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Povzetek 

 

Pismenost ima kot sredstvo in pogoj za opravljanje različnih vlog pri vzgojitelju kot delavcu 

na vzgojno-izobraţevalnem področju pomembno vlogo, saj je element njegovih vsakodnevnih 

načrtovanih in nenačrtovanih dejavnosti. Spremlja ga na vsakem koraku.  

V teoretičnem delu sta predstavljeni pismenost in funkcionalna pismenost skozi čas ter 

podatki o funkcionalni pismenosti v Sloveniji. Cilj empiričnega dela je primerjati pismenost 

vzgojiteljev v vrtcu in vzgojiteljev v 1. razredu OŠ. V ta namen je bil sestavljen anketni 

vprašalnik. 

Rezultati raziskave so pokazali, da ne prihaja do večjih razlik v pismenosti posameznika na 

delovnem mestu vzgojitelja v vrtcu in pismenosti posameznika na delovnem mestu vzgojitelja 

v 1. razredu OŠ. Vzrok za to lahko najdemo npr. v tem, da večina vzgojiteljev spremlja 

skupino otrok od 1. leta oz. od vpisa v vrtec in svoje delo vzgojitelja opravlja tudi v 1. razredu 

OŠ, po enem letu opravljanja dela vzgojitelja v 1. razredu OŠ pa se vrne nazaj v vrtec. V 

anketi so namreč nekateri vzgojitelji omenili, da so opravljali delo vzgojitelja na obeh 

delovnih mestih, kar utemelji zgoraj naveden vzrok za rezultate moje raziskave. Vzgojitelji v 

vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ imajo isto stopnjo izobrazbe, kar bi tudi lahko bil vzrok za 

rezultate raziskave. Vsi vzgojitelji so se izobraţevali po podobnem programu (več fakultet 

izvaja program za smer Predšolska vzgoja) in so bili v času študija deleţni podobnih vsebin in 

znanj, kar je lahko še en vzrok za ugotovitve moje raziskave, da pri vzgojiteljevih 

kompetencah na področju pismenosti pri vzgojitelju v vrtcu in vzgojitelju v 1. razredu OŠ ne 

prihaja do večjih razlik. 

  

Ključne besede: pismenost, funkcionalna pismenost, vzgojitelj. 
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Abstract 

 

Literacy, as an asset and a prerequisite for a teacher to perform different roles as a worker in 

educational field, has an important role, because it is an element of teacher's daily activities, 

planned and unplanned. It accompanies him at every step.  

The theoretical part describes literacy and functional literacy through time and data on func-

tional literacy in Slovenia. The objective of the empirical part is to compare the literacy of 

teachers in kindergarten and teachers in the 1
st 

grade of elementary school. The survey ques-

tionnaire was drawn up for this purpose. 

The results of the survey showed that, among teachers in kindergarten and teachers in the 1
st
 

grade of elementary school, there is no major difference in literacy of an individual working 

as teacher in kindergarten and literacy of an individual teacher in the 1
st
 grade of elementary 

school. The reason for this can be found, for example, in the fact that the majority of teachers 

accompany a group of children from their first year in kindergarten and work as teachers also 

in the 1
st
 grade of elementary school. After one year of working as teacher in the 1

st
 grade of 

elementary school the teacher returns to working in kindergarten. In the questionnaire, some 

teachers mentioned that they were working as teachers in both positions, which justifies the 

above mentioned reason for the results of my research. Teachers in kindergarten and teachers 

in the 1
st
 grade of elementary school have the same level of education, which could also be 

the reason for the results of the research. All teachers were trained in a similar programme 

(many faculties carry out programmes for Preschool education) and at the time of study they 

received similar education and skills, which can be another reason for the findings of my re-

search, namely that the competences of a teacher in the field of literacy are similar among 

preschool teachers and teachers in the first grade of elementary school. 

  

Key words: literacy, functional literacy, teacher. 
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Uvod 
 

Pismenost je bila najprej opredeljena s strani Unesca, in sicer kot sposobnost osebe, ki lahko z 

razumevanjem prebere in napiše kratko, preprosto besedilo o vsakdanjem ţivljenju (The 

Literacy Dictonary, 1995: 140). Z leti se je definicija spreminjala, njen pomen pa je postajal 

vse obseţnejši, danes pa naj bi bila pismena oseba tista, ki obvladuje zmoţnost branja, pisanja 

in računanja (to naj bi bile temeljne zmoţnosti pismenosti), druge zmoţnosti, npr. poslušanje 

in nove pismenosti: informacijska, digitalna, medijska in druge, pridobivali in razvijali pa naj 

bi jo vse ţivljenje, na različnih področjih in okoliščinah (Skubic, 2010: 92). Raziskovalci so z 

leti odkrili več vrst pismenosti, delijo jo glede na ţivljenjska obdobja, potrebe okolja ali raven 

usposobljenosti odraslega (Heath, 1993; nav. v Spreizer, 1998). 

Posameznik lahko »raven« svoje pismenosti ugotovi v vsakdanjem ţivljenju, prav tako pa jo 

lahko tudi nadgrajuje in izboljšuje (Moţina idr., 2000: 11). 

 

V diplomskem delu bom predstavila pojma pismenost in funkcionalna pismenost, predstavila 

bom funkcionalno pismenost v Sloveniji. V empiričnem delu bom predstavila analizo 

anketnih vprašalnikov, s katero sem skušala primerjati funkcionalno pismenost vzgojiteljev v 

vrtcu in vzgojiteljev v 1. razredu OŠ. 
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1 Pismenost 
 

Opredelitev pismenosti se je skozi leta oblikovala in počasi pridobivala na vrednosti in 

obseţnosti. Leta 1951 jo je Unesco opredelil kot »sposobnost osebe, ki lahko z razumevanjem 

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

1995: 140). Leta 1955 je Unesco del opredelitve preoblikoval in dopolnil: »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; nav. v Moţina idr., 2000). Ta opredelitev je veljala do 

leta 1962, takrat pa ji je Unesco dodal še sposobnost računanja: »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, doseţki pri branju, 

pisanju in računanju pa ji omogočajo uporabo teh spretnosti za lastni razvoj in razvoj 

skupnosti.« (Street, 1984; nav. v Janko Spreizer, 1998: 32). Opredelitev pismenosti se je skozi 

leta še spreminjala, danes pa naj bi bila pismena oseba tista, ki obvladuje zmoţnost branja, 

pisanja in računanja (to naj bi bile temeljne zmoţnosti pismenosti), druge zmoţnosti, npr. 

poslušanje in nove pismenosti: informacijska, digitalna, medijska in druge, pridobivali in 

razvijali pa naj bi jo vse ţivljenje, na različnih področjih in okoliščinah (Skubic, 2010: 92).  

Pismenost posameznika zajema prirojene in pridobljene sposobnosti, različna znanja in vpliv 

okolja, tj. razvoj druţbe in vzgojno-izobraţevalni sistem.  

Biti nezmoţen uporabiti eno izmed dejavnosti pismenosti pomeni pomankljivost za človeka, 

frustracijo. Na te dejavnosti imamo moč vplivati ţe v zgodnjem otroštvu kot starši. Obstajajo 

najmanj štirje načini: v domačem okolju spodbujati bralne dejavnosti, jih izvajati skupno, da 

starši sami berejo pred otrokom in sprejemanje branja kot vrednoto in razvijanje pozitivnih 

stališč do pomembnosti izobraţevanja (Nackse, 1992; nav. v Knaflič, 2002: 40). 

Pismenost je v sodobni druţbi postala sredstvo in pogoj za opravljanje različnih vlog, ki jih 

imajo odrasli kot starši, delavci in drţavljani. 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 (Moţina, 2000: 18–41). 
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V prvem poglavju sem predstavila pismenost in opredelila definicijo pojma pismenosti, v 

naslednjem poglavju pa bom predstavila različne delitve in vrste pismenosti. 

 

 

2 Vrste pismenosti 
 

2.1 Različne vrste pismenosti 

 

Poznamo različne vrste in delitve pismenosti: glede na ţivljenjsko obdobje, okolje 

posameznika, raven usposobljenosti odraslega nosilca pismenosti ter splošne in specialne 

pismenosti. 

 

2.1.1 Ţivljenjsko obdobje 

 

Glede na ţivljenjsko obdobje (Bešter Turk, 2003: 61) ločimo naslednje pismenosti: 

pojavljajoče se  pismenosti (predšolsko obdobje), kar pomeni otrokovo predbranje in 

predpisanje; začetno pismenost (obdobje začetka osnovne šole), kar pomeni pripravo na 

branje in pisanje ter urjenje tehnike pisanja in branja; pismenost šolajoče se mladine (druga 

polovica osnovne šole in obdobje srednje šole), kar pomeni razvijanje oz. nadgrajevanje 

začetne pismenosti in pismenost odraslih (obdobje po polnoletnosti posameznika), katera pa 

vključuje sposobnost razumevanja in uporabe informacij iz različnih pisanih virov za 

delovanje v vsakdanjih dejavnostih odraslih za doseganje lastnih ciljev in za razvoj razvoj 

lastnega znanja in potencialov (Moţina idr., 2000: 11). 

 

2.1.2 Okolje posameznika 

 

Glede na okolje poznamo naslednje pismenosti: pismenosti na delovnem mestu (The Literacy 

Dictionary, 1995: 284), pismenost v širši skupnosti (prav tam) in družinska pismenost 

(Knaflič, 2002: 38). Prva je omejena posameznikovo delovno mesto, druga na druţbo, v kateri 

posameznik ţivi, tretja pa na posameznikov dom (Skubic, 2010: 94).  
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2.1.3 Raven usposobljenosti odraslega nosilca pismenosti 

 

Glede na raven usposobljenosti odraslega nosilca pismenosti ločimo naslednji pismenosti: 

preživetveno pismenost, kjer zasledimo pomanjkljivo ali celo popolno nezmoţnost 

uravnavanja rabe jezika tako, da bi bila ustrezna glede na dane okoliščine in skladna z 

ţeljenim učinkom in visoko/višjo pismenost, ki vključuje kritično oz. razmišljajočo pismenost 

za razmišljanje in reševanje problemov ter sporazumevanje (Grosman, 2000: 158 in The 

Literacy Dictionary, 1995: 48). 

 

2.1.4 Splošne in specialne pismenosti 

 

Poleg navedenih pismenosti poznamo še nekatere splošne in specialne: bralna, besedilna, 

matematična, naravoslovna, finančna, okoljska, glasbena, informacijska, digitalna, medijska, 

estetska, čustvena, funkcionalna (Cotič idr., 2001), akademska, kritična, kulturna, 

medgeneracijska, marginalna, minimalna, poliglotska, televizijska, vizualna, pragmatična, 

ideološka (Pečjak, 2010), kartografska, računalniška, urbana, strokovna in druge (Hladnik, 

2007).  

Navedene definicije kaţejo, da se strokovnjaki zavedajo kompleksnosti pismenosti, saj 

vključuje posameznikova ţivljenjska obdobja, njegove prirojene in pridobljene sposobnosti 

ter znanja, vpliv okolja, vključuje pa tudi stopnjo razvoja druţbe, v kateri se posameznik 

nahaja.  

 

Ker številčni avtorji opredeljujejo branje kot primarno dejavnost za doseganje pismenosti, vse 

druge dejavnosti pa so po njihovem mnenju sekundarnega pomena (Pečjak, 2010), si bomo v 

nadeljevanju podrobno pogledali bralno pismenost. 

 

V naslednjem poglavju bom podrobneje predstavila bralno pismenost. 
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2.2 Bralna pismenost 

 

Različne definicije pismenosti obravnavajo pismenost kot konstrukt, ki zajema različne 

sestavine. Glede na strukturne elemente bi lahko pismenost razdelili v nekaj skupin. 

Prvi sklop so definicije, ki pri pismenosti poudarjajo spretnost branja. V mednarodni 

raziskavi IEA
1
 1991. leta je bila bralna pismenost opredeljena kot sposobnost razumeti in 

uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva druţba in/ali so pomembne za 

posameznika (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995, 19). V raziskavi PISA
2
 2006 je bralna 

pismenost opredeljena kot razumevanje, uporaba in razmišljanje o pisnem besedilu, da 

doseţemo postavljeni cilj, razvoj posameznikovega znanja in aktivno sodelovanje v druţbi 

(PISA, 2007, 77). 

V drugi sklop definicij sodijo tiste, ki opredeljujejo pismenost kot osnovno ali primarno 

spretnost branja in pisanja, ki omogoča primerjavo v času in prostoru (Graff, 1987; v Harris 

in Hodge, 1995). Tej definiciji Lankshear (1987; v Harris in Hodge, 1995) dodaja, da branje 

in pisanje usmerjajo vprašanja kaj, kako, kdaj in zakaj brati in pisati. V ta sklop sodi tudi 

definicija Graya (1956; v Harris in Hodge, 1995), ki pravi, da je pismena oseba z znanjem in 

spretnostmi branja in pisanja, ki ji omogočajo delovanje v vseh aktivnostih, značilnih za njeno 

kulturo in druţbeno skupino, ki ji pripada (Pečjak, 2010). 

 

Učinkovit bralec (bralno pismena oseba) je sposoben branja besed, razumevanja in tvorjenja 

učinkovitih sporočil, oblikovanja pomena in angaţiranosti pri delu z besedili (Greenleaf, 

Schoenbach, Cziko in Mueller, 2001; v Pečjak, 2010). 

 

Kucer (2001) je naredil zanimivo primerjavo med bolj in manj učinkovitimi bralci in povzetek 

raziskave je pokazal, da se manj učinkovit bralec ukvarja predvsem s procesom dekodiranja 

(kako bo prebral črke in jih pravilno pretvoril v glasove), pri čemer pa izgublja pomen 

prebranega. Poleg tega ne pozna in tako ne uporablja različnih bralnih strategij ter ne obvlada 

različnih bralnih tehnik glede na namen branja. Vsa besedila bere togo, na enak način. 

Nasprotno pa bolj učinkovit bralec poskuša brati smiselno in čimbolj naravno, spremlja 

smiselnost besedila, ki ga bere, iz besedila lušči smisel, namen in ozadje, uporablja številne 

                                                           
1
 IEA (The International Association for the Evaluation of Education Achivement). 

2
 PISA (Programme for International Student Assessment). 
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bralne strategije (ponovno branje, razmišljanje o prebranem, vračanje nazaj na dele besedila, 

izpuščanje delov besedila, uporaba različnih grafičnih prikazov, iskanje pomoči ali opustitev 

branja), selektivno izbira bralno gradivo, pri razumevanju si pomaga z branjem slikovnega in 

besedilnega gradiva, spreminja načine branja glede na namen branja, pri branju 

samoiniciativno popravi eno od treh napak, poskuša popraviti napake, ki vplivajo na pomen, 

besedilo pa bere »po kosih«. 

 

V prejšnjem poglavju sem govorila o vrstah pismenosti, podrobneje o bralni pismenosti, v 

naslednjem poglavju pa bom natančneje predstavila eno od vrst pismenosti, in sicer 

funkcionalno pismenost. 
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3 Funkcionalna pismenost 
 

Po definiciji Unesca iz leta 1978 je funkcionalno pismena oseba tista, ki je zmoţna sodelovati 

v vseh ţivljenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakdanje delovanje v 

druţbeni skupnosti ter oseba, ki uporablja svoje bralne, pisne in računske spretnosti za osebni 

razvoj in razvoj druţbene skupnosti (Bešter, 1994/95: 6). 

Oseba, ki zna brati, pisati in računati, vendar teh zmoţnosti ne zna uporabljati v vsakdanjem 

ţivljenju (npr. ne prepozna teme krajšega članka, razbrati linije avtobusa na voznem redu, 

rešiti krajšega obrazca ipd.), velja za funkcionalno nepismeno (Bešter, 1994/95: 5). 

Raziskovalci glede na razna merila govorijo o različnih vrstah pismenosti. 

Nekateri pravijo, da je funkcionalna pismenost najprej druţbena in šele nato individualna 

(Heath 1993; nav. v Spreizer 1998). Posameznikova funkcionalna pismenost je odvisna od 

njegovih sposobnosti, ki so tesno povezane z aktualnimi dejavniki. 

Vzroki za funkcionalno nepismenost odraslih so: neprimerno gospodarsko in kulturno okolje, 

osebne lastnosti posameznika, ki se razvejajo v več smeri (negativne izkušnje iz časa šolanja 

in s tem povezano odklonilno razmerje do izobraţevanja sploh, nerazvite učne navade, 

zadrţanost, anonimnost idr.) (Bešter, 1994/95: 7). 

 

 

3.1 Funkcionalna pismenost v Sloveniji 

 

Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko je imelo leta 1991 v naši drţavi  kar 47 

% prebivalstva, starega 15 let in več, samo osemletko ali le nekaj razredov osnovne šole.  

Za pojav vse obseţnejše funkcionalne nepismenosti poznamo več vzrokov: neprimerno 

gospodarsko in kulturno okolje, neustrezen izobraţevalni sistem (ki ne daje potrebnega 

znanja) in osebne lastnosti posameznika. 

Osredotočimo se na funkcionalno pismenost na vzgojno-izobraţevalnem področju. Oseba, ki 

se je v šoli naučila brati, pisati in računati, pa tega v vsakdanjem ţivljenju ne zna uporabljati, 

se obravnava kot funkcionalno nepismeno. V vsakdanjem ţivljenju se sooča z različnimi 

teţavami: iz kratkega članka ne prepozna teme, teţave ima pri izpolnjevanju preprostega 

obrazca (npr. na pošti), ne zna razbrati podatka iz voznega reda ali zemljevida, tvorjenje 

daljših besedil ji povzroča teţave, ne razume navodil  za uporabo zdravila ipd.  
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Nekateri strokovnjaki ocenjujejo, da je v Sloveniji pribliţno 50 % funkcionalno nepismenih 

ljudi, starih nad 15 let, med njimi strokovnjaki so predvsem mladi, brezposelni, kmečko 

prebivalstvo, migranti idr. Za rešitev teh teţav pa navajajo dve moţnosti: funkcionalno 

nepismenost zmanjšati ali pa, še bolje, preprečiti, da bi do nje sploh prišlo oz. vsaj v niţjem 

odstotku. Pričakovanje, da bo obvezno šolanje mladih vplivalo na izkoreninjenje funkcionalne 

nepismenosti v Sloveniji, se ne uresničuje. Funkcionalna nepismenost se pojavlja tudi pri 

osebah, ki so pravkar uspešno končale osnovno pa tudi 2-, 3-, 4-letno strokovno šolo. 

Strokovnjaki navajajo dejstvo, da je znanje tistih, ki uspešno končajo posamezne stopnje 

šolanja, v večini precej nefunkcionalno glede na potrebe v njihovem ţivljenjskem okolju. To 

velja tudi za pouk materinščine v naših šolah. O. Kunst - Gnamuš trdi, da je deleţ učiteljevega 

govora v primerjavi z učenčevim nenormalno velik (v 1. razredu osnovne šole namreč učenec 

izreče le 30 % vsega, kasneje pa se odstotek še manjša), iniciativen pa je le učiteljev govor, 

učenčeva govorna dejavnost je omejena samo na enobesedno zapolnjevanje praznih mest v 

strukturi učiteljevega govora. Temeljni namen sodobnega jezikovnega pouka materinščine naj 

bi bila razvita sporazumevalna zmoţnost, zmoţnost rabe jezika, tj. sprejemanje/razumevanje 

in tvorjenje besedil, različnih glede na okoliščine, namen in vsebino (Bešter, 1994/95: 5–24). 

 

V prejšnjem poglavju sem podrobneje predstavila funkcionalno pismenost in funkcionalno 

pismenost v Sloveniji, v naslednjem poglavju pa bom predstavila različne raziskave 

pismenosti po svetu in pri nas. 
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4 Raziskave pismenosti 
 

4.1 Raziskave pismenosti doma in po svetu 

 

V nadaljevanju vam bom predstavila nekaj raziskav pismenosti učencev in odraslih, med 

drţavami bom primerjala rezultate in prednost posvetila rezultatom za Slovenijo. 

 

4.1.1 Raziskava »Funkcionalna pismenost odraslih« 

 

Leta 1991 je bil pri nas ustanovljen Andragoški center Slovenije, ki se posveča problematiki 

pismenosti odraslih. Takrat je bil zastavljen dolgoročni razvojno raziskovalni projekt 

Funkcionalna pismenost odraslih. Leta 1992 je Andragoški center izpeljal prvo raziskavo 

pismenosti med skupino mlajših odraslih in na podlagi ugotovitev zasnoval prvi javno 

veljavni in splošno izobraţevalni program Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost (UŢU
3
). 

Prva nacionalna raziskava pismenosti odraslih v Sloveniji je bila izpeljana leta 1998, ko se je 

vključila v Mednarodno raziskavo pismenosti odraslih. Raziskava je odkrila velik primankljaj 

v pisnih spretnostih odraslih v Sloveniji, starih od 16 do 65 let, v primerjavi z razvitimi 

drţavami OECD
4
, saj kar 77 % odraslih ne dosega ustrezne ravni pismenosti, potrebne za 

razumevanje in vsakodnevno rabo pisnih informacij v vsakdanjem ţivljenju 

(http://www.acs.si/pismenost).  

 

4.1.2 Mednarodna raziskava o pismenosti odraslih 

 

Mednarodna raziskava o pismenosti odraslih opredeljuje pismenost kot sposobnost 

razumevanja in uporabe tiskanih (pisnih) informacij v vsakdanjih dejavnostih, v domačem 

okolju, na delovnem mestu in v druţbi za doseganje svojih ciljev in za razvoj svojega znanja 

in sposobnosti. V raziskavi so bile podane tri različne kvalitativne vrste pismenosti: besedilna, 

                                                           
3
 UŢU je kratica za program Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost. 

4
 OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development); forum v katerem vlade lahko skupaj 

izmenjujejo izkušnje in iščejo rešitve za skupne probleme. Misija ogranizacije je spodbujati politike, ki bodo 

izboljšali gospodarsko in socialno blaginjo ljudi po vsem svetu. 

http://www.acs.si/pismenost
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dokumentacijska in računska pismenost. Tekom raziskave so odkrili naslednje dejavnike, ki 

vplivajo na raven pismenosti: spol, starost, materinščina, drugačna kot uradni jezik, izobrazba 

staršev, leta šolanja, poklic, industrijska panoga, zaposlitveni poloţaj, pogostost branja na 

delovnem mestu, udeleţba v izobraţevanjih odraslih, pogostost branja knjig v domačem 

okolju in pogostost sodelovanja v prostovoljnih ali skupnostnih dejavnostih. Rezultati 

raziskav so pokazali, da višja kot je izobrazba posameznika, višja je raven pismenosti, v 

nasprotju s tem pa raven pismenosti pada s starostjo posameznika. Ugotovitve za Slovenijo so 

bile podobne kot za ostale drţave, ki so bile vključene v raziskavo, raven pismenosti je 

nekoliko višja le pri računski pismenosti. Najvplivnejši dejavniki pismenosti pri nas pa so: 

posameznikova izobrazba, starost in izobrazba staršev (Knaflič idr., 2001). 

 

4.1.3 Raziskava PISA 

 

Program mednarodne primerjave doseţkov učencev PISA je dolgoročen projekt primerjanja 

znanja in spretnosti učenk in učencev v drţavah članicah Organizacije za ekonomsko 

sodelovanje in racvoj (OECD) in drţavah partnericah. Raziskava je bila prvič izvedena leta 

2000 in od takrat drţave na tri leta ugotavljajo ravni bralne
5
, matematične

6
 in naravoslovne

7
 

pismenosti učencev in učenk v starosti 15 let. V Sloveniji so to večinoma dijaki in dijakinje 1. 

letnikov srednjih šol in gimnazij. Skupaj s šolami v Sloveniji raziskavo PISA izvaja 

Pedagoški inštitut. 

 

Leta 2009 je bila raziskava osredotočena na bralno pismenost. V raziskavi je sodelovalo 

470.000 učenk in učencev sveta, v Sloveniji je sodelovalo 7.764 dijakinj in dijakov vseh 

slovenskih gimnazij in srednjih šol. V nadaljevanju bom predstavila ključne ugotovitve o 

doseţkih učencev glede na posamezno pismenost. 

                                                           
5
 Bralna pismenost kot razumevanje, uporaba in razmišljanje o napisanjem besedilu ter zavzetost ob branju. 

6
 Matematična pismenost kot zmoţnost analiziranja, utemeljevanja, učinkovitega sporočanja svojih zamisli in 

rezultatov pri oblikovanju, reševanju in interpretaciji matematičnega problema v različnih situacijah 

(matematično mišljenje, matematični koncepti, znanje, postopki, orodja, opisovanje, razlaga in napovedovanje 

dogodkov). 

7
 Naravoslovna pismenost kot posameznikovo naravoslovno znanje in uporaba tega znanja za prepoznavanje 

naravoslovno-znanstvenih vprašanj, pridobivanje novega znanja, razlaganje naravoslovnih pojavov ter izpeljava 

ugotovitev o naravoslovnih problemih, razumevanje značilnosti naravoslovne znanosti, pripravljenost za 

sodelovanje pri naravoslovno-znanstvenih vprašanjih kot razmišljujoč posameznik. 
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Bralna pismenost 

 

V Sloveniji 79 % učencev dosega temeljne bralne kompetence, v povprečju v OECD je teh 

učencev 81 %, v EU pa 82 %. 55 % slovenskih učencev dosega 2. ali 3. raven bralnih 

kompetenc. Najvišje bralne kompetence dosega 0,3 % slovenskih učencev, v OECD 1 % in v 

EU 0,6 %. Rezultati raziskave  PISA 2009 kaţejo na to, da višje doseţke doseţejo tisti učenci, 

ki radi berejo in dnevno berejo tudi za zabavo. Slovenske učenke so v povprečju dosegle več 

točk kot učenci, razlika med spoloma pa je v Sloveniji večja kot v OECD in EU. Temeljne 

bralne kompetence izkazuje 89 %  slovenskih učenk in 69 % učencev. Učenke v povprečju 

bolj pogosto izkazujejo veselje do branja kot učenci. 

 

Matematična pismenost 

 

V Sloveniji 80 % učencev dosega temeljne matematične kompetence v povprečju v OECD je 

teh učencev 78 %, v EU pa 77 %. Najvišje matematične kompetence dosega 4 % slovenskih 

učencev, v OECD in v EU pa 3 %. Razlika med spoloma je pri matematični pismenosti skoraj 

neopazna zato, statistično ni pomembna. 

 

Naravoslovna pismenost 

 

V Sloveniji 85 % učencev dosega temeljne naravoslovne kompetence, v OECD in v EU je teh 

učencev 82 %. Najvišje naravoslovne kompetence tako v Sloveniji kot v OECD in EU dosega 

po 1 % učencev. V Sloveniji so učenke v povprečju dosegle več točk kot učenci, kar je 

statistično pomembno. 

 

Leta 2012 je bila raziskava osredotočena na matematično pismenost. V raziskavi je 

sodelovalo 510.000 učenk in učencev sveta, v Sloveniji je sodelovalo 8.405 dijakinj in 

dijakov vseh slovenskih gimnazij in srednjih šol. V nadaljevanju bom predstavila ključne 

ugotovitve o doseţkih učencev glede na posamezno pismenost. 
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Matematična pismenost 

 

V Sloveniji so bili matematični doseţki zadnjih let stabilni. 80 % učencev pri nas dosega 

temeljne matematične kompetence, v povprečju v OECD in EU je teh učencev 82 %. 48 % 

slovenskih učencev dosega 2. ali 3. raven matematičnih kompetenc. Najvišje matematične 

kompetence dosega 14 %. Rezultati PISA kaţejo, da so se v obdobju med letom 2003 in 

letom  2012 v 25 drţavah članicah doseţki v % dvignili, v 14 drţavah pa so se doseţki v % 

zniţali. 

 

Bralna pismenost 

 

V Sloveniji so bili bralni doseţki zadnjih let stabilni. 79 % učencev pri nas dosega temeljne 

bralne kompetence v povprečju, v OECD je teh učencev 82 %, v EU pa 82 %. 56 % 

slovenskih učencev dosega 2. ali 3. raven bralnih kompetenc. Najvišje bralne kompetence 

dosega 0,5 % slovenskih učencev, v OECD 8 %. 

 

Naravoslovna pismenost 

 

V Sloveniji so bili naravoslovni doseţki zadnjih let stabilni. 87 % učencev pri nas dosega 

temeljne naravoslovne kompetence, v OECD in v EU je teh učencev 82 %. Najvišje 

naravoslovne kompetence tako v Sloveniji dosega 10 % učencev, v OECD in EU pa 8 % 

učencev (http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arhiv_projektov/slovenija_v_oecd/). 

 

Glede na predstavljene rezultate raziskav lahko ugotovimo, da od leta 2009 do 2012 ni prišlo 

do večjih sprememb v pismenosti pri slovenskih dijakih in dijakinjah. V nekaterih primerih se 

je odstotek celo zvišal, kar pomeni napredek v pismenosti med dijaki in dijakinjami 1. 

letnikov gimnazij in srednjih šol. 

 

http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arhiv_projektov/slovenija_v_oecd/
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4.1.4 Raziskava svetovne pismenosti 

 

S pomočjo podatkov svetovnega Factbook
8
 lahko pogledamo rezultate svetovne pismenosti in 

primerjamo pismenost med različnimi drţavami sveta, po podatkih iz leta 2011. Merilo 

pismenosti v raziskavah je: starost 15 let in več, oseba pa zna brati in pisati. Svetovna 

pismenost ljudi se nahaja pri 84,1 %. Med svetovno populacijo je pismenih 88,6 % moških in 

79,7 % ţensk. V Sloveniji je pismenega 99,7 % vsega prebivalstva, med tem je odstotek obeh 

spolov enoten, 99,7 %.  V Zdruţenih drţavah Amerike je populacijska pismenost 99 %, 

razlike med spoloma tudi ni v primerjavi z Afganistanom, kjer je pismenost drţavljanov 28,1 

%, 43,1 % moških in 12,6 % ţensk je pismenih. Pri omenjenih rezultatih posameznih drţav se 

zopet srečamo z dejavniki, ki vplivajo na pismenost posameznika (gospodarsko in kulturno 

okolje, osebne lastnosti posameznika)  

(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_literacy_rate). 

 

4.1.5 Mednarodna raziskava o bralni pismenosti pri učencih 

 

Pod vodstvom koordinatorja Mednarodne zveze za primerjanje doseţenih ravni znanja ali na 

kratko IEA, katere zveze članica je postala leta 1988 tudi Slovenija, je leta 1991 potekala 

raziskava bralne pismenosti v osnovnih šolah. Poleg Slovenije je v raziskavi sodelovalo še 31 

drugih drţav sveta. Podatke raziskave je obdelala visoko usposobljena ekipa Mednarodnega 

koordinacijskega centra v Hamburgu pod vodstvom profesorja Nevilla Postlehwaita in 

pozneje Andreasa Schleicherja. Pa si najprej poglejmo samo raziskavo, v kateri so sodelovali 

9- in 14-let stari učenci osnovnih šol. Pomen pojma bralna pismenost v raziskavi je 

sposobnost razumeti in uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v 

druţbi in/ali so pomembne za posameznika. Učenci so dobili bralne naloge, ki so vsebovale 

tri glavna vsebinska področja glavne pismenosti: pripovedi, razlage in grafična sporočila, pri 

nalogah pa je bilo nato potrebno odgovoriti na zastavljena vprašanja, kjer so raziskovalci 

preverili razumevanje in uporabo sporočila iz dane bralne naloge. Najboljše rezultate so 

dosegli učenci obeh starosti na Finskem, in sicer na skoraj vseh področjih bralne pismenosti. 

                                                           
8
 Svetovni Factbook (The world Factbook) je referenčni vir, ki ga proizvaja Centralna obveščevalna agencija v 

Zdruţenih drţavah Amerike z almanah-stilom informacij o drţavah sveta. Uporabljajo ga ameriški vladni 

uradniki pogosto pa se uporablja tudi kot vir za akademsko raziskovalne članke in časopisne članke. 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_literacy_rate
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Precej dobre rezultate so pokazale tudi Švedska, Francija, Zdruţene drţave Amerike in Nova 

Zelandija. V Sloveniji smo lahko razmeroma zadovoljni z rezultati 14-letnikov, ki so se med 

31. drţavami uvrstili na 11. mesto, manj pa z 9-letniki, ki so med 27. drţavami dosegli le 20. 

mesto. V večini drţav so doseţki pri preizkusih bralne pismenosti tesno povezani z 

razvojnimi kazalci celotne drţave, zlasti z ekonomskimi in zdravstvenimi, ter s pismenostjo 

odrasle populacije. Ne glede na to pa so nekatere drţave, med njimi Singapur, Hongkong in 

Madţarska, dosegle visoke rezultate, čeprav imajo samo povprečno raven razvojnih kazalcev. 

Z boljšimi doseţki pri bralnih preizkusih so dosledno povezani naslednji dejavniki: velike 

šolske in razredne knjiţnice, redna izposoja knjig (večkrat mesečno), pogosto tiho branje v 

razredu, učiteljevo glasno branje učencem in večje število ur, namenjenih pouku materinščine. 

Za starejše otroke so z višjimi rezultati povezani še naslednji dejavniki: večje število domačih 

nalog (ne glede na predmet), več gradiva za branje v šolah, več individualnega pouka in krajše 

šolsko leto. Obiskovanje predšolskih ustanov pred vstopom v osnovno šolo se v raziskavi ni 

pokazalo kot dejavnik, ki bi močno vplival na bralne doseţke učencev, vpliva pa, poleg še 

nekaterih dejavnikov (majhni, nekombinirani razredi, prisotnost istega učitelja več let, daljše 

šolsko leto), na kvaliteto šolskega ţivljenja (Elley, Gradišar, Lapajne, 1995: 9–11, 19, 39–

126). 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

1. Metoda  
 

Podatke sem zbrala s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga razdelila med vzgojitelje v 

vrtcih in prvih razredih OŠ v osrednji Sloveniji. Razdelila sem 100 vprašalnikov, vrnjenih je 

bilo 80. 

 

2. Opredelitev problema 
 

Problem pismenosti je v današnih časih prisoten ţe v vsakdanjem ţivljenju. Branje člankov z 

razumevanjem, avtobusnih linij, izpolnjevanje številčnih obrazcev, uporaba interneta idr. 

postaja vse večji in večji problem. 

V raziskavi me zanima, kakšne teţave imajo pri delu vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. 

razredu OŠ ter razlika med pismenostjo vzgojiteljev na obeh delovnih mestih. 

 

3. Osnovna raziskovalna metoda 
 

V empiričnem delu diplomskega dela sem uporabila deskriptivno in kavzalno – 

neeksperimentalno metodo in nato še nalogi eksperimentalne metode, v katerih je krajše 

besedilo, ki mu sledijo vprašanja, s katerimi sem preverila vzgojiteljevo razumevanje 

besedila. Priloţila sem še obrazec za izpolnjevanje obveznih ur v delovnem mesecu za 

vzgojitelje. 

 

4. Vzorec 
 

Vzorec raziskave je neslučajnostni in priloţnostni. V raziskavo sem vključila 80 vzgojiteljev. 

Raziskavo sem izvedla v Vzgojno varstveni enoti Vojke Napokoj Moravče, Vrtcu Urša – 

Enota Čebelice v Domţalah, Vrtcu Krtek Ihan, Vrtcu Medo iz Krašnje, Osnovni šoli Jurija 

Vege Moravče, Podruţnični šoli Vrhpolje, Osnovni šoli Domţale, Podruţnični šoli Ihan, 

Osnovni šoli Dob, Podruţnični šoli Krtina, Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo in Podruţnični 
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šoli Krašnja. V raziskavi bodo sodelovali vzgojitelji, ki so ali so bili zaposleni v navedenih 

vrtcih in šolah. 

5. Postopki zbiranja podatkov 
 

S pomočjo anketnega vprašalnika sem zbirala podatke v obdobju od avgusta do novembra 

2013. V raziskavo sem vključila 4 vrtce in 8 osnovnih šol. 

Vprašalnike sem oddala v vrtcih in šolah, vzgojitelji pa so prostovoljno sodelovali, 

posredovali pa so jih še vzgojiteljem, ki so trenutno brezposelni ali na porodniških dopustih. 

Oddala sem 100 vprašalnikov, izpolnjenih pa sem prejela 80, kar pomeni, da je bila odzivnost 

80 %. Anketni vprašalnik je izpolnilo 8 vzgojiteljev iz 1. razreda OŠ in 72 vzgojiteljev iz 

vrtca.  

 

6. Merski instrument 
 

Za merski instrument sem izbrala anketni vprašalnik (1. naloga), ki sem ga izdelala sama. 

Vsebuje 5 vprašanj zaprtega (4., 5., 6., 7., 8.), odprtega (9., 10.) in kombiniranega tipa (1., 2., 

3.). Dodala sem še krajše besedilo (2. naloga), natančneje oglas za prosto delovno mesto, kjer 

sem preverila doslednost in razumevanje vzgojiteljev z nekaj zastavljenimi vprašanji. Za 

konec pa sem priloţila še obrazec za izpolnjevanje obveznih ur v delovnem mesecu za 

vzgojitelje (3. naloga), kjer sem preverila spretnost reševanja obrazcev pri vzgojiteljih. 

Anketni vprašalnik je bil anonimen, vzgojitelji so navedli le nekaj osnovnih podatkov, kot so 

spol, starost in trenutno delovno mesto. 

Z nalogami sem primerjala funkcionalno pismenost pri vzgojiteljih v vrtcu (skupina A)
9
 in 

vzgojiteljih v 1. razredu OŠ (skupina B).
10

 

 

                                                           
9
 V nadaljevanju bom skupino vzgojiteljev, ki so trenutno zaposleni na delovenm mestu v vrtcu, imenovala 

skupina A. 

10
 V nadaljevanju bom skupino vzgojiteljev, ki so trenutno zaposleni na delovnem mestu v 1. razredu OŠ, 

imenovala skupina B. 
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7. Postopek obdelave podatkov 
 

Za obdelavo podatkov sem uporabila izračun povprečnih vrednosti, odstotkov. 

Podatke sem prikazala v obliki tabel, grafov in v besedni obliki. 

 

8. Raziskovalna vprašanja  
 

1. Kako vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu osnovne šole opredelijo pismenost? Ali 

ločijo med pismenostjo in funkcionalno pismenostjo? 

2. Kaj vzgojiteljem pri njihovem delu (pisanju in izvajanju programa) povzroča največ teţav? 

3. Ali pri svojem delu, načrtovanju, pisanju priprav in drugih dokumentov vzgojitelji 

uporabljajo Kurikulum za vrtce, Slovar slovenskega knjiţnega jezika, Slovenski pravopis ali  

priprave drugih vzgojiteljev? 

4. Ali vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v prvem razredu OŠ menijo, da prihaja do razhajanja 

med akademsko pridobljenim znanjem in prakso? 

5. Ali pri svojem delu vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ uporabljajo tudi druge 

oblike dokumentiranja in posredovanja informacij ter znanja, kot so npr. fotografije, video, 

power point in druge IKT pripomočke? 
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9. Rezultati in interpretacija rezultatov 
 

I. Struktura anketiranih glede na spol, starost in delovno mesto 

 

Najprej me je zanimala struktura anketiranih glede na spol. 

Graf 1: Struktura anketiranih glede na spol.
11

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da so bile v anketo vključene le vzgojiteljice. 

 

                                                           
11

 V diplomskem delu bom uporabljala moško obliko besede vzgojitelj, čeprav so bile v anketo vključene le 

vzgojiteljice. 

100 % 

0 % 

Ženski.

Moški.
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Zanimala me je tudi struktura anketiranih glede na starost. 

Graf 2: Struktura anketiranih glede na starost. 

 

 

Poleg strukture anketiranih glede na spol in starost me je zanimala tudi struktura anketiranih 

glede na trenutno delovno mesto. 

Graf 3: Struktura anketiranih glede na trenutno delovno mesto.
12

 

 

                                                           
12

 Večina vzgojiteljev s trenutnim delovnim mestom v vrtcu je ţe delala v 1. razredu OŠ in pozna morebitne 

razlike v delu med enim in drugim delovnim mestom, v vprašalniku pa so vzgojitelji odgovarjali z vidika 

vzgojitelja v vrtcu. Izkušnje na delovnem mestu vzgojitelja v 1. razredu OŠ so lahko anketiranci navedli v 

odprtih vprašanjih. 

59 % 

32 % 

6 % 

3 % 

20–30 let 

31–40 let 

41–50 let 

51 let in več

90 % 

10 % 

Vzgojitelj v vrtcu.

Vzgojitelj v 1. razredu OŠ.



28 

 

II. Vzgojiteljeva pismenost v vrtcu in v 1. razredu OŠ 

 

Za začetek me je zanimala struktura anketiranih glede na poznavanje pojma »pismenost«. 

Graf 4: Poznavanje pojma »pismenosti« med vzgojitelji. 

 

 

Na vprašanje, ali ste ţe slišali za pojem »pismenost«, je 97 % vzgojiteljev odgovorilo z da, 3 

% anketirancev pa za pojem še ni slišalo. 

To je bilo po mojih pričakovanjih, saj sem predvidevala, da so vzgojitelji ţe slišali in poznajo 

pojem »pismenost«. Za pojem je večina anketirancev slišala v času šolanja (srednja šola), 

nekaj anketirancev pa je za pojem »pismenost« slišalo od svojih otrok, ki obiskujejo osnovno 

ali srednjo šolo. 

 

Tabela 1: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Odgovori Vzgojitelji v vrtcu Vzgojitelji v 1. razredu OŠ 

Da. 70 8 

Ne. 2 0 

 

Tabela 1 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati so bili predvideni. V skupini A jih je 97,2 % odgovorilo z da, 2,8 % pa za 

pojem še ni slišala, v skupini B pa je za pojem slišalo vseh 100 %. 

97 % 

3 % 

Da.

Ne.
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Anketiranci, ki so na prvo vprašanje odgovorili z da, so v drugem delu vprašanja opredelili 

dani pojem. Odgovori so si bili dokaj podobni. 

 

Navajam odgovore skupine A: 

 15 vzgojiteljev (21,4 %) je odgovorilo, da je to sposobnost branja in pisanja, poleg 

tega tudi komuniciranja in poslušanja 4 vzgojitelji (5,8 %); 12 vzgojiteljev  (17,1 %) je 

poleg tega še dopisalo, da napisano in prebrano tudi razumeš ter prebrano znaš 

uporabiti v vsakdanjem ţivljenju; 6 vzgojiteljev (8,6 %) je dodalo še zaznavanje 

okolice s pomenom; 2 vzgojitelja (2,9 %) sta dopisala, da znaš, razumeš ne le pisane 

besede, črke, ampak tudi druge simbole in si z njimi ustvarjalen 1 vzgojitelj (1,4 %); 

 7 vzgojiteljev (10 %) je opredelilo pismenost kot zmoţnost branja, pisanja in 

računanja; 1 vzgojitelj (1,4 %) je dodal še medijsko pismenost in iznajdljivost v vseh 

situacijah ţivljenja; 1 vzgojitelj (1,4 %) je navedel še reševanje obrazcev in moč 

poiskati ţelene informacije; 

 4 vzgojitelji (5,8 %) so pojem opredelili kot spoznavanje otrok z novimi besedami, 

črkami; 1 vzgojitelj (1,4 %) je odgovoril, da s tem preverimo, ali otrok pozna črke, 

števila, bere in piše; 1 vzgojitelj (1,4 %) je dodal še usvajanje glasov; 1 vzgojitelj (1,4 

%) seznanjanje otroka, da se znajde v svetu komunikacije; 

 1 vzgojitelj (1,4 %) je odgovoril, da je pojem eden od osnovnih dejavnikov povezanih 

s celovitim funkcioniranjem na vseh področjih; 2 vzgojitelja (2,9 %) kot osnovo za 

ţivljenje; 1 vzgojitelj (1,4 %) kot znati sporazumevati se v določeni abecedi; 2 

vzgojitelja (2,9 %) kot predpriprava na pismenost; 1 vzgojitelj (1,4 %) je pojem 

opredelil, da je pismena oseba tista, katera pozna pravila slovenskega knjiţnega jezika; 

 7 vzgojiteljev (10 %) ni opredelilo pojma »pismenost«. 

Sedaj pa navajam še odgovore skupine B: 

 5 vzgojiteljev (62,5 %) je odgovorilo, da je to sposobnost branja in pisanja; 

 3 vzgojitelji (37,5 %) so odgovorili, da je to znanje branja in pisanja z razumevanjem. 

Rezultati kaţejo, da sta obe skupini v večini pojem »pismenost« opredelili kot znanje branja 

in pisanja, posamezniki v skupini B so definiciji dodali še razumevanje prebranega in 

napisanega. V skupini A so podali več različnih definicij. Omenili so še zmoţnost računanja, 

komuniciranja, izpolnjevanja obrazcov, iskanje informacij, medijsko pismenost, dotaknili pa 

so se tudi abecede in pravil slovenskega knjiţnega jezika. Po definiciji iz literature, naj bi bila 

pismena oseba tista, ki obvladuje zmožnost branja, pisanja in računanja (to naj bi bile 
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temeljne zmožnosti pismenosti), druge zmožnosti, npr. poslušanje in nove pismenosti: 

informacijska, digitalna, medijska in druge, pridobivali in razvijali pa naj bi jo vse življenje, 

na različnih področjih in okoliščinah (Skubic, 2010: 92). Nekateri so pojem opredelili z 

vidika svojega poklica, poučevanje otroka, seznanjanje otroka z novimi besedami, s črkami, 

branjem in pisanjem. Zadnje navedeno prikazuje, da nekateri vzgojitelji poznajo tudi delitev 

pismenosti glede na okolje, pismenost na delovnem mestu (The Literacy Dictionary, 1995: 

284). Pismenost se nato deli še na pismenost v širši družbi (prav tam) in na družinsko 

pismenost (Knaflič, 2002: 38). Če primerjamo rezultate anketirancev z definicijo pismenosti, 

vzgojitelji poznajo bistvo pojma »pismenost«. 
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V nadaljevanju me je zanimala struktura anketiranih glede na razlikovanje pojma »pismenost« 

in »funkcionalna pismenost«. 

 

2.  Razlikovanje pojma »pismenost« in »funkcionalna pismenost« med vzgojitelji 

Graf 5: Razlikovanje pojmov med vzgojitelji. 

 

 

Na vprašanje, ali menite, da se pojma »pismenost« in »funkcionalna pismenost« med seboj 

razlikujeta, jih je 77 % odgovorilo z da, 23 %  anketirancev pa je razliko zanikalo. 

To ni bilo po mojih pričakovanjih, saj sem predvidevala, da bo večina anketirancev razliko 

med danima pojmoma zanikala. 

 

Tabela 2: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Odgovori Vzgojitelji v vrtcu Vzgojitelji v 1. razredu OŠ 

Da. 57 5 

Ne. 15 3 

 

Tabela 2 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati so bili drugačni od predvidenih. V skupini A jih je 79,2 % odgovorilo z da, 

20,8 % pa je razliko med pojmoma zanikalo, v skupini B pa je z da odgovorilo 62,5 % 

anketirancev, 37,5 % pa z ne. 

77 % 

23 % 

Da.

Ne.
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Anketiranci, ki so na prvo vprašanje odgovorili z da, so v drugem delu vprašanja opredelili 

razliko med pojmoma. Odgovori so si bili dokaj podobni. 

Navajam odgovore skupine A: 

 5 vzgojiteljev (8,8 %) je »funkcionalni pismenosti« dopisalo, da je to pismenost, s 

katero se srečamo v vsakdanjem ţivljenju; 

 8 vzgojiteljev (14 %) je »funkcionalni pismenosti« pripisalo namen prepoznavanja in 

poznavanja izpolnjevanja obrazcev; 4 vzgojitelji (7 %) so drugemu pojmu pripisali 

pomen globjega razumevanja tematike; 4 vzgojitelji (7 %) so poleg obrazcev dopisali 

še obvestila, vozne rede, karto mesta; 2 vzgojitelja (3,5 %) sta dopisal še izpolnjevanje 

razumevanje tabel, anket in drugih shematskih oblik; 

 3 vzgojitelji (5,3 %) so odgovorili, da se s pomočjo »funkcionalne pismenosti« laţje 

sporazumevaš na določenem področju; 

 6 vzgojiteljev (10,5 %) je »pismenost« opredelilo kot znanje branja ipd., 

»funkcionalno pismenost« pa kot druţbeno pismenost, ki je povezana tudi s 

poslušanjem in govorjenjem, uporaba v vsakdanjem ţivljenju; 

 6 vzgojiteljev (10,5 %) je »pismenost« opredelilo kot nadpomenko »funkcionalne 

pismenosti«; 2 vzgojitelja (3,5 %) sta dodala, da »funkcionalna pismenost« 

opredeljuje tisto »pismenost«, ki je nujna (osnovna) za posameznika v njegovem svetu 

(izpolnjevanje obrazcev ipd.); 

 9 vzgojiteljev (15,8 %) je »pismenost« opredelilo kot znanje pisanja in branja, 

»funkcionalno pismenost« pa poleg tega še razumevanje in uporaba računalnika in 

drugih tehničnih pripomočkov in uporabo naštetega v vsakdanjem ţivljenju; 1 

vzgojitelj (1,8 %) pa je poleg vsega »pismenosti« dopisal še zajemanje kulturnega, 

umetniškega, znanstvenega izraţanja in sporazumevanja ter znanje o določenih 

področjih; 

 1 vzgojitelj (1,8 %) je »funkcionalno pismenost« definiral kot poznanje in ločevanje 

črk pri otroku ter branje; 

 6 vzgojiteljev (10,5 %) se ni opredelilo.  

Odgovori skupine B so naslednji: 

 2 vzgojitelja (40 %) sta razliko opredelila tako, da znamo funkcionalno uporabljati 

»pismenost« v vsakdanjem ţivljenju, »funkcionalno pismenost« pa lahko razloţimo 

kot razumevanje napisanega in prebranega; 1 vzgojitelj (20 %) je dodal še globji 
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pomen »funkcionalne pismenosti«, kot razumevanje navodil, receptov, znati ţeljen 

pojem poiskati v leksikonu, slovarju, imeniku ipd.; 

 1 vzgojitelj (20 %) je »pismenost« opredelil kot uporabno pismenost, vsako področje 

dela pa ima svojo »funkcionalno pismenost«; 

 1 vzgojitelj (20 %) je na vprašanje odgovoril, da je »pismenost« uporaba, 

»funkcionalna pismenost« pa učinkovita uporaba na vseh področjih.  

Rezultati kaţejo, da so menenja obeh skupin podobna. Večina anketirancev je »pismenost« 

opredelila kot neko osnovo, znanje branja, pisanja ipd., »funkcionalni pismenosti« pa so 

pripisali globji pomen, uporabo v vsakdanjem ţivljenju, reševanje anket, obrazcev, razbiranje 

podatkov. Kot navajajo tudi avtorji, je funkcionalna pismenost ena izmed številnih splošnih in 

specifičnih pismenosti, vsaka pismenost se omejuje na drugačno znanje in spretnosti, sam 

pojem pismenost pa je nekaka nadpomenka vsem ostalim pismenostim (Cotič idr., 2001). 

 

Zanimala me je struktura vzgojiteljev glede na srečevanje s teţavami pri delu vzgojiteljev. 

 

3. Pojavljanje teţav pri delu vzgojitelja v vrtcu in vzgojitelja v 1. razredu OŠ 

Graf 6: Srečanje s teţavami pri delu vzgojiteljev. 

 

 

Na vprašanje, ali se pri pisanju priprav, letnega delovnega načrta, poročil ipd., pogovoru z 

otroki, starši in sodelavci, razlagi, podajanju navodil, poslušanju in razumevanju otrok, 

staršev in sodelavcev, prebiranju slikanic, knjig in drugih besedil, uporabi računalnika in 

22 % 

78 % 

Da.

Ne.
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drugih tehničnih predmetov, znajdete v teţavah, je 22 % odgovorilo z da, 78 %  anketirancev 

pa se pri svojem delu ne znajde v teţavah. 

Rezultat je po mojih pričakovanjih, saj se po mojem mnenju vzgojitelji po nekaj izkušnjah 

seznanijo s svojim delom, ga dodobra spoznajo in usvojijo specifike dela. 

 

Tabela 3: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Odgovori  Vzgojitelj v vrtcu. Vzgojitelj v 1. razredu OŠ. 

Da. 15 3 

Ne. 57 5 

 

Tabela 3 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati so bili v skladu s pričakovanji. V skupini A se 20,8 % vzgojiteljev znajde v 

teţavah pri svojem delu, 79,2 % pa ne. V skupini B se v teţavah znajde 37,5 % anketirancev, 

62,5 % pa ne. 

Anketiranci, ki so na prvo vprašanje odgovorili z da, so v drugem delu vprašanja opredelili 

svoje teţave. Odgovori so si bili dokaj podobni. 

Navajam odgovore skupine A: 

 4 vzgojitelji (26,7 %) so pod teţave navedli izpolnjevanje obrazcev;  

 2 vzgojitelja (13,3 %) sta kot teţavo navedla pisanje poročil; 2 vzgojitelja (13,3 %) sta 

navedenemu dodala še sporočila in obvestila za starše; 

 3 vzgojitelji (20 %) so navedli teţavo pri pogovoru s starši; 

 1 vzgojitelj (6,7 %) se je s teţavo soočil pri pisanju dvojine ţenskega spola; 

 2 vzgojitelja (13,3 %) se s teţavami srečata pri uporabi različnih programov na 

računalniku; 

 1 vzgojitelj (6,7 %) je izrazil teţavo pri komunikaciji z otroki. 

Odgovori skupine B so naslednji: 

 4 vzgojitelji (50 %) so navedli teţavo pri pogovoru s starši; 3 vzgojitelji (37,5 %) so 

navedli teţave pri izpolnjevanju obrazcev; 1 vzgojitelj (12,5 %) pa je dodal še teţave 

pri strokovnih izrazih, uporabo SSKJ in pri prevajanju. 

Rezultati kaţejo da se vzgojitelji največkrat soočajo s teţavami, ko gre za pisano besedo. Biti 

nezmoţen uporabiti eno izmed dejavnosti pismenosti pomeni pomankljivost za človeka, 

frustracijo (Nackse, 1992; nav. v Knaflič, 2002: 40). Skoraj večina anketirancev navaja teţave 
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pri izpolnjevanju obrazcev. Bešter  (1994/95: 5) navaja, da oseba, ki zna brati, pisati in 

računati, vendar teh zmoţnosti ne zna uporabiti v vsakdanjem ţivljenju (izpolnjevanje 

obrazca), velja za funkcionalno nepismeno. Vzgojitelji s teţavami pri izpolnjevanju obrazcev 

torej veljajo za funkcionalno nepismeno. Najbolj me je presenetil odgovor anketirane iz 

skupine A, da se s teţavo sreča pri komunikaciji z otroki. 

 

V nadaljevanju me je zanimala struktura anketiranih glede na uporabo pripomočkov pri 

njihovem delu. 

 

4. Uporaba pripomočkov pri delu vzgojiteljev 

Graf 7: Uporaba pripomočkov. 

 

 

Na vprašanje, ali pri svojem delu uporabljate katerega od naštetih pripomočkov, so se 

vzgojitelji v povprečju odločili za naslednje odgovore: 86 % vzgojiteljev pri svojem delu 

uporablja Kurikulum za vrtce, 8 % informacije s spletnih strani, 3 % priprave iz prejšnjih let, 

1 % Slovar slovenskega knjiţnega jezika, nihče od anketiranih pa ne uporablja Slovenskega 

pravopisa. 

Rezultat je delno po mojih pričakovanjih, presenetil me je majhen odstotek vzgojiteljev, ki 

uporabljajo spletne strani, saj za raznoliko delo vedno potrebujemo nove in zanimive ideje. 
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Tabela 4: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Pripomočki Vzgojitelji v vrtcu Vzgojitelji v 1. razredu OŠ 

Kurikulum za vrtce. 64 3 

Slovar slovenskega knjiţnega 

jezika. 

0 1 

Slovenski pravopis. 0 0 

Priprave iz prejšnjih let. 3 1 

Informacije iz spletnih strani. 3 3 

 

Tabela 4 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati so bili delno v skladu z mojimi pričakovanji, preseneča me le nizek 

odstotek vzgojiteljev v vrtcu, ki za iskanje informacij uporabljajo spletne strani. Anketiranci 

skupine A se v veliki večini, 88,9 %, pomagajo s Kurikulum za vrtce, medtem ko se 

anketiranci skupine B na omenjen dokument obrnejo le v 37,8 %. S Slovarjem slovenskega 

knjiţnega jezika si pomaga le 12,5 % anketirancev skupine B, v skupini A le tega ne 

uporabljajo, Slovenski pravopis ni v pomoč nobeni skupini, priprave iz prejšnjih let so v 

pomoč 4,2 % anketirancem skupine A in 12,5 % anketirancem skupine B, prav toliko jih za 

iskanje informacij uporablja spletne strani. V  raziskavi PISA
13

 2006 je bralna pismenost 

opredeljena kot razumevanje, uporaba in razmišljanje o pisnem besedilu, da doseţemo 

postavljeni cilj, razvoj posameznikovega znanja in aktivno sodelovanje v druţbi (PISA, 2007, 

77). Vzgojitelji, ki pri svojem delu uporabljajo tudi druge pripomočke in z njimi doseţejo 

zadane cilje, glede na literaturo lahko označimo za »bralno pismene«. 

 

 

 

                                                           
13

 PISA (Programme for International Student Assessment). 
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Zanimala me je tudi struktura anketiranih glede na udeleţevanje seminarjev s področja 

pismenosti vzgojitelja. 

 

5. Udeleţevanje seminarjev s področja pismenosti vzgojitelja 

Graf 8: Udeleţevanje seminarjev. 

 

 

Na vprašanje, ali ste se v času zaposlitve na tem delovnem mestu, na katerem ste zdaj, 

udeleţili katerih seminarjev in izobraţevanj s področja pismenosti vzgojitelja, je 36 % vseh 

anketirancev odgovorilo pritrdilno, 64 % pa se seminarjev ni udeleţilo. 

Rezultati so po mojih pričakovanjih. 

 

Tabela 5: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Udeleţevanje seminarjev Vzgojitelji v vrtcu Vzgojitelji v 1. razredu OŠ 

Da. 27 2 

Ne. 45 6 

 

Tabela 5 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati so bili v skladu z mojimi pričakovanji. 37,5 % anketirancev skupine A se je 

udeleţilo izobraţevanj, v skupini B se je izobraţevanj udeleţilo le 25 % anketirancev. 62,5 % 

anketirancev iz skupine A in 75 % anketirancev iz skupine B pa se izobraţevanj ni udeleţila. 

36 % 

64 % 
Da.

Ne.
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Pismenost posameznika zajema prirojene in pridobljene sposobnosti, različna znanja in vpliv 

okolja, tj. razvoj druţbe in vzgojno-izobraţevalni sistem. (Nackse, 1992; nav. v Knaflič, 

2002: 40). Kljub razvoju druţbe in vzgojno-izobraţevalnega sistema se vzgojitelji, kot kaţejo 

rezultati, v večini ne udeleţujejo seminarjev s področja pismenosti. To bi lahko bil eden od 

vzrokov za teţave vzgojiteljev, katere so navedli v anketi (izpolnjevanje obrazcev, pisanje 

poročil, obvestil za starše, pogovor s starši in z otroki ipd.). 

 

V nadaljevanju me je zanimala struktura anketiranih glede na priljubljenost delovnega mesta 

vzgojitelja v vrtcu in vzgojitelja v 1. razredu OŠ, ob moţnosti izbire. 

 

5. Priljubljenost med delovnima mestoma vzgojitelja v vrtcu in vzgojitelja v 1. razredu OŠ 

Graf 9: Izbira delovnega mesta. 

 

 

Na vprašanje, če bi imeli moţnost izbire delovnega mesta, katerega bi izbrali, je 72 

anketirancev (71 %) odgovorilo, da bi izbralo delovno mesto vzgojitelj v vrtcu, 8 anketirancev 

(29 %) pa se jih je odločilo za delovno mesto vzgojitelja v 1. razredu OŠ. 

Rezultati so po mojih pričakovanjih. 

 

71 % 

29 % 

Vrtec.

OŠ.
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Tabela 6: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Izbira delovnega mesta Vzgojitelj v vrtcu. Vzgojitelj v 1. razredu OŠ. 

Vzgojitelj v vrtcu. 55 2 

Vzgojitelj v OŠ. 17 6 

 

Tabela 6 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati so bili v skladu z mojimi pričakovanji. 76,4 % anketirancev skupine A bi 

ostalo na sedanjem delovnem mestu, 23,6 % pa bi delovno mesto zamenjalo. V skupini B bi 

25 % anketirancev delovno mesto zamenjalo, 75 % pa bi jih ostalo na svojem trenutnem 

delovnem mestu. 

 

Zanimala me je tudi uporaba drugih oblik dokumentiranja pri delu vzgojitelja. 

 

6. Uporaba drugih oblik dokumentiranja pri delu vzgojitelja  

Graf 10: Uporaba drugih oblik dokumentiranja. 

 

 

Na vprašanje, ali pri svojem delu uporabljate tudi druge oblike dokumentiranja (fotografije, 

video, power point ipd.), so vsi (100 %) anketiranci odgovorili pritrdilno. 

Rezultati so po mojih pričakovanjih. Tudi Bešter (1994/95: 6) navaja, da je posameznikova 

funkcionalna pismenost odvisna od njegovih sposobnosti, ki so tesno povezane z aktualnimi 

dejavniki. Vzgojitelje, ki uporabljajo tudi druge oblike dokumentiranja (uporaba računalniške 

100 % 

0 % 

Da.

Ne.
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prezentacije, videa ipd.), ki so tesno v povezavi z aktualnimi dejavniki, lahko opredelimo kot 

»funkcionalno pismene«. 

 

V nadaljevanju me je zanimala tudi struktura anketiranih glede na občutek nemoči ob hitrem 

napredku tehnologije pri delu vzgojitelja. 

 

6. Hiter napredek tehnologije pri delu vzgojitelja  

Graf 11: Občutek nemoči ob hitrem napredku tehnologije. 

 

 

Na vprašanje, ali vam hitri napredek tehnologije vzbuja občutek nemoči, je večina (93 %) 

anketirancev odgovorila, da ne, 7 % anketirancem pa hiter razvoj vzbuja občutke nemoči. 

Rezultati so po mojih pričakovanjih. 

 

Tabela 7: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Občutek nemoči ob hitrem 

napredku tehnologije 

Vzgojitelji v vrtcu Vzgojitelji v 1. razredu OŠ 

Da. 3 3 

Ne. 69 5 

 

Tabela 7 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati so po mojih pričakovanjih. V skupini A se 4,2 % anketirancev sooča z 

7 % 

93 % 

Da.

Ne.
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nemočjo, v skupini B pa 37,5 %. Teţav s hitrim napredkom tehnologije pa večina ne zaznava, 

95,8 % anketirancev skupine A in 62,5 % anketirancev skupine B. Avtorji navajajo, da 

pismenost posameznika zajema prirojene in pridobljene sposobnosti, različna znanja in vpliv 

okolja, tj. razvoj druţbe in vzgojno-izobraţevalni sistem (Nackse, 1992; nav. v Knaflič, 2002: 

40).  Glede na navedeno bi lahko vzgojitelje, ki so ob napredku tehnologije nemočni, 

opredelili kot »nepismene«. 

 

 

Zanimala me je struktura anketiranih glede na pojav pismenih zmoţnosti pri delu vzgojitelja v 

1. razredu OŠ. 

 

7. Pojav pismenih zmoţnostih pri delu vzgojitelja v 1. razredu OŠ  

Graf 12: Pismene zmoţnosti vzgojitelja v 1. razredu OŠ. 

 

 

V nalogi, v kateri so anketiranci označili (na podlagi izkušenj ali predvidevanj), katerih 

pismenih zmoţnosti je več pri delu vzgojitelja v 1. razredu OŠ, je večina (30 %) anketirancev 

označila računanje, 26 % anketirancev pisanje, 21 % medijsko pismenost, 17 % branje in 6 % 

poslušanje. 

Rezultati se delno razlikujejo od mojega pričakovanja. Predivdevala sem niţji odstotek pri 

medijski pismenosti in precej višji odstotek pri poslušanju. 

 

17 % 

26 % 

30 % 

6 % 

21 % 

1. razred OŠ 

Branje.

Pisanje.

Računanje.

Poslušanje.

Medijska pismenost.
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V nadaljevanju me je zanimala tudi struktura anketiranih glede na pojav pismenih zmoţnosti 

pri delu vzgojitelja v vrtcu. 

 

8. Pojav pismenih zmoţnostih pri delu vzgojitelja v vrtcu  

Graf 13: Pismene zmoţnosti vzgojitelja v vrtcu. 

 

 

V nalogi, v kateri so anketiranci označili (na podlagi izkušenj ali predvidevanj), katerih 

pismenih zmoţnosti je več pri delu vzgojitelja v vrtcu, so anketiranci največji odstotek (44 %) 

namenili poslušanju, 25 % branju, 18 % medijski pismenosti, 10 % pisanju in 3 % pa 

računanju. 

Moja pričakovanja so bila malo drugačna. Pričakovala sem višji odstotek pri medijski 

pismenosti in računanju. 

 

25 % 

10 % 

3 % 

44 % 

18 % 

Vrtec 

Branje.

Pisanje.

Računanje.

Poslušanje.

Medijska pismenost.
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Tabela 8: Primerjava pismenih zmoţnosti na delovnem mestu vzgojitelja v vrtcu in vzgojitelja 

v 1. razredu OŠ po mnenju in izkušnjah vzgojiteljev v 1. razredu OŠ. 

Pismene zmoţnosti 1. razred OŠ Vrtec 

Branje. 4 4 

Pisanje. 5 3 

Računanje. 5 3 

Poslušanje. 4 4 

Medijska pismenost. 5 3 

 

Tabela 8 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati niso bili v skladu z mojimi pričakovanji. Odgovarjali so anketiranci 

skupine B in dobila sem naslednje rezultate: 50 % anketirancev je mnenja, da je več branja 

zaslediti pri delu v 1. razredu OŠ, isti odstotek (50 %) velja za pojav branja v vrtcu. 62,5 % jih 

meni, da je v 1. razredu OŠ več pisanja, prav tako računanja (62,5 %) in medijske pismenosti 

(62,5 %), v vrtcu pa 37,5 %.  Za pojav poslušanja pa je odstotek enoten za obe delovni mesti 

(50 %). 

 

Tabela 9: Primerjava pismenih zmoţnosti na delovnem mestu vzgojitelja v vrtcu in vzgojitelja 

v 1. razredu OŠ po mnenju in izkušnjah vzgojiteljev v vrtcu. 

Pismene zmoţnosti 1. razred OŠ Vrtec 

Branje. 38 34 

Pisanje. 59 13 

Računanje. 71 1 

Poslušanje. 10 62 

Medijska pismenost. 49 23 

 

Tabela 9 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati niso bili v skladu z mojimi pričakovanji. Odgovarjali so anketiranci 

skupine A in rezultati so sledeči: 52,8 % anketirancev meni, da je v 1. razredu OŠ več branja, 

v vrtcu pa 47,2 %. Pri vzgojiteljih v 1. razredu OŠ se glede na odgovore pojavlja tudi več 

pisanja (82,9 %), računanja (98,6 %) in medijske pismenosti (68,1 %), med tem ko so odstotki 

v vrtcu sledeči: pisanje 18,1 %, računanje 1,4 % in medijske pismenosti 31,9 %. Večji 
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odstotek je pri delu vzgojiteljev v vrtcu moč zaslediti le pri poslušanju, in sicer 86,1 %, v 1. 

razredu OŠ pa 13,9 %.  

 

Glede na to, da naj bi bila pismena oseba tista, ki obvladuje zmoţnost branja, pisanja in 

računanja (to naj bi bile temeljne zmoţnosti pismenosti), druge zmoţnosti, npr. poslušanje in 

nove pismenosti: informacijska, digitalna, medijska in druge, pridobivali in razvijali pa naj bi 

jo vse ţivljenje, na različnih področjih in okoliščinah (Skubic, 2010: 92), iz rezultatov zadnjih 

dveh grafov, kjer je razvidno, da vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ pri svojem 

delu berejo, pišejo, računajo, poslušajo in uporabljajo medijsko pismenost, lahko vzgojitelje 

opredelimo kot »pismene osebe«. 

 

Zanimala me je tudi struktura anketiranih glede na mnenje o opaţenih razlikah med 

pridobljenim znanjem na fakulteti in prakso. 

 

9. Razlike med pridobljenim znanjem na fakulteti in prakso 

Graf 14: Razlike med pridobljenim znanjem na fakulteti in prakso. 

 

 

Na vprašanje, ali ste kot vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu ali šoli opazili razlike in 

razhajanja med znanjem, pridobljenim na fakulteti in udejanjanju tega znanja v praksi in 

kakšne so razlike, je večina (91 %) anketirancev odgovorilo pritrdilno, 8 % razlik ni opazilo, 

1% anketirancev pa se ni znalo opredeliti. 

Rezultati so po mojih pričakovanjih. 

91 % 

8 % 

1 % 

Da.

Ne.

Ne vem.



45 

 

Tabela 10: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Razlika med pridobljenim 

znanjem na fakulteti in 

prakso 

Vzgojitelji v vrtcu Vzgojitelji v 1. razredu OŠ 

Da. 68 5 

Ne. 4 2 

Ne vem.  1 

 

Tabela 10 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati so bili v skladu z mojimi pričakovanji. Anketiranci obeh skupin so se z 

večino opredelili, da razhod oz. razlike so, v skupini A s 94,4 % odgovori, v skupini B pa z 

62,5 %. Razlike ni opazilo 5,6 % anketirancev skupine A in  25 % skupine B. 12,5 % 

anketirancev iz skupine B pa se ni opredelilo. 

Anketiranci, ki so na vprašanje odgovorili z da, so opredelili opaţene razlike med 

pridobljenim znanjem na fakulteti in prakso. 

Navajam odgovore skupine A: 

 9 vzgojiteljev (13,2 %) je odgovorilo, da praksa večkrat zahteva reakcijo in takrat je 

potrebna iznajdljivost, ki večkrat popelje stran od teorije (različne kulture, jezikovni 

vzorci); 

 8 vzgojiteljev (11,8 %) je odgovorilo, da so v teoriji vsi otroci enaki, v praksi pa ne; 

 2 vzgojitelja (2,9 %) sta odgovorila, da pridobljeno znanje ni izvedljivo v praksi; 

 13 vzgojiteljev (19,1 %) je odgovorilo, da na fakulteti ni pridobljenega primernega 

znanja za izpolnjevanje dnevnikov in obrazcev v praksi; 

 2 vzgojitelja (2,9 %) sta omenila, da si teorija in praksa nasprotujeta; 

 3 vzgojitelji (4,4 %) so odgovorili, da so sistemi in metode različne od vrtca do vrtca, 

šole do šole in je teorija tako teţje izvedljiva; 

 31 vzgojiteljev (45,7  je podalo neskladne odgovore z vprašanjem ali na vprašanje niso 

odgovorili. 

Sedaj pa navajam še odgovore skupine B: 

 1 vzgojitelj (20 %) je odgovoril, da je v 1. razredu OŠ veliko več novosti in prenove; 

 1 vzgojitelj (20 %) je odgovoril, da prihaja do razlik pri delu z otroki kjer se sreča s 

pomanjkanjem primernega fakultetnega znanja; 
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 3 vzgojitelji (60 %) so podali neskladne odgovore z vprašanjem ali na vprašanje niso 

odgovorili. 

 

V nadaljevanju me je zanimala struktura anketirancev glede na mnenje o morebitnih razlikah 

med delom vzgojitelja v vrtcu in delom vzgojitelja v 1. razredu OŠ. 

 

10. Razlika med delom vzgojitelja v vrtcu in delom vzgojitelja v 1. razredu OŠ 

Graf 15: Razlike med delom vzgojitelja v vrtcu in delom vzgojitelja v 1. razredu OŠ. 

 

 

V nalogi, v kateri so anketiranci pisali, kako se po njihovem mnenju delo vzgojitelja v vrtcu 

in delo vzgojitelja v 1. razredu OŠ (pisanje priprav, posredovanje in prejemanje informacij, 

komunikacija, branje, računanje, uporaba računalnikov in drugih medijev, sodelovanje v timu, 

teţavnost priprav) razlikujeta, je večina (90 %) anketirancev pritrdila, da opazi razlike, 6 % se 

ni moglo opredeliti, 4 % pa razlik ni opazilo. 

 

90 % 

6 % 4 % 

Da.

Ne.

Ne vem.
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Tabela 11: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Razlike med delom 

vzgojitela v vrtcu in 

vzgojitelja v 1. razredu OŠ 

Vzgojitelji v vrtcu Vzgojitelji v 1. razredu OŠ 

Da. 66 7 

Ne. 3 1 

Ne vem. 3 0 

 

Tabela 11 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati so bili v skladu z mojimi pričakovanji. Anketiranci obeh skupin so 

večinskega mnenja, da med delom vzgojitelja v vrtcu in delom vzgojitelja v 1. razredu OŠ 

prihaja do razlik. V skupini A je takšnega mnenja 91,7 % anketirancev, v skupini B pa 87,5 

%. Razlik v delu ne opazi 4,2 % anketirancev skupine A ter 12,5 % anketirancev skupine B. 

4,2 % anketirancev skupine A pa se ni znala opredeliti glede razlik. 

Anketiranci, ki so na vprašanje odgovorili z da, so opredelili opaţene razlike med delom 

vzgojitelja v vrtcu in vzgojitelja v 1. razredu OŠ. 

Navajam odgovore skupine A: 

 36 vzgojiteljev (54,5 %) meni, da je delo v vrtcu je bolj sproščeno in prilagodljivo kot 

delo v šoli; 4 vzgojitelji (6,1 %) dodajajo, da ima vzgojitelj v vrtcu bolj omejen prostor 

in čas; 

 6 vzgojiteljev (9,1 %) navaja, da v vrtcu vzgojitelj načrtuje sam, v šoli pa vzgojitelj 

načrtuje in se posvetuje z učiteljem; 

 2 vzgojitelja (3 %) menita, da se v vrtcu vzgojitelj opira na Kurikulum za vrtce, v šoli 

pa na učni načrt; 

 11 vzgojiteljev (16,7 %) je za razliko podalo pisanje priprav; priprave v vrtcu so bolj 

avtorsko delo, za katere imajo bolj malo pomoči, v šoli pa je v priročnikih veliko 

priprav ali vsaj namigov; 

 2 vzgojitelja (3 %) navajata, da mora v vrtcu vzgojitelj napisati več priprav za vsa leta, 

v šoli pa le za eno; 

 5 vzgojiteljev (7,6 %) navaja, da je delo vzgojitelja v šoli podobno delu učitelja. 
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Sedaj pa navajam še odgovore skupine B: 

 2 vzgojitelja (28,6 %) sta odgovorila, da je delo vzgojitelja v vrtcu bolj prilagodljivo 

kot v šoli; 

 2 vzgojitelja (28,6 %) sta odgovorila, da se predvsem razlikuje starost otrok in razpon 

starosti (v šoli so otroci stari pribliţno enako, v vrtcu pa je starost različna, od 

11mesecev do 6 let); 

 3 vzgojitelji (42,8 %) so za razliko podali pisanje priprav; priprave v vrtcu so bolj 

avtorsko delo, za katere imajo bolj malo pomoči, v šoli pa je v priročnikih veliko 

priprav ali vsaj namigov.  
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III. Odgovori vzgojiteljev v vrtcu in šoli na vprašanja, ki se 

nanašajo na razumevanje besedila RAZPIS ZA PROSTO 

DELOVNO MESTO 

 

1. Vzgojitelji so dobili na vpogled prošnjo za prosto delovno mesto. Sledila so vprašanja, s 

katerimi sem pridobila vpogled v funkcionalno pismenost anketiranih vzgojiteljev. 

 

Najprej me je zanimala struktura anketirancev glede na prosto delovno mesto, ki je bilo 

razpisano v oglasu. 

 

Graf 16: Delovno mesto, razpisano v oglasu. 

 

 

Na vprašanje, katero delovno mesto je razpisano v oglasu, je večina (97,5 %) anketirancev 

odgovorila pravilno, 2,5 % anketirancev sta odgovorila narobe. Rezultati so niso bili v skladu 

z mojimi pričakovanji. 

 

98 % 

1 % 1 % 

Spremljevalec gibalno
oviranega otroka.

Pomočnik vzgojitelja.

Zdravstveni tehnik.
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Tabela 12: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Delovno mesto Vzgojitelji v vrtcu Vzgojitelji v 1. razredu OŠ 

Spremljevalec gibalno 

oviranega otroka. 

70 8 

Pomočnik vzgojitelja. 1 0 

Zdravstveni tehnik. 1 0 

 

Tabela 12 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati niso bili v skladu z mojimi pričakovanji. 100 % anketirancev skupine B je 

odgovorilo pravilno, prav tako 97,2 % anketirancev skupine A 2,8 % anketirancev pa je 

odgovorilo narobe. 

 

Nato me je zanimala struktura anketirancev glede na razpisovalca delovnega mesta, ki je bil 

naveden v oglasu za prosto delovno mesto. 

 

Graf 17: Razpisovalec delovnega mesta. 

  

 

Na vprašanje, kdo razpisuje prosto delovno mesto, so vsi (100 %) anketiranci odgovorili 

pravilno.  

Rezultati so po mojih pričakovanjih. 

 

100 % 

0 % 

Vrtec Medvode.

Drugo.
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Tabela 13: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Razpisvalec delovnega mesta Vzgojitelji v vrtcu Vzgojitelji v 1. razredu OŠ 

Vrtec Medvode. 72 8 

Drugo. 0 0 

 

Tabela 13 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati so bili v skladu z mojimi pričakovanji. Vsi (100 %) so odgovorili pravilno. 

 

V nadaljevanju me je zanimala struktura anketirancev glede na izobrazbo, potrebno za 

razpisano delovno mesto v oglasu. 

 

Graf 18: Izobrazba, ki je potrebna za razpisano delovno mesto. 

 

 

Na vprašanje, kdo se lahko javi na razpis, katera izobrazba je potrebna, je večina (55 %) 

anketirancev navedla izobrazbo in vse dodatne kompetence. 43 % anketirancev je navedlo le 

izobrazbo, 1 % anketirancev pa je navedlo opravljen strokovni izpit in znanje z danega 

področja ali delovni terapevt.  

Rezultati niso po mojih pričakovanjih. 

 

43 % 

1 % 1 % 

55 % 

Srednja strokovna ali
splošna izobrazba.

Delovni terapevt.

Opravljen strokovni izpit
in znanje z danega
področja.

Navedena izobrazba in
dodatne kompetence.
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Tabela 14: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Izobrazba  Vzgojitelji v vrtcu Vzgojitelji v 1. razredu OŠ 

Izobrazba in navedene 

dodatne kompetence. 

38 5 

Izobrazba. 34 2 

Opravljen strokovni izpit in 

znanje z danega področja. 

0 1 

Delovni terapevt. 0 1 

 

Tabela 14 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati niso bili v skladu z mojimi pričakovanji. Večina anketirancev iz obeh 

skupin je navedla vse potrebno, skupina A 52,8 %, skupina B 62,5 %. Samo izobrazbo je 

navedlo 42,2 % anketirancev skupine A in 25 % anketirancev skupine B. V skupini B pa so 

navedli še druge odgovore, 12,5 % jih je odgovorilo »delovni terapevt«, prav toliko pa tudi 

»opravljen strokovni izpit in znanje z danega področja«. 
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Zanimala me je tudi struktura anketirancev glede na potrebo po delovnih izkušnjah, ki so bile 

navedene v razpisu za prosto delovno mesto. 

 

Graf 19: Potreba po delovnih izkušnjah. 

 

 

Na vprašanje, ali je potrebno imeti delovne izkušnje, je 94 % anketirancev odgovorilo 

pravilno, 6 % pa ne. Rezultati niso bili v skladu z mojimi pričakovanji. 

 

Tabela 15: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Potreba po delovnih 

izkušnjah 

Vzgojitelji v vrtcu Vzgojitelji v 1. razredu OŠ 

Da. 68 7 

Ne. 4 1 

Tabela 15 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati niso bili v skladu z mojimi pričakovanji. Večina anketirancev je odgovorila 

pravilno, v skupini A 94,4 %, v skupini B pa 87,5 %, 5,6 % anketiranih skupina A je 

odgovorilo narobe, prav tako tudi 12,5 % anketirancev skupine B. 

Zanimala me je struktura anketirancev glede na datum, do katerega je bilo potrebno oddati 

prošnjo za razpisano delovno mesto. 

 

94 % 

6 % 

Da.

Ne.
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Graf 20: Datum, do katerega je potrebno oddati prošnjo za razpisano delovno mesto. 

 

 

Na vprašanje, do katerega datuma je potrebno oddati prošnjo za razpisano delovno mesto, je 

večina (97 %) anketiranih odgovorila pravilno, 3 % pa ne.  

Rezultati niso po mojih pričakovanjih. 

 

 Tabela 16: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Datum za oddajo prošnje Vzgojitelj v vrtcu. Vzgojitelj v 1. razredu OŠ. 

18. 7. 2013 70 8 

Podatka ni. 2 0 

 

Tabela 16 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati niso bili v skladu z mojimi pričakovanji. Večina anketirancev je odgovorila 

pravilno, v skupini A 97,2 %, v skupini B pa 100 %, 2,8 % anketiranih skupina A je 

odgovorilo narobe, v skupini B pa nepravilnih odgovorov ni bilo. 

 

Učinkovit bralec (bralno pismena oseba) je sposoben branja besed, razumevanja in tvorjenja 

učinkovitih sporočil, oblikovanja pomena in angaţiranosti pri delu z besedili (Greenleaf, 

Schoenbach, Cziko in Mueller, 2001; v Pečjak, 2010). 

Kucer (2001) je naredil zanimivo primerjavo med bolj in manj učinkovitimi bralci in povzetek 

raziskave je pokazal, da se manj učinkovit bralec ukvarja predvsem s procesom dekodiranja 

97 % 

3 % 

18.7.2013

Podatka ni.



55 

 

(kako bo prebral črke in jih pravilno pretvoril v glasove), pri čemer pa izgublja pomen 

prebranega. Nasprotno pa bolj učinkovit bralec poskuša brati smiselno in čimbolj naravno, 

spremlja smiselnost besedila, ki ga bere, iz besedila lušči smisel, namen in ozadje, uporablja 

številne bralne strategije (ponovno branje, razmišljanje o prebranem, vračanje nazaj na dele 

besedila, izpuščanje delov besedila, uporaba različnih grafičnih prikazov, iskanje pomoči ali 

opustitev branja), selektivno izbira bralno gradivo, pri razumevanju si pomaga z branjem 

slikovnega in besedilnega gradiva, spreminja načine branja glede na namen branja, pri branju 

samoiniciativno popravi eno od treh napak, poskuša popraviti napake, ki vplivajo na pomen, 

besedilo pa bere »po kosih«. Če poveţemo literaturo in dobljene rezultate, predstavljene v 

grafih, lahko anketirance opredelimo kot »učinkovite bralce«, saj so v veliki večini pravilno 

odgovarjali na zastavljena vprašanja. 

 

Vzgojitelji so na koncu dobili še obrazec za izpolnjevanje obveznih ur v delovnem mesecu za 

vzgojitelje, kjer sem preverila spretnost reševanja obrazcev pri vzgojiteljih. 

 

Pri priloţenem obrazcu me je zanimala struktura anketirancev glede na reševanje obrazca. 

 

Graf 21: Reševanje obrazca. 

 

 

Vzgojitelji so v večini (68 %) obrazec izpolnili delno narobe, 32 % pa jih je obrazec izpolnilo 

pravilno. Rezultati so po mojih pričakovanjih. 

32 % 

68 % 

0 % 

Celoten obrazec (100 %)
izpolnjen pravilno.

Delno pravilno (50 %)
izpolnjen obrazec.

Celoten obrazec (100 %)
izpolnjen narobe.
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Tabela 17: Primerjava med vzgojitelji v vrtcu in vzgojitelji v 1. razredu OŠ. 

Reševanje obrazca Vzgojitelji v vrtcu Vzgojitelji v 1. razredu OŠ 

Celoten obrazec (100 %) 

izpolnjen pravilno. 

24 2 

Delno pravilno (50 %) 

izpolnjen obrazec. 

48 6 

Celoten obrazec (100 %) 

izpolnjen nepravilno. 

0 0 

 

Tabela 17 prikazuje razmerje med trenutno zaposlenimi vzgojitelji na delovnem mestu v vrtcu 

in v OŠ. Rezultati so po mojih pričakovanjih. Večina anketirancev je obrazec izpolnila delno 

pravilno (50 %) , v skupini A 66,7 %, v skupini B pa 75 %, 33,3 % anketiranih skupine A in 

25 % anketirancev skupine B pa je obrazec izpolnilo pravilno (100 %).  

 

Po definiciji Unesca iz leta 1978 je funkcionalno pismena oseba tista, ki je zmoţna sodelovati 

v vseh ţivljenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakdanje delovanje v 

druţbeni skupnosti ter oseba, ki uporablja svoje bralne, pisne in računske spretnosti za osebni 

razvoj in razvoj druţbene skupnosti (Bešter, 1994/95: 6). V obrazcu so anketiranci uporabili 

naslednje pismene kompetence: branje, pisanje, računanje. 32,5 % anketirancev je obrazec 

izpolnilo pravilno v celoti (100 %), 67,5 % anketirancev pa delno pravilno (50 %). Glede na 

podatke bi lahko veliko večino, na podlagi literature, opredelili kot »delno funkcionalno 

pismene osebe«. 
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10. Raziskovalna vprašanja oz. hipoteze 
 

Raziskovalna vprašanja oz. hipoteze so: 

 predvidevam, da večina vzgojiteljev v vrtcu in v prvem razredu OŠ meni, da je 

funkcionalna pismenost znanje branja in pisanja; 

 Prvo hipotezo lahko ovrţem. Iz rezultatov je dobro vidno, da je 97 % vzgojiteljev ţe 

pojem pismenost opredelilo z obseţnejšo definicijo (kot sem jo navedla sama v 

hipotezi), pri pojmu funkcionalna pismenost pa je 77 % vzgojiteljev prejšnjo definicijo 

še razširilo. 

 predvidevam, da vzgojiteljem v vrtcu in v prvem razredu OŠ pri delu največ teţav 

povzroča izpolnjevanje novih obrazcev; 

 Drugo hipotezo na podlagi pridobljenih rezultatov potrjujem. Vzgojitelji, ki se pri 

svojem delu srečajo s teţavami, so kot teţavo največkrat navedli izpolnjevanje 

obrazcev, navedli pa so še nekaj drugih teţav: pogovor s starši, pisanje poročil, 

uporaba različnih računalniških programov, pisanje obvestil in uporaba dvojine 

ţenskega spola. 

 predvidevam, da vzgojitelji v vrtcu in v prvem razredu OŠ pri delu uporabljajo Slovar 

slovenskega knjiţnega jezika, Slovenski pravopis, priprave iz prejšnjih let in 

informacije s spletnih strani, Kurikulum za vrtce pa uporabljajo le vzgojitelji v vrtcu; 

Tretjo hipotezo lahko ovrţem. Iz rezultatov je razvidno da vzgojitelji v vrtcu in 

vzgojitelji v prvem razredu OŠ pri svojem delu uporabljajo Kurikulum za vrtce, Slovar 

slovenskega knjiţnega jezika, priprave iz prejšnjih let in informacije iz spletnih strani, 

nihče od anketiranih pa pri svojem delu ne uporablja Slovenskega pravopisa. 

 predvidevam, da vzgojitelji v vrtcu in v prvem razredu OŠ menijo, da prihaja do 

razhajanja med akademsko pridobljenim znanjem in prakso; 

Četrto hipotezo na podlagi pridobljenih rezultatov potrjujem. Kar 91 % odgovorov je 

bilo na navedeno vprašanje pritrdilnih. V nadaljevanju so anketiranci navedli, kje do 

razhajanja med akademsko pridobljenim znanjem in prakso prihaja. Odgovori so bili 

naslednji: ni pridobljenega primernega znanja za izpolnjevanje dnevnikov in obrazcev 

v praksi, v praksi in teoriji se otroci razlikujejo, to pomeni, da na podlagi teorije, kjer 

nam literatura svetuje naj npr. otroku rečemo »nehaj« le dvakrat in otrok bo prenehal s 

svojim dejanjem, v praksi to velja le za nekaj otrok, ne za vse, nekaj anketirancev pa je 

celo odgovorilo, da se teorija izključuje iz prakse, da znanje v praksi ni izvedljivo. 
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 predvidevam, da vzgojitelji v vrtcu uporabljajo tudi druge oblike dokumentiranja in 

posredovanja informacij ter znanja, kot so npr. fotografije, video, računalniška 

prezentacija in drugi IKT pripomočki, vzgojitelji v 1. razredu OŠ pa fotografije, videe, 

računalniške prezentacije in druge IKT pripomočke uporabljajo le pri posredovanju 

informacij ter znanja; 

Glede na pridobljene rezultate peto hipotezo potrjujem. Vsi anketirani vzgojitelji (100 

%) so odgovorili, da pri svojem delu uporabljajo fotografije, videe, računalniške 

prezentacije in druge IKT pripomočke.  
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Sklep 
 

Pismenost je v današnjih časih zelo pomembna. Vsak dan se srečamo z različnimi dejavniki, 

pri katerih se soočamo s samim seboj in ravnijo naše osebne pismenosti. Problem 

nepismenosti je lahko velika teţava za vsakega izmed nas, sama pa sem se posvetila 

pismenosti vzgojiteljev v Sloveniji. 

V svoji raziskavi sem se ţelela seznaniti s pismenostjo vzgojiteljev v vrtcu in vzgojiteljev v 1. 

razredu OŠ ter ju primerjati. Po mojih predvidevanjih se vzgojiteljeve kompetence na 

področju pismenosti niso razlikovale. Nekateri pri svojem delu prednost ponujajo medijski 

pismenosti, spet drugi preprostim, nesodobnim pripomočkom. V raziskavi sem večino hipotez 

zavrnila ali jih le delno potrdila. Zavedam se, da je vzorec moje raziskave premajhen, da bi 

ugotovitve lahko posplošila na celotno populacijo vzgojiteljev v vrtcih in vzgojiteljev v 1. 

razredih OŠ, kljub temu pa rezultati prikazujejo sliko stanja v izbranih vrtcih in osnovnih 

šolah. 

V raziskavi se je izkazalo, da večina vzgojiteljev dokaj dobro pozna pojem »pismenost«, 

nekateri so navedli obseţnejšo tudi definicijo, kar je zavrnilo mojo hipotezo o ozkem 

poznavanju pojma. 

Večina vzgojiteljev je pritrdila, da jim največje teţave povzročajo obrazci, dodali pa so še 

teţave s pisanjem priprav, kar sem predvidevala v svoji hipotezi. Odgovori me ne 

presenečajo, saj se v vsakdanjem ţivljenju veliko ljudi sreča s teţavo ob izpolnjevanju 

preprostega obrazca ali branja npr. avtobusne linije. 

Delo vzgojitelja zahteva veliko pisanja, priprave, analize, letni delovni načrti, vabila, 

obvestila ipd., zato me je zanimalo, s čim si pri pisanju vzgojitelji pomagajo. Izkazalo se je, 

da si velika večina pri pripravah pomaga s Kurikulom za vrtce (1999), saj v njem najdemo 

cilje in dejavnosti za vsako starostno odbobje. Presenetil me je nizek odstotek vzgojiteljev, ki 

se za informacije obrnejo na spletne strani ali priprave iz prejšnjih let. Slovar slovenskega 

knjiţnega jezika uporablja nekaj vzgojiteljev v 1. razredu OŠ, Slovenskega pravopisa pa pri 

delu ne uporablja noben vzgojitelj v tej raziskavi. 

Anketirani vzgojitelji na obeh delovnih mestih se strinjajo, da so v praksi opazili razliko med 

prakso in teoretičnimi spoznanji, pridobljenimi v času šolanja. Omenili so različne skupine, 

nepripravljenost na pisanje vseh priprav in vodenje dnevnika. V praksi se vzgojitelji srečamo 

z najrazličnejšimi otroki in zagotovo nismo pripravljeni na vsako situacijo. Mogoče bi bi bilo 

potrebno razmisliti o samem programu predšolske vzgoje na fakultetah in v program dodati 
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predmete in vsebine, ki bi bodočim vzgojiteljem pomagale pri reševanju zgoraj navedenih 

problemov. Ko sem se zaposlila na delovnem mestu vzgojiteljice, sem se srečala s kar nekaj 

teţavami, npr. s pisanjem letnega delovnega načrta. Tekom študija sem napisala kar nekaj 

priprav za različne nastope, ki pa mi v praksi niso pomagali. Struktura priprav na fakulteti in 

priprav, s katerimi se vsakodnevno srečujem kot vzgojiteljica, je zelo drugačna. Kot 

morebitno rešitev podobnih teţav bi bilo potrebno študentom, bodočim vzgojiteljem, ponuditi 

širši vpogled v delo vzgojitelja. Rešitev bi lahko bila vpeljava nove prakse, ne le obstoječa 

praksa v oddelku. Študentom bi ponudili več vpogleda v dokumente, ki jih piše vzgojitelj in 

jim ponudili moţnost samostojnega pisanja teh dokumentov v času študija (npr. letni delovni 

načrt, mesečne in tedenske priprave) pod nadzorom mentorja. 

Druge oblike dokumentiranja so potrdili vsi anketirani vzgojitelji v tej raziskavi. Uporabljajo 

računalniško prezentacijo, fotografije, video ipd. Vse te oblike uporabljajo tako za 

shranjevanje kot tudi za posredovanje znanj. 

Iz rešitev in odgovorov vprašalnika o prostem delovnem mestu in iz obrazca za izpolnjevanje 

mesečnih ur vzgojitelja sem ugotovila, da pri vzgojiteljih v vrtcu in vzgojiteljih v 1. razredu 

OŠ ne prihaja do večjih razlik v stopnji pismenosti. Tudi vzgojitelji so mnenja, da je 

pismenost na delovnem mestu odvisna od vsakega posameznika, njegovega dela, njegove 

samoiniciative. 

Če bi raziskavo nadaljevala, bi se za začetek zopet obrnila na vzgojitelje. Anketirala bi 

vzgojitelje, ki so se komaj zaposlili na delovnem mestu vzgojitelja, in vzgojitelje, ki svoje 

delo opravljajo ţe nekaj let. Tako bi pobliţe spoznala probleme novih vzgojiteljev in morda 

dobila namige vzgojiteljev, ki svoje delo opravljajo ţe dlje, kako reševati aktualne probleme. 

Pisanje diplomskega dela sklenem še z individualno refleksijo svoje pismenosti kot bodoče 

diplomirane vzgojiteljice. Pri branju literature in definiranju pojma pismenosti sem ugotovila, 

da tudi sama nisem bila seznanjena s popolno definicijo pismenosti. Tekom pisanja 

diplomskega dela in raziskave sem bila pozorna na svojo rabo različnih pismenosti. Ugotovila 

sem, da uporabljam predvsem medijsko pismenost, iščem moţnosti za najrazličnejše načine 

dela v skupini in predstavitev zanimivih vsebin otrokom. Pri delu sem se na začetku tudi sama 

srečala s teţavo pri pisanju priprav, analiz, vodenju dnevnika, pisanju obvestil, vendar sem z 

večkratnim pisanjem in preverjanjem napisanega usvojila pisanje podobnih dokumentov na 

delovnem mestu. Besedila, ki jih pišem na delovnem mestu vzgojiteljice, so preprostejša (kot 

ţe zgoraj našteta: obvestila, analize, dnevniki) in se z njimi srečujem vsak dan, kar lahko 

prepoznam kot dejavnik, ki bi mi pomagal tudi pri pisanju zahtevnejših besedil.  
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Priloge  
 

Priloga 1: Vprašalnik 

 

Spoštovani! 

 

Sem Karmen Mihelčič, študentka programa Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. Pišem diplomsko delo; Primerjava funkcionalne pismenosti vzgojitelja 

v vrtcu in vzgojitelja v 1. razredu osnovne šole. 

Vljudno Vas prosim, da izpolnite anketni vprašalnik. Prosim Vas tudi, da preberete besedilo 

(razpis za delovno mesto) in odgovorite na vprašanja. S pomočjo Vaših odgovorov bom 

skušala odgovoriti na svoja raziskovalna vprašanja. 

 

Za sodelovanje se Vam ţe vnaprej iskreno zahvaljujem! 

 

Lep pozdrav! 

Karmen Mihelčič 

 

Spol:  a)  Ţenski     b)  Moški 

Starost:  a)  20–30 let     b)  30–40 let     c)  40–50 let     č) nad 50 let 

Trenutno delovno mesto:  a)  Vzgojitelj v vrtcu     b)  Vzgojitelj v 1. razredu OŠ 
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1. Ali ste že slišali za pojem »pismenost«?             

 a)  Da.     b)  Ne. 

 

Če ste odgovorili z da, kako bi pojem opredelili? 

 

 

 

 

2. Ali menite, da se pojma »pismenost« in »funkcionalna pismenost« razlikujeta? 

a) Da.     b)  Ne. 

 

Če ste odgovorili z da, opredelite razliko. 

 

 

 

3. Ali se pri pisanju priprav, letnega delovnega načrta, poročil ipd., pogovoru z 

otroki, starši in sodelavci, razlagi, podajanju navodil, poslušanju in razumevanju 

otrok, staršev in sodelavcev, branju slikanic, knjig in drugih besedil, uporabi 

računalnika in drugih tehničnih predmetov  znajdete v težavah? 

a)  Da.     b)  Ne. 

 

Če ste odgovorili z da, napišite, kaj vam jih povzroča in kakšne so te teţave (pisanje, 

branje, računanje, izpolnjevanje obrazcev ipd.)? 
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4. Ali pri svojem delu uporabljate katerega od naštetih pripomočkov? 

a) Kurikulum za vrtce.  

             b) Slovar slovenskega knjiţnega jezika.  

c) Slovenski pravopis.  

             č) Priprave iz prejšnjih let.   

             d) Informacije s spletnih strani. 

 

5. Ali ste se v času zaposlitve na tem delovnem mestu, na katerem ste trenutno, 

udeležili seminarjev in izobraževanj s področja pismenosti vzgojitelja? 

a) Da.     b)  Ne.  

 

6. Če bi imeli možnost izbire delovnega mesta, katerega bi izbrali? 

a) Vzgojitelj v vrtcu.     b) Vzgojitelj v 1. razredu OŠ. 

 

7. Ali pri svojem delu uporabljate tudi druge oblike dokumentiranja (fotografije, 

video, power point ipd.)? 

a) Da.     b)  Ne. 

Ali Vam hitri napredek tehnologije vzbuja občutke nemoči? 

a) Da.     b)  Ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

8. Katerih pismenih zmožnosti je več v 1. razredu OŠ in katerih v vrtcu? Označite. 

 1. razred OŠ Vrtec 

Branje   

Pisanje   

Računanje   

Poslušanje   

Medijska pismenost   

 

 

9. Ali ste kot vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu ali šoli opazili razlike in 

razhajanja med znanjem, pridobljenim na fakulteti in udejanjanju tega znanja v 

praksi? 

a) Da.     b)  Ne.  

 

Če ste odgovorili pritrdilno, napišite te razlike. 

 

 

 

10. Opišite, kako se po Vašem mnenju delo vzgojitelja v vrtcu in delo vzgojitelja v 1. 

razredu OŠ razlikujeta (npr. pisanje priprav, posredovanje in prejemanje 

informacij, komunikacija, branje, računanje, uporaba računalnikov in drugih 

medijev, sodelovanje v timu) v vrtcu in delo vzgojitelja v 1. razredu OŠ 

razlikujeta? 
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Priloga 2: Razpis za prosto delovno mesto 

 

Razpis za prosto delovno mesto na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje (http://www.ess.gov.si/) 

VRTEC MEDVODE, OSTROVRHARJEVA ULICA 2, 1215 MEDVODE  

Št. prijave: GX27700  

Rok prijave na to objavo: 18. 07. 2013  

 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA 

OTROKA - M/Ţ  

Število delavcev: 1  

Opis del in nalog: STALNA FIZIČNA POMOČ OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI  

Izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA 

Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas  

Poskusno delo: poskusno delo 2 meseca  

Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: 1 leto delovnih izkušenj, vozniški 

izpit kategorije B, aktivno znanje slovenskega jezika, poznavanje dela z urejevalniki 

besedil, dela s preglednicami, dela z bazami podatkov,računalniškega oblikovanja, 

STROKOVNI IZPIT, POTRDILO MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE O 

NEKAZNOVANOSTI, ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO, PREDNOST IMAJO 

KANDIDATI Z ZNANJEM S PODROČJA DELOVNE TERAPIJE.   

http://www.ess.gov.si/
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Po prebranem razpisu odgovorite na naslednja vprašanja: 

 

1. Katero delovno mesto je razpisano v oglasu? 

 

        

 

2. Kdo razpisuje prosto delovno mesto? 

 

 

 

3. Kdo se lahko javi na razpis in katera izobrazba je za to delovno mesto potrebna? 

 

 

 

4. Ali je potrebno imeti delovne izkušnje? 

 

 

 

5. Do katerega datuma je potrebno oddati prošnjo za razpisano delovno mesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Priloga 3: Obrazec za izpolnjevanje obveznih ur v delovnem mesecu za 

vzgojitelje 

š.l. 2013/2014  

MESEČNO DELOVNO POROČILO za mesec: OKTOBER 2013 

Ime in priimek: _____________________                                                                                                                             

Koriščenje LD v mesecu _________:______  Število ur v oddelku (obveznost) _______: 
______ 

 

Bolniški staleţ v mesecu _______:______  Število ur izven oddelka (obveznost): 
_________ 

 

LD 2013:_______prenos, koriščenje do __________ 

 

Skupno št. LD _________:_______ 

 

Koriščenje LD do konca _________:__________ 

 

Še ostane LD:__________ 

 

  

Število ur izven oddelka (obveznost):________ 

 

Število realiziranih ur v oddelku: ________ 

 

Število realiziranih ur izven oddelka: ________ 

 

Napišite plus ure in število letnega dopusta iz 
preteklega leta 

 

ŠTEVILO UR:___________ 

ŠTEVILO LETNEGA DOPUSTA:__________ 

 Plus ure v oddelku:____________ 

 

Minus ure v oddelku:__________ 

 

Načrtovanje v oddelku:____________ in 
obrazloţitev 

 

DELAVNO MESTO: ____________________________  

 

 

 

 

 

Število dni: ____ dni      obveznost skupaj: 
_____  
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 plus ure v oddelku minus ure v 
oddelku 

LD B 

september     

     

oktober     

skupno število      

november     

skupno število     

december     

skupno število     

januar     

skupno število     

februar     

skupno število     

marec     

skupno število     

april     

skupno število     

maj     

skupno število     

junij     

skupno število     

julij     

skupno število     

avgust     
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1. PRISOTNOST 
DATUM PRISOTNOST V 

ODDELKU 

(število ur v oddelku, 
urnik dela) 

OD-DO 

NADOMEŠČANJE 

V ODDELKU 

(število ur, kdo je bil 
odsoten) 

ODSOTNOST 

      LD – dopust, 

      B – bolniška, 

      KU – koriščenje                     

DELO IZVEN                              
ODDELKA 

opis dela izven oddelka 

OD-DO 

1.10.2013     

2.10.2013     

3.10.2013     

4.10.2013     

7.10.2013     

8.10.2013     

9.10.2013     

10.10.2013     

11.10.2013     

14.10.2013     

15.10.2013     

16.10.2013     

17.10.2013     

18.10.2013     

21.10.2013     

22.10.2013     

23.10.2013     

24.10.2013     

25.10.2013     

28.10.2013     

29.10.2013     

30.10.2013     
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2. OSTALO 

OPRAVLJENO DELO število ur in datum 

pogovorne urice s starši  

roditeljski sestanek  

aktiv   

načrtovanje v tandemu  

zbiranje in priprava materiala za vzgojno delo  

pedagoška konferenca  

aktiv celotnega vzgojiteljskega zbora  

priprave (oblikovanje in pisanje)  

urejanje igralnice, razkuževanje  

delavnice in druge dejavnosti v sodelovanju z 
otroki in starši 

 

 drugo delo IZVEN oddelka število ur 

potrebno natančno ovrednotiti, zakaj ni bilo moţno delo izven oddelka 

4. IZOBRAŢEVANJA 

DATUM TRAJANJE KRAJ NASLOV KOTIZACIJA 

     

     

 

5. PREDLOG ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DATUM OPRAVLJENO DELO ŠT. UR * 

   

   

                                                                    če  je mogoče časovno ovrednotiti 

                                                                             Točnost podatkov potrjujem s podpisom:...................................... 

 

OPOMBA:  Obrazec oddajte  do 30. 10. 2013 

Od 1. 11. 2013 dalje pišete vse dejavnosti k poročilu za NOVEMBER. 


