
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

VESNA KOROŠEC 

 

MNENJA VZGOJITELJIC IN VZGOJITELJEV O RAZVIJANJU 

PREDBRALNIH IN PREDPISALNIH SPRETNOSTI 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA 2014 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

 

VESNA KOROŠEC 

MENTORICA: doc. dr. DARIJA SKUBIC 

MNENJA VZGOJITELJIC IN VZGOJITELJEV O RAZVIJANJU 

PREDBRALNIH IN PREDPISALNIH SPRETNOSTI 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA 2014 

 



 
 

POVZETEK 

 

Pismenost vpliva na vse vidike sodobnega življenja. Za posameznika tvori temelj učnega uspeha, 

uspeha na finančnem področju in v življenju na splošno, za narod temelje zdrave demokracije in 

napredovanja v gospodarstvu. Iz navedenega sledi, da ja za vsak narod sistematično razvijanje 

pismenosti (z začetkom v zgodnjem otroštvu/predšolskem obdobju) temeljnega pomena (Skubic, 

2012, str. 154). 

 

Diplomsko delo z naslovom Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o razvijanju predbralnih in 

predpisalnih spretnosti je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem 

opredelila pojme predopismenjevanje, opismenjevanje, pismenost, porajajoča se pismenost, 

začetna pismenost in prehodna pismenost. 

 

V empiričnem delu sem s pomočjo anonimnega vprašalnika ugotavljala mnenja vzgojiteljic in 

vzgojiteljev o razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti. V raziskavi je sodelovalo 99 

vzgojiteljic in 1 vzgojitelj iz naslednjih vrtcev: Vrtca Zreče, Vrtca Slovenske Konjice, Vrtca 

Dobrna in Vrtca Vitanje. 

Raziskava je pokazala, da se večina vzgojiteljic in vzgojiteljev zaveda pomena razvijanja 

predbralnih in predpisalnih spretnosti. Vzgojiteljice in vzgojitelji z višjo doseženo izobrazbo 

pripisujejo večji pomen razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti kot vzgojiteljice in 

vzgojitelji z nižjo izobrazbo. Ugotovila sem tudi, da vzgojiteljice in vzgojitelji menijo, da imajo 

starši pomembnejšo vlogo pri razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti kot vrtec, pa tudi 

to, da se prepričanja vzgojiteljic in vzgojiteljev o usposobljenosti za razvijanje predbralnih in 

predpisalnih spretnosti razlikujejo glede na delovno dobo. 

 

Ključne besede: pismenost, predopismenjevanje, opismenjevanje, porajajoča se pismenost, 

vzgojiteljica. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Literacy affects all aspects of modern life. It is a basis of learning success for an individual, 

success at the financial area, and life in general. For a nation, it presents foundation of healthy 

democracy and development in economy. Therefore, it is understood that it is of essential 

importance that every nation systematically develops literacy (in the beginning in the early 

childhood/pre-school period) (Skubic, 2012, str. 154). 

The diploma thesis with the title Opinions of Pre-school Teachers about Pre-reading and Pre-

writing Skills is consisted of theoretical and empirical part. I have defined terms: pre-literacy, 

teaching to become literate, literacy, developing literacy, beginners' literacy, and transitional 

literacy. 

I have been researching in the empirical part opinions of pre-school teachers about developing 

pre-reading and pre-writing skills. There have 99 female pre-school teachers cooperated in the 

research and 1 male from the following kindergartens: Kindergarten Zreče, Kindergarten 

Slovenske Konjice, Kindergarten Dobrna, and Kindergarten Vitanje. 

The research has shown that most of the pre-school teachers are aware of the meaning of the 

development of pre-reading and pre-writing skills. Pre-school teachers with higher education give 

more importance to development of pre-reading and pre-writing skills than pre-school teachers 

with lower education. I have found out that pre-school teachers think that parents have more 

important role with pre-reading and pre-writing skills development than kindergarten. It is also 

important that opinions of pre-school teachers about their ability to develop children's pre-reading 

and pre-writing skills differ according to their years of working. 

 

Keywords: literacy, pre-literacy activities, literacy activities, developing literacy, a kindergarten 

teacher.   



 
 

Vsebina 
 

TEORETIČNI DEL .......................................................................................................................... 1 

UVOD .......................................................................................................................................... 1 

PISMENOST ................................................................................................................................ 2 

ZGODNJA PISMENOST ............................................................................................................ 4 

PORAJAJOČA SE PISMENOST ............................................................................................ 6 

ZAČETNA PISMENOST ........................................................................................................ 7 

PREHODNA PISMENOST ..................................................................................................... 8 

PREDOPISMENJEVANJE IN OPISMENJEVANJE ................................................................. 9 

PREDOPISMENJEVANJE ..................................................................................................... 9 

OPISMENJEVANJE .............................................................................................................. 11 

RAZVIJANJE PREDBRALNIH IN PREDPISALNIH SPRETNOSTI .................................... 12 

EMPIRIČNI DEL ........................................................................................................................... 16 

PROBLEM RAZISKAVE ......................................................................................................... 16 

RAZISKOVALNE HIPOTEZE ................................................................................................. 16 

RAZISKOVALNA METODA .................................................................................................. 16 

VZOREC .................................................................................................................................... 17 

Graf 1: Spol ............................................................................................................................ 17 

Tabela 1: Starost ..................................................................................................................... 17 

Graf 2: Struktura anketiranih po starostnih razredih .............................................................. 18 

Tabela 2: Delovna doba .......................................................................................................... 18 

Graf 3: Delovna doba po razredih .......................................................................................... 19 

Tabela 3: Delovna doba v vzgoji in izobraževanju ................................................................ 19 

Graf 4: Delovna doba v vzgoji in izobraževanju po letih ...................................................... 20 

Graf 5: Stopnja izobrazbe ....................................................................................................... 20 



 
 

REZULTATI IN INTERPRETACIJA ....................................................................................... 21 

Graf 6: Analiza vprašalnika .................................................................................................... 22 

Tabela 4: Rezultati raziskave ................................................................................................. 23 

PREVERJANJE HIPOTEZ ........................................................................................................ 27 

Tabela 5: Opisne statistike pri preverjanju hipoteze H 1 ....................................................... 28 

Tabela 6: T-test za en vzorec .................................................................................................. 28 

Tabela 7: Deskriptivne statistike trditev glede na izobrazbena razreda ................................. 30 

Tabela 8: T-test za neodvisna vzorca pri preverjanju hipoteze H 2 ....................................... 31 

Tabela 9: Deskriptivna statistika odvisnih vzorcev ................................................................ 32 

Tabela 10: Parni t-test pri preverjanju hipoteze H 3 .............................................................. 33 

Tabela 11: Deskriptivne statistike usposobljenosti za razvijanje zgodnje pismenosti v 

predšolskem obdobju .............................................................................................................. 34 

Tabela 12: T-test neodvisnih spremenljivk ............................................................................ 35 

SKLEPNE UGOTOVITVE ....................................................................................................... 36 

VIRI IN LITERATURA ............................................................................................................ 37 

PRILOGA ....................................................................................................................................... 38 

 

 
 



1 
 

TEORETIČNI DEL 

UVOD 

 

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

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

uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in 

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

in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno 

rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju (Nacionalna strategija za razvoj 

pismenosti 2005, str. 6). 

 

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

samoiniciativno daljše časovno obdobje v času pred šolskim opismenjevanjem. Obsega 

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

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

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

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

 

Odrasli smo tako doma kot v vrtcu otrokom vzor in nanje s svojim vedenjem delujemo 

spodbudno. Vzgojiteljica je z otroki v skupini ves dan, zato je pomembno, da otroke usmerja ter z 

njimi prijazno in prijetno komunicira, saj pozitivne interakcije otrok, odzivanje na njihova 

vprašanja in prošnje, spodbujanje k zastavljanju vprašanj, spodbujanje pogovora in razgovora ter 

ustrezne neodvisnosti spadajo med pomembne prvine interakcije med otroki in odraslimi. Dobro 

je, da vzgojiteljica skrbno načrtuje dejavnosti s področja jezika, jih med sabo smiselno uredi in ob 

tem presodi, kateri od dejavnosti bo dala prednost v določeni situaciji ali v določenem obdobju 

(Kranjc in Saksida, 2001, str. 104–105). 
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PISMENOST 

 

Pismenost je proces zapletenega, sestavljenega in povezanega dejanja, ki ne obsega le branja in 

pisanja, ampak tudi govorjenje in poslušanje (Cenčič, 1999, str. 4). 

 

Ker se je v preteklosti spreminjala razširjenost pismenosti v družbi in vloga pismenosti v 

posameznikovem življenju, se je posledično skozi zgodovino spreminjalo tudi pojmovanje 

pismenosti. Pismenost je torej zgodovinsko in kulturno pogojena (Bešter Turk, 2003, str. 58) in 

se spreminja glede na potrebe in zahteve aktualne družbe (Pečjak, 2010, str. 12–13). 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000, str. 844) je pismenost opredeljena kot znanje 

branja in pisanja. Pismen je torej tisti, ki zna brati in pisati.  

  

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

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

drugo skupino pa dejavniki okolja. 

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

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

mu pravimo obdobje porajajoče se pismenosti. Izraz kaže, da se pismenost poraja, rojeva od 

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

pretvarja, da jo bere, do trenutka, ko se v šoli dejansko uči branja in pisanja (Pečjak, 2004, str. 8). 

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

pomenu je najpogosteje definirana kot človekova sposobnost branja in pisanja. M. Cenčič (2000) 

jo opredeljuje kot zapleteno, sestavljeno ter povezano dejanje in proces, ki ne obsega le branja in 

pisanja, ampak tudi govorjenje in poslušanje (2000, nav. po Grginič: 2005). 

 

V mednarodni raziskavi o pismenosti odraslih IALS (International Adults Liteary Survey, 2000) 

je pismenost opredeljena kot sposobnost (in spretnost) razumevanja in uporabe tiskanih (pisanih) 

informacij v vsakdanjih dejavnostih v domačem okolju, na delovnem mestu in v družbi za 

doseganje ciljev ter za razvoj znanja in sposobnosti (Pečjak, 2010). 
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Podobno definicijo zasledimo tudi v Enciklopediji Slovenije (1994), ki pravi, da sodobni pomen 

besede pismenost vključuje sposobnost branja in pisanja na ravni, primerni za sporazumevanje 

oziroma na ravni, ki posamezniku omogoča uspešno delovanje v družbi (Pečjak, 2010). 

Podobno široko opredeljuje pismenost tudi slovenska Nacionalna strategija za razvoj pismenosti 

(2007), ki pravi, da je to »… trajno razvijajoča zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno 

dogovorjene sisteme simbolov (jezik, op. avtorice) za tvorjenje, razumevanje in uporabo besedil 

za potrebe življenja v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in 

spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast 

ter odgovorno in kritično sodelovanje v poklicnem in družbenem življenju« (Nacionalna 

strategija za razvoj pismenosti, 2007, 6) (Pečjak, 2010). 

Iz vseh teh definicij izhajata dve značilnosti, ki ju izpostavi tudi Wagner (1999): prva, da pomeni 

pismenost prilagoditev posameznika pričakovanjem oziroma zahtevam družbe, in druga, da 

pismenost predstavlja moč posameznika, s pomočjo katere lahko uresniči lastna pričakovanja in 

povzroči določene socialne spremembe. Pismenost torej predstavlja potencial, ki omogoča 

posamezniku socialno integracijo v družbo in mu omogoča osebni razvoj (Pečjak, 2010). 
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ZGODNJA PISMENOST 

 

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

dejavnosti. V tem procesu je težko postaviti mejnike v smislu različnih stopenj pismenosti. 

Eden od kompleksnih modelov razvoja zgodnje pismenosti je model zgodnje pismenosti avtoric 

D. Barone, M. Mallette in S. Xu (2005). Model izhaja iz spoznanj nekaterih avtorjev, da je razvoj 

pismenosti najtesneje povezan z razvojem branja, pisanja in poznavanja besed (Bearin Barone, 

1998: Henderson in Templeton, 1986). V začetnem razvoju pismenosti avtorice govorijo o treh 

stopnjah: stopnji razvijajoče se pismenosti, stopnji začetne pismenosti in stopnji prehodne 

pismenosti (Pečjak, 2010). 

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

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

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

glede obnašanja kazalcev razvoja. To pomeni, da če želimo otroku določiti določeno raven  

zgodnje pismenosti, moramo analizirati tako njegovo branje in pisanje kot tudi poznavanje besed. 

Ob prikazu teh kazalcev pa avtorji opozarjajo, da kazalce ne moremo avtomatično povezati s 

šolskimi razredi, ker je v ospredju individualni razvoj posameznika. Tako so na stopnji 

razvijajoče se pismenosti otroci v predšolskem obdobju in tudi učenci v prvem razredu osnovne 

šole. Na stopnji začetne pismenosti (tj. začetnega branja in pisanja) so otroci v predšolskem 

obdobju in tudi še nekateri učenci v drugem razredu, na prehodni stopnji pismenosti pa učenci od 

prvega do četrtega razreda. Poudarjajo izrazito variabilnost v razvoju pismenosti med otroki. 

Med posameznimi ravnmi pismenosti ni ostro začrtanih meja niti z vidika razvoja skupine otrok 

niti z vidika posameznega otroka. Tako je npr. kak otrok lahko že na stopnji prehodne 

pismenosti, pa se pri težjem besedilu vrne na stopnjo začetne pismenosti (tako npr. besedila ni 

sposoben povzeti s svojimi besedami, ampak ga lahko npr. ponovi samo dobesedno). 
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Tabela 1: Kazalci razvoja zgodnje pismenosti (Barone, Mallette in Xu, 2005; v Pečjak, 2010, str. 

46). 

Stopnja Branje Pisanje Poznavanje besed 

Porajajoča 

se 

pismenost 

Nima predstave o besedi. 

Pretvarja se, da bere. 

Zapomni si znana besedila. 

Ko ga vprašamo o tem, kaj 

je prebral, lahko navede 

sicer posamezne delčke, ne 

obnovi pa vsebine. 

Pretvarja se, da piše. 

Prepozna razliko med 

sliko in pisavo 

oziroma zapisom. 

Čečkanje. 

Za pisanje besed uporablja 

slučajno izbrane črke ali 

številke ali le začetne 

soglasnike. 

Začetna 

pismenost 

Ima predstavo o besedi. 

Bere besedo za besedo. 

Tudi pri tihem branju 

vokalizira (bere polglasno, 

šepetaje …). 

Če ga vprašamo, kaj je 

prebral, najbolj pogosto 

ponovi prebrano z istimi 

besedami. 

Piše črko za črko. 

Piše počasi, vendar 

druge osebe lahko 

preberejo, kaj je 

napisal. 

Ne piše veliko 

(besedila). 

Premakne se od začetnih in 

končnih soglasnikov in 

začne v enozložne besede 

vključevati tudi 

samoglasnike (npr. PEK). 

Prehodna 

pismenost 

Bere tiho. 

Bere tekoče; pogosteje kot 

besedo za besedo bere 

skupine besed. 

Če ga vprašamo, kaj je 

prebral, lahko dobesedno 

obnovi, povzame vsebino s 

svojimi besedami ali pove 

lasten odnos do 

prebranega. 

Piše lahko besedo za 

besedo in posamezne 

skupine besed. 

Piše hitreje in napiše 

več oziroma daljše 

besedilo. 

V procesu pisanja se 

lahko usmeri le na 

pomen povedi in ne le 

na zapis posameznih 

besed. 

Ima predstavo o natančni 

izgovarjavi in zapisu večine 

besed. Težave ima lahko z 

zapisovanjem daljših, manj 

znanih besed. 

Prepozna, da se določene 

besede zapišejo drugače, 

kot se izgovorijo (npr. avto 

in auto, metulj in ne metul). 
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V nadaljevanju bom opisala značilnosti kazalcev za posamezne stopnje pismenosti (po Barone, 

Mellette in Xu, 2005), razširjene z dodatnimi ugotovitvami drugih avtorjev. 

 

PORAJAJOČA SE PISMENOST 

 

Najbolj značilno vedenje na stopnji porajajoče se pismenosti je, da se otrok pretvarja, da bere in 

piše. Otroci v tem obdobju spoznavajo pismenost na zelo globalen način. Tako npr. otrok lahko 

gleda knjigo in ilustracije v njej. Pri tem ima knjigo lahko obrnjeno narobe, bolj kot začetek ga 

zanimata sredina in konec zgodbe. Otroci v tem obdobju pri branju spoznavajo knjige, tisk in 

ilustracije. Clay (1972) je poudaril, da otrok pri branju knjige najprej razvije zavest/vedenje o 

tem, kaj je naslovna stran knjige, kaj so strani v knjigi, kako se listi v knjigi obračajo ipd. (1972, 

nav. po Pečjak, 2010). Ali kot sta zapisala Lenhart in Roskos (2003), otrok se zave, da knjiga ni 

za trganje ali da vanjo riše (2003, nav. po Pečjak, 2010). Spozna splošna pravila v povezavi s 

knjigo – da se besedilo nadaljuje v celotni knjigi, da ni na vsaki strani nove zgodbe ter da 

slike/ilustracije dodatno olajšujejo razumevanje in sledenje zgodbi (Pečjak, 2010, str. 47). 

Čeprav si otroci zapomnijo enostavne zgodbe (besedila), pa niso sposobni prepoznati posameznih 

(prebranih) besed in zgodb. Nimajo še predstave o tem, kakšna je ta tiskana beseda natančno. 

Vendar pa ti začetni bralci zelo hitro prepoznajo slike na vsaki strani knjige in če pozovemo 

otroka na tej stopnji, da prebere zgodbo, začne povezovati slike in pripoveduje zgodbo (Sulzby, 

1985, nav. po Pečjak, 2010). 

V tem obdobju otroci tudi radi "pišejo" številne zgodbe znanim osebam in prijateljem. Ker otrok 

še ne pozna odnosa črka – glas, povsem slučajno postavlja na papir različne znake (črke, številke 

in druge znake). Edina težava je, da zna tak zapis prebrati le otrok sam. V tem obdobju je otrok 

sposoben že preslikavati določene besede s table ali drugega lista, pri čemer se pogosto pojavljajo 

napake (izpušča ali obrača črke), ki so posledica tega, da otrok še ne razume natančne 

specifičnosti posameznih črk, smeri pisanja ter ima težave pri točnem umeščanju črk v določen 

prostor na listu. 

Razvoj posameznih besed je podoben razvoju pisanja. Za predstavljanje besed otrok uporablja 

slučajno izbrane črke ali številke. Martens (1996) navaja, da pri tem opazuje posamezno črko kot 
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kakšen drugi predmet – npr. avto ali sliko. Potem postopno preide k temu, da začne pisati začetni 

soglasnik, ki se pojavlja v besedi. Nikoli pa otrok na tej stopnji ne zapiše vseh črk določene 

besede (1996, nav. po Pečjak: 2010). Tako sta Bear in Barone (1998) ugotovila, da otroci sicer 

zapisujejo besede z začetnimi in končnimi soglasniki, vendar brez samoglasnikov v sredini 

besede, ki dosledno manjkajo (1998, nav. po Pečjak, str. 47). 

ZAČETNA PISMENOST 

 

J. Chall (1983 nav. po Pečjak, 2010) opisuje začetne bralce in pisce kot otroke, ki so "zlomili"  

jezikovno kodo. S tem je hotel poudariti, da otroci razumejo abecedni princip in da so sposobni 

povezovati posamezne črke z glasovi. Pri tem so pri branju/pisanju zelo pogosto bolj kot na novo 

odkrivanje pomena prebranega/napisanega usmerjeni v proces dekodiranja, torej na pretvarjanje 

črk v glasove in obratno. 

Na stopnji začetne pismenosti se pojavljajo tri značilnosti branja. Prva je, da otroci berejo glasno, 

tudi če želijo brati tiho. Morajo namreč slišati besede, kar spodbuja tako dekodiranje kot 

razumevanje prebranega. Druga je, da pri branju pogosto uporabljajo prst, s katerim točno kažejo, 

katero besedo berejo. Tretja značilnost pa je, da berejo besedo za besedo in da prvo branje 

besedila ni izrazito. 

Večino miselne energije namreč porabijo za proces dešifriranja besed. Podobno kot Kuhn (2003, 

nav. po Pečjak, 2010) ugotavlja, da branje začetnih bralcev običajno ni posebno tekoče in da 

poskušajo posamezne besede večkrat prebrati, preden jim zares uspe. Za razliko od bralcev na 

stopnji začetne pismenosti imajo ti bralci že koncept/predstavo besede. Lahko poiščejo točno 

določeno besedo v besedilu in so sposobni resničnega branja. 

Če bralce – začetnike vprašamo po vsebini prebranega/napisanega, potem se najpogosteje 

usmerijo na dogodke v zgodbi (Barone, 1992, nav. po Pečjak, 2010). 

Pri pisanju lahko na tej stopnji zasledimo dve razliki v primerjavi s predhodno stopnjo: na tej 

stopnji upoštevajo abecedni princip zapis (iz glasu v črko) in so zato njihovi zapisi po navadi 

krajši, kot so bili na stopnji porajajoče se pismenosti, saj jim energija, ki jo zahteva abecedni 

princip zapisa, omejujejo dolžino njihovega besedila. Druga razlika je, da lahko drugi preberejo, 

kar so zapisali. Čeprav morda napisano ni najbolj točno, lahko drugi prepoznajo sporočilo. 

Pri poznavanju besed pa je razlika s predhodno stopnjo, da otroci zapisujejo tudi samoglasnike in 

tako zajamejo celostno fonemsko podobo besede (Pečjak, 2010, str. 47–48). 
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PREHODNA PISMENOST 

 

Za učence na tej stopnji je značilno, da je njihovo branje in pisanje bolj tekoče kot pri začetnikih. 

Stopnja ima tri prevladujoče značilnosti: sposobnost tihega branja (učenci ne sub-vokalizirajo 

več, ko berejo), tekoče branje (ne berejo več besedo za besedo) in porast razumevanja 

prebranega. 

Carver (1990, nav. po Pečjak, 2010) je ugotovil, da se otrokom močno poveča število "vidnih" 

besed, ki jih berejo tekoče in posledično berejo že dve ali več (krajših) besed naenkrat. Poraste 

tudi raznovrstnost besedil, ki jih berejo. Njihovo zanimanje sega od pripovednih besedil do 

razlagalnih besedil, ki so podprta z ilustracijami. Učenci sami izbirajo knjige za branje, odkrijejo 

najljubšega avtorja, berejo knjige iz iste serije in s tem razvijajo svoje bralne zmožnosti ter so 

pripravljeni tudi na branje bolj zahtevnih besedil. 

Če jih vprašamo, kaj so prebrali, sami izberejo, katere elemente besedila bodo bolj izpostavili. 

Zmožni so pripovedovati o vsebini prebranega, opisati osebni odnos do besedila ali ga kritično 

ovrednotiti. Za bralce na tej stopnji je značilno, da lahko hkrati dekodirajo in globlje razumejo 

besedilo. 

Pri pisanju vključujejo v besedilo več idej. Niso več usmerjeni le na tehniko zapisa (črko za 

črko), zapisujejo celotne misli in njihovo besedilo je daljše. Hkrati lahko pri zapisu upoštevajo 

določena pravila, kot npr. velika začetnica na začetku stavka, na koncu ločilo, velika začetnica za 

imena itn. Calkins (1986; v Barone s sodl. 2005) je ugotovil, da so sposobni tudi temeljitega 

pregleda zapisanega, vključno s tem, da nekatere misli iz besedila izbrišejo ali dodajo nove. 

Zavedajo se, da drugi berejo, kar so zapisali, in je pomembno, da razumejo prebrano. Pišejo tudi 

različne žanre (Pečjak, 2010, str. 48–49). 
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PREDOPISMENJEVANJE IN OPISMENJEVANJE 

PREDOPISMENJEVANJE 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 32–33) je večina ciljev namenjena govorni, književni in knjižni 

vzgoji, področje predopismenjevanja pa je opredeljeno z naslednjimi cilji: 

 otrok spozna simbole pisnega jezika, 

 otrok prepozna, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in 

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

 razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti ter 

 spozna knjigo kot vir informacij; knjigo strip pa tudi sam ustvarja. 

Dejavnosti za razvijanja predbralnih in predpisalnih spretnosti vključujejo različne vaje, 

večinoma so to didaktične igre za razvijanje grafičnega in fonološkega zavedanja, otrok se v obeh 

starostnih skupinah igra z glasovi, v drugem starostnem obdobju pa se začne igrati tudi s črkami. 

Predpisalne spretnosti (grafomotorične vaje) obsegajo vaje za koordinacijo (oči – roka) in vaje za 

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

in razumevanja navodil je v opismenjevalnem procesu v šoli ključnega pomena, zato že v 

predšolskih ustanovah veliko pozornosti namenjajo razvijanju teh sposobnosti, najpogosteje z 

družabnimi igrami, plesi in jezikovnimi igrami. 

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

funkcije tiska in se seznanjajo s knjigami. V okolju poskušajo prepoznati okoljski tisk, pogoste 

napise, ki jih srečujejo na cesti, v trgovini, na televizijskih zaslonih, npr. reklamna sporočila in 

"berejo" knjige, ki so jih sami ustvarili. Spoznavanje koncepta tiska poteka v interakciji z 

odraslimi ali sposobnejšimi otroki (v pogovoru) in z lastnim opazovanjem, zaznavanjem in 

poslušanjem sporočil (vidnih in zvočnih) v bližnjem okolju, v družini in vrtcu. 

Razvijanje predpisalne spretnosti je v kurikulumu povezano s področjem iz drobnogibalnih 

spretnosti, kjer zasledimo dva pomembna cilja: razvijanje prstne spretnosti, t. i. fine motorike, in 

razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja; otrok pa mora razviti tudi sposobnost vidnega 

zaznavanja, da lahko uskladi vidno-gibalne aktivnosti. Med pogostimi aktivnostmi pri razvijanju 

predpisalne spretnosti, ki poteka že pri mlajših otrocih, so: pretikanje, natikanje, potiskanje (npr. 

igrač), zlaganje, sestavljanje (npr. razrezank, delov igrač), pobiranje drobnih predmetov (kroglic, 
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frnikul), risanje in čečkanje kot oblika pisanja. Otroci jih izvajajo pri vsakodnevnem igranju. 

Prstne spretnosti razvijajo tudi na področju umetnosti, kjer npr. gnetejo, trgajo, nizajo in rišejo z 

različnimi pisali (Grginič, 2005, str. 55). 

Za razvijanje predpisalnih spretnosti je pomembno grafično in glasovno zavedanje. Z različnimi 

glasovi in besednimi igrami, kot so igre z aliteracijami (enakimi začetnimi zlogi), rimami, 

ugankami, onomatopoijami in z ritmičnim sprejemanjem (npr. ploskanje, topotanje) ob izrekanju 

posameznih zlogov vzgojitelji pomagajo otrokom razviti glasovno zavedanje. V prvem 

starostnem obdobju so to igre poslušanja (oglašanj, zvokov, šumov …), gibalno-govorne igre, kot 

so bibarije, prstne igre, uganke o delih telesa, rajalni plesi in igre z izštevankami, ki otrokom 

omogočajo doživljanje ritma besed, glasbe in pesmi. Dejavnosti za razvijanje grafičnega 

zavedanja so opazovanje predmetov v prostoru, iskanje razlik in podobnosti med predmeti, 

ogledovanje slik, slikanic, potovanje po labirintu, otroci pa imajo možnost prepoznati najvidnejše 

napise (npr. imena v garderobi), piktograme in vzorce (Grginič, 2005, str. 55). 

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

tiskano besedo v knjigi in okoljskih napisih. V tem obdobju otroci v svojem razvoju prehajajo na 

intuitivno podstopnjo, zato se vse pogosteje udeležujejo simbolne igre v skupinah, v igri imitirajo 

pismene dejavnosti odraslih. Vzgojitelji pa v raznolikih problemskih situacijah tudi načrtno 

spodbujajo otroke k iskanju novih možnosti, v katerih bi lahko uporabili različne besedilne zvrsti. 

Tretja možnost predopismenjevalnih dejavnosti so različne didaktične igre, kot so igre za 

razvijanje fonološkega in grafičnega zavedanja ter razvijanje grafomotorike (prstne in ročne 

spretnosti, zmožnost vidno-gibalne usklajenosti) in sposobnosti zaznavanja prostora in orientacije 

v njem (Grginič, 2005, str. 54–55). 

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

glasov/črk v besedah, prihaja otrok do spoznanja, da je možno izgovorjene besede zapisati in jih 

nato ponovno prebrati. Z lastno udeležbo v poskusih pisanja se delno že v predšolskem obdobju 

in nato v šoli zave abecednega principa, tj. vedenja, da posameznim glasovom pripadajo določene 

črke. Takrat že poskuša analitično prebrati oziroma zapisati znane besede ter pri tem upoštevati 

zakonitosti pisnega jezika (pravopis, skladnjo) (Grginič, 2005, str. 57). 
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OPISMENJEVANJE 

 

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

in pisanja pa je tesno povezan z vzgojno-izobraževanim procesom, prvega preučuje pedagoška 

psihologija, pouk opismenjevanja pa didaktika slovenskega jezika. Opismenjevati pomeni učiti 

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

z opismenjevanjem, to je poukom branja in pisanja, opismeniti pa z znanjem branja in pisanja. 

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

pismenost, ki jo otrok spontano pridobiva pred vstopom v šolo. Začetno opismenjevanje opisuje 

kot fazo v procesu pridobivanja funkcionalne pismenosti, ki se neformalno začne v zgodnji 

predšolski dobi, nadaljuje pa formalno načrtno in sistematično s šolanjem ter se zaključi z 

doseganjem minimalnih standardov, ki se preverjajo z nacionalnim preizkusom. Končni cilj 

opismenjevanja je funkcionalna pismenost, otrokova sposobnost, da pridobljeno znanje 

pismenosti pravilno uporabi v praksi (SSKJ, 1994). V šoli je zato poleg slovnične pomembno 

tudi razvijanje pragmatičnih zmožnosti, ki otroke vodi do funkcionalne pismenosti.  

 

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

sposobnost, da pridobljeno znanje pismenosti primerno uporabi v praksi. V šoli so poleg 

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

 

V zadnjih dveh desetletjih je pri raziskovanju šolske pismenosti vse bolj pomembno odkrivanje 

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

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

Raziskovalci predšolske pismenosti opisujejo otrokove dosežke na tem področju kot njegovo 

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

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

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

televizijskih zaslonih se srečuje z oglasnimi sporočili oziroma s simboli/znaki (logosi) na ikonah 

na računalniku. Napisi otroka spremljajo na oblačilih in obutvi; ko zvečer posluša pravljico, 

lahko znake prepozna v knjigi. V vsakdanjih pisnih dogodkih pridobiva znanje o pomenu in 

oblikah tiska, ob pisnih dejavnostih staršev razvija željo, da se tudi sam udeleži in preizkusi v 

pismenosti, lastni dejavnosti – pisanje in branje si prizadeva osmisliti. 
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Večji del otrokovega predšolskega branja in pisanja poteka spontano in neopazno v vsakdanjih 

dogodkih, dokler v določenem trenutku ne prepozna znanih črk ali besed. L. Miller (1996, nav. 

po Grginič, 2005) primerja otrokovo abecedno znanje (glasov in črk) z vrhom ledene gore. Pod 

vrhom se skrivajo vsi tisti dogodki v vsakdanjem življenju otroka, ki vodijo od začetne 

pismenosti do navideznega branja, poskusov pisanja, prepoznavanja posameznih glasov/črk, 

domiselnega črkovanja, pisanja lastnega imena in slikovnega branja pogostih napisov v bližnjem 

okolju. Tako kot je pri ledeni gori opazen le vrh, medtem ko se večji del skriva pod vodo, tudi 

večji del otrokovega predšolskega razvoja poteka neopazno, dokler v trenutku ne prepozna 

posameznih črk in besed ter se porodi pismenost (Grginič, 2005, str. 11). 

RAZVIJANJE PREDBRALNIH IN PREDPISALNIH SPRETNOSTI 

 

Jezik kot eno izmed šestih področij Kurikuluma za vrtec (1999) ima v procesu vzgoje dvojno 

vlogo: 

- je posebno področje, 

- je načelo, ki povezuje vsa druga področja dejavnosti (Kranjc in Saksida, 2001, str. 105). 

Jezik je tista človekova kompetenca, ki je prisotna tako rekoč povsod. V Kurikulumu za vrtce ima 

področje jezika posebno funkcijo, je neke vrste povezovalni člen med vsemi področji dejavnosti. 

V vrtcu nikoli ne bi smelo zmanjkati časa za pogovor, pripovedovanje, razlago, opisovanje, 

dramatizacijo, igro vlog, branje različnih literarnih del itd. Za otroka in njegov čustveni, socialni 

in spoznavni razvoj je bistvenega pomena, da razvije jezikovno zmožnost, torej zmožnost 

tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za različne potrebe. Stopa v 

interakcijo z igro, umetnostjo, mislijo. Tako se otroci v tem obdobju učijo sporočati svoje 

izkušnje, čustva, vedenja na različne načine, kot drugi sporočajo in predstavljajo lastne izkušnje 

(Kranjc in Saksida, 2001). 

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 32–33)  je področje predopismenjevanja opredeljeno s cilji, da 

otrok spoznava simbole pisnega jezika, da prepozna, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, 

rimah, različnih glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem, da otrok 

razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti, spoznava knjigo kot vir informacij, 

strip in knjigo pa tudi sam ustvarja. Predopismenjevalne dejavnosti pa zajemajo »razvijanje 
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otrokove sporazumevalne zmožnosti, širjenje njegovega besednega zaklada, simbolnega 

izražanja, branja knjig, drobnogibalnih sposobnosti itn.« (Skubic, 2010, str. 157). 

Po mnenju M. Batistič Zorec (2005, str. 78) nudi Kurikulum za vrtce dovolj dobro osnovo za 

razvoj porajajoče se pismenosti. Nanjo namreč vplivata tako področje jezika kot razvoj gibalnih 

sposobnosti in spretnosti – sem spadajo prstne spretnosti oz. fina motorika, koordinacija med 

očmi, roko in papirjem ter razvijanje gibljivosti, natančnosti in vztrajnosti. 

Nasprotno kot M. Batistič Zorec pa D. Skubic (2012, str. 157–158) meni, da »Kurikulum za vrtce 

namenja razmeroma malo prostora natančni opredelitvi predopismenjevalnih strategij«, saj bi bilo 

potrebno navesti »natančnejše usmeritve, kako še bolje razvijati zgodnjo pismenost in v njenem 

okviru tudi predopismenjevanje v Sloveniji«. Avtorica navaja dejavnosti, ki bi jim pri 

spodbujanju zgodnje pismenosti morali nameniti še več pozornosti: 

- »branje knjig z otroki; 

-  jasnejše opredelitve dejavnosti predopismenjevanja v Kurikulumu za vrtce; 

- ozaveščanje staršev o pomembnosti pogovora z otroki; 

- stalno izpopolnjevanje odraslih na področju pismenosti; 

- zagotavljanje izobraževalnih možnosti otrokom, ki ne hodijo v vrtec in ne razvijajo 

predopismenjevalnih spretnosti; 

- zagotavljanje pomoči neslovensko govorečim staršem pri učinkoviti komunikaciji z 

vzgojitelji; 

- stalno izpopolnjevanje vzgojiteljev na jezikovnem področju, še posebej na področju 

zgodnje pismenosti; 

- razvijanje izobraževalnih programov, ki bi pomagali staršem predšolskih otrok pri 

razvijanju zgodnje pismenosti in jezikovnih spretnosti; 

- spodbujanje staršev predšolskih otrok pri rabi medijske pismenosti za pospeševanje 

visoko kakovostnega izkušenjskega učenja njihovih otrok« 

(Skubic, 2012, str. 165). 

L. Marjanovič Umek in druge avtorice (2011) predlagajo, »da se pri izvajanju ciljev na 

posameznih področjih kurikuluma in v celotnem času bivanja malčkov/otrok v vrtcu (tudi v času 

prikritega kurikuluma) "okrepijo" dejavnosti spodbujanja razvoja in učenja govora otrok in 

dejavnosti predopismenjevanja oziroma porajajoče se pismenosti (npr. širjenje besednjaka, 
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sporazumevalne zmožnosti, pripovedovanje, simbolno izražanje, branje knjig, socialne 

interakcije, drobnogibalne spretnosti)« (str. 88). 

Vrtec mora ponuditi poučevanje tujega jezika, slovenščine kot tujega jezika (za otroke, katerih 

materinščina ni slovenščina) ter dodatno učenje govora (za govorno šibke otroke iz socialno in 

kulturno manj ugodnega okolja). O vključitvi otrok v poučevanje tujega jezika, slovenščine in 

materinščine za neslovensko govoreče otroke se na osnovi v vrtcu podane strokovne informacije 

odločijo starši otrok; za dodatno učenje govora se odloči vrtec glede na specifično socialno in 

demografsko strukturo vključenih otrok v vrtec. 

Tuji jezik, materinščino in slovenščino kot tuji jezik vrtec ponudi kot dodatne ure, ki jih v času 

bivanja otrok v vrtcu izvajajo za delo ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Za namen izvajanja 

navedenih dejavnosti se oblikuje skupina otrok (za poučevanje slovenščine in materinščine lahko 

tudi starostno heterogene skupine otrok ali skupine iz več vrtčevskih enot ali vrtcev). Vse skupine 

morajo biti primerno velike, da bi se otroci lahko učili jezika v skladu z načeli komunikacijskega 

modela. Delo je lahko individualno ali skupinsko in gre v smeri iskanja pristopov poučevanja, ko 

se otroci učijo slovenščine tudi od slovensko govorečih vrstnikov.  

Dodatne ure za poučevanje tujega jezika so namenjene otrokom v zadnjem letu pred vstopom v 

šolo. Dodatne ure slovenščine kot tujega jezika in materinščine za neslovensko govoreče otroke 

so namenjene otrokom vseh starosti v vrtcu, katerih materinščina ni slovenščina; deležni pa so jih 

v tistem šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v vrtec, ki ima v določenem šolskem letu  

specifično socialno in demografsko strukturo vključenih otrok, dobi dodatna sredstva za bolj 

intenzivno delo pri spodbujanju razvoja in učenja govora govorno šibkih otrok (velja za vse 

starosti otrok, vključenih v vrtec). Dodatne ure in s tem dodatne dejavnosti potekajo v času 

bivanja otrok v vrtcu, torej tudi v času izvajanja kurikuluma. 

Izvajanje vseh navedenih dodatnih ur na področju jezika zagotovi država oz. občina. 

Tuji jezik, slovenščino in materinščino otroke poučujejo ustrezno usposobljeni strokovnjaki 

(merila določijo jezikoslovne stroke), dodatno učenje govora pa izvaja vzgojitelj predšolskih 

otrok; za te namene dobi vrtec dodatna sredstva. 

V vrtcu se poučuje en tuji jezik, in sicer praviloma angleščino. Poučuje se lahko tudi nemščino, 

kjer je ta jezik posebnega pomena (to na predlog lokalnih skupnosti določi pristojno ministrstvo). 

Za poučevanje tujega jezika, slovenščine in materinščine za tiste otroke, katerih materinščina ni 

slovenščina, ter za učenje govora za govorno šibke otroke morajo biti pripravljena in na 
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Strokovnem svetu za splošno izobraževanje sprejeta vsebinska in metodična izhodišča, ustrezni 

učni pripomočki in gradiva (pripravijo jih jezikoslovne stroke v povezavi z razvojno psihološko 

in pedagoško stroko). 
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EMPIRIČNI DEL 

PROBLEM RAZISKAVE 

 

V diplomskem delu bom raziskovala mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o razvijanju predbralnih 

in predpisalnih spretnosti. Želela sem ugotoviti, ali se vzgojiteljice in vzgojitelji zavedajo pomena 

razvijanja predbralnih in predpisalnih spretnosti, ali na to vpliva dosežena stopnja izobrazbe in 

delovna doba ter kakšno je mnenje vzgojiteljic in vzgojiteljev o vplivu vrtca in staršev na razvoj 

predbralnih in predpisalnih spretnosti. 

RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Na osnovi problema sem si postavila naslednje hipoteze. 

HIPOTEZA 1: Predpostavljam, da se večina vzgojiteljic oz. vzgojiteljev zaveda pomena 

razvijanja predbralnih in predpisalnih spretnosti. 

HIPOTEZA 2: Predpostavljam, da vzgojiteljice oz. vzgojitelji z višjo izobrazbo pripisujejo večji 

pomen razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti kot vzgojiteljice oz. vzgojitelji z nižjo 

izobrazbo. 

HIPOTEZA 3: Predpostavljam, da vzgojiteljice oz. vzgojitelji menijo, da imajo starši 

pomembnejšo vlogo pri razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti kot vrtec. 

HIPOTEZA 4: Predpostavljam, da se prepričanja vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev o 

usposobljenosti za razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti razlikujejo glede na delovno 

dobo. 

RAZISKOVALNA METODA 

 

V empiričnem delu sem uporabila kavzalno metodo pedagoškega raziskovanja. Za raziskavo sem 

uporabila anonimni anketni vprašalnik, namenjen vzgojiteljicam oziroma vzgojiteljem 

predšolskih otrok. Sestavljen je iz enega vprašanja zaprtega tipa in Likertove lestvice, ki vsebuje 

20 trditev. 
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VZOREC 

 

Vzorec v okviru raziskave je neslučajnostni, in sicer priložnostni. V raziskavo sem vključila 100 

vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev, in sicer 34 vzgojiteljic in 1 vzgojitelja iz Javnega zavoda Vrtec 

Dobrna, 10 vzgojiteljic iz Javnega zavoda Vrtec Vitanje, 15 vzgojiteljic iz Javnega zavoda Vrtec 

Zreče in 40 vzgojiteljic iz Javnega zavoda Vrtec Slovenske Konjice. 

 

Graf 1: Spol 

 

 

 

V anketi je sodelovalo 100 anketirancev (N). Od tega je bilo 99 oziroma 99 % oseb ženskega 

spola in 1 oseba oziroma 1 % moškega spola.  

 

Tabela 1: Starost 

 N Najnižja  Najvišja  Povprečna  SO 

Starost 100 23 59 41,73 9,964 

      

 

Iz raziskave izhaja, da znaša povprečna starost anketirancev 41,73 let. Najnižja starost 

anketiranih je 23 let in najvišja 59 let.   

1 % 

99 % 

Moški

Ženski
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Strukturo anketiranih po starosti sem pripravila tudi po starostnih razredih. 

 

Graf 2: Struktura anketiranih po starostnih razredih 

 

 

 

Iz raziskave izhaja, da s 45 % prevladuje starostni razred od 36 do 50 let. Vzgojitelji, stari od 21 

do 35 let, predstavljajo 28 %,  vzgojitelji, starejši od 51 let, predstavljajo 27 %. 

 

Tabela 2: Delovna doba 

 

 N Najnižja  Najvišja  Povprečna  SO 

Delovna doba 100 1 38 19,80 11,345 

      

 

 

Iz raziskave izhaja, da znaša poprečna delovna doba anketirancev 19,8 let. Najnižja delovna doba 

je 1 leto, najvišja delovna doba pa je 38 let.   
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Graf 3: Delovna doba po razredih 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Iz strukture anketiranih po razredih delovne dobe izhaja, da je največ anketiranih (18,0 %) v 

razredu z delovno dobo od 31 do 35 let. Najmanj anketiranih (5,0 %) pa je z delovno dobo od 21 

do 25 let.   

 

Tabela 3: Delovna doba v vzgoji in izobraževanju 

 

 N Najnižja  Najvišja  Povprečna  SO 

Del. doba v vzgoji 100 1 38 18,42 12,006 

      

 

Iz raziskave izhaja, da je med anketiranimi najnižja delovna doba v vzgoji in izobraževanju 1 

leto, najvišja delovna doba v vzgoji in izobraževanju pa 38 let. Povprečna delovna doba v vzgoji 

in izobraževanju znaša 18,42 let.     
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Graf 4: Delovna doba v vzgoji in izobraževanju po letih 

 

 

Iz strukture anketiranih po delovni dobi v vzgoji in izobraževanju po razredih izhaja, da ima 

največ vprašanih (20,0 %) delovno dobo v vzgoji in izobraževanju od 6 do 10 let. Najmanj (3,0 

%) vprašanih ima delovno dobo v vzgoji in izobraževanju od 21 do 25 let.  

 

Graf 5: Stopnja izobrazbe 

 

 

 

Vprašani vzgojitelji oziroma vzgojiteljice imajo v največji meri (48 %) visokošolsko izobrazbo. 

Srednješolsko izobrazbo ima 47 % vzgojiteljic in vzgojiteljev, višješolsko izobrazbo pa 5 %. 

Nihče nima višje izobrazbe kot visokošolsko izobrazbo. 
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REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Podatke ankete sem obdelala s statističnim programom SPSS (ang. Statistical Package for Social 

Sciences). 
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Graf 6: Analiza vprašalnika 

 

 

Najvišjo povprečno oceno, ki je izražena z aritmetično sredino (AS), je dobila trditev: »Otrok 

mora biti aktiven udeleženec v komunikacijskem procesu, zato mu moramo odrasli omogočiti, da 

tudi sam začne pogovor, pripoved ali uvaja temo, ki ga zanima.« Anketiranci so jo ocenili s 
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Vzgojiteljice oz. vzgojitelji imajo pomembno vlogo pri razvijanju zgodnje pismenosti.

Sem dovolj usposobljen/-a za razvijanje zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju.

V vrtcu je premalo časa, namenjenega razvijanju predbralnih in predpisalnih
spretnosti.

Pri svojem delu pogosto uporabljam specializirana didaktična gradiva za razvijanje
zgodnje pismenosti.

Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju je zelo
pomembno.

Dobro sem seznanjen/-a z novimi spoznanji s področja zgodnje pismenosti.

V vrtcu imamo dovolj specializiranih didaktičnih gradiv za razvijanje zgodnje
pismenosti.

Pripravljanje otroka na učenje branja in pisanja je dolgotrajen in zahteven proces.

Najpomembnejši dejavnik pri začetnem opismenjevanju je stopnja razvitosti
otrokove jezikovne zmožnosti.

Otrokom bi morali že pred vstopom v šolo omogočiti pismene dejavnosti,
prilagojene njihovi razvojni stopnji.

Otrok mora biti aktiven udeleženec v komunikacijskem procesu, zato mu moramo
odrasli omogočiti, da tudi sam začne pogovor, pripoved ali uvaja temo, ki ga zanima.

Na razvoj otrokovega govora zelo vpliva glasno branje otroku.

Otrokom pogosto glasno berem, pustim pa jim tudi, da berejo na svoj način.

Pri izbiranju knjig za skupno branje je poleg kakovosti besedila in ilustracij
pomembno tudi, da izbiramo raznovrstne žanre.

Pri večini otrok opažam zgodnje zanimanje za tisk.

Simbolna igra ima pomembno vlogo pri razvijanju otrokove pismenosti.

Otrok v predšolskem obdobju pridobiva elemente porajajoče se pismenosti
intenzivno in najuspešnejše preko igre.

Otroke pogosto spodbujam k samostojnemu pripovedovanju zgodb.

Vrtec ima pomembnejšo vlogo pri opismenjevanju otrok kot starši.

Za razvoj otrokove  pismenosti ima družinska pismenost neprecenljivo vlogo.

AS SO
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povprečno oceno 4,78. Mnenja anketirancev glede strinjanja s to trditvijo so relativno enotna, saj 

vrednost standardnega odklona (SO) ne presega tretjine vrednosti aritmetične sredine. Standardni 

odklon je 0,504 (Graf 6). 

 

Po višini povprečne ocene sledi trditev, da je »Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v 

predšolskem obdobju zelo pomembno«, ki je dobila povprečno oceno 4,77. Mnenja anketirancev 

glede strinjanja s to trditvijo so relativno enotna, saj vrednost standardnega odklona ne presega 

tretjine vrednosti aritmetične sredine. Standardni odklon je 0,489 (Graf 6). 

 

Anketiranci so dali najnižjo povprečno oceno trditvi, da je »V vrtcu  premalo časa namenjenega 

razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti«, ki je dobila povprečno oceno 2,36. Mnenja 

anketirancev glede strinjanja s to trditvijo so relativno razpršena, saj vrednost standardnega 

odklona presega tretjino vrednosti aritmetične sredine. Standardni odklon je 1,159 (Graf 6). 

 

Tabela 4: Rezultati raziskave 

Dejavnik 

N
 

M
in

. 

M
ax

. 

A
S
 

S
O

 

Frekvence ocen strinjanja s trditvami 

1 2 3 4 5 

N N % N N % N N % N N % N N % 

Vzgojiteljice oz. vzgojitelji 

imajo pomembno vlogo pri 

razvijanju zgodnje 

pismenosti. 

100 3 5 4,71 0,478 0 0 % 0 0 % 1 1 % 27 27 % 72 72 % 

Sem dovolj usposobljen/-a 

za razvijanje zgodnje 

pismenosti v predšolskem 

obdobju. 

100 1 5 4,10 0,704 1 1 % 1 1 % 11 1 % 61 61 % 26 26 % 

V vrtcu je premalo časa, 

namenjenega razvijanju 

predbralnih in predpisalnih 

spretnosti. 

100 1 5 2,36 1,159 27 27 % 36 36 % 13 13 % 22 22 % 2 2 % 

Pri svojem delu pogosto 

uporabljam specializirana 

didaktična gradiva za 

razvijanje zgodnje 

pismenosti. 

100 1 5 3,64 0,894 4 4 % 7 7 % 19 19 % 61 61 % 9 9 % 

Razvijanje predbralnih in 

predpisalnih spretnosti v 

100 3 5 4,77 0,489 0 0 % 0 0 % 3 3 % 17 17 % 80 80 % 
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predšolskem obdobju je 

zelo pomembno. 

Dobro sem seznanjen/-a z 

novimi spoznanji s 

področja zgodnje 

pismenosti. 

100 1 5 4,15 0,716 1 1 % 1 1 % 10 10 % 58 58 % 30 30 % 

V vrtcu imamo dovolj 

specializiranih didaktičnih 

gradiv za razvijanje 

zgodnje pismenosti. 

100 1 5 3,52 1,049 5 5 % 12 12 % 24 24 % 44 44 % 15 15 % 

Pripravljanje otroka na 

učenje branja in pisanja je 

dolgotrajen in zahteven 

proces. 

100 2 5 4,36 0,746 0 0 % 4 4 % 4 4 % 44 44 % 48 48 % 

Najpomembnejši dejavnik 

pri začetnem 

opismenjevanju je stopnja 

razvitosti otrokove 

jezikovne zmožnosti. 

100 1 5 3,68 1,109 4 4 % 15 15 % 13 13 % 45 45 % 23 23 % 

Otrokom bi morali že pred 

vstopom v šolo omogočiti 

pisne dejavnosti, 

prilagojene njihovi razvojni 

stopnji. 

100 2 5 4,32 0,777 0 0 % 2 2 % 13 13 % 36 36 % 49 49 % 

Otrok mora biti aktiven 

udeleženec v 

komunikacijskem procesu, 

zato mu moramo odrasli 

omogočiti, da tudi sam 

začne pogovor, pripoved ali 

uvaja temo, ki ga zanima. 

100 2 5 4,78 0,504 0 0 % 1 1 % 1 1 % 17 17 % 81 81 % 

Na razvoj otrokovega 

govora zelo vpliva glasno 

branje otroku. 

100 2 5 4,60 0,586 0 0 % 1 1 % 2 2 % 33 33 % 64 64 % 

Otrokom pogosto glasno 

berem, pustim pa jim tudi, 

da berejo na svoj način. 

100 4 5 4,69 0,465 0 0 % 0 0 % 0 0 % 31 31 % 69 69 % 

Pri izbiranju knjig za 

skupno branje je poleg 

kakovosti besedila in 

ilustracij pomembno tudi, 

da izbiramo raznovrstne 

žanre. 

100 2 5 4,53 0,674 0 0 % 1 1 % 7 7 % 30 30 % 62 62 % 

Pri večini otrok opažam 

zgodnje zanimanje za tisk. 

100 2 5 4,17 0,726 0 0 % 3 3 % 10 10 % 54 54 % 33 33 % 

Simbolna igra ima 100 3 5 4,58 0,572 0 0 % 0 0 % 4 4 % 34 34 % 62 62 % 
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pomembno vlogo pri 

razvijanju otrokove 

pismenosti. 

Otrok v predšolskem 

obdobju pridobiva 

elemente porajajoče se 

pismenosti intenzivno in 

najbolj uspešno preko igre. 

100 3 5 4,61 0,530 0 0 % 0 0 % 2 2 % 35 35 % 63 63 % 

Otroke pogosto spodbujam 

k samostojnemu 

pripovedovanju zgodb. 

100 2 5 4,44 0,641 0 0 % 2 2 % 2 2 % 46 46 % 50 50 % 

Vrtec ima pomembnejšo 

vlogo pri opismenjevanju 

otrok kot starši. 

100 1 5 2,81 1,012 10 10 % 30 30 % 31 31 % 27 27 % 2 2 %  

Za razvoj otrokove  

pismenosti ima družinska 

pismenost neprecenljivo 

vlogo. 

100 2 5 4,47 0,703 0 0 %  2 2 % 6 6 % 35 35 % 57 57 % 

 

Da imajo »vzgojiteljice oziroma vzgojitelji pomembno vlogo pri razvijanju zgodnje pismenosti« 

je največ anketirancev ocenilo s 5 (72 %), najmanj pa z oceno 3 (1 %). Dejavnik je ocenilo 100 

anketirancev.  

Da »so dovolj usposobljeni za razvijanje zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju«, je največ 

anketirancev ocenilo s 4 (61 %), najmanj pa z oceno 1 in 2 (1 %). Dejavnik je ocenilo 100 

anketirancev.  

Da je »v vrtcu premalo časa, namenjenega razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti«, je 

največ anketirancev ocenilo z 2 (36 %), najmanj pa z oceno 5 (2 %). Dejavnik je ocenilo 100 

anketirancev.  

Da »pri svojem delu pogosto uporabljajo specializirana didaktična gradiva za razvijanje zgodnje 

pismenosti«, je največ anketirancev ocenilo s 4 (61 %), najmanj pa z oceno 1 (4 %). Dejavnik je 

ocenilo 100 anketirancev.  

Da je »razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju zelo pomembno«, 

je največ anketirancev ocenilo s 5 (80 %), najmanj pa z oceno 3 (3 %). Dejavnik je ocenilo 100 

anketirancev.  

Da so »dobro seznanjeni z novimi spoznanji s področja zgodnje pismenosti«, je največ 

anketirancev ocenilo s 4 (58 %), najmanj pa z oceno 1 in 2 (1 %). Dejavnik je ocenilo 100 

anketirancev.  
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Da imajo »v vrtcu dovolj specializiranih didaktičnih gradiv za razvijanje zgodnje pismenosti«, je 

največ anketirancev ocenilo s 4 (4 %), najmanj pa z oceno 1 (5 %). Dejavnik je ocenilo 100 

anketirancev.  

Da je »pripravljanje otroka na učenje branja in pisanja  dolgotrajen in zahteven proces«, je največ 

anketirancev ocenilo s 5 (48 %), najmanj pa z oceno 2 in 3 (4 %). Dejavnik je ocenilo 100 

anketirancev.  

Da je »najpomembnejši dejavnik pri začetnem opismenjevanju stopnja razvitosti otrokove 

jezikovne zmožnosti«, je največ anketirancev ocenilo s 4 (45 %), najmanj pa z oceno 1 (4 %). 

Dejavnik je ocenilo 100 anketirancev.  

Da bi »otrokom morali že pred vstopom v šolo omogočiti pisne dejavnosti, prilagojene njihovi 

razvojni stopnji«, je največ anketirancev ocenilo s 5 (49 %), najmanj pa z oceno 2 (2 %). 

Dejavnik je ocenilo 100 anketirancev.  

Da mora »otrok biti aktiven udeleženec v komunikacijskem procesu, zato mu moramo odrasli 

omogočiti, da tudi sam začne pogovor, pripoved ali uvaja temo, ki ga zanima«, je največ 

anketirancev ocenilo s 5 (81 %), najmanj pa z oceno 2 in 3 (1 %). Dejavnik je ocenilo 100 

anketirancev.  

Da »na razvoj otrokovega govora zelo vpliva glasno branje otroku«, je največ anketirancev 

ocenilo s 5 (64 %), najmanj pa z oceno 2 (1 %). Dejavnik je ocenilo 100 anketirancev.  

Da »otrokom pogosto glasno berejo, pustijo pa jim tudi, da berejo na svoj način«, je največ 

anketirancev ocenilo s 5 (69 %), najmanj pa z oceno 4 (31 %). Dejavnik je ocenilo 100 

anketirancev.  

Da je »pri izbiranju knjig za skupno branje  poleg kakovosti besedila in ilustracij pomembno tudi, 

da izbirajo raznovrstne žanre«, je največ anketirancev ocenilo s 5 (62%), najmanj pa z oceno 2 (1 

%). Dejavnik je ocenilo 100 anketirancev.  

Da »pri večini otrok opažajo zgodnje zanimanje za tisk«, je največ anketirancev ocenilo s 4 (54 

%), najmanj pa z oceno 2  (2 %). Dejavnik je ocenilo 100 anketirancev.  

Da ima »simbolna igra pomembno vlogo pri razvijanju otrokove pismenosti«,  je največ 

anketirancev ocenilo s 5 (62 %), najmanj pa z oceno 3 (4 %). Dejavnik je ocenilo 100 

anketirancev.  
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Da pridobiva »otrok v predšolskem obdobju elemente porajajoče se pismenosti intenzivno in 

najbolj uspešno preko igre«, je največ anketirancev ocenilo s 5 (63 %), najmanj pa z oceno 3 (2 

%). Dejavnik je ocenilo 100 anketirancev.  

Da »otroke pogosto spodbujajo k samostojnemu pripovedovanju zgodb«, je največ anketirancev 

ocenilo s 5 (50 %), najmanj pa z oceno 2 in 3 (2 %). Dejavnik je ocenilo 100 anketirancev.  

Da ima »vrtec pomembnejšo vlogo pri opismenjevanju otrok kot starši«, je največ anketirancev 

ocenilo s 3 (31 %), najmanj pa z oceno 5 (2 %). Dejavnik je ocenilo 100 anketirancev.  

Da ima »za razvoj otrokove  pismenosti družinska pismenost neprecenljivo vlogo«, je največ 

anketirancev ocenilo s 5 (57%), najmanj pa z oceno 2 (2 %). Dejavnik je ocenilo 100 

anketirancev. 

 

PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

1. HIPOTEZA H 1: Predpostavljam, da se večina vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev zaveda 

pomena razvijanja predbralnih in predpisalnih spretnosti. 

Kot vzorčno oceno za preverjanje te hipoteze postavimo oceno trditve 4. 

H0: Povprečna ocena strinjanja s trditvami je bila nižja od ocene 4.  

H1: Povprečna ocena strinjanja s trditvami je bila višja od ocene 4. 

 

Preverjanja hipoteze H 1 sem se lotila na podlagi t-testa za en vzorec, za katerega Rovan in Turk 

(2008, str. 157) navajata, da je namenjen primerjavi vzorčne ocene aritmetične sredine in 

vrednosti aritmetične sredine, ki jo upoštevamo v domnevi.  

 

Pri tem sem uporabila sledeče spremenljivke:  

 Vzgojiteljice oziroma vzgojitelji imajo pomembno vlogo pri razvijanju zgodnje 

pismenosti. 

 Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju je zelo 

pomembno. 

 Dobro sem seznanjen/-a z novimi spoznanji s področja zgodnje pismenosti. 

Kot vzorčno oceno izberem vrednost trditve 4, da so se vzgojitelji oziroma vzgojiteljice strinjali s 

pomenom razvijanja predbralnih in predpisalnih spretnosti. 
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Tabela 5: Opisne statistike pri preverjanju hipoteze H 1 

 

 
N AS SO 

Standardna napaka 

AS 

Vzgojiteljice oziroma vzgojitelji imajo 

pomembno vlogo pri razvijanju zgodnje 

pismenosti. 

100 4,71 0,478 0,048 

Razvijanje predbralnih in predpisalnih 

spretnosti v predšolskem obdobju je zelo 

pomembno. 

100 4,77 0,489 0,049 

Dobro sem seznanjen/-a z novimi spoznanji s 

področja zgodnje pismenosti. 

100 4,15 0,716 0,072 

 

Povprečna ocena strinjanja je pri vseh trditvah presegala oceno 4, ki je pomenila, da so se strinjali 

z navedenimi trditvami. Najvišje ocene je bila deležna trditev, da je »Razvijanje predbralnih in 

predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju zelo pomembno«, s povprečno oceno 4,77, 

najnižje pa trditev »Dobro sem seznanjen/-a z novimi spoznanji s področja zgodnje pismenosti«. 

Trditev je bila ocenjena s povprečno oceno 4,15.  

 

Tabela 6: T-test za en vzorec 

T-test za en vzorec 

 

Test vrednost = 4                                        

T df 

Sig. (2-

stransk

a) Razlika AS 

95% interval zaupanja za 

razliko 

Spodnji Gornji 

Vzgojiteljice oziroma vzgojitelji 

imajo pomembno vlogo pri 

razvijanju zgodnje pismenosti. 

14,863 99 0,000 0,710 0,62 0,80 

Razvijanje predbralnih in 

predpisalnih spretnosti v 

predšolskem obdobju je zelo 

pomembno. 

15,734 99 0,000 0,770 0,67 0,87 

Dobro sem seznanjen/-a z novimi 

spoznanji s področja zgodnje 

pismenosti. 

2,095 99 0,039 0,150 0,01 0,29 
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Vrednosti signifikance pri vseh treh trditvah je ustrezala 5 % intervalu zaupanja, saj vrednost 

signifikance pri nobeni od trditev ni bila višja kot 0,05 (p < 0,05).  

 

Povprečne ocene trditev so pri vseh treh trditvah presegale vzorčno oceno 4. Tako lahko na 

podlagi vzorčnih podatkov pri stopnji tveganja p < 0,05 zavrnemo ničelno domnevo in 

sprejmemo sklep, da se večina vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev zaveda pomena razvijanja 

predbralnih in predpisalnih spretnosti. Na podlagi teh ugotovitev smo tako hipotezo H 1 potrdili.  

 

2. HIPOTEZA H 2: Predpostavljam, da vzgojiteljice oziroma vzgojitelji z višjo doseženo 

izobrazbo pripisujejo večji pomen razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti kot 

vzgojiteljice oziroma vzgojitelji z nižjo doseženo izobrazbo. 

 

Preverjanja hipoteze H 2 sem se lotila na podlagi t-testa za en vzorec, pri čemer sem uporabila 

spremenljivke:  

 izobrazba, 

 v vrtcu je premalo časa namenjenega razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti, 

 razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju je zelo 

pomembno. 

 

Spremenljivko "izobrazba anketiranih" sem preoblikovala in namesto prvotnih štirih izobrazbenih 

razredov pripravila dva razreda. Prvi razred je bil nižja dosežena izobrazba, ki je zajemala 

srednješolsko izobrazbo, in drugi razred je bil višja dosežena izobrazba, ki je zajemala 

višješolsko, visokošolsko in več kot visokošolsko izobrazbo.  
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Najprej prikazujem Tabelo 7 z opisnimi statistikami glede na doseženo izobrazbo.  

 

Tabela 7: Deskriptivne statistike trditev glede na izobrazbena razreda 

  Izobrazba višja in 

nižja N AS SO 

Standardna 

napaka AS 

V vrtcu je premalo časa namenjenega razvijanju 

predbralnih in predpisalnih spretnosti. 

 Nižja dosežena 

izobrazba 

47 2,11 1,088 0,159 

Višja dosežena 

izobrazba 

53 2,58 1,184 0,163 

Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v 

predšolskem obdobju je zelo pomembno. 

 Nižja dosežena 

izobrazba 

47 4,64 0,605 0,088 

Višja dosežena 

izobrazba 

53 4,89 0,320 0,044 

 

Iz raziskave izhaja, da je pri obeh trditvah možno zaznati, da so ocene strinjanja višje pri 

vzgojiteljih oziroma vzgojiteljicah, ki imajo višjo izobrazbeno raven. Razlika je višja pri 

dejavniku, da je v vrtcu  premalo časa namenjenega razvijanju predbralnih in predpisalnih 

spretnosti in je znašala 0,47 enot. Razlika med preučevanima izobrazbenima skupinama pri 

dejavniku, da je razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju zelo 

pomembno, je znašala 0,25 enot. 
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Tabela 8: T-test za neodvisna vzorca pri preverjanju hipoteze H 2 

T-test neodvisnih vzorcev 

  

Levinov test 
ekvivalentnosti 

varianc t-test ekvivalentnosti aritmetičnih sredin 

F Sig. t df 

Sig. (2-

stranska) 

Razlika 

AS 

Standa

rdna 

napak

a razlik 

v AS 

95 % interval 

zaupanja za razliko 

Spodnji Zgornji 

V vrtcu je premalo 

časa namenjenega 

razvijanju 

predbralnih in 

predpisalnih 

spretnosti. 

* 3,334 0,071 -2,095 98 0,039 -0,479 0,228 -0,932 -0,025 

** 

  

-2,106 97,865 0,038 -0,479 0,227 -0,929 -0,028 

Razvijanje predbralnih 

in predpisalnih 

spretnosti v 

predšolskem obdobju 

je zelo pomembno. 

* 29,114 0,000 -2,607 98 0,011 -0,248 0,095 -0,438 -0,059 

** 

    

-2,52 67,924 0,014 -0,248 0,099 -0,445 -0,052 

* Ekvivalentnost varianc dosežena 
** Ekvivalentnost varianc ni dosežena 

 

Iz prvega dela tabele (stolpec Levinov test ekvivalentnosti varianc) je pri spremenljivki, da je v 

vrtcu je premalo časa namenjenega razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti, razvidno, da 

znaša signifikanca 0,071. Torej je večja od 0,05, kar pomeni, da sta varianci v skupinah enaki in 

v drugem delu tabele gledamo prvo vrstico. Signifikanca tukaj znaša 0,039 in je nižja od 0,05, kar 

pomeni, da pri tej spremenljivki obstajajo statistično pomembne razlike med nižjo in višjo 

doseženo izobrazbo. 

 

Pri spremenljivki, da je razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju 

zelo pomembno, znaša  signifikanca v prvem delu tabele 0,000 in je manjša od 0,05, kar pomeni, 

da sta varianci v skupinah različni in v drugem delu tabele gledamo drugo vrstico. Signifikanca 

tukaj znaša 0,014 in je nižja od 0,05, kar pomeni, da pri tej spremenljivki obstajajo statistično 

pomembne razlike med nižjo in višjo doseženo izobrazbo. 
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Ker so razlike pri obeh spremenljivkah statistično pomembne, smo zastavljeno hipotezo H 2 

potrdili. Tako lahko statistično značilno rečemo, da so bile povprečne ocene trditev višje pri 

vzgojiteljicah oziroma vzgojiteljih z višjo doseženo izobrazbo.  

 

3. HIPOTEZA H 3: Predpostavljam, da vzgojiteljice oziroma vzgojitelji menijo, da imajo 

starši pomembnejšo vlogo pri razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti kot vrtec. 

 

Pri preverjanju hipoteze sem uporabila parni t-test (ang. Paired-Samplet T-Test), za katerega  

Rovan in Turk (2008, str. 168) navajata, da je namenjen primerjavi aritmetičnih sredin dveh 

spremenljivk za tako imenovana odvisna vzorca. Iz parov vrednosti spremenljivk se izračunajo 

razlike in se preveri domneva, da je povprečna razlika različna od nič.  

 

Tabela 9: Deskriptivna statistika odvisnih vzorcev 

 

 
AS N SO 

Standardna 

napaka AS 

Par 1 Vrtec ima pomembnejšo 

vlogo pri opismenjevanju 

otrok kot starši. 

2,81 100 1,012 0,101 

Za razvoj otrokove  

pismenosti ima družinska 

pismenost neprecenljivo 

vlogo. 

4,47 100 0,703 0,070 

 

Iz raziskave izhaja, da je povprečna ocena trditve, da imajo vrtci pomembnejšo vlogo pri 

opismenjevanju otrok kot starši znašala 2,81 in je bila nižja, kot je bila vrednost trditve, da ima za 

razvoj otrokove pismenosti družinska pismenost neprecenljivo vlogo. Za to trditev so anketirani 

podali zelo visoko povprečno oceno 4,47. Iz tega izhaja, da so vzgojitelji mnenja oziroma se v 

večji meri strinjajo s tem, da ima družina (starši) za razvoj pismenosti pomembnejšo vlogo.  

  

Za naše preverjanje hipotez je najpomembnejša tabela z rezultati izvedenega parnega t-testa.  
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Tabela 10: Parni t-test pri preverjanju hipoteze H 3 

Parni t-test 

 

Parne razlike 

t df 

Sig. (2-

stranska) AS SO 

Standardna 

napaka AS 

95 % interval 

zaupanja za razliko 

Spodnji Zgornji 

Pair 

1 

Vrtec ima 

pomembnejšo 

vlogo pri 

opismenjevanju 

otrok kot starši. 

 Za razvoj 

otrokove  

pismenosti ima 

družinska 

pismenost 

neprecenljivo 

vlogo. 

-1,660 1,297 0,130 -1,917 -1,403 -12,803 99 0,000 

 

Tabela izvedenega parnega t-testa nam prikazuje, da znaša razlika med trditvami 1,660 enot v 

korist tega, da imajo starši pomembnejšo vlogo pri razvoju otrokove pismenosti kot pa vrtec. 

Vrednost signifikance znaša 0,000, kar pomeni, da je razlika v povprečnih ocenah tudi statistično 

značilna (p < 0,05).  

Na podlagi izvedenega t-testa parnih vzorcev smo hipotezo H 3, da vzgojiteljice oziroma 

vzgojitelji menijo, da imajo starši pomembnejšo vlogo pri razvijanju predbralnih in predpisalnih 

spretnosti kot vrtec, potrdili. 

 

 

4. HIPOTEZA: Predpostavljam, da se prepričanja vzgojiteljic oziroma vzgojiteljeve 

usposobljenosti za razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti razlikujejo glede na 

delovno dobo. 

 

Pri preverjanju hipoteze H4 sem uporabila t-test neodvisnih spremenljivk, za katerega Kropivnik 

in drugi (2006, str. 47) pravijo, da z njim preverjamo, ali je povprečna vrednost iste 
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spremenljivke v eni skupini enot različna (oziroma ali je večja ali manjša) od povprečne 

vrednosti v drugi skupini enot.  Pri tem smo uporabili spremenljivki:  

 delovna doba in 

 »sem dovolj usposobljen/-a za razvijanje zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju«. 

 

Spremenljivko delovna doba sem preoblikovala tako, da sem ustvarila dva starostna razreda 

delovne dobe: delovna doba manj ali enako 20 let, delovna doba 21 let ali več.  

 

Tabela 11: Deskriptivne statistike usposobljenosti za razvijanje zgodnje pismenosti v 

predšolskem obdobju 

 

  

Delovna doba N AS SO 

Standardna 

napaka AS 

Sem dovolj usposobljen/-a za razvijanje zgodnje 

pismenosti v predšolskem obdobju. 

 manj ali enako 

20 let 

59 3,98 0,799 0,104 

več ali enako 

21 let 

41 4,27 0,501 0,078 

 

Tabela 11 nam prikazuje, da obstajajo razlike v povprečni oceni strinjanja med preučevanima 

razredoma z delovno dobo pod in nad 20 let. Vzgojitelji oziroma vzgojiteljice z delovno dobo 20 

let in manj so dali nižjo povprečno oceno (3,98), kot je bila pri zaposlenih z delovno dobo 21 let 

in več, kjer je znašala 4,27.   

Sedaj pa bomo preverili, ali so navedene razlike tudi statistično pomembne.  
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Tabela 12: T-test neodvisnih spremenljivk 

 

T-test neodvisnih spremenljivk 

 

Levinov test 

ekvivalentnosti 

varianc t-test fekvivalentnosti aritmetičnih sredin 

F Sig. t df 

Sig. (2-

stranska) 

Razlika 

AS 

Standardna 

napaka 

razlik v AS 

95% interval 

zaupanja za 

razliko 

Spodnji 

 

Zgornji 

Sem dovolj 

usposobljen/-

a za 

razvijanje 

zgodnje 

pismenosti v 

predšolskem 

obdobju. 

 Ekvivalentnost 

varianc 

dosežena 

0,516 0,474 -2,025 98 0,046 -0,285 0,141 -0,565 -0,006 

Ekvivalentnost 

varianc ni 

dosežena   

-2,192 97,1

36 

0,031 -0,285 0,130 -0,544 -0,027 

 

Tabela 12 v prvem delu prikazuje, ali so variance v obe skupinah enake. Iz tega je razvidno, 

katera varianca je ustrezna za preverjanje domneve o enakosti povprečij v drugem delu tabele (t-

test e). 

  

Iz prvega dela tabele (stolpec Levinov test ekvivalentnosti varianc) je razvidno, da je signifikanca 

večja od 0,05, kar pomeni, da sta varianci v skupinah enaki in v drugem delu tabele gledamo prvo 

vrstico. Signifikanca znaša 0,046 in je nižja od  0,05, kar pomeni, da obstajajo statistično značilne 

razlike v oceni strinjanja s trditvijo o prepričanju vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev o njihovi 

usposobljenosti za razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti glede na delovno dobo. 

 

Tako smo hipotezo H 4, da se prepričanja vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev o usposobljenosti za 

razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti razlikujejo glede na delovno dobo, potrdili.  
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SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Raziskava je pokazala, da se večina vzgojiteljic in vzgojiteljev zaveda pomena razvijanja 

predbralnih in predpisalnih spretnosti. Vzgojiteljice in vzgojitelji z višjo doseženo izobrazbo 

pripisujejo večji pomen razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti kot vzgojiteljice in 

vzgojitelji z nižjo izobrazbo. Ugotovila sem tudi, da vzgojiteljice in vzgojitelji menijo, da imajo 

starši pomembnejšo vlogo pri razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti kot vrtec, pa tudi 

to, da se prepričanja vzgojiteljic in vzgojiteljev o usposobljenosti za razvijanje predbralnih in 

predpisalnih spretnosti razlikujejo glede na delovno dobo. Vzgojiteljice in vzgojitelji z daljšo 

delovno dobo menijo, da so bolj usposobljeni za razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti 

kot vzgojiteljice in vzgojitelji s krajšo delovno dobo. Delovna doba oziroma izkušnje in 

izobrazba torej pomembno vplivajo na prepričanja vzgojiteljic in vzgojiteljev o njihovi 

usposobljenosti za razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti. 

 

M. Čas, R. Kovač in R. Justin (2005, str. 98) poudarjajo, da Kurikulum za vrtce samo nakazuje 

usmeritve. Vrtec in vzgojiteljice so s strokovno avtonomijo in odgovornostjo pogosto postavljene 

pred zahtevno nalogo, kako ravnati, da bodo s spodbudami podpirali razvoj posameznikov v 

oddelku. Usmeritve Kurikuluma za vrtce glede predopismenjevanja so precej splošne. Tudi 

primeri dejavnosti nakazujejo le nekaj možnosti, medtem ko je prepuščeno vzgojiteljicam, katere 

vsebine in dejavnosti bodo izbrale, da bodo pri otrocih, ki prihajajo v vrtec z zelo različnimi 

izkušnjami, sposobnostmi in interesi, omogočile dovolj spodbud za razvoj njihovih predbralnih in 

predpisalnih spretnosti (Čas, Kovač in Justin 2005, str. 98). 
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PRILOGA 

 

Vprašalnik za vzgojiteljice oz. vzgojitelje predšolskih otrok 

 

RAZVIJANJE PREDBRALNIH IN PREDPISALNIH SPRETNOSTI V PREDŠOLSKEM 

OBDOBJU 

Spoštovani! 

Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani –  smer Predšolska vzgoja. V sklopu diplomskega 

dela želim raziskati stališča vzgojiteljic oz. vzgojiteljev do razvijanja predbralnih in predpisalnih 

spretnosti v predšolskem obdobju. Prosim Vas, da sodelujete v anketnem vprašalniku. Vprašalnik 

je anonimen, zato Vas prosim, da na vprašanja odgovarjate iskreno. Zagotavljam Vam, da bom 

vse pridobljene podatke in informacije uporabila zgolj v študijske namene. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem! 

 

                                                                                                                        Vesna Korošec 

 

 

 

Pri spodnjih vprašanjih obkrožite ustrezni odgovor oziroma manjkajoče dopišite. 

Spol: a) M  b) Ž 

 

Starost:___ let. 

 

Delovna doba:______let. 

 

Delovna doba v vzgoji in izobraževanju: ______let delovne dobe. 

 

Katero stopnjo formalne izobrazbe ste dosegli? 

 

a) Srednja šola 

b) Višja šola 

c) Visoka šola. 

č) Več kot visoka šola. 
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Za vsako izmed navedenih trditev ocenite, v kolikšni meri se z njo strinjate, tako da obkrožite 

ustrezno številko (1 - se sploh ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - ne vem, se ne morem odločiti, 4 

- se strinjam, 5 - se popolnoma strinjam). 

 

 

Vzgojiteljice oz. vzgojitelji imajo pomembno vlogo pri razvijanju zgodnje 

pismenosti. 

1 2 3 4 5 

Sem dovolj usposobljen/-a za razvijanje zgodnje pismenosti v predšolskem 

obdobju. 

1 2 3 4 5 

V vrtcu je premalo časa, namenjenega razvijanju predbralnih in predpisalnih 

spretnosti. 

1 2 3 4 5 

Pri svojem delu pogosto uporabljam specializirana didaktična gradiva za 

razvijanje zgodnje pismenosti. 

1 2 3 4 5 

Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju je zelo 

pomembno. 

1 2 3 4 5 

Dobro sem seznanjen/-a z novimi spoznanji s področja zgodnje pismenosti. 1 2 3 4 5 

V vrtcu imamo dovolj specializiranih didaktičnih gradiv za razvijanje zgodnje 

pismenosti. 

1 2 3 4 5 

Pripravljanje otroka na učenje branja in pisanja je dolgotrajen in zahteven 

proces. 

1 2 3 4 5 

Najpomembnejši dejavnik pri začetnem opismenjevanju je stopnja razvitosti 

otrokove jezikovne zmožnosti.  

1 2 3 4 5 

Otrokom bi morali že pred vstopom v šolo omogočiti pismene dejavnosti, 

prilagojene njihovi razvojni stopnji. 

1 2 3 4 5 

Otrok mora biti aktiven udeleženec v komunikacijskem procesu, zato mu 

moramo odrasli omogočiti, da tudi sam začne pogovor, pripoved ali uvaja temo, 

ki ga zanima. 

1 2 3 4 5 

Na razvoj otrokovega govora zelo vpliva glasno branje otroku. 1 2 3 4 5 

Otrokom pogosto glasno berem, pustim pa jim tudi, da berejo na svoj način. 1 2 3 4 5 

Pri izbiranju knjig za skupno branje je poleg kakovosti besedila in ilustracij 

pomembno tudi, da izbiramo raznovrstne žanre. 

1 2 3 4 5 

Pri večini otrok opažam zgodnje zanimanje za tisk. 1 2 3 4 5 
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Simbolna igra ima pomembno vlogo pri razvijanju otrokove pismenosti. 1 2 3 4 5 

Otrok v predšolskem obdobju pridobiva elemente porajajoče se pismenosti 

intenzivno in najuspešnejše preko igre. 

1 2 3 4 5 

Otroke pogosto spodbujam k samostojnemu pripovedovanju zgodb. 1 2 3 4 5 

Vrtec ima pomembnejšo vlogo pri opismenjevanju otrok kot starši. 1 2 3 4 5 

Za razvoj otrokove  pismenosti ima družinska pismenost neprecenljivo vlogo. 1 2 3 4 5 

 
 

 


