo 

pisanja. 

 

Te dejavnosti so: pisanje po nareku otroka (zgodba, izmišljanje nove zgodbe), kartoteka, 

plakat, Spomin (pisane, tiskane črke), izdelava knjige, izdelava stripa, ustvarjanje svoje 

zgodbe, predstave, izdelave delovnih listov s pomočjo otrok (njihove ideje). 

 

Na drugo vprašanje, katera metoda je primernejša za razvoj predbralnih in predpisalnih 

sposobnosti, konvergentna ali klasična, so ravno tako kot na prvo vprašanje vse strokovne 

delavke, ki so bile vključene v raziskavo (17 od 17, 100 %), odgovorile, da je po njihovem 

mnenju primernejša konvergentna metoda. 
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Tudi pri tretjem vprašanju, ki se je nanašalo na to, na katerem področju se kažejo prednosti 

konvergentne pedagogike, so bile vse strokovne delavke enotne (17 od 17, 100 %), da se 

prednosti konvergentne pedagogike kažejo na vseh področjih otrokovega razvoja, še posebej 

na gibalnem in emocionalnem, kjer naj bi se izboljšala samopodoba otroka. Otrok postane 

kompetentnejši, izboljša pa se tudi njegovo kritično razmišljanje. 

 

Na vprašanje, s katerimi metodami strokovne delavke, ki delajo po načelih konvergentne 

pedagogike, preverjajo napredovanje otrok, so vprašane odgovorile, da ga preverjajo večkrat 

letno. V pomoč so jim »ček lista«, opazovanje, dokumentiranje in preverjanje napredka in 

vodenje portfolia za vsakega otroka posebej. Napredek ugotavljajo tudi na podlagi 

zastavljenih ciljev na začetku in doseženih ciljev ob koncu šolskega leta. Tudi pri odgovoru 

na to vprašanje so vse odgovorile enako, torej od 17 strokovnih delavk, ki delajo po načelih 

konvergentne pedagogike, jih je 17 oziroma 100 % odgovorilo, da vse preverjajo 

napredovanje otrok na enake načine. 
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6 SKLEP 

 

Za razvoj pismenosti na različnih ravneh razumevanja je bistvenega pomena premišljeno in 

sistematično spodbujanje t. i. porajajoče se pismenosti v predbralnem in predpisalnem 

obdobju ter v zgodnjem bralnem in pisalnem obdobju, ko se v otroku razvijajo različna 

znanja, delne spretnosti in sposobnosti, ki so sestavni deli celovite zmožnosti branja in 

pisanja. V ta namen je v tem obdobju izjemno pomembno spodbujanje otrokovega govornega 

razvoja in pogost ter kakovosten stik s simbolnim (pisnim) jezikom (M. Cotič, V. Medved 

Udovič, 2011: 11, 12). 

 

S sodobnimi pristopi poučevanja jezika v vrtcu in osnovni šoli uresničujemo cilje in načela 

komunikacijskega pristopa pri učenju jezikov kot najsodobnejšega jezikovno˗didaktičnega 

pristopa (prav tam). 

 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s konvergentno pedagogiko, pravijo, da se predbralne in 

predpisalne sposobnosti začnejo razvijati že v zgodnjem predšolskem obdobju in da ima 

otrokov razvoj zgodnje pismenosti pomembno vlogo pri poznejšem opismenjevanju.  

 

Avtorji konvergentne pedagogike trdijo, da morajo biti pristopi poučevanja sodobni, zato 

zagovarjajo stališče, da se morajo strokovni delavci nujno izobraževati. 

 

Z diplomskim delom sem želela konvergentno pedagogiko na kratko predstaviti in osvetliti, 

saj mislim, da je premalo poznana in da se o njej premalo govori, kar ima za posledico to, da 

se naši predšolski otroci in otroci v prvem triletju osnovne šole v nekaterih izobraževalnih 

ustanovah pisanja in branja še vedno učijo po sistemu opismenjevanja od simbola (črke) k 

besedi. 

 

Na ta način otroku ne omogočimo kreativnosti in optimalnega razvoja. 

 

Pedagoški principi, ki jih zastopata konvergentna pedagogika in metodologija, ki jo predlaga, 

imajo za cilj vzgojiti humanistično oblikovano, ustvarjalno, čustveno uravnoteženo in 

komunikativno osebnost, ki bo sposobna, da se sama izpopolnjuje in dograjuje (Wambach, 

Wambach, 1996: 9). 
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