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Povzetek 

Definicija pismenosti se je skozi čas spreminjala. Nanjo so vplivale spremembe v družbi, 

globalizacija in razvoj tehnike. Prve definicije so pismenost opredeljevale predvsem kot 

sposobnost branja in pisanja, novejše pa so bolj kompleksne; govorimo tudi o več vrstah 

pismenosti: bralna, matematična, statistična, naravoslovna, okoljska, čustvena, medkulturna, 

estetska, družinska, informacijska, pravna … Funkcionalna pismenost v tem kontekstu 

izstopa kot nekakšna krovna pismenost. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge so obravnavane različne vrste pismenosti s poudarkom 

na funkcionalni pismenosti vzgojiteljic in vzgojiteljev. 

 

Namen diplomske naloge Funkcionalna pismenost vzgojiteljic je raziskati raven funkcionalne 

pismenosti vzgojiteljic oz. vzgojiteljev v nekaterih slovenskih vrtcih in v prvih dveh razredih 

OŠ. V ta namen so bila postavljena raziskovalna vprašanja, na katera smo skušali odgovoriti 

s pomočjo analize anketnih vprašalnikov. Analiza je pokazala pomemben vpliv formalne 

izobrazbe vzgojiteljic na uspešnost reševanja nalog na anketnem vprašalniku. 

 

 

Ključne besede: funkcionalna pismenost; pismenost odraslih; vzgojitelj predšolskih otrok. 
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Abstract 

Definition of literacy has been constantly changing. It has been influenced by changes in 

society, globalisation and development of technology. Literacy was at first defined mostly as 

ability of reading and writing. However, recent definitions are more complex; moreover, there 

are may kinds of literacy: reading, mathematical, statistical, natural science, environmental, 

emotional, intercultural, aesthetic, family, informational, legal etc. Functional literacy stands 

out in this context as a sort of a cover literacy. 

  

Theoretical part of this thesis discusses various kinds of literacy with emphasis on the 

functional literacy of preschool teachers. 

  

The aim of the thesis Functional Literacy of Preschool Teachers is to research the functional 

literacy level of teachers in some of the kindergartens and first classes of primary school in 

Slovenia. For this purpose, research questions have been framed. Results were obtained by 

analysing the survey questionnaires. The analysis showed an important influence of formal 

education of preschool teachers on the way tasks included in the questionnaire were solved. 

 

Key words: functional literacy; adult literacy; preschool teacher. 
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Uvod 

Zelo malo verjetno je, da se bo našel kdo, ki pismenosti ne bi imel za vrednoto. Redkokdo pa 

najbrž v zvezi s pismenostjo pomisli še o čem drugem kot predvsem o posameznikovi 

zmožnosti branja in pisanja ter morda še računanja. 

 

Kakor je kompleksna družba 21. stoletja, tako kompleksno je postalo tudi naše 

komuniciranje. To je vse bolj večkodno, obseg tistega, čemur običajno rečemo "splošna 

izobrazba", se hitro povečuje. Posameznik mora za uspešno vključevanje v družbo, delovno 

okolje in za lasten razvoj obvladovati vse več področij. Strokovnjaki zato govorijo o več 

vrstah pismenosti. Strinjajo se, da število pismenosti narašča, glede točne številke in 

poimenovanj pa si niso enotni. 

 

Pismenost (takšna ali drugačna) ima v vzgoji in izobraževanju velik pomen, saj je osrednji 

koncept in kompetenca v okviru razmisleka o njunem pomenu in kakovosti (Rutar, 2011: 

474). Prav posebno mesto ima predopismenjevanje otrok pred vstopom v šolo. Pri tem je 

nujna predpostavka, da je pismen tudi vzgojitelj, a pri tem ne govorimo le o besedilni 

pismenosti, ampak tudi o naravoslovni, okoljski, čustveni, medkulturni, estetski … 

pismenosti. Kompleksnost pismenosti zahteva nove strategije učenja in predrugačenje 

miselnih struktur in vzorcev, da jih lahko usvojimo, in prav pri tem ima zgodnje učenje velik 

pomen. 

 

Namen te diplomske naloge je predstaviti kompleksnost pojma pismenost, njegovo 

razčlenitev in aplikativno komponento – funkcionalno pismenost – s poudarkom na 

funkcionalni pismenosti vzgojiteljev. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave 

funkcionalne pismenosti vzgojiteljic iz nekaterih slovenskih vrtcev in prvih dveh razredov OŠ. 
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I.  TEORETIČNI DEL 

1  Pismenost 

[písmenost -i ž (ˆi) 1. znanje branja in pisanja] (SSKJ, http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html). 

Definicija pismenosti se je skozi čas spreminjala. Nanjo so vplivale spremembe v družbi, 

globalizacija in razvoj tehnike. Prve definicije so pismenost opredeljevale predvsem kot 

sposobnost branja in pisanja, novejše pa so bolj kompleksne; govorimo tudi o več vrstah 

pismenosti. Možina (2001: 3) pismenost v sodobni družbi opredeli kot kompleksno 

»spretnost, ki se je ne da smiselno določiti z enim sami standardom, sestavlja jo vrsta 

spretnosti potrebnih za razumevanje in rabo tiskanih in pisnih informacij na različnih 

področjih človekovega delovanja«. 

  

Unesco je leta 1951 pismenost opredelil kot »sposobnost osebe, ki lahko z razumevanjem 

prebere in napiše kratko, preprosto besedilo o vsakdanjem življenju« (The Literacy 

Dictionary, 1995, v: Skubic, 2010: 92). Že pet let kasneje (1956) je bila definicija dopolnjena 

(dodan ji je bil prislov funkcionalno): »Oseba je funkcionalno pismena takrat, kadar obvladuje 

znanje in spretnosti branja in pisanja, ki ji omogočajo učinkovito funkcioniranje v vseh 

okoliščinah, v katerih se zahteva obvladovanje pismenosti« (Baker in Street, 1996, v: Možina 

idr., 2000, v: prav tam: 92). Leta 1962 je bilo branju in pisanju v Unescovi definiciji 

funkcionalne pismenosti dodano še računanje (prav tam). 

 

Pismenost je »sposobnost razumevanja in uporabe informacij iz različnih pisnih virov za 

delovanje v vsakodnevnih dejavnostih odraslih v družini, na delovnem mestu in okolju ter za 

doseganje lastnih ciljev in za razvoj lastnega znanja in potenciala« (Možina, 2001: 3). 

 

Nacionalna komisija za razvoj pismenosti (v Sloveniji) je leta 2006 pripravila Nacionalno 

strategijo za razvoj pismenosti (2006: 7). V njej je pismenost opredeljena kot »trajno 

razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme 

simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, 

šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti 

posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v 

poklicnem in družbenem življenju. Poleg zmožnosti branja, pisanja in računanja, ki veljajo za 

temeljne zmožnosti pismenosti, se danes poudarja tudi pomen drugih zmožnosti (npr. 

poslušanje) in novih pismenosti, kot so informacijska, digitalna, medijska pismenosti in 
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druge, ki so pomembne za uspešno delovanje v družbi.« S to definicijo se strinjajo tudi 

vplivni raziskovalci pismenosti »(npr. Chall, Hoggard, Roehler in Duffy), (ki) so precej 

enotnega mnenja, da moramo pismenost razumeti kot proces, kot gibanje od osnovnega 

znanja pismenosti do njene kritične uporabe« (Gradišar, 2000: 152). 

 

Leta 1966 je UNESCO 8. september razglasil za mednarodni dan pismenosti. 

 

 

1. 1  Vloga in pomen pismenosti 

Morda se komu postavi vprašanje, zakaj tolikšen poudarek na pismenosti (odraslih). Zakaj 

svetovni dan pismenosti (8. september), zakaj Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 

zakaj vlaganje v izobraževanje, zakaj opismenjevanje v državah tako imenovanega tretjega 

sveta … Odgovor zgoščeno podaja E. Možina (2000: 20): »Pismenost je zelo vpeta v 

življenje odraslih ljudi, v vsakodnevnem življenju in pri delu se nenehno srečujemo z 

različnimi povečini tiskanimi informacijami, število virov, iz katerih dobivamo informacije, pa 

se povečuje. V zasebnem in delovnem okolju moramo izbirati med številnimi informacijami iz 

različnih virov zato, da lahko sprejemamo odločitve, npr. izpeljemo nakup, poiščemo 

primerno službo, odpremo bančni račun, gremo na počitnice ali vpišemo otroka v šolo ipd. 

/…/ Pismenost je v sodobni družbi postala sredstvo in pogoj za opravljanje različnih vlog, ki 

jih imamo odrasli kot starši, delavci in državljani in za nenehno učenje in sprejemanje novega 

znanja in informacij. Od tega, koliko smo pismeni, je v precejšnji meri odvisno, kako uspešni 

bomo pri opravljanju teh vlog in na tej ravni je pismenost pomembna za posameznika. /…/ 

Pisni dosežki /…/ se odražajo na trgu dela tako na ravni posameznika kot tudi na ravni 

države«. Stopnja pismenosti države je glavno merilo pri določanju vrednosti človeškega 

kapitala, saj je pismene ljudi ceneje izučiti kot nepismene, višja pismenost pa pomeni tudi 

več priložnosti za zaposlitev, večjo samozavest posameznika, večjo iznajdljivost ipd. 

 

 

1. 2  Pismenost v Sloveniji 

»Ob popisu prebivalstva leta 1991 smo o pismenosti spraševali le tiste prebivalce, stare 15 

let ali več, ki niso imeli nobene šolske izobrazbe ali pa so končali od 1 do 3 razrede osnovne 

šole. Med vprašanimi prebivalci je bilo v Sloveniji 7234 nepismenih ali 0,46 %: med prebivalci 

brez izobrazbe jih je bilo nepismenih 60 %, med tistimi z enim ali tremi razredi osnovne šole 

pa jih je bilo nepismenih 7 %. Ob popisu prebivalstva leta 2002 v Sloveniji o nepismenosti 

nismo več spraševali, ker ta pojav za Slovenijo ni več statistično značilen, poleg tega pa je 
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osnovnošolsko izobraževanje že več desetletij obvezno« (Kaluža, 2005;  

http://www.stat.si/novice_poglej.asp?ID=698). Pri tem je pomembno poudariti, da so na 

Statističnem uradu republike Slovenije raziskovali pismenost zgolj z vidika sposobnosti 

»pisati in brati z razumevanjem kratkih stavkov v posameznikovem vsakdanjem življenju« 

(prav tam). 

 

»Andragoški center Slovenije je leta 1998 izpeljal prvo nacionalno raziskavo pismenosti 

odraslih, skupaj z 22 drugimi državami, povečini članicami OECD1. Izsledki raziskave so 

pokazali veliko zaostajanje Slovenije na področju pismenosti za razvitimi državami Evrope in 

Amerike, saj se je večina odraslega prebivalstva v Sloveniji po pisnih dosežkih umestila na 

najnižje ravni pismenosti. /…/ Če na pismenost gledamo kot na kulturno dobrino, se odpira 

vprašanje, ali gre za civilizacijski zaostanek Slovenije za drugimi kulturnimi okolji in kaj ta 

zaostanek pomeni za duhovni razvoj dežele in za ohranitev nacionalne identitete, jezika in 

kulture. Z vidika zaloge kapitala izobrazbe, katere kakovostni del je pismenost, s čimer se 

razume predvsem uporabnost znanja prebivalcev, se zastavlja vprašanje, kako bo država s 

takim človeškim kapitalom zagotavljala blaginjo in gospodarski razvoj v informacijski družbi, 

ki temelji na znanju« (Možina, 2000: 18). Raziskava temelji na metodi »odprtih odgovorov, 

ker v večji meri odraža okoliščine, v katerih odrasli uporabljajo pisne spretnosti« (prav tam: 

20), in se je ukvarjala »z merjenjem pisnih spretnosti odrasle populacije, ki jih s testiranjem 

razvršča v ravni2 in pri tem za preizkus pismenosti uporablja probleme in naloge iz 

resničnega življenja. Temelji na teoriji branja, ki omogoča razvrščanje nalog po težavnosti. 

Posebnost raziskave je v možnosti, ki jo dajejo vse naloge skupaj, da z veliko verjetnostjo 

lahko napovedo, ali bo anketirana oseba sposobna ravnati z nepoznanimi besedili, ki imajo 

enake težavnostne značilnosti. Prav sposobnost ravnanja v novih okoliščinah je tisto 

strateško orodje za posameznika in narod, ki omogoča inovativnost, prilagajanje in nenehno 

učenje. Raziskava pismenosti torej ne ugotavlja, ali znajo odrasli sploh brati, pisati in 

računati, da lahko odgovorijo na neko vprašanje v testu. Sposobnost natančnega in 

kritičnega branja pisnega gradiva in iskanje želenih informacij in podatkov je visoko cenjena 

spretnost v svetu dela. /…/ Strokovnjaki v raziskavi se na splošno strinjajo, da je za potrebe 

tehnološko razvite družbe potrebno znanje in spretnosti na 3. ravni pismenosti« (prav tam: 

20–21). Anketiranci so se preizkusili v besedilni, dokumentacijski in računski pismenosti. 

                                                
1 OECD – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki združuje 34 gospodarsko 

najrazvitejših držav na svetu. Slovenija je članica OECD od julija 2010 (Vlada RS, dostopno na www. 

vlada.si/teme_in_projekti/slovenija_v_ oecd/). 
2 V raziskavi so bili anketiranci glede na rezultate razvrščeni v pet ravni, pri čemer je 1. raven najnižja, 

4. in 5. pa sta najvišji. 
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Slovenija se je med dvaindvajsetimi državami uvrstila med zadnjih pet. »Ob predpostavki, da 

je 3. raven pismenosti ustrezna za potrebe tehnološko razvite družbe, potem ugotavljamo, da 

od 65 do več kot 70 odstotkov odrasle populacije v Sloveniji nima zadostnega znanja in 

spretnosti za ravnanje z informacijami, ki jih vsebujejo različne vrste besedil, obrazci in 

slikovno prikazani podatki, ter za uporabo računskih operacij v vsakodnevnih okoliščinah. Pri 

tem gre predvsem za pomanjkanje tistih spretnosti, ki omogočajo iskanje in razumevanje 

informacij iz različnih pisnih virov in njihovo uporabo v novih okoliščinah« (prav tam: 23). 

 

1. 2. 1  Raziskava PISA 2009 

PISA je kratica za Programme for International Student Assessments oziroma Program 

mednarodne primerjave dosežkov učencev, ki se izvaja pod okriljem OECD in meri dosežke 

dijakov in učencev v matematični, naravoslovni in bralni pismenosti ter pri problemskih 

nalogah. Vsako leto je poudarek na drugem področju. Od leta 2000 pa do 2012 je bilo 

izvedenih pet ciklov raziskav (www.ekonomska-ms.si/index.php/projekti/mednarodna-

raziskava-pisa-2012). »Slovenija je v začetku leta 2004 pristopila k izvajanju projekta 

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA, ko se se začele priprave na 

izvedbo cikla raziskave PISA 2006« (PEI, 193.2.222.157/Sifranti/InternationalProject.aspx 

?id=15). 

 

»Namen raziskave PISA je zajeti podatke o kompetentnostih učencev, ki jih potrebujejo za 

svoje življenje, poklicno in zasebno, in ki so pomembne tako za posameznika kot za celotno 

družbo. Torej, ni posebej usmerjena na merjenje rezultatov šolskih kurikulov. To na nek 

način omejuje možnosti raziskovanja povezav med razlikami v dosežkih učencev in razlikami 

v načrtovanih in izvedenih kurikulih v posameznih državah ali med državami. Hkrati pa z 

zajemom populacije 15-letnih učencev ne glede na stopnjo šolanja3 omogoča učinkovito 

merjenje rezultatov šolskih sistemov in primerjavo teh rezultatov med državami« (prav tam). 

 

Raziskava PISA 2009 je vključevala 470 000 učenk in učencev, dijakinj in dijakov iz 65 držav 

(Štraus, 2011, http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/med- 

narodno/OECD_seminar/Gradivo_OECD_Straus.pdf). »V glavni raziskavi, ki je potekala od 

16. marca do 24. aprila 2009 je sodelovalo 7764 dijakov iz 321 srednješolskih izobraževalnih 

programov in 46 učencev iz 24 osnovnih šol« (PISA 2009 a, http://193.2.222.157/ 

UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PISA/PISA2009/Podrobnosti_o_raziskavi_PISA

_2009.pdf). 

                                                
3 Torej ne glede na to ali so s 15 leti še v OŠ ali že v SŠ. 
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Poudarek raziskave 2009 je bil na bralni pismenosti. S tega področja je bilo dve tretjini 

vprašanj, s področja matematike in naravoslovja pa po ena šestina vprašanj. Raziskovali so, 

kako dobri so učenci pri iskanju preprostih informacij, pri interpretiranju besedila in pri 

razmišljanju o prebranem. 

 

Rezultati so pokazali naslednje: »V Sloveniji 79 % učencev dosega temeljne bralne 

kompetence, v povprečju v OECD je teh učencev 81 %, v EU pa 82 %. Temeljne bralne 

kompetence (2. raven branja) učencem omogočajo nadaljevanje učenja na vseh področjih in 

s tem tudi uspešno in učinkovito delovanje v vsakdanjem življenju. 55 % slovenskih učencev 

dosega 2. ali 3. raven bralnih kompetenc. Najvišje bralne kompetence dosega 0,3 % 

slovenskih učencev, v OECD 1,0 % in v EU 0,6 %. /…/ Slovenski učenci so v povprečju 

dosegli 483 točk, kar je manj kot v OECD (494 točk) in EU (489 točk), pa tudi 11 točk manj 

kot leta 2006. /…/ Slovenske učenke so v povprečju dosegle več točk (511 točk) kot učenci 

(456 točk). Razlika med spoloma v Sloveniji (55 točk) je večja kot v OECD (39 točk) in EU 

(42 točk). Temeljne bralne kompetence izkazuje 89 %  slovenskih učenk in 69 % učencev. 

Učenke (75 %) v povprečju bolj pogosto izkazujejo veselje do branja kot učenci (46 %)« 

(PISA 2009b, Pedagoški inštitut, 2010, http://193.2.222.157/UserFilesUpload/file/ 

raziskovalna_dejavnost/PISA/PISA2009/PISA2009_prviRezultati.pdf). 

 

Raven pismenosti med slovenskimi 15-letniki je glede na rezultate raziskave PISA 2009 skrb 

vzbujajoča, zlasti je nerazveseljiv padec za 11 točk na lestvici glede na rezultate raziskave 

PISA 2006. »Rezultati raziskave PISA 2009 kažejo na to, da so učenci z višjimi dosežki tisti 

učenci, ki radi berejo in dnevno berejo tudi za zabavo. V Sloveniji znaša razlika v dosežkih 

med učenci, ki radi berejo, in učenci, ki ne berejo radi, 98 točk, kar je več kot ena raven 

lestvice. Največji razkorak (53 točk) je med učenci, ki nikoli ne berejo za zabavo, in učenci, ki 

vsaj nekaj minut dnevno berejo za zabavo. V Sloveniji je kar 40 % učencev odgovorilo, da 

nikoli ne berejo za zabavo, v OECD pa je teh učencev 37 %. Rezultati raziskave PISA 2009 

so tudi pokazali, da je pomembno, da se učenci zavedajo, še bolj pa, da uporabljajo ustrezne 

strategije branja in učenja. Učenci z višjimi dosežki so torej tisti učenci, ki samousmerjajo 

lastno učenje in vedo, kako bodo besedilo razumeli ter si zapomnili in povzeli pomembne 

informacije. Razlika v dosežkih med učenci, ki se zavedajo in uporabljajo ustrezne strategije, 

znaša več kot eno raven na bralni lestvici« (prav tam). 

 

V matematični in naravoslovni pismenosti je po rezultatih PISA 2009 Slovenija rahlo nad 

povprečjem. 
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Daleč najvišje v bralni pismenosti (pa tudi sicer) se je uvrstila kitajska provinca Šanghaj, sledi 

ji Koreja, nato pa Finska. Slovenija (v bralni pismenosti na 32. mestu od 65 držav) je imela 

podobne rezultate kot sosednja Italija, Francija, Grčija, Slovaška, Hrvaška … Na zadnjih 

mestih so Peru, Panama, Azerbajdžan in Kirgizistan. 

 

Rezultati raziskave PISA 2012 še niso dostopni. Poudarek tokratne raziskave je bil na 

matematični pismenosti, posebnost pa je bila v tem, da so učenci in dijaki naloge reševali 

delno v klasični obliki, delno pa z uporabo računalnika. 

 

 

1. 3  Pismenost v svetu 

 

Po podatkih Unesca je danes na svetu skoraj 17 % nepismenih odraslih; dve tretjini od teh 

so ženske, kar vsekakor otežuje uveljavljanje enakopravnosti med spoloma. Še večji izziv 

predstavlja nepismenost med mladimi, saj je število teh ocenjeno na 122 milijonov, od tega je 

60,7 % deklet. Težave s pismenostjo v prihodnosti najverjetneje čakajo tudi 67,4 milijona 

otrok, ki ne obiskujejo šole, saj je pomanjkljiva ali neobstoječa osnovna izobrazba temelj 

nepismenosti (www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/ 
4). 

 

Verjetno ni potrebno posebej poudariti, da je nepismenost ali pomanjkljiva pismenost 

prisotna predvsem v revnih državah Afrike, Azije in Južne Amerike, kjer vodi v začaran krog: 

bolj so ljudje revni, manj možnosti imajo za opismenjevanje – manj so pismeni, bolj verjetno 

je, da bodo prikrajšani za delo, socialne pravice, dostojno življenje … Prav zato so 

prizadevanja raznih človekoljubnih in celo verskih organizacij v teh državah usmerjena v 

ustanavljanje šol in izobraževanje otrok ter ponekod tudi odraslih – s posebnim poudarkom 

na ženski populaciji, ki je po navadi pri šolanju zapostavljena. 

                                                
4 Stran je v angleškem jeziku. Prost prevod avtorice. 
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2  Vrste pismenosti 

Ko je govor o vrstah pismenosti, znanstveniki običajno pridejo v zagato. Definicij je ogromno, 

nekateri se strinjajo z eno, drugi z drugo, nekateri jih razvrščajo hierarhično, drugi jih členijo 

do onemoglosti, vsi pa se bolj ali manj strinjajo z naslednjim: »Ob dekodiranju sporočil 

izkazujemo zmožnost, za katero je težko najti eno samo pravo definicijo, namreč pismenost. 

Konceptov pismenosti obstaja ogromno, število se veča, spreminjajo se s časom, s kulturnim 

in z družbenim okoljem; morda te različne koncepte še najbolje spravimo na skupni 

imenovalec z oznako, da je 'skupek raznolikih, čeprav komplementarnih spretnosti' (Harris in 

Hodges, 1995: 141). V Slovarju pismenosti (ibid.) je seznam 38 tipov različnih pismenosti, 

med njimi najdemo že vizualno pismenost, tudi kulturno (ne pa več- ali medkulturno), tam je 

računalniška, ne pa digitalna; je televizijska, ne pa tehnološka. V petnajstih letih se je 

seznam dodobra dopolnil« (Rot Gabrovec, 2009: 28). 

 

»Ker je vsak dan vse več raznolikih besedil, bodo za smiselno delovanje v 21. stoletju gotovo 

potrebne vse oblike pismenosti na kar najvišji ravni. Možnosti za nova spoznanja o branju, 

pisanju, poslušanju in govoru bodo še naprej bogatile naše poznavanje teh osnovnih 

pismenosti in prinašale nove vpoglede vanje. S tehnološkim razvojem bodo rasle potrebe po 

poznavanju elektronske pismenosti, to pa se bo usmerjalo k preučevanjem posebnosti 

bralnega razbiranja in pisnega tvorjenja različnih žanrov digitalnih besedil ter nove 

elektronske književnosti, potreben bo tudi premislek o vključevanju te oblike pismenosti v 

pouk« (Grosman, 2010: 25). 

 

V nadaljevanju so opredeljene le nekatere vrste pismenosti. Zagotovo jih je mnogo, ki jih tu 

nismo posebej obravnavali, pa so za določen vidik življenja neke osebe zelo pomembne. 

Nekatere pismenosti bi lahko uvrstili kot nadrejene, druge kot zelo sorodne … Velikokrat se 

zgodi, da si strokovnjaki niso enotni, ko gre za definicije, opredelitve in uvrstitve posameznih 

pismenosti. Po drugi strani pa nam že "zdrava kmečka pamet" pove, da brez osnovne 

pismenosti, to je branja, pisanja in računanja, ne moremo biti računalniško, medijsko ali 

denimo statistično pismeni. 

 

 

2. 1  Funkcionalna pismenost 

»Posameznik je funkcionalno pismen, kadar lahko sodeluje v vseh življenjskih dejavnostih, v 

katerih se zahteva pismenost za vsakdanje delovanje v družbeni skupnosti, ter uporablja 
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svoje bralne, pisne in računske spretnosti za osebni razvoj in razvoj družbene skupnosti« 

(Unesco, 1978, v: Hozjan, 2011: 465). »Posameznikova funkcionalna pismenosti je odvisna 

od njegovih sposobnosti, ki so tesno povezane z aktualnimi zgodovinskimi, zemljepisnimi in 

družbeno-kulturnimi dejavniki« (Skubic, 2010: 93). 

 

»Da bi dobili celostno sliko o razumevanju funkcionalne pismenosti v okviru Unesca, je treba 

razumeti določeno distinkcijo, ki se je vzpostavila na ravni razumevanja (funkcionalne) 

pismenosti. Unesco pojma pismenosti ni razumel enoznačno, ampak se je zavedal njegove 

razvojne komponente. V skladu s tem je vzpostavil distinkcijo med pismenostjo kot tako in 

funkcionalno pismenostjo« (Unesco, 1978, v: Hozjan, 2011: 463). 

 

Funkcionalna pismenost je nekakšen skupni imenovalec različnih vrst pismenosti, lahko bi 

rekli tudi nadpomenka. Pojem sam nam pove, da gre za nekaj, kar funkcionira – oziroma s 

slovenskim izrazom deluje. Ima aplikativno noto. Funkcionalno pismena oseba na primer 

razume in upošteva navodila, zna izpolniti formalne obrazce, zna napisati svoj življenjepis, ki 

ga potrebuje za iskanje novega delovnega mesta, zna primerjati različne podatke, zbrane v 

razpredelnicah ali grafih, s pomočjo najrazličnejših pripomočkov (knjige, računalnik, 

medmrežje …) zna poiskati informacije, ki jih potrebuje za šolanje, v poplavi dobljenih 

informacij zna ovrednotiti in kritično izbrati tiste, ki so zanj pomembne, in zavreči tiste, ki niso, 

sposobna je pozitivne komunikacije z drugimi, prepozna umetniško delo in ga vrednoti ipd. 

 

»Koncept funkcionalne pismenosti postaja eden ključnih elementov razvoja posamezne 

družbe. Ne samo, da po svoje pripomore h kakovosti življenja posameznika, ampak 

pomembno vpliva tudi na razvitost posamezne države. V tem kontekstu je mogoče razumeti 

tudi vlogo stopnje funkcionalne pismenosti kot instrumenta za primerjavo med različnimi 

svetovnimi državami« (Hozjan, 2011: 462). Pri tem pa se avtor članka Komu služi 

funkcionalna pismenost? sprašuje, »ali je morda koncept funkcionalne pismenosti vzpostavil 

in poglobil nove temelje družbene neenakost ali pa je zgolj osvetlil že predhodno obstoječe 

socialno-ekonomske razlike. Slednje je eden ključnih povodov za razmislek o vprašanjih, kot 

so npr. kako se kronološko spreminjajo podatki o funkcionalni pismenosti, komu dejansko 

služi funkcionalna pismenost, ali njeno vsebino in razvoj določajo bolj razviti ali manj razviti 

itd.« in dodaja: »Zavedati se je treba, da nastanek koncepta funkcionalne pismenosti 

časovno sovpada s številnimi neoliberalističnimi prijemi na področju izobraževanja, kot so 

npr. navezava izobraževanja na trg dela, privatizacija izobraževanja itd. Slednje pa pušča 

dvom v temeljni namen razvoja funkcionalne pismenosti, in sicer: skrb za pismenost 

depriviligiranih družbenih skupin. Ali je tako res temeljni namen razvijanja različnih orodij 

funkcionalne pismenosti pomoč socialno in ekonomsko šibkim slojem prebivalstva pri 
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aktivnejšem in kakovostnejšem življenju? Ali pa se za humanim ciljem predvsem skriva 

intenca po usposabljanju posameznika za potrebe proizvodnje in industrije?« (prav tam: 

462–463). 

 

D. Skubic (2010: 93–95) poroča o različnih vrstah funkcionalne pismenosti, ki jih domači in 

tuji raziskovalci (Bešter Turk, Sulzby, Teal, Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, Možina, 

Knafljič, Grosman idr.) opredeljujejo glede na različna merila: 

– Glede na življenjsko obdobje nosilcev: pojavljajoča ali porajajoča se pismenost, začetna 

pismenost, pismenost šolajoče se mladine in pismenost odraslih. 

– Glede na okolje, v katerem delujejo nosilci pismenosti: pismenost na delovnem mestu, 

pismenost v širši skupnosti in družinska pismenost. 

– Glede na raven usposobljenosti odraslega nosilca pismenosti: preživetvena in 

višja/visoka pismenost. 

–  … 

 

 

2. 2  Natančneje opredeljene nekatere vrste pismenosti 

Raziskovalci na področju pismenosti se strinjajo, da število vrst pismenosti narašča. 

Omenjajo se: besedilna, dokumentacijska, bralna, medijska, matematična, finančna, 

statistična, informacijska, računalniška, digitalna, elektronska, tehnološka, omrežna,  

naravoslovna, kartografska, okoljska, estetska, glasbena, čustvena, družinska, 

medgeneracijska, kulturna, medkulturna, knjižnična, plesna, pravna, vizualna, delovna (na 

delovnem mestu), poslovna, zdravstvena in druge pismenosti. V nadaljevanju bodo 

natančneje opredeljene nekatere od zgoraj omenjenih vrst. 

 

2. 2. 1 Besedilna, dokumentacijska, bralna pismenost 

Z izrazom besedilna pismenost opredeljujemo »sposobnost razumevanja in uporabe 

informacij v različnih vrstah besedil, in sicer iskanje, povezovanje in generiranje informacij« 

(Možina, 2007, v: Starc, 2011: 29). S. Starc pojasnjuje, da besedilo, o katerem je govora v 

definiciji, ni enoznačno, temveč večkodno: v njem so lahko združeni besedni, slikovni, 

zvočni, gibalni znaki itn. Ko proučujemo besedilno pismenost, nas zanima, kako bralci 

dojemajo večkodna besedila in njihovo zgradbo ter kako so pripravljeni na branje le-teh (prav 

tam). Izraz besedilna pismenost lahko torej razumemo kot nadpomenko dokumentacijski in 

bralni pismenosti. 
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Dokumentacijska pismenost se nanaša na posameznikovo sposobnost branja in 

razumevanja različnih dokumentov. » /…/ vključuje znanje in spretnosti, potrebne za iskanje 

in uporabo informacij iz različnih obrazcev in dokumentov (npr. voznih redov, zemljevidov 

…)« (Kranjc, Marjanovič Umek, Nidorfer Šiškovič, 2007: 210). 

 

Bralna pismenost je po OECD »razumevanje napisanih besedil, njihova uporaba in 

razmišljanje o njih, z namenom doseganja lastnih ciljev, nadaljnjega razvijanja lastnega 

znanja in potencialov ter sodelovanja v družbi« (OECD, 1999, v: Dornik, 2009: 46). Bralno 

pismenost je posebej obravnavala mednarodna raziskava PISA 2009, v kateri je bil kriterij, 

da učenec dosega 2. stopnjo na šeststopenjski lestvici ta, da ima »tiste bralne kompetence, 

ki so nujne za funkcioniranje 15-letnega učenca: torej da učenec prepozna osnovne 

informacije v besedilu, iz njih izpelje preproste sklepe, da prepozna glavno idejo v dobro 

označenem delu besedila ter da je sposoben informacije iz besedila povezati s svojim 

predznanjem. Učenci z dosežki na tej ravni pokažejo tiste temeljne kompetence na področju 

branja, ki jim omogočajo nadaljevanje učenja na drugih področjih in s tem tudi uspešno 

učinkovito delovanje v vsakdanjem življenju« (Pečjak, 2011: 12). Rezultati raziskave PISA 

2009 kažejo na upad bralnih sposobnosti (zlasti pri fantih) v naši državi. To je skrb 

vzbujajoče, saj mladi končujejo OŠ »z ravnijo pismenosti, ki ni zadostna niti za uspešno 

nadaljnje šolanje niti za vseživljenjsko učenje« meni M. Grosman (2011: 27) in dodaja, da se 

»zdi smiselno razmisliti tudi o možnosti vpliva uporabe elektronskih besedil in njihove 

kakovosti na raven /…/ bralne pismenosti« (prav tam: 33). Učenci so namreč med prvimi, ki 

so odraščali ob elektronski/spletni poplavi in so se s tem srečali že pred vstopom v šolo, zato 

»branje elektronskih besedil odpira nova vprašanja o pouku bralne pismenosti, ki jih večina 

šolskih sistemov še ni začela sistematično reševati. Otroci in učenci se zato sami učijo branja 

elektronskih besedil. Vprašanje pa je, ali tako lahko razvijejo večrazsežno pismenost, kot je 

potrebna za učinkovito razbiranje raznih besedil za različne potrebe« (prav tam: 38). V 

povezavi z bralno pismenostjo v primeru elektronskih sporočil se omenja pojem digitalna 

pismenost. M. Grosman (prav tam: 34) jo opredeli kot sposobnost branja elektronskih 

(večkodnih) besedil. Taka besedila vsebujejo pisne, slikovne, video, zvočne idr. vsebine. 

»Branje večkodnih sporočil predpostavlja hkratno razbiranje vseh uporabljenih kodov in 

celostno razumevanje sporočila ob upoštevanju vseh kodov. /…/ Pri tem opozarjajo 

[dokument Evropske komisije Key Competences (2001)] predvsem na močno skrajšan čas 

bralčeve pozornosti, ki se z branjem digitalnih besedil razvije pri bralcih, in na razne 

posledice tako okleščene pozornosti. /…/ Nekateri avtorji opozarjajo tudi na to, da stalno 

premikanje besedila in spreminjanje položaja posamezne povedi na zaslonu zaradi klikanja 

manjša delež vizualnega spomina pri branju, pri daljših besedilih pa manjša preglednost in 

oteži tvorjenje mentalne predstavitve besedila v bralčevi glavi. Šele slednjo štejejo za tisto 
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stopnjo razumevanja, na kateri prebrano postane za bralca tudi uporabljivo kot znanje« (prav 

tam). 

 

Bralna pismenost pa ni pomembna samo v povezavi z izobraževanjem, temveč tudi z 

ohranjanjem jezikovne kulture. »Dobro razvita bralna pismenost in jezikovna ozaveščenost 

tvorita najboljšo osnovo za spoznanje o pomenu lastne kulture in jezika ter njunega 

prispevka v svetu, ki raznolikost razglaša za temeljno vrednoto« (prav tam: 27). 

 

2. 2. 2 Medijska pismenost 

V današnji globalni in z mediji zasičeni družbi ima zagotovo velik pomen tudi medijska 

pismenost kot kritična sposobnost posameznika, da v poplavi medijskih informacij presodi, 

katere in v kolikšni meri so zanj relevantne. 

 

Slike imajo močnejši in dalj časa trajajoč vpliv na spomin kot besede, pravi O. Kunst Gnamuš 

(1990: 68). Televizijska slika daje verbalnim informacijam večjo moč ter vpliva na veliko več 

ljudi naenkrat kot pisana beseda. Ekran je tudi najpomembnejši oblikovalec javnega mnenja. 

Daje sicer vtis objektivnosti, a so posnetki (lahko) izbrani izrazito subjektivno. Gledalec je 

pasiven in postane objekt medijevega vpliva, ki povsem preplavi osebne izkušnje in realnost 

in daje vtis, da je to, kar vidimo na zaslonu, resničnost. Slikovni mediji močno aktivirajo 

desno možgansko hemisfero, zato je na mestu vprašanje, ali je mogoče, da pogosto 

gledanje televizije ošibi levo hemisfero, kjer je center logično-matematično-analitičnega 

mišljenja (Kunst Gnamuš, 1990: 68–70). 

 

Medijska vzgoja v OŠ, ki je predvidena kot izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu, zato morda 

ni tako brez potrebe, kot se morda komu zdi na prvi pogled. Učni načrt za ta predmet 

pojasnjuje: »Vzgoja za medije bo medijsko opismenjevala učence za kritično in ustvarjalno 

uporabo sporočil v medijsko zasičeni družbi. Pri predmetu si bodo učenci pridobi znanje in 

navade, ki jih bodo iz pasivnih potrošnikov izoblikovale v aktivne državljane. Razlogov za 

uvajanje tega predmeta je veliko: popolna medijska zasičenost sodobnih družb, velik 

ideološki vpliv medijev, naraščanje pomena informacij, visoka raven medijske produkcije, 

prevlada vizualne komunikacije, pomembnost izobraževanja mladih ljudi za izzive 

prihodnosti, nacionalni in internacionalni pritiski na privatizacijo informacij ter deregulacija 

tiska in RTV sistemov« (Vzgoja za medije, Učni načrt za izbirni predmet, 2006: 5). 

 

»Celovito medijsko izobraževanje oz. vzgajanje učencem omogoča, da se socialno 

zbližujejo, krepijo medsebojno komunikacijo in prek vstopa v množična občila tudi 
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komunicirajo z drugimi, da se estetsko izražajo in z oblikovanjem stališč ter moralnih 

standardov gradijo svoj osebni etos. Tako zasnovano medijsko opismenjevanje omogoča 

kritično razmišljanje o ponujenih medijskih podobah in spodbuja k ustvarjalnemu vstopu v 

množično komunikacijski prostor« (Košir in Ranfl, 1996, v: Takač, 2010: 15). 

 

2. 2. 3 Matematična/računska, finančna pismenost 

»Matematična pismenost je v raziskavi PISA opredeljena kot zmožnost analiziranja, 

utemeljevanja in učinkovitega sporočanja svojih zamisli in rezultatov pri oblikovanju, 

reševanju in interpretaciji matematičnih problemov v različnih situacijah. To zahteva 

vključevanje matematičnega mišljenja, uporabo matematičnih konceptov, znanja, postopkov 

in orodij pri opisovanju, razlagi in napovedovanju dogodkov. Razvoj matematične pismenosti 

je pomemben tudi zato, ker ta učencu v odrasli dobi pomaga pri prepoznavanju vloge 

matematike v vsakdanjem življenju ter pri odločitvah, ki jih bo sprejemal kot odgovoren 

državljan« (Pedagoški inštitut, 2010: 25). 

 

V Sloveniji je bilo po raziskavi PISA 2009 80 % učencev z dosežki, ki se uvrščajo na drugo in 

višje ravni lestvice matematične pismenosti (večina učencev je na 3. ravni od šestih). Naši 

učenci so za nekaj odstotkov višje uvrščeni od povprečja držav OECD in tudi višje od 

povprečja držav EU. Tudi v matematični pismenosti v svetu vodita Šanghaj in Finska, za 

njima pa Koreja, Hongkong, Lichenstein in Singapur (prav tam). V raziskavi PISA 2012 je bil 

poudarek prav na matematični pismenosti. 

 

Pojem finančne pismenosti se večinoma povezuje z mislijo na učinkovito upravljanje lastnih 

financ. Medresorska delovna skupina Vlade RS je leta 2010 pripravila Nacionalni program 

finančnega izobraževanja (NPFI). V tem dokumentu je finančna pismenost opredeljena kot 

»informiranost o financah in finančnih trendih ter kot sposobnost razumevanja oziroma 

poznavanja finančnih produktov, pojmov in tveganj« (NPFI 2010: 13) in je kot taka ena od 

petih komponent finančne sposobnosti. Te sposobnosti so po NPFI (prav tam): usklajevanje 

izdatkov s prejemki, spremljanje osebnih financ, finančno načrtovanje, izbira finančnih 

produktov/storitev ter informiranost o financah in finančnih trendih. Vse te komponente lahko 

povežemo z osnovno opredelitvijo funkcionalne pismenosti, ki pravi, da »pridobljeno znanje 

in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno 

osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju« (Nacionalna 

strategija za razvoj pismenosti, 2006: 7). 
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2. 2. 4 Statistična pismenost 

»Statistična pismenost uporabnikov je potrebna za pravilno uporabo podatkov. Nove 

tehnologije omogočajo ogromno količino dosegljivih informacij in povečujejo možnosti 

uporabnikov za dobro odločanje. Za zagotavljanje kakovosti uporabe teh informacij, med 

katere spadajo tudi statistični podatki, je potrebna ustrezna izobrazba na vseh ravneh: tako 

pri producentih podatkov, uporabnikih in dajalcih podatkov. Še posebej je pomembna 

ustrezna komunikacija med statistiki in uporabniki,« so poudarili strokovnjaki v zaključnem 

poročilu 13. statističnega posvetovanja v Radencih leta 2003 (http://www.o-

sta.com/msg.php?id=1753). 

 

»Izobraževanje je v tehnološki in informacijski družbi izjemnega pomena. Potrebno ga je 

prilagoditi za različne segmente uporabnikov. Posvetovanje je odprlo vprašanje vgrajevanja 

minimalnih standardov informacijske pismenosti v izobraževalni sistem. Prav tako pa so 

udeleženci posvetovanja razpravljali o možnostih za povečevanje statistične in informacijske 

pismenosti z vseživljenjskim izobraževanjem. Predstavitve in razprava je pokazala, da je 

potrebno za vsako skupino uporabnikov prilagoditi napore za dvig statistične pismenosti. 

Akterji dvigovanja statistične pismenosti so poleg izobraževalnih ustanov tudi statistična 

društva, sami kvalificirani uporabniki in statistični uradi. Pomembna je tudi izmenjava dobrih 

praks« (prav tam). 

 

Da je statistična pismenost pomembna, se zaveda tudi Statistični urad republike Slovenije, ki 

je pripravil Strategijo diseminacije5 in komuniciranja z uporabniki, v kateri je zapisal, da je 

»dvig statistične pismenosti /…/ ključnega pomena za primerno uporabo statističnih podatkov 

in informacij« (SURS, http://www.stat.si/drz_stat_diseminacija.asp). 

 

2. 2. 5 Informacijska, računalniška, elektronska, tehnološka, omrežna … 

pismenost 

Zagotovo je eno najbolj hitro napredujočih področij prav področje informacijsko-

komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Uporaba informacij, ki jih pridobimo z njeno 

pomočjo, je nepregledna in stalno raste. Prav zato je pomembno, da posameznik zna in 

(z)more obvladovati tudi to področje. Vse pomembnejše postajajo »kognitivne sposobnosti in 

spretnosti, s katerimi učinkovito izkoristimo informacije« (Pirciga, 2000: 67). 

 

                                                
5 Diseminacija – razširjanje; v tem primeru izkazovanje, posredovanje statističnih podatkov 

uporabnikom. 
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Na tem področju se omenja različne vrste pismenosti: računalniška, elektronska, 

informacijska, tehnološka, omrežna/medmrežna, multimedijska, digitalna …, ki jih je 

velikokrat težko ločiti med sabo. Tudi v literaturi so podobno definirane ali se celo prekrivajo 

med seboj; morda je informacijska pismenost pojem, ki najbolje povzame in vključi vse 

ostale. Ključnega pomena je namreč informacija, vse drugo pa nam pove, kako to informacijo 

najti v sodobni informacijski dobi. 

 

S. Novljan informacijsko pismenost definira kot »sposobnost opredelitve informacijske 

potrebe, pridobivanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov. Je razširjen 

koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo kateregakoli sistema znakov in 

vključuje razumevanje in ustvarjalno uporabo informacij, posredovanih tudi s sodobno 

računalniško, komunikacijsko in reprodukcijsko tehnologijo. Je razvojno naravnana. /…/ Je 

sestavna vsebina človekovega neprestanega učenja. Učimo se jo obvladovati, da bi se lahko 

učili, raziskovali« (Novljan, 2002: 10). »Informacijsko pismena oseba mora spoznati, kdaj 

informacijo potrebuje. Imeti mora sposobnost jo najti, ovrednotiti in jo učinkovito uporabiti. 

Informacijsko pismen je tisti, ki se je naučil učiti se. Ve, kako se učiti, ker ve, kako je 

informacija organizirana, kako jo najde in jo uporabi tako, da se lahko iz nje še drugi učijo« 

(American Library Asociation, 2010, v: Hozjan, 2011: 467). 

  

Nekateri ne znajo oziroma ne morejo uporabljati računalnika, mobilnega telefona, 

bankomata, poiskati informacij na medmrežju ipd. Zgodi se, da morajo prositi za pomoč 

oziroma jim je v marsikateri situaciji oteženo ali celo onemogočeno dostopanje do javnih 

dobrin. Pri tem je najbolj ranljiva skupina starejših odraslih, ki se z IKT niso srečali v 

mladosti. Česar ne poznamo, tega nas je strah. Velikokrat popolnoma po nepotrebnem. S to 

problematiko se ukvarjajo najrazličnejše organizacije, ki organizirajo tečaje za odrasle, na 

katerih jih seznanijo z IKT, jim preženejo strah pred njo in jih naučijo primerne uporabe. Res 

pa je, da se »od vsega začetka vpeljave IKT v vsakodnevno življenje posameznikov /…/ 

porajajo vprašanja dostopa do novih tehnologij. /…/ Ali je vzrok nedostopnosti fizična 

neprisotnost tehnologije v posameznikovem življenju, ali je krivo posameznikovo "neznanje", 

pa je vprašanje, ki odpira široko tematiko za raziskovanje. /…/ Ko /…/ govorimo o 

posameznikovem neznanju, /…/ beseda nanese na informacijsko pismenost kot sodobno 

potrebo, z obvladovanjem katere se lahko udejstvujemo in polno sodelujemo v sodobni 

družbi /…/« (Peršin, 2008: 9). 
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2. 2. 6 Naravoslovna pismenost 

»Razumevanje številnih vprašanj in situacij ter reševanje težav, s katerimi se posamezniki 

srečujejo v vsakdanjem življenju, zahteva določeno znanje oziroma razumevanje 

naravoslovja in tehnologije. Posamezniki se z naravoslovnimi in tehnološkimi nerešenimi 

vprašanji srečujejo na osebni, družbeni, nacionalni in celo globalni ravni. /…/ V izhodiščih (za 

raziskavo PISA 2006; op. avtorice) se izraz naravoslovna pismenost uporablja tako za 

znanje naravoslovja kot tudi za znanje o naravoslovnih znanostih.  Znanje naravoslovja se 

nanaša na znanje o naravnem svetu vseh temeljnih naravoslovnih področij: fizike, kemije, 

biologije, znanosti o zemlji in vesolju, torej geografije, in na naravoslovnih znanostih 

temelječe tehnologije. Znanje o naravoslovnih znanostih se nanaša na poznavanje metod, 

kot je na primer znanstveno raziskovanje, in njihovih ciljev, kot so na primer znanstvene 

razlage« (PISA 2006: 20–22). 

 

Gre torej za širok pojem, ki poleg samega znanja, npr. kemije, biologije, fizike, astronomije 

…, vključuje predvsem uporabo naravoslovnih metod, postopkov in procesov za reševanje 

različnih problemov, s katerimi se ljudje srečujemo v vsakdanjem življenju, ter za 

posameznikov odnos do naravoslovja in njegovo pripravljenost sodelovanja pri vprašanjih, ki 

so z naravoslovjem povezana. 

 

»Naravoslovna pismenost neizogibno črpa tudi z drugih področij pismenosti (Norris & 

Phillips, 2003). Bralna pismenost je na primer nujna, da učenec prikaže razumevanje 

naravoslovnega izrazoslovja. Podobno je nujna tudi matematična pismenost v smislu razlage 

podatkov« (prav tam: 25). 

 

2. 2. 7 Kartografska pismenost 

Kartografska pismenost »je ena od podkategorij grafične pismenosti. Slednja zajema 

sposobnost branja in razumevanja grafičnih sporočil, med katera sodijo preglednice, stolpčni 

grafikoni, črtni grafikoni, krožni grafikoni, skice, diagrami, časovne preglednice (urniki, vozni 

redi ipd.), fotografije, načrti, zemljevidi ipd.« (Hergan in Umek, 2011: 404). 

 

Kartografska pismenost se nanaša na pojem karte (zemljevida), zajema branje zemljevidov, 

načrtov ipd. Vrišer (1998, v: Kramar, 2007: 12) pravi, da »kartografska pismenost ni le branje 

imen in številk na zemljevidih in kartah, ampak pomeni razumevanje njihove vsebine in 

večplastno dojemanje ter predstavljanje prikazane pokrajine. Potrebno je razumeti 

topografske znake (jih poznati ali vedeti, kje je legenda, s katero si lahko pomagamo) in 
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način upodobljenega reliefa. Preden začnemo uporabljati zemljevid, se moramo še 

orientirati, kar je še posebej pomembno, če zemljevid ali karto uporabljamo na terenu«. 

 

Branje karte pomeni, da jo sočasno tudi razumemo in si videno predstavljamo v prostoru – 

nekateri to imenujejo tudi prostorska pismenost. O njej govori tudi I. Lipovšek Lenasi (2011: 

2–4) in hkrati poudarja tesno povezanost bralne in kartografske pismenosti: »Za pouk 

geografije je učenčeva bralna pismenost izjemno pomembna. Geografija vzročno-posledično 

preučuje krajevne in svetovne procese in pojave ter jih umešča v lokalni in planetarni 

kontekst. Zato učenec za razumevanje pojavov in procesov potrebuje obilico podatkov v 

različni obliki in iz različnih virov; pogosto v zelo kratkem času. Za njihovo spreminjanje iz 

podatkov v informacije ter obdelovanje in interpretiranje potrebuje sposobnost zbiranja, 

izbiranja, razvrščanja, primerjanja in vrednotenja, kar so lastnosti bralno pismenega 

posameznika. S tem se pouk geografije povsem prekriva s stopnjami bralne pismenosti kot 

jih predvideva raziskava PISA (Repet 2007, str. 23–24), ki od učencev pričakuje, da bodo 

svoje znanje izkazali z zbiranjem informacij, tvorjenjem širšega razumevanja, razvijanjem 

razlag, razmišljanjem o vsebini besedila in ovrednotenju vsebine, razmišljanjem o obliki 

besedila in vrednotenju oblike. /…/ Zemljevid je temeljno geografsko izrazno in sporočilno 

sredstvo, s katerim na abstrakten, a vendarle nazoren način prikažemo lego kraja, pojava ali 

procesa. V javnosti se uporablja vse pogosteje, ker sodobna informacijska tehnologija 

omogoča hitro risanje zemljevidov. Ob tem  je zaradi satelitske navigacije vse več krajev in 

pojavov na Zemlji vnesenih v interaktivne zemljevide in bo kmalu za sleherno točko možno 

dobiti njene temeljne položajne podatke – zemljepisni dolžino in širino ter nadmorsko višino. 

Zemljepisna lega se tako iz posebne, strokovne pismenosti, vse bolj premešča v splošno 

pismenost, kjer imajo zemljevidi mesto vsaj že zadnjih 50 let. Ker imajo zemljevidi legendo 

oziroma razlago vnesenih simbolov, črt in ploskev, razvijajo tudi sposobnost sklepanja o 

sporočilih zemljevida s pomočjo branja legende; pa naj gre za vremenske, prometne ali 

politične zemljevide. Poleg sporočilne vloge imajo zemljevidi tudi orientacijski pomen. Bralno 

pismen človek mora poleg izrazov levo, desno, naprej, nazaj, gor in dol razumeti tudi pomen  

izrazov severno, južno, vzhodno in zahodno. Na ta način geografija razvija posebno 

pismenost, ki bi jo ob bralni, naravoslovni in matematični lahko imenovali prostorska 

pismenost. Branje raznovrstnih zemljevidov, tako splošnih kot tematskih, omogoča razvijanje 

vseh stopenj bralne pismenosti – od zbiranja informacij do ovrednotenja oblike in vsebine.« 

 

2. 2. 8 Okoljska/ekološka pismenost 

Eden od sodobnih pojavov je tudi ogroženost naravnega okolja, ki se je začela pojavljati 

predvsem v razvitem svetu – vpliva pa na ves planet. Vedno bolj se srečujemo s pojavi, kot 
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so: onesnaževanje, zastrupljanje, klimatske spremembe, ogromne količine smeti, neenaka 

porazdeljenost virov, nujno ločevanje odpadkov, globalno segrevanje ipd. Za rešitev tega 

vprašanja je pomembna sprememba mišljenja vsakega posameznika in zlasti t. i. eko-vzgoja 

mlajših rodov. 

 

»Ekološka pismenost (krajše tudi eko-pismenost) je sposobnost razumeti naravne sisteme, ki 

omogočajo življenje na Zemlji. Ekološko pismen pomeni: razumeti načela organizacije 

ekoloških skupnosti (t.j. ekosistemov) in uporabo teh načel za ustvarjanje trajnostne družbe. 

Izraz sta skovala ameriški pedagog David W. Orr in fizik Fritjof Capra v devetdesetih letih 

preteklega stoletja, s katerim sta v izobraževanje vnesla novo vrednost tj. "dobro počutje na 

Zemlji". Ekološko pismena družba je po njunem prepričanju trajnostna družba, ki ne uničuje 

naravnega okolja, od katerega je odvisna. Ekološka pismenost je nova izobraževalna 

paradigma, ki jo združuje holizem, sistemsko mišljenje, trajnost in kompleksnost, ki kot 

celovit pristop vodi k ustvarjanju temeljev za integriran pristop k reševanju okoljskih 

problemov. Ekološka pismenost se ukvarja z razumevanjem načel organizacije ekosistemov 

in njihove potencialne uporabe, da bi razumeli, kako zgraditi trajnostno družbo. Združuje 

znanost sistemov in ekologijo v proces učenja h globokem vrednotenju narave in vloge 

človeka v njej« (Bahor, 2011a: 478). 

 

Okoljska pismenost je tesno povezana z naravoslovno pismenostjo. V zvezi s tem je 

pomembna vzgoja zlasti v predšolskih ustanovah. »Naravoslovna pismenost ni pomembna 

le zaradi sposobnosti razumevanja in odločanja o problemih sodobne družbe ter problemov 

okolja, ki so vse resnejši, temveč tudi zato, ker je naravoslovje del naše kulture. Neposreden 

stik z okoljem omogoča zavedanje vrednosti in ranljivosti okolja, razvija občutek za lepo in 

vredno v okolju, spoštovanje in občudovanje ter željo po ohranjanju« (Štrucl, 2007: 2). S tem 

se strinjata tudi M. Cotič in V. Medved Udovič (2011: 18), ki pravita, da je »okoljska 

pismenost /…/ vedenje, obnašanje in zavest posameznika, ko si prizadeva spremeniti 

obstoječe neustrezne vzorce, tako da bo človeštvo sposobno ustvariti trajnostno in okolju 

prijazno kakovost življenja. Zato kot pomemben del vzgoje in izobraževanja za trajnostni 

razvoj to ni le dodatek k sedanjemu splošnemu izobraževanju, niti nima za cilj zgolj in samo 

varovanje okolja, pač pa je predvsem obsežen, celovit in skladen pedagoški proces, ki 

vključuje odnos med človekom in naravo ter odnose med ljudmi ter kot tak vodi do 

razumevanja kompleksne zveze med naravnim, ekonomskim, socialnim in političnim 

sistemom ter soodvisnosti ljudi, ki živijo v različnih delih sveta, ter skuša aktivno ter tvorno 

reševati sedanje in prihodnje okoljske in družbene probleme človeštva. K izboljšani okoljski 

pismenosti prispeva zgodnje razvijanje občutljivosti otrok za odgovorno ravnanje z okoljem, 
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ki mora potekati v vzgojno zanimivi obliki in se mora nadaljevati ter nadgrajevati med 

izobraževanjem v kasnejših letih.« 

 

2. 2. 9 Estetska pismenost 

Estetska pismenost je zelo širok pojem. Zajema znanje, vedenje in veščine posameznika, da 

prepozna estetsko vrednost stvari, to je, da prepozna lepo in ga vrednoti. Povezujejo jo 

pretežno z umetnostjo. 

 

Kot podpomenke estetske pismenosti omenjajo: glasbeno, likovno, filmsko, vizualno … 

pismenost. V nadaljevanju bo podrobneje predstavljena glasbena pismenost. 

 

2. 2. 9. 1 Glasbena pismenost 

Glasbeno pismenost bi lahko "na pamet" opredelili kot zmožnost branja in pisanja not, a 

strokovnjaki opozarjajo, da je precej več kot to. B. Rotar Pance (2009a: 45) meni, da 

»elementarna glasbena pismenost ni povezana le s poznavanjem simbolnega jezika glasbe, 

temveč tudi z vpogledom v glasbeno literaturo in izvajalsko prakso ter ozaveščeno izbiro 

glasbenih dejavnosti in vsebin. V tem kontekstu se povezuje s širšo glasbeno informiranostjo 

in z razvojem estetskega okusa ter vrednotenja glasbe kot človekove spremljevalke v 

različnih življenjskih trenutkih. Estetska izkušnja se pri posamezniku poglablja le ob 

njegovem aktivnem odnosu do glasbene umetnosti in do drugih umetnosti. Vzgoja estetske 

senzibilnosti in spodbude za kritično vrednotenje so v sodobni družbi, ki jo preplavlja 

masovna kultura, potrebnejše in pomembnejše kot kdajkoli prej.« 

 

Doseganje in usvajanje glasbene pismenosti je lahko formalno ali neformalno. Obstajajo 

različne poti. Pri formalnem »vsi glasbeno-izobraževalni sistemi temeljijo na teoretičnih 

znanjih in kasneje praktičnem delu. Teoretični del predstavljajo glasbena znanja, ki 

omogočajo branje, zapisovanje glasbe ter razumevanje in interpretiranje že zapisanega. Med 

spretnosti glasbene pismenosti uvrščamo poznavanje in razumevanje ritma, melodije, 

harmonije ter ustrezne glasbene terminologije. Pomembna je tudi zmožnost glasbenega 

poslušanja, ki je pogoj za dosega zgoraj navedenih ciljev« (Lešnik, 2011: 323). 

 

»Danes poznamo več metodoloških sistemov, ki vodijo do glasbene pismenosti. Primerjave 

kažejo na različen odnos in poti do glasbene pismenosti. Orffov sistem na primer daje 

prednost zvoku pred simbolom. Zagovarja primarnost glasbene govorice, ki naj ji sledi 

glasbeni zapis. Obratno pot označuje celo kot "neglasbeno pedagogiko". Dalcrozov 
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metodološki sistem temelji na gibanju. Osnova glasbene pismenosti je učenje petja po 

notnem zapisu, ki temelji na zapisanih tonih, glas pa predstavlja osnovno orodje za razvoj 

glasbenega opismenjevanja. Kodaly je razvil sistem zgodnjega glasbenega opismenjevanja, 

ki temelji na relativni notaciji in petju. Vse ostale glasbene aktivnosti izhajajo v tem sistemu iz 

pevske dejavnosti (Pesek, 1997). Sistemov in poti do glasbene pismenosti poznamo torej 

več, vsem pa je skupen končni cilj: zagotoviti otrokom in kasneje odraslim ljudem zmožnost 

aktivnega razumevanja, sprejemanja in doživljanja glasbenih del« (prav tam: 324–325). 

 

Glasbena pismenost, zlasti vidik petja, je tesno povezana z bralno in jezikovno pa tudi z 

drugimi pismenostmi. »Govor in glasbo se učimo na podoben način (Gordon, 1997). Razvoja 

potekata skozi faze poslušanja, izvajanja, branja in pisanja (prav tam, 2006)« (Borota, 2011: 

331). »Številne raziskave ugotavljajo pomembne povezave med glasbenim izobraževanjem 

in različnimi področji otrokovega mišljenja, ki so potrebna pri razvijanju sposobnosti branja in 

pisanja. Glasbene aktivnosti vplivajo na uspešnost učenja, na razvoj motoričnih spretnosti, 

koncentracije, razumevanja kompleksnih struktur, abstraktnega mišljenja in samozavesti 

(Lebar 2001; Kopačin 2011). /…/ Večletno aktivno ukvarjanje z glasbo vpliva tudi na 

uspešnost pri študiju« (Slosar, 2011: 340–341). M. Slosar poudarja, da mnogi strokovnjaki s 

tega področja ugotavljajo pozitiven vpliv glasbe na razvoj človeških možganov, na celosten 

čustveno-socialen razvoj, poročajo o njeni povezavi z večjim razvojem prostorskega 

razmišljanja in celo z večjo splošno inteligentnostjo. Glasbeno aktivni učenci naj bi bili v 

povprečju uspešnejši pri slovenskem jeziku, matematiki, tujem jeziku ter celo pri športni 

vzgoji (Kopačin, 2011, v: Slosar, 2011: 341). 

 

Skladatelj M R. Taylor pa opozarja, da je pri glasbenem opismenjevanju močno zapostavljen 

vidik pisanja glasbe. Ko se otrok uči branja, je prav tako deležen tudi učenja pisanja. 

Kreativnost na tem področju izkaže na primer, ko za nalogo napiše haiku ali esej, seveda pa 

zato še nihče ne pričakuje, da bo postal pisatelj. Pri glasbenem opismenjevanju pa je ta vidik 

največkrat izpuščen. Po njegovem mnenju bi moral biti vsak glasbeno pismen posameznik 

sposoben napisati 16-taktno skladbo in pri tem znati upoštevati pravila skladanja. Zato meni, 

da bi bilo potrebno formalno izobraževanje na področju glasbe tako spremeniti, da bi bil 

posameznik, ki ga zaključi, "polno glasbeno pismen" (prost prevod avtorice po Taylor, 2007; 

http://voices.yahoo.com/what-musical-literacy-648688.html?cat=4). 

 

2. 2. 10 Čustvena pismenost 

»V začetku 90. let prejšnjega stoletja sta profesorja Peter Salovey in John D. Mayer (1990) 

uvedla nov pojem – emocionalna inteligentnost –, ki je do danes doživel veliko ambivalentno 
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sprejetost dveh svetov: na eni strani ga laična javnost sprejema s široko odprtimi rokami, po 

drugi pa strokovna javnost kljub mnogim raziskavam danes še vedno ostaja zadržana in 

skeptična. /…/ Avtorji (Waterhouse, 2006; Pečjak, Avsec, 2003) pravijo, da sta se razmah in 

popularizacija koncepta emocionalne (ali čustvene; op. avtorice) inteligentnosti zgodila kot 

posledica objave knjige Emotional Intelligence, ki je delo novinarja in profesorja Daniela 

Golemana (1995). /…/ Mayer (1999) ugotavlja, da /…/ laično pojmovanje emocionalne 

inteligentnosti v sebi združuje mnoge problematične trditve, kot je ta, da imajo visoko 

emocionalno inteligentni ljudje praktično neomejene prednosti pred ostalimi v vsakdanjem 

življenju: znana je Golemanova (1995) trditev, da je za uspeh v vsakdanjem življenju in na 

delovnem mestu le v slabih 20 % odgovorna (kognitivna) inteligentnost, ostalih 80 % splošne 

kompetentnosti, ki ločijo med vrhunskim in povprečnim dosežkom, je odvisnih od 

emocionalne inteligentnosti« (Čotar Konrad, 2011: 446-447). 

 

V zadnjih dvajsetih letih se je raziskovanje tega področja močno razširilo, strokovnjaki pa se 

srečujejo »z mnogimi težavami pri definiranju, merjenju in veljavnosti omenjenega 

konstrukta. /…/ Pečjak in Avsec (2003) pravita, da razumevanje pojma emocionalne 

inteligentnosti najprej zahteva pojasnitev dveh komponent: emocij in inteligentnost. Nekoč so 

avtorji čustva in inteligentnost pojmovali kot diametralno nasprotna si procesa, ki sta se 

medsebojno izključevala. Nasprotno pa danes poudarjajo pomembno skupno delovanje 

obeh, saj so posebej pri učenju pomembni sinergični učinki sovplivanja inteligentnega in 

čustvenega funkcioniranja človeka« (prav tam: 448). 

 

»V literaturi si avtorji niso edini glede pojmovanja in uporabljajo različne koncepte: čustvena 

inteligentnost/pismenost, emocionalna inteligentnost/kompetentnost, socialna pismenost/ 

kompetentnost. Kot nekakšen kroven izraz pa se vseeno najpogosteje pojavlja izraz 

čustvena pismenost« (prav tam: 457). 

 

Steiner (2010: 28–29) jo definira tako: »Čustvena pismenost je sposobnost obvladovanja 

čustev na način, s katerim povečate vašo osebno moč in izboljšate kakovost življenja in 

nenazadnje tudi kakovost življenja ljudi okoli vas. Čustvena pismenost omogoča, da 

postanejo čustva vaš zaveznik in ne nasprotnik. Izboljšuje odnose, ustvarja pogoje za 

ljubezen med ljudmi, omogoča sodelovanje pri delu in olajšuje občutek pripadnosti. /…/ 

Čustvena pismenost pomeni, da se zavedamo svojih in čustev drugih. Spoznamo njihovo 

moč in razloge za njihov nastanek. Čustvena pismenost pomeni, da imamo nadzor nad 

čustvi zato, ker jih razumemo. S pomočjo treninga čustvene pismenosti se naučimo izražanja 

svojih čustev; kdaj in kje jih lahko pokažemo in kako vplivajo na druge. Poleg tega nam 
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pomaga razviti empatijo in nas nauči sprejemati odgovornost za vplive naših čustev na druge 

ljudi«. 

 

Četudi se na prvi pogled morda zdi, da ta vrsta pismenosti ne spada k zgornjim, to ne drži. 

Definicija pismenosti, zapisana v Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti (2006: 7–8) (glej 

zgoraj) v drugem delu pravi: »Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti 

posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v 

poklicnem in družbenem življenju. Poleg zmožnosti branja, pisanja in računanja, ki veljajo za 

temeljne zmožnosti pismenosti, se danes poudarja tudi pomen drugih zmožnosti (npr. 

poslušanje) in novih pismenosti /…/, ki so pomembne za uspešno delovanje v družbi.« Tako 

Steiner kot Nacionalna strategija poudarjata, da je pismena oseba sposobna odgovornega 

ravnanja v družbi. Takega  ravnanja pa je sposobna le čustveno stabilna oseba. 

 

Druga definicija pravi: »Pismena oseba je tista, ki si je pridobila osnovno znanje in spretnosti, 

ki ji omogočajo vključevanje v vse dejavnosti, ki zahtevajo pismenost za učinkovito 

funkcioniranje v skupini in skupnosti, dosežki pri branju, pisanju in računanju pa ji omogočajo 

uporabo teh spretnosti za lastni razvoj in razvoj skupnosti« (Street, 1984, v: Spreizer, 1998, 

v: Skubic, 2010: 92). Da je oseba sposobna lastnega razvoja in posledično pozitivnega vpliva 

na skupnost, je prav tako nujno potrebno, da zna in zmore prepoznati svoja čustva in jih na 

primeren način v primernem trenutku izraziti. Biti čustveno stabilen in odgovoren pomeni tudi 

to, da se zmoremo opravičiti in priznati napako, popraviti morebitno škodo ... Samo tako 

lahko uspešno rešujemo medsebojne konflikte, do katerih v interakciji z drugim nedvomno 

vedno prihaja, ter stalno izboljšujemo medsebojne odnose. Ti pa so temelj uspešnega 

(so)delovanja. 

 

2. 2. 11 Družinska, medgeneracijska pismenost 

Ta vrsta pismenosti se neposredno nanaša na bralno pismenost. V članku Družinska 

pismenost v Sloveniji jo L. Knaflič (2000: 140) definira: »Družinska pismenost zajema vse 

načine in situacije, v katerih družinski člani rabijo bralne, pisne in računske spretnosti v 

družinski skupnosti v vsakodnevnem življenju, vključuje pa tudi bralno kulturo in navade, 

povezane s pismenostjo.« 

 

Raziskave o vzrokih šolskega neuspeha so pokazale, da »raven pismenosti staršev 

neposredno vpliva na razvoj in rabo bralnih in pisnih spretnosti pri njihovih otrocih. /…/ Višje 

stopnje izobrazbe in z njimi povezane višje ravni pismenosti omogočajo staršem, da več 

sodelujejo pri opismenjevanju svojih otrok, jih motivirajo za učenje in uvajajo v šolsko delo« 
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(prav tam). »/…/ na razvoj pismenosti v družini vpliva družbena in kulturna razdalja med 

družino in šolo. To razdaljo otroci in starši včasih doživljajo kot nepremostljivo, kar je lahko 

posledica negativnih izkušenj s šolo ali pa domneve, da je pismenost zanje nedosegljiva 

zaradi družbenih in kulturnih razlik, institucionalnih ovir ipd. V primerih, ko zaradi življenjskih 

izkušenj in okolja, npr. revščine, starši nimajo možnosti prepoznavanja uporabnosti bralnih, 

pisnih in računskih spretnosti, težko spodbujajo svoje otroke pri opismenjevanju /…/« (prav 

tam). L. Knaflič pojasnjuje, da se »raven pismenosti, ki jo dosežejo otroci, večinoma ujema z 

ravnijo pismenosti njihovih staršev in da se določena raven pismenosti znotraj družin 

medgeneracijsko ohranja« (prav tam). 

 

Otrok bo s tem, ko bo videl svoje starše pogosto brati in pisati, do tega oblikoval bolj 

pozitiven odnos. Pomemben dejavnik je dostopnost bralnega gradiva (koliko knjig ima 

družina doma) in še zlasti pogostost obiskovanja knjižnic, ki pokaže dejaven odnos družine 

do branja, pojasnjuje L. Knaflič (2000: 141), in hkrati opozarja, da je »za razvijanje bralnih 

navad /…/ vsekakor pomembno, da gledanje televizije ne izrine branja knjig in da se starši 

zavedajo te možnosti« (prav tam). 

 

2. 2. 12 (Med)kulturna pismenost 

»Evropsko leto medkulturnega dialoga temelji na spoznanju, da je kulturna različnost Evrope 

njena edinstvena prednost. Da bi to prednost lahko sprejemali in razumeli, pa se je o njej 

treba pogovarjati, se učiti in vzgajati. Le tako se bomo dobro počutili v družbi drug drugega, 

sprejemali različnost kot priložnost in medkulturnost kot vrednoto,« so bile uvodne besede v 

okroglo mizo o medkulturnem dialogu, ki je potekala leta 2008 v Ljubljani (Medkulturni dialog 

– trdni temelj za prihodnost, v: Hanuš, 2009: 180). Ob spoznanju, da le spoštljiv odnos do 

drugih in drugačnih zagotavlja naš obstanek, je bilo leto 2008 v Evropski skupnosti 

razglašeno za leto medkulturnega dialoga. 

 

»Stiki med različnimi kulturami seveda niso značilni le za življenje v 20. in 21. stoletju, res pa 

je, da je teh stikov vedno več. Pokazalo se je, da moramo o njih več vedeti« (prav tam: 183). 

Ob tem je vsekakor potrebno poudariti, da je za razvijanje medkulturne pismenosti nadvse 

pomembna zmožnost empatije ter volja, da to storimo. »Brez posebnega zanimanja in 

preučevanja mnogokulturnih in medkulturnih situacij težko pričakujemo njihovo razumevanje 

in smiselno obvladovanje. Še več, brez posebne občutljivosti za pojave medkulturnih stikov, 

se ne zdi verjetno, da bi lahko ustrezno zaznavali te pojave in uravnavali ter razreševali 

njihove posledice. Strokovnjaki so prepričani, da moramo za to razviti posebno obliko 
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vedenja in občutljivosti, ki ju navadno poimenujejo kar medkulturna zavest« (Grosman 2004, 

v: prav tam). 

 

Medkulturna pismenost je pomembna zlasti v socialnih in v izobraževanih ustanovah, kjer se 

delavec oz. pedagog pogosto srečuje s priseljenci ter s posamezniki (ali skupinami) drugih 

narodnosti oz. manjšin. Za reševanje socialnih problemov in za pedagoški proces je nujno 

potrebno tako sporazumevanje (besedno in nebesedno), ki ohranja spoštljiv odnos do obeh 

strani in prišlekom omogoči uspešno vključevanje v novo okolje. »Govorimo o načelih 

pravičnosti in inkluzije, kar pomeni, da naj bi imeli tudi predstavniki marginaliziranih skupin 

možnost za doseganje uspeha, uspešno vključevanje v družbo pa ne pomeni, da se morajo 

odreči svojim navadam. Poudarek je na ohranjanju njihove identitete. Žal pa v praksi pogosto 

ni tako. Tudi pri nas ne poskrbimo, da bi se otroci priseljenci še naprej učili svoj materni jezik 

in negovali svoje običaje. V Nemčiji so že pred tridesetimi leti začeli izdajati številna gradiva, 

ki naj bi nemškim otrokom približala okolje, v katerem so odraščali njihovi vrstniki, ki so se 

preselili iz Turčije, Grčije, Italije, Jugoslavije, Portugalske in Španije. /…/ Pomembno je 

poznati okolje, iz katerega nekdo prihaja, saj so medkulturni stiki možni le, če v komunikacijo 

vstopamo brez predsodkov. Prav to je v sodobnih razpravah o medkulturni zavesti najbolj 

poudarjeno« (Hanuš, 2009: 183). »Te oblike pismenosti nikakor ne bi smele postati izvor 

nove neenakosti!« opozarja M. Grosman (2010: 26) in dodaja: »Nikoli pa ne bi smeli pozabiti, 

da medkulturnih konfliktov ne povzroča obstoj razlik med kulturami, marveč le nezmožnost in 

nepripravljenost njihovega spoznavanja in razumevanja. Prav preseganje te nepripravljenosti 

pa je osrednji cilj medkulturne pismenosti in poglavitni izziv za razvoj pismenosti v 

prihodnosti.« 

 

Nekatere definicije medkulturne pismenosti dajejo večji poudarek t. i. večjezikovni 

pismenosti: »Medkulturna pismenost je najbolj zapletena oblika pismenosti, saj ne 

predpostavlja samo poznavanja dveh ali več jezikov, marveč tudi sposobnost izbire in 

uporabe obeh ob upoštevanju različnosti sogovorca ali različne kulture tujega besedila ob 

tem. Medkulturna pismenost pa je tudi tista oblika jezikovne rabe, ki  jo ob hitrem širjenju 

medkulturnih stikov vsak dan nujno potrebuje vse več ljudi« (Grosman, 2010: 24). Obsega 

znanje, vedenje in spretnosti, osebnostne lastnosti, odnos, držo ipd. do drugače mislečih, 

drugačnih, tujcev, ljudi s posebnimi potrebami, tistih, ki ne govorijo istega jezika kot mi, 

priseljencev … Zagotovo je tesno povezana z drugimi pismenostmi, še posebej pa s 

čustveno in z besedilno. 

 

Kako druga kultura vpliva na nas, pojasnjuje M. Grosman (prav tam: 24–25): »V stiku z 

drugačno kulturo – v medkulturnem stiku in medkulturnem položaju – razvijanje medkulturne 
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pismenosti pripelje do novih razumevalnih shem, ki so potrebne za razumevanje drugačne 

kulture. Ob spoznavanju drugačnih razumevalnih shem drugega jezika mora posameznik 

tudi svoj primarni kulturni položaj razumeti drugače, ko ga v medkulturnem položaju 

premišljuje primerjalno z drugačno kulturo (Byram in Cain 1998, str. 35 in 37). Byram in 

Morgan (1994, str. 23) zato opozarjata, da stik z drugimi kulturami in razvoj medkulturne 

pismenosti povzročata preureditev zaznav na ravni, ki se razlikuje od primarne socializacije. 

Šele tako obogatena perspektiva omogoča kritičen razmislek o lastni in drugačni kulturi in 

polno ozaveščenost o medkulturnem položaju, v katerem je posameznik hkrati v stiku z 

dvema kulturama, svojo izvorno in tujo, ter o njiju (kritično) razmišlja v medsebojni 

navezanosti: različnosti in podobnosti. Šele taka perspektiva omogoča uporabno 

medkulturno pismenost.«  



 32 

3  Pismenost vzgojiteljev 

Pismenost vzgojiteljev predšolskih otrok je pomembna iz več razlogov – v nadaljevanju bomo 

osvetlili nekatere najpomembnejše vrste pismenosti vzgojiteljev in njihovo povezavo s 

pedagoškim procesom v vrtcu. Poudariti je potrebno, da ne govorimo le o bralni pismenosti, 

ampak širše, o funkcionalni pismenosti vzgojiteljev (pri tem je funkcionalna pismenost 

nadpomenka drugim pismenostim). Samo vzgojitelj, ki bo zavestno gradil in širil svoja 

obzorja, bo uspešen vzgojitelj, ki ga ne bo "povozil čas". L. Marjanovič Umek (2006, v: 

Medved Udovič, 2011: 41) poudarja, da otrokov potencialni razvoj usmerja kompetentnejša 

oseba s spodbudo, podporo in didaktično ponazoritvijo. Vzgojitelj ima torej zelo velik vpliv na 

otroka in nosi veliko odgovornost, saj ga otrok v veliko primerih posnema dobesedno. 

 

 

3. 1  Besedilna/bralna/… pismenost vzgojiteljev 

Zagotovo je – kot smo že omenili – za pridobivanje različnih vrst pismenosti potrebna najprej 

določena stopnja bralne pismenosti. Prav zato je v vrtcu, kjer zlasti v nižjih starostnih 

skupinah otroci še ne znajo dobro govoriti, zelo pomembno, da vzgojitelj intenzivno dela na 

tem področju. Vzgojitelj v vrtcu načeloma ne poučuje branja in pisanja, je pa odgovoren za 

to, da predšolski otrok osvoji vse predbralne in predpisalne kompetence, ki jih potrebuje za 

uspešen začetek šolskega opismenjevanja. »Razvijanje otrokove sporazumevalne 

zmožnosti, ki temelji na govoru, poslušanju in spodbujanju potrebe po branju in pisanju je 

temeljna vzgojiteljeva /…/ naloga v vrtcu pred vstopom v šolo /…/. Še posebej je v tem 

obdobju pomembno celostno (pred)opismenjevanje, le-tega je seveda treba razumeti zelo 

odprto, saj ga povezujemo s posebnostmi otrokovega razvoja in spodbujanjem njegove 

sporazumevalne zmožnosti, pa tudi z različnimi otrokovimi dejavnostmi, kot so tudi igranje 

vlog, domišljijska in didaktična igra« (prav tam: 37). »V predbralnem in predpisalnem obdobju 

/…/ je za razvoj dobre začetne pismenosti odločilnega pomena tudi otrokovo glasovno 

zavedanje. Razvijamo ga v raznovrstnih dejavnostih igranja z besedami, npr. prepoznavanja 

in oblikovanja rim in aliteracije, prepoznavanja dolžine besede in torej ločevanja med dolgimi 

in kratkimi besedami, členjenja vezane govorice na besede, členjenja besed na zloge in 

glasove, spajanja zlogov in glasov v besede ter odvzemanja, dodajanja in nadomeščanja 

zlogov in glasov v besedah. Pri tem je slikanica lahko izvrsten inštrument in izhodišče za 

delo in postavljanje osnovnega standarda pri oblikovanju didaktičnega modela« (Zorman, 

2005, v: prav tam: 40). Vzgojiteljeva stopnja bralne/besedilne/dokumentacijske/poslušalske/ 

govorne ipd. pismenosti je tu ključnega pomena. Samo vzgojitelj, ki bo visoko pismen na tem 
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področju, bo lahko otroku samozavestno, spontano in načrtno posredoval pravilne, točne in 

otroku prilagojene informacije. 

 

 

3. 2  Čustvena pismenost vzgojiteljev 

Čustvena pismenost vzgojiteljev ima zagotovo pomembno mesto. Definicija čustvene 

pismenosti ali emocionalne inteligentnosti (v nadaljevanju EI) po Danielu Golemanu je bila 

večkrat redefinirana, dopolnjena, spremenjena, pojasnjuje S. Čotar Konrad (2011: 452), 

vendar v grobem vsaka opredelitev vključuje: prepoznavanje svojih čustev, prepoznavanje 

čustev drugega, regulacija svojih čustev in regulacija čustev pri drugem. »Nekoliko bolj 

dodelan in zanimivejši mešani model, ki pojasnjuje EI skozi več osebnostnih spremenljivk, je 

model Bar-Ona (2000, po Pečjak in Avsec, 2003), ki podobno kot Golemanov vključuje 

emocionalne, osebne in socialne dimenzije inteligentnosti« (prav tam: 453). 

 

Čustvena pismenost je pri vzgojitelju nepogrešljiva iz več razlogov: 

– Otroci ob vstopu v vrtec običajno še ne znajo govoriti: vzgojitelj mora znati razbrati, kaj 

mu želi otrok povedati – zlasti v čustveno nabitih situacijah mora znati intuitivno začutiti 

in pomiriti otroka. 

– Otroške stiske so odraslim velikokrat nerazumljive in nelogične. Da bi se otrok čutil 

varnega, sprejetega in bi vzgojitelju zaupal, mora imeti vzgojitelj močan občutek 

empatije, v nasprotnem primeru lahko otrokovo stisko zavrne kot nepomembno in s tem 

izgubi njegovo temeljno zaupanje ter omaja njegovo zaupanje v druge. 

– Če naj vzgojitelj otroke vzgaja v samoobvladovanju, mora najprej znati obvladovati svoja 

čustva. Otroška čustva se zelo hitro spreminjajo (npr. v enem trenutku joče, v drugem, 

ko ga z nečim zamotimo, se smeje) in za otroka v tistem trenutku pomenijo absolutno 

merilo. Z zgledom vzgojitelja otrok spoznava, da so čustva subjektivno doživljanje, ter se 

jih uči prepoznavati, sprejemati in regulirati. 

– Otroci, ki so deležni "čustvenega opismenjevanja", se učijo odgovornosti in učinkovitosti 

pri reševanju problemov, pridobijo občutek nadzora nad lastnim življenjem ter se tako 

učinkovitejše spoprijemajo z vsakodnevnimi stresnimi dogodki (Pečjak in Košir, 2002, v: 

Čotar Konrad, 2011: 458). 

– Čustveno pismen vzgojitelj zna konstruktivno pristopati k reševanju konfliktov, ki so v 

vrtcu prisotni med otroki, med vzgojitelji in otroki, med vzgojiteljskim timom, med 

vzgojitelji v vrtcu, pa tudi med vzgojitelji in vodstvom. Pozitiven pristop je pomemben zanj 

(osebnostna rast), hkrati pa je otrokom zgled za učenje dobrih medsebojnih odnosov. 
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– Čustveno pismen vzgojitelj je samomotiviran, zna pozitivno gledati na konfliktno ali težko 

situacijo, zna sebe in druge opogumljati. To je zlasti pomembno pri nesamozavestnih 

otrocih. 

– … 

 

V ZDA, pa tudi drugje, so v nekatere vzgojno-izobraževalne ustanove uvedli programe 

čustvenega/socialnega opismenjevanja. »Zagovorniki koncepta EI in razvijanja čustvene 

pismenosti pravijo, da dosedanja evalvacija programov pokaže kar nekaj dobrih rezultatov, ki 

so jih šole s tovrstnimi programi dosegle. Tudi nekateri avtorji (Cherniss in sod. 2006) 

povzemajo rezultate raziskav, ki poročajo o izboljšanju samozavedanja in samozaupanja 

učencev, ki se kaže kot višja motivacija za delo, bolj realistično postavljanje ciljev, 

uravnavanje stresa, boljše organizacijske spretnosti, učinkovitejše reševanje konfliktov ipd. 

Po drugi strani pa naj bi metaanalize študij pokazale, da se je na šolah, kjer so izvajali 

tovrstne programe, pomembno znižala stopnja antisocialnega vedenja in agresivnosti, 

disciplinskih težav v razredih, zlorabe alkohola in nedovoljenih drog, izostajanje od pouka, 

izboljšala pa stopnja samospoštovanja učencev in njihovih medvrstniških odnosov, obogatili 

so besedni zaklad, povezan z izražanjem čustev, izboljšale so se socialne, komunikacijske 

spretnosti, načini reševanja problemov in asertivnost (prav tam). Po drugi strani pa nekateri 

podatki kažejo dvoumne rezultate, saj naj /…/ ne bi kazal na izboljšave učnega uspeha.« 

(Čotar Konrad, 2011: 459–460). 

 

Prav to zadnje kaže na razkol, ki v znanstvenem svetu vlada glede čustvene pismenosti, 

njene znanstvene podlage in utemeljenosti. Kljub temu lahko rečemo, da je zlasti v vrtcu, kjer 

je bolj kot učni uspeh in dosežki pomemben proces, njena prisotnost več kot upravičena. 

 

 

3. 3  Medkulturna/večkulturna pismenost vzgojiteljev 

»Za populacijo današnjih otrok v vrtcu in v šoli je značilno, da je vanju vključenih čedalje več 

otrok, ki jim je slovenski jezik drugi ali tuj jezik, naraslo je število otrok s posebnimi 

potrebami, pa tudi otrok s pomanjkljivo pozornostjo. /…/ V izobraževanje vzgojiteljev/-ic in 

učiteljev/-ic je potrebno uvesti študijske vsebine in učne strategije glede na širše pojmovano 

pismenost« meni V. Medved Udovič (2011: 41). Govorimo o medkulturni ali večkulturni 

pismenosti vzgojitelja. Tudi zmožnost vzgojitelja, da zna in zmore enakopravno in 

enakovredno v vrtčevske dejavnosti vključiti vse otroke, ne glede na njihove posebne 

potrebe, jezik, socialno-ekonomski status, vero ipd., terja od njega znanje, spretnosti in 

sposobnosti, ki jih kot funkcionalno pismena oseba veliko lažje pridobi. 
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Medkulturno pismen vzgojitelj bo otrokom zgled. »Kulturno sobivanje naj bo del vsakdana, 

medkulturnost ni nekaj, kar bi začutili le ob stiku s pripadniki drugih narodov. Ali spoštujemo 

drugačnost, pokažemo na najrazličnejše načine« (Hanuš, 2009: 193). Zelo podobno 

razmišlja tudi Giuseppe Milan (2006, v: Bergoč, 2011: 161): »Medkulturna vzgoja ni 

posamezna dejavnost, ki jo izvajamo npr. samo v navzočnosti učencev ali tujcev pri 

vključevanju v naš šolski in družbeni kontekst. Prav ta vzgoja zadeva vsakogar, v katerem 

koli okolju, ne glede na pritiske same imigracije. Kajti vsak med nami je lahko oz. mora biti pri 

vzgoji v medkulturni perspektivi – in predvsem tudi pri samovzgoji – hkrati subjekt, 

nastopajoči in akter vzgoje. Medkulturnost namreč zahteva, da vsak na nov in korenit način 

zaživi svojo človeškost v odnosu do sebe in do drugih.« 

 

Otroci bodo vzgojitelja posnemali, ker je zanje pomembna druga oseba, zato je izredno 

pomembno, kakšen odnos ima sam do tega vprašanja, saj se bo to odražalo pri vseh 

njegovih dejanjih in držah. Medkulturna pismenost je, kot smo že omenili, tesno povezana s 

čustveno pismenostjo, večjezično pismenostjo in s sposobnostjo vživljanja, ki je v vrtcu 

nepogrešljiva tudi v drugih situacijah. Kajti ravno v stiku z drugim človek šele spozna, kdo je 

pravzaprav on sam, kar pa je pri predšolskem otroku nujno potrebno. 

 

 

3. 4  Informacijska pismenost vzgojiteljev 

»Strokovnjaki za pismenost zadnja leta preučujejo tudi povsem nove procese bralne 

pismenosti, kot jih omogočajo in spodbujajo elektronske oblike sporazumevanja. Tudi za 

pisno zmožnost te oblike se odpirajo nova vprašanja. Prej nepredstavljiva preprostost 

uporabe besednih in vizualnih sestavin hkrati, ki jo omogoča elektronsko sporazumevanje, je 

ustvarila povsem drugačne razmere za bralčevo doživljanje podatkov in tvorjenje pomena oz. 

opomenjanje besedil. Besedila, ki so sestavljena iz besednih blokov in raznolikih vizualnih 

gradiv – od podob do videa in filma, tako nadbesedila (v angl. hypertext) kot tudi druge oblike 

hibridnih besedil – spodbujajo nelinearno bralno pismenost, ta pa se bistveno razlikuje od 

"tradicionalne" pismenosti za linearnemu branju namenjena besedila. Nove, nelinearne 

oblike pismenosti navadno opisujemo kot posebne elektronske ali digitalne pismenosti« 

(Grosman, 2010: 19). »Poleg segmentov iz besed na računalniškem zaslonu elektronska 

besedila ponujajo tudi bogato slikovno gradivo, fotografije, grafične prikaze, številke, avdio- 

in videosestavine. Vse te digitalno uskladiščene in ponujene prvine bralci poljubno 

sestavljajo, nadbesedila na računalniškem zaslonu tako ustvarjajo povsem nove razmere za 

bralčevo doživljanje informacij in pomena Z naštetimi možnostmi za izbiro, sestavljanje, 
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poljubne hitrosti in zanimanja bralca se spreminjajo vse razsežnosti bralčevega obnašanja: 

elektronska pismenost postane v bistvu dejanje izbiranja, ki poteka kot odločanje med 

različnimi besedilnimi podatki in različnim trajanjem pozornosti, ki jo bralec namenja 

posameznim besedilnim sestavinam ob zanemarjanju ali izpuščanju drugih. Elektronsko 

branje vodi do osebne konfiguracije bralčevega besedila in terja visoko stopnjo 

interaktivnosti/sodelovanja, s katero se poveča bralčeva odgovornost za tvorjenje pomena in 

končno razumetje« (prav tam: 20). 

 

Vzgojitelj v vrtcu danes mnogo pogosteje uporablja multimedijske pripomočke za izvajanje 

dejavnosti kot v preteklosti. Zato mora biti nujno izpolnjenih več pogojev: 

– vzgojno-izobraževalna ustanova mora posedovati ustrezno elektronsko opremo, 

– vzgojitelj se mora s temi pripomočki znajti, obvladati njihovo uporabo, biti informacijsko 

pismen, 

– vzgojitelj se mora zavedati, da so elektronska besedila večkodna (vsebujejo hkrati tudi 

slike, filme, grafične prikaze, zvoke, notranje povezave …) in da mora otroka na njemu 

primeren način seznaniti z razliko med branjem knjige, ki je linearno besedilo, in med 

nelinearnim branjem digitalnega besedila, 

– vzgojitelj mora otroke naučiti kritične uporabe IKT, saj je pri tem ključnega pomena 

odgovornost posameznika, da ustrezno izbere in ovrednoti informacije, ki jih potrebuje, 

– … 

 

Š. Takač (2010: 116) ugotavlja: »Poleg organizacijskih in sistemskih faktorjev so za to, ali 

bodo v vzgojo predšolskih otrok vključili IKT, pomembni osebnostni faktorji, med katere 

sodijo tudi IKT-kompetence vzgojiteljev. Vzgojitelji, ki so bolj usmerjeni k vseživljenjskemu 

načinu vzgajanja in poučevanja, pogosteje vključujejo IKT pri različnih pedagoških 

dejavnostih. /…/ Za učinkovito vključevanje IKT v pedagoški proces potrebuje vzgojitelj tako 

splošne kot tudi pedagoške IKT-kompetence.« 

 

Ključnega pomena je vzgoja otroka za odgovorno ravnanje z IKT – to pa lahko odrasla oseba 

stori samo, če sama goji to vrednoto, če je informacijsko pismena. 

 

 

3. 5  Matematična pismenost vzgojiteljev 

»Vedenje, ki zaznamuje matematično pismenost, zajema obvladovanje položaja ali 

reševanje problema v resničnih okoliščinah (vsakodnevno življenje, delo, družbeno in 

nadaljnje izobraževanje). /…/ Vedenje, ki zaznamuje  matematično  pismenost, se lahko 
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opazuje v vsakem položaju, v katerem imajo odrasli opravka s številkami. Ni vedno nujno, da 

se opravlja izračune. V številnih položajih zadostuje, da se locira, identificira, interpretira in 

da pomen številkam. V drugih položajih morajo odrasli morda opraviti natančne izračune, na 

primer v poklicnih položajih ali zato, da nadzorujejo svoj mesečni proračun. Čeprav se ljudje 

ne zavedajo zmeraj svojih vsakodnevnih matematičnih dejavnosti, se vsak dan na neki način 

ukvarjajo s številkami« (Van Groenestijn, 2011: 92–93). 

 

Prav v takih situacijah se dnevno znajdejo vzgojitelji in otroci. Velik vpliv, ki ga ima 

odgovoren vzgojiteljev odnos do matematičnih dejstev v vsakodnevnem življenju (če pustimo 

ob strani izpolnjevanje kurikularnih načel in ciljev na matematičnem področju) na otroka, je 

nedvomen. Denimo npr., da vzgojitelj v pogovoru z drugim pedagoškim delavcem v oddelku 

ves čas toži, da je nemogoče razumeti račun, ki nam ga izstavijo v trgovini, ali da je 

matematiko v OŠ vedno sovražil ipd. Verjetno bi se strinjali, da otrok, ki to sliši velikokrat 

med svojim bivanjem v vrtcu, daljnoročno ustvarja negativno podobo o matematiki in 

matematičnih sestavinah vsakdanjega življenja. Matematično pismen vzgojitelj bo na tem 

področju samozavestnejši in bo nanj gledal bolj pozitivno ter bo tak odnos prenašal tudi na 

otroke, ki so mu v vrtcu zaupani. 

 

 

3. 6  Naravoslovna in okoljska pismenost vzgojiteljev 

»V raziskavi PISA 2006 je naravoslovna pismenost opredeljena kot: 

– posameznikovo naravoslovno znanje in uporaba tega znanja za prepoznavanje bistvenih 

vprašanj oziroma problematike, pridobivanje novega znanja, razlaganje naravoslovnih 

pojavov in izpeljevanje ugotovitev, ki temeljijo na preverjenih dejstvih, povezanih z 

naravoslovnimi znanostmi; 

– razumevanje značilnosti naravoslovnih znanosti kot oblike človeškega znanja in 

raziskovanja; 

– zavedanje o tem, kako naravoslovne znanosti in tehnologija oblikujejo naše snovno 

intelektualno in kulturno okolje; 

– pripravljenost za sodelovanje pri naravoslovno-znanstvenih vprašanjih kot razmišljujoč 

človek« (PISA, 2006: 23). 

 

»Ob tem sta pomembna še dva pomena naravoslovne pismenosti, in sicer razumevanje 

povezanosti naravoslovnih znanosti in tehnologije ter odnos do naravoslovnih tematik. 

Simmons (1992: 17) označuje to dejstvo kot enega od razlogov, zakaj je okoljska pismenost 

velikokrat razumljena kot ekvivalentna naravoslovni oziroma kot njen sestavni del /…/. 
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Soodvisnost naravoslovne in okoljske pismenosti v smislu razumevanja kompleksne zveze 

med naravnim sistemom in človekovo aktivnostjo, to je poznavanjem funkcioniranja 

naravnega sistema, snovnih principov in fizikalnih zakonitosti narave ter razumevanja 

podpornih mehanizmov planeta za življenje, prepoznavajo tudi drugi avtorji /…/« (Šőmen 

Joksić, 2011: 269). 

 

»Volk in McBeth (1997: 8–9) pravita, da je okoljska pismenost znanje o delovanju sveta in o 

tem, kako lahko človek ohranja in vzdržuje okolje. V pedagoški terminologiji to pomeni 

vsebine, ki jih učenci morajo poznati, spretnosti, ki jih morajo usvojiti, ter biti usposobljeni to 

znanje in spretnosti pokazati v konkretnih primerih (prav tam). Po Rothu (1992: 37–38) 

okoljska pismenost združuje štiri stebre izobraževanja; znanje, sposobnost, osveščenost in 

vedenje ter se začne razvijati že v otroštvu v smislu "skrbi za okolje". V procesu nadaljnjega 

izobraževanja se ta skrb nadgradi v višjo stopnjo okoljske pismenosti, ki ni več samo 

varovanje okolja, temveč poleg naštetega zajema še aktivno udeležbo in kritično presojanje, 

odgovornost, razmišljanje in vrednotenje različnih možnosti in posledic« (Šőmen Joksić, 

2011: 268). 

 

Avtorji, ki se ukvarjajo in raziskujejo okoljsko ali eko-pismenost, dajejo velik poudarek 

zgodnjemu začetku eko-vzgoje otrok v vrtcih. Otroci se v letih, ko lahko najbolj vplivamo 

nanje, naučijo, da so del okolja ali pa da se to njih ne tiče. Vzgojitelj ima ključno vlogo z 

dajanjem zgleda, s svojo držo in z načrtnim delom za razvoj ekološke pismenosti pri otrocih. 

Učenje mora še posebej v vrtcu potekati celostno. 

 

 »Z ekološko pismenostjo si prizadevamo za globljo transformacijo snovi, procesov in je 

namenjena izobraževanju na vseh ravneh. Kot nova izobraževalna paradigma prepoznava 

ekološko krizo tudi kot krizo izobraževanja, ker temelji na prepričanju, da je vsakršno 

izobraževanje hkrati tudi okoljsko izobraževanje, saj z vključevanjem ali izključevanjem 

določene učne snovi učimo mlade, da so del naravnega sveta ali pa, da so iz njega 

izključeni. Cilj ekološke pismenosti pa ni le poznavanje določene snovi ampak zmožnost 

povezovanja med glavo, rokami, srcem in sposobnostjo spoznati in razlikovati med sistemi 

oz. odkriti povezovalne vzorce« (Orr, 2005, v: Bahor, 2011b: 443). 

 

O povezavi in odnosu med okoljsko in naravoslovno pismenostjo lahko rečemo, da je prva 

nekakšna nadgradnja druge. »Iz literature so znani nekateri podatki, da je bila pri učiteljih 

brez ustrezne naravoslovne predizobrazbe v večini primerov opažena nizka stopnja okoljske 

pismenosti oz. nižja od optimalne /…/« (Šőmen Joksić, 2011: 270–271). Zato je zelo 



 39 

pomembno, da so otroci v vrtcu deležni vzgoje na naravoslovnem področju, saj bodo le z 

zavedanjem, da so del okolja, to znali ceniti in se ga naučili varovati in ohranjati. 

 

 

3. 7  Kartografska pismenost vzgojiteljev 

Kartografska pismenost se redko omenja v povezavi s predšolskim obdobjem, četudi zato ni 

pravega razloga. Veliko novejših raziskav na tem področju kaže, da je ob ustrezno 

načrtovanih dejavnostih zelo veliko vrtčevskih otrok uspešno bralo preproste zemljevide, če 

so simboli predstavljali predmete ipd., ki jih poznajo. 

 

I. Hergan in M. Umek (2010: 407–414) na podlagi domačih in tujih raziskav sklepata, »da 

razumevanje zemljevidov v predšolskem obdobju še ni popolnoma razvito, vendar pa 

pogostejša raba v predšolski dobi pripomore k hitrejšemu dojemanju vsebine zemljevidov. 

Ena ključnih ugotovitev je tudi, da zgodnja raba raznovrstnih zemljevidov in drugih prikazov 

površja lahko izboljša predstave otrok in razumevanje geometričnih elementov. Dejstvo, da 

so otroci uspešnejši pri rabi slikovnih načrtov kot pri rabi pravih, je pomembno sporočilo za 

didaktike in izvajalce kartografskega pouka. /…/ Posamezne kartografske spretnosti mnogi 

obvladujejo, preden znajo brati in pisati.« Prav zato »zgolj spontano srečevanje otrok z 

dejavnostmi, ki spodbujajo zgodnji razvoj kartografskih spretnosti, ne zadošča, pomembno je 

načrtno in kontinuirano delo. /…/ Slovenski kurikulum za predšolsko obdobje je na tem 

področju zelo ohlapen, vzgojitelji pa premalo strokovno usposobljeni za načrtno delo« (prav 

tam: 414). 

 

Avtorici (prav tam: 409) opozarjata: »Glede na dejstvo, da je v vrtcih izvajanje dejavnosti s 

področja kartografije v praksi redko opaziti in da je očitno prepuščeno bolj naključju kot 

načrtnemu strokovne vodenemu delu, je pomen razvijanja kartografskih spretnosti v 

domačem in drugih neinstitucionaliziranih okoljih še toliko večji.« Na tem področju imajo 

vzgojitelji torej še veliko možnosti za lasten napredek in izpopolnitev strokovnega znanja, 

tako v teoriji kot v praksi. 
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II.  EMPIRIČNI DEL 

 

1  Vzorec 

Vzorec je neslučajnostni in priložnostni. Zajema 101 vzgojiteljico (bile so samo ženske) 

nekaterih vrtcev in prvih dveh razredov OŠ v Dekanih, Desklah, Dornberku, Kanalu, Kopru, 

Ljubljani, Trebnjem in Vodicah. 

 
 

2  Metoda 

Podatke sem zbrala s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga razdelila med vzgojiteljice v 

vrtcih in v prvih razredih OŠ na različnih koncih Slovenije. Razdelila sem prb. 150 

vprašalnikov, vrnjen je bil 101. 

 

Rezultati so obdelani z deskriptivno analizo. 

 

 

3  Opredelitev problema 

Ugotoviti raven funkcionalne pismenosti vzgojiteljic v nekaterih slovenskih vrtcih in prvih 

razredih OŠ. 

 

 

4  Cilji diplomske naloge 

Cilja diplomske naloge sta: 

– ugotoviti želim, kakšna je raven pismenosti med vzgojiteljicami v Sloveniji, 

– ugotoviti želim, ali stopnja izobrazbe vpliva na uspešnost reševanja nalog. 

 
 

5  Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze 

Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze so: 

– predvidevam, da vzgojiteljice razumejo prebrano besedilo, 
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– predvidevam, da vzgojiteljice ne poznajo pravilnega zapisa datuma in ure, 

– predvidevam, da vzgojiteljice zmorejo iz danih besed in besednih zvez sestaviti vabilo, ki 

ustreza slovničnim in pravopisnim pravilom ter obliki besedilne vrste, 

– predvidevam, da znajo vzgojiteljice dane račune izračunati na pamet, 

– predvidevam, da stopnja izobrazbe vzgojiteljic vpliva na uspešnost reševanja nalog. 
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6  Rezultati in interpretacija 

6. 1  Kakšna je vaša izobrazba? 

Tabela 1: izobrazba anketirank. 

 število odstotek 
a) srednja vzgojiteljska 48 47,53 
b) višja (PV) 5 4,95 
c) visoka strokovna (PV) 43 42,57 
d) drugo 5 4,95 
skupaj 101 100 

 

Največ anketirank ima srednješolsko izobrazbo, teh je 48 (47,53 %), nekoliko manj visoko 

strokovno izobrazbo – 43 (43,57 %), 5 (4,95 %) anketirank ima višjo (PV) izobrazbo, prav 

tako 5 (4,95 %) pa je izbralo možnost drugo. Od teh je 1 univerzitetno diplomirana filozofinja 

ter sociologinja kulture s prekvalifikacijo za vzgojiteljico predšolskih otrok, 1 z magisterijem 

(ni navedla, ali je to magisterij iz predšolske vzgoje), 1 je napisala, da je njena izobrazba 

univerzitetna, 2 pa imata srednjo zdravstveno šolo. 

 

 

6. 2  Kje je vaše trenutno delovno mesto? 

Tabela 2: Delovno mesto anketirank. 

 število odstotek 
a) vzgojiteljica v vrtcu 96 95,05 
b) vzgojiteljica v 1. (2.) razredu OŠ 5 4,95 
skupaj 101 100 

 

Med anketirankami je bila velika večina, 96 (95,05 %), takih, ki delajo na mestu vzgojiteljice v 

vrtcu, le 5 (4,95 %) pa jih dela na mestu vzgojiteljice v 1. (2.) razredu osnovne šole. 

 

 

6. 3  Prva naloga 

Preberite besedilo in odgovorite na vprašanja. 

Bo Florida spet odigrala odločilno vlogo? 
Izbiranje republikanskega kandidata 
Najbolje še vedno kaže Romneyu 
 
MIAMI BEACH – V deželi sijočega sonca, kakor Američani imenujejo Florido, bo danes četrto 
strankarsko glasovanje, na katerem se bodo republikanski volivci odločali, kdo se bo na novembrskih 
volitvah pomeril s predsednikom Barackom Obamo. Tako kot že nekajkrat v ameriški zgodovini 
utegnejo biti tudi današnje volitve v zvezni državi, v kateri je skoraj četrtina prebivalstva prišlekov iz 
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Latinske Amerike, odločilne. Javnomnenjske raziskave napovedujejo zmago Mittu Romneyu, a 
njegova prednost pred Newtom Grigrichem se je včeraj precej zmanjšala. Če zmaga Romney, 
napovedujejo analitiki, je igra že odločena. 
Boris Čibej 
 
Vir: Delo, 31. 1. 2012, leto 54, št. 25. 
 

– Na vprašanje »V kateri ameriški zvezni državi leži mesto Miami Beach?« je 100 

anketirank (99,00 %) odgovorilo pravilno, 1 pa je napisala »Amerika«. 

– Na vprašanje »Kateri republikanski kandidat ima glede na članek trenutno prednost po 

javnomnenjskih raziskavah?« jih je 98 (97,03 %) pravilno odgovorilo Mitt Romney, 3 

(2,97 %) odgovori pa so bili nepravilni. 

– Pri tretjem vprašanju »Koga bo na novembrskih volitvah izzval izbrani republikanski 

kandidat?« je bilo pravilnih odgovorov (Barack Obama) 89 (88,12 %). 

– Od 12 (11,88 %) nepravilnih jih je 8 (7,92 %) napisalo »Grigrich«, 1 (0,99 %) je napisala 

»?«, 1 (0,99 %) je napisala »Romney«, 2 (1,98 %) pa sta napisali obe imeni: »Grigrich in 

Romney«. 

– Na vprašanje »Ali so vsi prebivalci Floride severnoameriškega porekla?« je 99 (98,02 %) 

vzgojiteljic pravilno odgovorilo, da ne, 2 (1,98 %) pa nista odgovorili na vprašanje. 

– Pri naslednji alineji so morale obkrožiti pravilen odgovor na vprašanje »Zakaj utegnejo 

biti volitve, o katerih članek govori, odločilne?« Na voljo so bili trije odgovori. Odgovora a 

(»Ker je Barack Obama rojen na Floridi.«) ni izbral nihče (0,00 %), odgovor b (»Ker bo 

ravno tamkajšnje strankarsko glasovanje odločalo o protikandidatu Obami na 

novembrskih volitvah.«), ki je bil pravilen, je  obkrožilo 72 (71,29 %) anketirank, odgovor 

c (»Ker ima Mitt Romney prednost.«) pa 26 (25,74 %); 3 (2,97 %) niso obkrožile ničesar. 

 

Tabela 3: pravilni odgovori pri prvi nalogi. 

 
število 

pravilnih 
odgovorov 

odstotek 
pravilnih 

odgovorov 
V kateri ameriški zvezni državi leži mesto Miami Beach? 100 99,00 
Kateri republikanski kandidat ima glede na članek trenutno prednost po 
javnomnenjskih raziskavah? 98 97,03 

Koga bo na novembrskih volitvah izzval izbrani republikanski kandidat? 89 88,12 
Ali so vsi prebivalci Floride severnoameriškega porekla? 99 98,02 
Zakaj utegnejo biti volitve, o katerih članek govori, odločilne? 72 71,29 

 

V povprečju so anketiranke imele 90,69 % pravilnih odgovorov. 
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6. 4  Druga naloga 

Obkrožite pravilen zapisa datuma in ure. Možen je en odgovor. 

Možni odgovori: 

a) 01.01.2012 ob 16h. 

b) 1.1.2012 ob 16.00h. 

c) 1. 1. 2012 ob 16.00h. 

č) 1. januar 2012 ob 16.00. 

 

Pravilen je bil odgovor č: 1. januar 2012 ob 16.00. 

Odgovor a je izbralo 12 anketirank (11,88 %), odgovor b 7 (6,93 %), odgovor c 22 (21,78 %) 

in odgovor č 55 (54,46 %). Dva odgovora je obkrožila 1 anketiranka, 4 pa so pustile prazno 

(skupaj 5 ali 4,95 %). 

 

Tabela 4: odgovori pri drugi nalogi. 

 število odstotek 

a) 01.01.2012 ob 16h. 12 11,88 

b) 1.1.2012 ob 16.00h. 7 6,93 

c) 1. 1. 2012 ob 16.00h. 22 21,78 

č) 1. januar 2012 ob 16.00. 55 54,46 

neveljaven odgovor 5 4,95 

skupaj 101 100 

 

 

6. 5  Tretja naloga 

Napišite kratko vabilo staršem (do tri povedi). Uporabite naslednje podatke: govorilne 

ure, 17.00, konferenčna soba Vrtca Ciciban v Novem mestu, četrtek, 11. oktober 2012. 

 

Uspešnost opravljene naloge smo ocenjevali po naslednjih kriterijih: 

– Vabilo je napisano: 99 (98,02 %) anketirank je to nalogo opravilo, 2 (1,98 %) pa sta 

pustili prazno. 

– Anketiranka je uporabila vse dane podatke, kakor je zahtevala naloga: takih je bilo 85 

(84,16 %). 

– Anketiranka je uporabila pravilno obliko besedne zveze "govorilne ure" (in ne "pogovorne 

ure"): 91 (90,10 %). 

– Vabilo je vsebovalo nagovor (npr. »Spoštovani starši!«): takih je bilo 62 (61,39 %). 
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– Vabilo je vsebovalo pozdrav oziroma povabilo (npr. »vabljeni«, »veselim se srečanja z 

vami«, »lep pozdrav« ipd.): takih je bilo 43 (42,57 %). 

– Vabilo je vsebovalo podpis (npr. »vzgojiteljica XY«): takih je bilo le 22 (21,78 %). 

– V vabilu so bila vsa ločila postavljena pravilno: ta kriterij je izpolnilo le 16 vabil anketirank 

(15,84 %). 

– V vabilu je bil z vejicami pravilno ločeno ime dneva in datum s števkami (»v četrtek, 11. 

oktobra 2012, /nadaljevanje/«): takih je bilo 32 (31,68 %). 

– V vabilu je bila ura zapisana pravilno (npr. »ob 17h/17.00/17. uri«): ta kriterij je izpolnilo 

65 anketirank (64,36 %). 

– Vabilo je napisano tako, da se dejstva ne ponavljajo (primer ponavljanja: »Vabim vas na 

govorilne ure. Govorilne ure bodo …«): takih vabil je bilo 90 (89,11 %). 

 

Tabela 5: izpolnjeni kriteriji pri tretji nalogi. 

 število odstotek 

Vabilo je napisano. 99 98,02 

Anketiranka je uporabila vse dane podatke. 85 84,16 

Anketiranka je uporabila pravilno obliko besedne zveze 

"govorilne ure". 
91 90,10 

Vabilo je vsebovalo nagovor. 62 61,39 

Vabilo je vsebovalo pozdrav oziroma povabilo. 43 42,57 

Vabilo je vsebovalo podpis. 22 21,78 

V vabilu so bila vsa ločila postavljena pravilno. 16 15,84 

V vabilu je bil z vejicami pravilno ločeno ime dneva in datum s 

števkami. 
32 31,68 

V vabilu je bila ura zapisana pravilno. 65 64,36 

Vabilo je napisano tako, da se dejstva ne ponavljajo. 90 89,11 
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6. 6  Četrta naloga 

Izračunajte na pamet. 

25 : 4 = ________ 

34 – 29 =________ 

12 · 5 = _________ 

28 + 29 = _______ 

3 · 5 + 4 = _______ 

 

Rezultati anketirank: 

– Pri prvem računu smo kot pravilne upoštevali naslednje odgovore: 6 ¼, 6, ostanek 1 in 

6,25. Eno od teh treh možnosti je izbralo 60 (59,41 %) anketirank. 

– Izmed nepravilnih odgovorov jih je 16 (15,84 %) napisalo 6,2 (kar je dokaj dober približek 

pravilnega rezultata),  10 (9,90 %) jih je napisalo 6,1 (morda je med njimi katera, ki je 

želela napisati 6, ostanek 1, a se je nerodno izrazila, vendar tega ne moremo upoštevati 

kot pravilen rezultat), 6 (5,94 %) jih je kot rezultat napisalo število 6, 2 (1,98 %) pa sta 

napisali 100 (najverjetneje sta napačno razumeli, da je namesto deliti potrebno množiti). 

– Pri drugem računu je pravilen rezultat 5, ki ga je napisalo 91 (90,10 %) anketirank. 

– Pri tretjem je pravilen rezultat 60. Tega je izbralo 96 (95,05 %) anketirank. 

– Pravilen rezultat četrtega računa je 57, ki ga je napisalo 96 (95,05 %) anketirank. 

– Pri petem računu je pravilen rezultat 19 napisalo 96 (95,05 %) anketirank. 

– 2 (1,98 %) anketiranki nista izpolnili četrte naloge. 

 

Tabela 6: pravilni odgovori pri četrti nalogi. 

 pravilni rezultat/-i število pravilnih rezultatov odstotek pravilnih rezultatov 

25 : 4 = 6 ¼; 6, ostanek 1; 6,25 60 59,41 

34 – 29 = 5 91 90,10 

12 · 5 = 60 96 95,05 

28 + 29 = 57 96 95,05 

3 · 5 + 4 = 19 96 95,05 

 

Iz rezultatov je razvidno, da največ težav anketirankam povzročata deljenje in (v nekoliko 

manjši meri) odštevanje, medtem ko s seštevanjem in množenjem nimajo bistvenih 

težav. V povprečju so bile anketiranke uspešne v 86,93 %. 
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6. 7  Peta naloga 

V tem primeru ne gre za nalogo, ampak so vzgojitelji/-ce odgovarjali na vprašanje: 

Kaj Vam dela največ težav? Obkrožite en odgovor. 

a) Branje krajših besedil. 

b) Branje daljših besedil. 

c) Pisanje krajših besedil. 

č) Pisanje daljših besedil. 

d) Računanje. 

 

Odgovori anketirank: 

– 5 (4,95 %) anketirank je kot svojo največjo težavo navedlo branje krajših besedil 

(odgovor a). 

– 9 (8,91 %) največ težav povzroča branje daljših besedil (odgovor b). 

– 10 (9,90 %) anketirankam največjo težavo predstavlja pisanje krajših besedil (odgovor 

c). 

– Pričakovano največ anketirank, in sicer 41 (40,59 %), ima največ težav s pisanjem 

daljših besedil. 

– 21 (20,79 %) anketirankam največ težav dela računanje. Zanimivo, da jih je od teh kar 

11 (več kot polovica) četrto nalogo v celoti rešilo pravilno. 

– Od 15 (14,85 %) nepravilno izpolnjenih 6 (5,94 %) vzgojiteljic ni obkrožilo ničesar, 5 

(4,95 %) jih je očitno dalo vedeti (tako, da je napisala ali prečrtala vse črke in napisala, 

da nič), da jim nobena od naštetih dejavnosti ne povzroča težav. 1 (0,99 %) anketiranka 

je obkrožila vse odgovore, 1 (0,99 %) je napisala komentar, da je največja težava 

politika, 2 (1,98 %) pa sta obkrožili dva odgovora. Tu se je pokazala pomanjkljivost 

anketnega vprašalnika – odgovor »drugo« ali »nič od tega« bi moral biti že od začetka 

predviden in napisan med možnimi izbirami, saj je skoraj 15 % anketirank izbralo tak (ali 

temu podoben) odgovor. 

 

Tabela 7: odgovori pri točki 5. 

Kaj Vam dela največ težav? število obkroženih odgovorov odstotek obkroženih odgovorov 

a) Branje krajših besedil. 5 4,95 

b) Branje daljših besedil. 9 8,91 

c) Pisanje krajših besedil. 10 9,90 

č) Pisanje daljših besedil. 41 40,59 

d) Računanje. 21 20,79 

drug odgovor/nič obkroženo/… 15 14,85 
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6. 8  Rezultati glede na stopnjo izobrazbe 

Anketni vprašalniki so bili pregledani tudi glede na stopnjo izobrazbe. Točkovane so bile 

prva, druga, tretja in četrta naloga. Vseh možnih točk je 21. Za vsak pravilen odgovor pri prvi, 

drugi in četrti nalogi je anketiranka dobila po eno točko: pri prvi in pri četrti nalogi je bilo tako 

možnih 5 točk, pri drugi pa 1 točka. 

 

Pri tretji nalogi je bilo možnih 10 točk, in sicer po eno za vsak izpolnjen kriterij iz točke 6. 5:  

– Vabilo je napisano.  

– Anketiranka je uporabila vse dane podatke. 

– Anketiranka je uporabila pravilno obliko besedne zveze »govorilne ure«. 

– Vabilo je vsebovalo nagovor. 

– Vabilo je vsebovalo pozdrav oziroma povabilo. 

– Vabilo je vsebovalo podpis. 

– V vabilu so bila vsa ločila postavljena pravilno. 

– V vabilu je bil z vejicami pravilno ločeno ime dneva in datum s števkami. 

– V vabilu je bila ura zapisana pravilno. 

– Vabilo je napisano tako, da se dejstva ne ponavljajo. 

 

Skupno povprečje vseh anketirank je bilo 16,07 točke ali 76,52 %. 

 

6. 8. 1 Povprečno število točk anketirank glede na izobrazbo 

a) Srednja vzgojiteljska šola:  

Število vzgojiteljic s tako izobrazbo: 48. 

Povprečno število doseženih točk: 14,92. 

 

Med njimi je bila 1, ki je dosegla največje število točk (21), 2 sta dosegli 10, 1 pa 8 točk. 

 

b) Višja (PV): 

Število vzgojiteljic s tako izobrazbo: 5. 

Povprečno število doseženih točk: 16,20. 

 

Pri teh ni nobena anketiranka izstopala z zelo visokim ali zelo nizkim številom točk. 
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c) Visoka strokovna (PV): 

Število vzgojiteljic s tako izobrazbo: 43. 

Povprečno število doseženih točk: 15,65. 

 

Med njimi je bila 1, ki je dosegla vse točke (21). 2 sta dosegli 20 točk, 1 pa le 5 točk. 

 

č) Drugo: 

Število vzgojiteljic s tako izobrazbo: 5. 

Povprečno število doseženih točk: 17,50. 

 

Med njimi sta 2 s srednjo medicinsko šolo – ti sta imeli povprečje 12,00 točk – 2 z 

univerzitetno izobrazbo – njuno povprečje je 17,50 točke – in 1 z magisterijem, ki je dosegla 

največje število točk – 21. 

 

Tabela 8: rezultati glede na stopnjo izobrazbe. 

Kakšna je vaša izobrazba? povprečno število doseženih 

točk 

odstotek povprečno doseženih 

točk 

a) Srednja vzgojiteljska šola. 14,92 71,05 

b) Višja (PV). 16,20 77,14 

c) Visoka strokovna (PV). 15,65 74,52 

č) Drugo. 17,50 83,33 

 

 

Iz tabele je razvidno, da so povprečno najmanjše število točk (14,92) dosegle vzgojiteljice s 

srednjo vzgojiteljsko šolo. Sledijo jim vzgojiteljice z visoko strokovno izobrazbo (PV), ki so 

dosegle povprečno 15,65 točke. 16,20 točke so povprečno dosegle vzgojiteljice z višjo šolo 

(PV), najvišje povprečno število doseženih točk pa so imele vzgojiteljice, ki so izbrale 

možnost drugo (17,50). Med temi visoko nad povprečjem izstopajo 3 vzgojiteljice z 

univerzitetno izobrazbo oziroma z magisterijem. 
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7  Sklep 

Analiza rezultatov reševanja nalog na anketnem vprašalniku je pokazala, da je stopnja 

funkcionalne pismenosti vzgojiteljic dokaj visoka: tudi tiste s srednješolsko izobrazbo so 

bile v povprečju več kot 70 % uspešne. 

 

Pri prvi nalogi – potrebno je bilo prebrati besedilo in odgovoriti na vprašanja – so 

anketiranke pravilno odgovorile na prvo vprašanje (V kateri ameriški zvezni državi leži 

mesto Miami Beach?) v 99,00 % primerov, pri drugem vprašanju (Kateri republikanski 

kandidat ima glede na članek trenutno prednost po javnomnenjskih raziskavah?) v 97,03 %, 

pri tretjem vprašanju (Koga bo na novembrskih volitvah izzval izbrani republikanski 

kandidat?) so bile v 88,12 % uspešne, pri četrtem (Ali so vsi prebivalci Floride 

severnoameriškega porekla?) v 98,02 % primerih, pri zadnjem vprašanju (Zakaj utegnejo 

biti volitve, o katerih članek govori, odločilne?), kjer je bila potrebna izbira med tremi danimi 

odgovori, pa so pravilnega izbrale le v 71, 29 %. V povprečju so anketiranke imele 90,69 % 

pravilnih odgovorov. Število odstotkov je pričakovano, le zadnje vprašanje je 

vzgojiteljicam povzročalo več težav, kot smo pričakovali, zato lahko sklenemo, da smo 

prvo raziskovalno hipotezo (predvidevam, da vzgojiteljice razumejo prebrano besedilo), 

potrdili le delno. Vse vzgojiteljice očitno ne razumejo prebranega besedila dovolj dobro, da bi 

pravilno odgovorile na vsa vprašanja. Vzroke za to bi morda lahko našli v nekoliko bolj 

kompleksno zastavljenem tretjem in petem vprašanju ali preprosto pri vzgojiteljičinem 

pomanjkanju časa in volje, da bi se nalogi, ki morda zahteva nekoliko več truda, za nekaj 

minut povsem posvetila. To bi lahko potrdili tudi odgovori v zadnji točki anketnega 

vprašalnika, v kateri je le slabih 5 % navedlo, da jim dela težave branje krajših besedil. 

 

Pri drugi nalogi (Obkrožite pravilen zapis datuma in ure) je pravilni odgovor izbrala le dobra 

polovica ali 54,46 % vzgojiteljic. Sklenemo lahko, da je bila v veliki meri potrjena druga 

raziskovalna hipoteza (predvidevam, da vzgojiteljice ne poznajo pravilnega zapisa datuma in 

ure). Vzroke za tak slab rezultat pri tej nalogi bi morda lahko iskali v tem, da je imel le pravilni 

odgovor zapisan mesec z besedo, ne pa s številko, kot vidimo v večini primerov iz 

vsakdanjega življenja, to pa je morda bil za katero od anketirank moteč dejavnik. 

 

Pri tretji nalogi smo raziskovali zmožnost vzgojiteljic, da sledijo navodilom, uporabijo vse(!) 

dane podatke ter slovnično pravilno napišejo vabilo staršem na govorilne ure ter pri tem 

upoštevajo pravila, ki veljajo za to besedilno vrsto. Vabilo je napisalo 98,02 % anketirank, pri 

tem pa jih je le 84,16 % upoštevalo navodilo in uporabilo vse dane podatke, kar 10,89 % 



 51 

kratkega vabila ni napisalo tako, da se dejstva ne bi ponavljala. Relativno veliko, 9,90 % 

vzgojiteljic kljub temu, da je bil ta podatek zapisan, ni uporabilo pravilne oblike besedne 

zveze "govorilne ure", ampak "pogovorne ure", nagovor (npr. »spoštovani starši«) je bil 

napisan v 61,39 %, pozdrav oz. povabilo (npr. »vabljeni« ali »veselim se srečanja z vami« 

ipd.) v 42, 57 %, podpisanih pa je bilo le 21,78 % vabil. Najslabše so se vzgojiteljice odrezale 

pri postavljanju ločil: le 15,84 % jih je to naredilo pravilno, nekoliko več, 31,68 %, je z 

vejicami pravilno ločilo ime dneva in datum s števkami in samo 64,36 % anketirank je uro v 

vabilo zapisalo pravilno – kljub temu, da je bila v danih podatkih pod navodilom zapisana v 

slovnično pravilni obliki. Sklenemo lahko, da tretja raziskovalna hipoteza (predvidevam, da 

vzgojiteljice zmorejo iz danih besed in besednih zvez sestaviti vabilo, ki ustreza slovničnim in 

pravopisnim pravilom ter obliki besedilne vrste) ni potrjena. Vabila so bila večinoma 

pomanjkljivo sestavljena, vzgojiteljice v veliko primerih niso izpolnile preproste naloge, da v 

vabilo vključijo že zapisane podatke, niti niso že danih podatkov v svoje besedilo prepisale 

pravilno. Najslabše so se izkazale pri postavljanju ločil. Kot možen vzrok bi lahko navedli 

tistega pri prvi nalogi:  vzgojiteljičino pomanjkanje časa in volje, da bi se nalogi, ki morda 

zahteva nekoliko več truda, za nekaj minut povsem posvetila, morda pa vzrok tiči v 

resničnem pomanjkanju znanja na področju slovenskega jezika, slovničnih in besedilotvornih 

pravil. 

 

Pri četrti nalogi so bile v treh od petih računov vzgojiteljice zelo uspešne: pri tretjem, četrtem 

in petem računu so bile kar v 95,05 %. Nekoliko več napak je bilo pri drugem računu, pri 

katerem je šlo za odštevanje: tu so je bilo pravilnih rezultatov 90,10 %. Pričakovano 

najslabše, a vseeno presenetljivo slabo, pa so se vzgojiteljice izkazale pri prvem računu 

(deljenje), kjer jih je le 59,41 % napisalo pravilen rezultat. Kot smo že zapisali, je iz 

rezultatov razvidno, da največ težav anketirankam povzroča deljenje in odštevanje, 

medtem ko s seštevanjem in množenjem nimajo bistvenih težav. Razloge za to, da je 

raziskovalna hipoteza (predvidevam, da vzgojiteljice znajo dane račune izračunati na pamet) 

v veliki meri potrjena (saj so bile anketiranke v povprečju uspešne v 86,93 %), v manjšem 

delu pa zavrnjena, lahko iščemo v različnih smereh: računi so bili morda prelahki, morda je 

anketiranke pri prvem računu zmedlo dejstvo, da 25 ni večkratnik števila 4 in se vzgojiteljice 

niso znale izraziti s primernim »6, ostane 1« ipd., morda je deljenje resnično tista računska 

operacija, ki pri učenju ni zaman zadnja na vrsti, ker je pač najzahtevnejša in je ne obvladajo, 

morda je krivo to, da se s takimi računi v vsakdanjem življenju že zelo dolgo niso srečale, ali 

pa spet preprosto to, da jim za nekoliko večji umski napor ob morda napornem dnevu 

zmanjka volje in časa, kar bi spet lahko potrdil odgovor na vprašanje »Kaj vam dela največ 

težav?« (zadnja točka anketnega vprašalnika), kjer je računanje izbralo (le) 20,79 %, še 

nadaljnjih 4,95 % pa je dalo očitno vedeti, da jim nič od naštetega ne povzroča težav ... 
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Zadnja raziskovalna hipoteza (predvidevam, da stopnja izobrazbe vzgojiteljic vpliva na 

uspešnost reševanja nalog) je bila potrjena. Iz rezultatov je razvidno, da so povprečno 

najmanj odstotkov (71,05 %) dosegle anketiranke s srednjo vzgojiteljsko šolo. Nekoliko 

obrnjen vrstni red je bil pri vzgojiteljicah z višjo šolo (PV) in visoko strokovno šolo (PV), kjer 

so tiste z nižjo izobrazbo dosegle 77,14 %, tiste z višjo stopnjo pa 74,52 %. Očitno najboljše 

rezultate pa so imele vzgojiteljice, ki so pri vprašanju »Kakšna je vaša izobrazba?« obkrožile 

»drugo«. Anketiranke iz te skupine so povprečno dosegle 83,33 %, kljub temu da jih je bilo v 

tej skupini samo pet in sta bili med njimi dve s srednjo medicinsko šolo, ki sta v povprečju 

dosegli le 12 točk ali 57,14 %. Ostale dve sta navedli univerzitetno izobrazbo, ena pa 

magisterij – dosegla je 100 %. Sklepamo lahko, da stopnja izobrazbe vzgojiteljic vpliva na 

uspešnost reševanja nalog oz. na stopnjo funkcionalne pismenosti, ali je vzrok za to 

kakovostno formalno izobraževanje ali pa morda višji socialno-ekonomski status takih 

vzgojiteljic, ne moremo reči. Zelo verjetno je tudi, da so vzgojiteljice z višjimi stopnjami 

izobrazbe mlajše, tiste s srednjo vzgojiteljsko šolo, ki delajo na mestu vzgojiteljice in ne 

pomočnice(!) – prav to je bil tudi pogoj za izpolnjevanje ankete –, pa so starejše. 

Predpostavljamo lahko, da so novejši učni programi sestavljeni tako, da dajejo 

jezikovnemu izobraževanju več poudarka. 

 

Za višjo stopnjo funkcionalne pismenosti pri vzgojiteljih in vzgojiteljicah predšolskih otrok bi 

bilo morda potrebno poskrbeti bolj sistematično: 

– Če predpostavljamo, da so manj funkcionalno pismeni starejši vzgojitelji in vzgojiteljice, 

bi bilo smiselno uvesti izobraževanja, kjer bi ti lahko pridobili zavest o pomenu 

funkcionalne pismenosti za strokovno delo ter znanja in spretnosti za njeno vključevanje 

v vsakdanje delo. 

– Ker pojem funkcionalne pismenosti vključuje različne vrste pismenosti, vsakega pa neko 

področje bolj zanima in ima z njega več znanja in izkušenj, bi bilo potrebno spodbujati 

medsebojno sodelovanje vzgojiteljev, ki bi omogočalo učenje iz izkušenj drugega. 

Pogosto je neformalno izobraževanje bolj učinkovito kot formalno. 

– Izobraževalne ustanove, kjer bodoči vzgojitelji in vzgojiteljice pridobivajo znanja in 

spretnosti za opravljanje poklica, bi morale imeti večji poudarek na ozaveščanju pomena 

različnih pismenosti pri pedagoškem delu, zlasti na vsebinah, s katerimi se pedagoški 

delavci srečujejo na delovnem mestu. Pri tem se predpostavlja, da morajo biti 

funkcionalno pismeni tudi visokošolski profesorji, kar pa, žal, ne drži vselej. To je 

najverjetneje tudi odgovor na vprašanje, zakaj iz različnih izobraževalnih ustanov v naši 

državi prihajajo diplomanti z različnimi stopnjami funkcionalne pismenosti.  
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– Spodbujati bi bilo potrebno »zavedanje, da je funkcionalna pismenost tesno povezana s 

sporazumevalnim procesom, v katerem se prepletajo vse štiri sporazumevalne 

dejavnosti (govorjenje, poslušanje, branje, pisanje), in zatorej zahteva njeno razvijanje 

enakomerno in sistematično razvijanje vseh sporazumevalnih dejavnosti« (Skubic, 2010: 

104). 

– Širše gledano je koncept funkcionalne pismenosti nov in se z njim povprečen 

posameznik ne sreča velikokrat. Potrebno bi bilo javnosti prilagojeno strokovno pojasnilo 

tega dejstva in njegovega pomena za različne vidike posameznikovega življenja, ljudem 

pa omogočiti dostop do takih izobraževanj, ki bodo načrtno spodbujala razvoj 

funkcionalne pismenosti. 
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Priloge 

Priloga 1: Vprašalnik za vzgojitelje 

Sem Petra Merljak, absolventka predšolske vzgoje na PeF UL. Za diplomsko nalogo z 
naslovom Funkcionalna pismenost vzgojiteljev predšolskih otrok potrebujem odgovore na 
nekatera vprašanja, zato Vas prosim, če lahko izpolnite vprašalnik in mi tako pomagate. 
Vprašalnik je anonimen. 
 
Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje! 
 
 
Kakšna je vaša izobrazba? 
a) Srednja vzgojiteljska šola. 
b) Višja (PV). 
c) Visoka strokovna (PV). 
č) Drugo (navedite kaj): 
__________________________________________________________ 
 
 
Kje je Vaše trenutno delovno mesto? 
a) Vzgojitelj/-ica v vrtcu.  
b) Vzgojitelj/-ica v 1. (2.) razredu OŠ. 
 
 
1. Preberite besedilo in odgovorite na vprašanja. 
 
Bo Florida spet odigrala odločino vlogo? 
Izbiranje republikanskega kandidata 
Najbolje še vedno kaže Romneyu 
 
MIAMI BEACH – V deželi sijočega sonca, kakor Američani imenujejo Florido, bo danes 
četrto strankarsko glasovanje, na katerem se bodo republikanski volivci odločali, kdo se bo 
na novembrskih volitvah pomeril s predsednikom Barackom Obamo. Tako kot že nekajkrat v 
ameriški zgodovini utegnejo biti tudi današnje volitve v zvezni državi, v kateri je skoraj 
četrtina prebivalstva prišlekov iz Latinske Amerike, odločilne. Javnomnenjske raziskave 
napovedujejo zmago Mittu Romneyu, a njegova prednost pred Newtom Grigrichem se je 
včeraj precej zmanjšala. Če zmaga Romney, napovedujejo analitiki, je igra že odločena. 
Boris Čibej 
 
Vir: Delo, 31. 1. 2012, leto 54, št. 25. 
 
– V kateri ameriški zvezni državi leži mesto Miami Beach? _______________________ 
– Kateri republikanski kandidat ima glede na članek trenutno prednost po javnomnenjskih 

raziskavah?______________________________________________ 
– Koga bo na novembrskih volitvah izzval izbrani republikanski kandidat? 
______________________________________________________________________ 
– Ali so vsi prebivalci Floride severnoameriškega porekla?________________________ 
– Zakaj utegnejo biti volitve, o katerih članek govori, odločilne (obkroži pravilen odgovor): 

a) Ker je Barack Obama rojen na Floridi. 
b) Ker bo ravno tamkajšnje strankarsko glasovanje odločalo o protikandidatu Obami na 
novembrskih volitvah. 
c) Ker ima Mitt Romney prednost. 
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2. Obkrožite pravilen zapis datuma in ure. Možen je en odgovor. 
a) 01.01.2012 ob 16h. 
b) 1.1.2012 ob 16.00h. 
c) 1. 1. 2012 ob 16.00h. 
č) 1. januar 2012 ob 16.00. 
 
 
3. Napišite kratko vabilo staršem (do tri povedi). Uporabite naslednje podatke: 
govorilne ure, 17.00, konferenčna soba Vrtca Ciciban v Novem mestu, četrtek, 11. 
oktober 2012. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
4. Izračunajte na pamet. 
25 : 4 = ________ 
34 – 29 =________ 
12 · 5 = _________ 
28 + 29 = _______ 
3 · 5 + 4 = _______ 
 
 
5. Kaj Vam dela največ težav? Obkrožite en odgovor. 
a) Branje krajših besedil. 
b) Branje daljših besedil. 
c) Pisanje krajših besedil. 
č) Pisanje daljših besedil 
d) Računanje. 


