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IZVLEČEK 
 

Predšolsko obdobje je eno od pomembnejših obdobij v razvoju posameznika, saj se v tem 

obdobju oblikujejo temelji, ki pozneje pomembno vplivajo na otrokov nadaljnji razvoj. 

Otroci v tem času odkrivajo svet, in sicer odkrivajo najprej tisto, kar je okoli njih. 

Naravoslovje je eno izmed področij dejavnosti, v katerem otroci spoznavajo svet oziroma 

okolje, v katerem živijo. To pa jim lahko ostane neznano, v kolikor jih ne spodbujamo, da 

so aktivni raziskovalci svojega okolja, kar je tudi ena izmed nalog vzgojiteljev. V 

današnjem času postaja vloga vzgojiteljev vse zahtevnejša zaradi visokih pričakovanj 

staršev in celotne družbe, kar zahteva samoiniciativno izpopolnjevanje vzgojiteljev na 

seminarjih, delavnicah in sodelovanje v projektih … To posledično vpliva na preizkušanje 

različnih strategij podajanja snovi. V okviru magistrskega dela smo se odločili raziskati, ali 

je imelo sodelovanje vzgojiteljev pri mednarodnem projektu Fibonacci, s poudarkom na 

učenju naravoslovja v Evropi vpliv na njihovo pedagoško delo. Vzgojitelji so v okviru 

mednarodnega projekta Fibonacci, ki je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani 

potekal tri leta, pridobivali znanje s področja poučevanja in samostojnega raziskovalnega 

učenja. Novost projekta je bila ta, da so lahko vzgojitelji spoznanja, pridobljena na 

naravoslovnih delavnicah v okviru projekta, prenašali v svoje delo v vrtcu in pri tem za 

eksperimentiranje uporabljali pripomočke, ki so jih pripravili koordinatorji glede na 

izbrane vsebine projekta. Poleg tega je projekt Fibonacci omogočal sodelovanje različnih 

skupin pedagoških delavcev v vzgoji in izobraževanju, in sicer vzgojiteljev z vzgojitelji in 

učiteljev z vzgojitelji, kar je omogočalo izmenjavo izkušenj in mreženje znanj ter še bolj 

poglobilo in utrdilo poznavanje procesov učenja naravoslovja. Namen raziskave je bil 

ugotoviti, v kolikšni meri je izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok pri projektu 

Fibonacci vplivalo na drugačen proces podajanja snovi in na pestrost izbora vsebin s 

področja naravoslovja pri delu v oddelku vrtca ter v kolikšni meri je usvojeno znanje 

vplivalo na vzgojiteljev osebnostni razvoj, razvoj spretnosti za izvajanje naravoslovja v 

vrtcu in prenos slednjih na druga področja. Rezultati so pokazali, da vzgojitelji, ki so 

sodelovali v projektu, pogosteje in z večjo mero samozaupanja ter kompetentnosti izvajajo 

naravoslovne delavnice z raziskovalnim pristopom ne samo v drugem starostnem obdobju, 

ampak vse pogosteje tudi v prvem. Poleg tega vzgojitelji, ki so izvajali vsebine projekta 

Fibonacci, po njegovem zaključku pridobljeni način učenja z raziskovalnim pristopom 

uporabljajo tudi na drugih kurikularnih področjih in s tem vplivajo na bolj kakovostno 
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vzgojno-izobraževalno delo. S spremenjenim načinom dela vzgojitelji, ne samo 

nadgrajujejo svoje znanje in večajo kompetence, temveč tudi napredujejo v svojem 

profesionalnem razvoju. 

KLJUČNE BESEDE: naravoslovje, raziskovanje, projekt Fibonacci, prenos spoznanj, 

kompetence, profesionalni razvoj  
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ABSTRACT 

 
A pre-school period is one of the most important periods in an individual’s personal 

development, since foundations formed during this phase of growing up have a strong 

impact on a child's future development. During a pre-school stage, children discover the 

world by noticing what is happening around them in the first place. Science is one of the 

fields of education where children get to know the world and the environment in which 

they live. However, should we fail to encourage them not to become active researchers of 

their own environment (encouraging is one of many duties educators have), the latter may 

remain unknown to them. Nowadays, the role of educators has become ever more 

demanding, as parents as well as the entire society have high expectations which obliges 

them to take selfinitiated training courses in various seminars, workshops, projects etc. As 

a consequence, this leads to examining different teaching strategies. Within the scope of 

the MA thesis, we decided to investigate whether the involvement of educators in the 

international project Fibonacci, with an emphasis on teaching science in Europe, which 

took place at the Faculty of Education of the University of Ljubljana and lasted for three 

years, influenced their teaching activities or not. Taking part in the international Fibonacci 

project, which was held at the Faculty of Education for three years, the educators gained 

knowledge in the field of teaching and independent study. The novelty of the project was 

that teachers were able to use the knowledge from science workshops in their work in 

kindergartens. They could use experimental equipment for teaching science specially 

prepared by coordinators according to the selected project contents. In addition, the 

Fibonacci project allowed cooperation between different groups of pedagogical staff 

employed in education and training; namely, teachers with teachers, or teachers with 

educators, resulting in the exchange of experience and networking of knowledge. Thus, 

they increased the knowledge of teaching science. The purpose of the research was to 

determine the extent to which training for early childhood teachers in the Fibonacci project 

affected their teaching strategies and the diversity of content selection when teaching 

science in kindergartens. Moreover, the aim was to establish how much the knowledge 

acquired during the training influenced the educators on their personal level, the 

development of their skills for science teaching in kindergarten, and application of the 

latter in other areas. The results revealed that the educators participating in the project now 

increasingly, with a greater degree of self-assurance, and more skillfully hold science 

workshops with a research approach not only in the second age period, but also more and 

more in the first age period. Also, the educators who finished the Fibonacci project adopt 

the teaching methods together with a research approach in other curricular areas, thereby 

increasing quality in educational work. By using different methods, the educators have not 

only extended their knowledge and improved their skills, but have also made a step 

forward in their own professional development.  

 

KEY WORDS: science, research, the Fibonacci project, transfer of knowledge, skills, 

professional development 
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UVOD 
 

V predšolskem obdobju naj bi se otroci seznanjali z naravoslovjem, ki je s svojo 

interdisciplinarnostjo vsakodnevno prisotno v vseh oddelkih ne glede na starost otrok. Na 

naravoslovje gledamo kot na eno od področij, s katerim skušamo utemeljiti svet 

sistematično in premišljeno. Postopno zbiramo podatke in med njimi iščemo povezave, da 

jih povežemo v razumljive razlage. Otroci se hitro vključijo v take dejavnosti, saj jih 

spodbuja prirojena radovednost. Zato se učenje naravoslovja začne takrat, ko so otroci 

najbolj radovedni, a to je čas predšolskega obdobja (Hvala in Krnel, 2005: 5). 

Krnel (prav tam) meni, da naj bi zgodnje naravoslovje postavilo temelje poznejšemu 

naravoslovju v šoli, zato je cilj vzgojiti naravoslovno pismenega posameznika, ki bi bil 

poleg poznavanja temeljnih naravoslovnih pojmov sposoben reševati probleme in odkrivati 

naravo oziroma naravoslovje na logičen in znanstven način.  

 To pomeni, da naj bi otroci preko naravoslovnih dejavnosti, tako načrtovanih kot 

nenačrtovanih, razvijali naravoslovno mišljenje, izražanje in naravoslovne spretnosti ter 

doživljali naravoslovje v vsakdanjem življenju le kot prijetno izkušnjo. Pri snovanju 

usmerjenih dejavnosti s področja naravoslovja lahko vzgojitelji dodajo vsebine, ki se 

načrtno povezujejo z drugimi področji kurikula in tudi s področji izven teh okvirjev (npr. 

astronomija), torej interdisciplinarno. Vzgojitelji, ki izvajajo naravoslovne dejavnosti, 

morajo vedno spodbujati otrokov razvoj, kar pomeni, da otrok naravoslovje raziskuje 

kontinuirano ob usmerjanju in podpori vzgojiteljev in hkrati postaja aktivni ustvarjalec 

lastnega učenja in razvoja. 

Kadar govorimo o naravoslovnih dejavnostih, je glavni cilj vzgojiteljev v predšolskem 

obdobju otrokom približati naravoslovje na njim najbolj dostopen način, s pripomočki, ki 

jih poznajo in so jim blizu. Otroci sprva le opazujejo in s tem razvijajo svoja čutila in razne 

raziskovalne spretnosti. Pri samem izvajanju dejavnosti sodelujejo tudi tako, da napovedo 

izid poskusa in nato to svojo napoved tudi preverijo. To pomeni, da oblikujejo svoja 

stališča in teorije, hkrati pa izražajo svojo individualnost. Otroci, ki ob aktivnostih 

doživljajo uspehe z velikim zadovoljstvom še bolj aktivno sodelujejo. Na osnovi lastnih 

izkušenj menimo, da se posamezni otroci ob izvajanju naravoslovnih dejavnosti z 

nekaterimi  predmeti, pojavi in postopki srečajo prvič. Zato je le-te nujno tudi poimenovati, 

kar posledično vpliva na širjenje besednega zaklada. Poleg jezika se preko naravoslovnih 

vsebin pri raziskovalnih dejavnostih sočasno razvija tudi znanje matematike, ki je eden od 

ključnih elementov za uspešno učenje naravoslovja. Matematične spretnosti v naravoslovju 

lahko pri otrocih v vrtcu uporabimo pri oblikovanju množic, ugotavljanju količine, 

povezovanju količine s številom, usvajanju pojma »število« in zapisu posameznih 

vrednosti, kar pomeni, da so v naravoslovnih dejavnostih prepletena ne samo področja 

jezika in matematike, ampak tudi ostala področja kurikula. Pri vsem tem je ključni 

dejavnik otrok in njegova aktivnost, ki lahko vpliva na dinamiko učnega procesa, na 

usvajanje kakovostnega znanja in navsezadnje tudi na uspešnost dela, kar pa brez 

usmerjanja in podpore vzgojitelja ne gre. 

Spremenjen položaj otrok glede na njihovo vlogo, ki je prešla iz vloge objekta v vlogo 

subjekta, v vzgojno-izobraževalnem procesu mora biti  izražen v aktivnejšem odnosu otrok 

do vsebin in oblik dela v učnem procesu. Aktivnejši odnos otrok pa je možen le v primeru, 

če ne dominira podajanje snovi v frontalni obliki, če komunikacija ni enosmerna ter če 

znanje ni posredovano s ciljem reprodukcije. Pogoj za spremenjen položaj so spremenjeni 
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odnosi med vzgojiteljem in otrokom v vzgojno-izobraževalnem procesu. Gre za 

spodbujanje demokratične klime, v kateri prevladujejo kooperativni odnosi in medsebojno 

spoštovanje. V tem primeru vzgojitelj spodbuja otroke k aktivnemu sodelovanju, nudi jim 

čim več možnosti za aktivno in čim bolj samostojno izvajanje dejavnosti, kar pa vpliva na 

to, da se spreminja tudi vzgojiteljeva vloga (Novak, 1990: 15). 

Spremembe hitrega razvoja so opazne na družbenem, kulturnem, gospodarskem in 

tehnološkem področju. Odražajo se na vseh področjih človekovega ravnanja in prav tako v 

vlogah pedagoških delavcev. Vloga vzgojiteljev postaja vedno bolj kompleksna, 

pričakovanja javnosti do rezultatov njihovega dela pa vse višja. Vzgojitelji postajajo 

posredniki med hitro razvijajočim se svetom in otroki. Posledično se s tem pojavljajo nove 

vloge, ki zahtevajo kakovostnega vzgojitelja, ta pa naj bi kakovostno in pozitivno vplival 

na uspešnost otrok pri vključevanju v ta hitro razvijajoči se svet (Valenčič Zuljan, 2012: 6). 

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju se strinjamo, da je vzgojiteljski  poklic velikokrat 

zahteven in naporen. Od nas zahtevajo strokovnost, kjer sta vseživljenjsko učenje  ter 

učenje za osebnostni razvoj pot do uspeha. Ljudje smo različni, zato se z izzivi tudi 

spoprijemamo drugače. Imamo svoje tehnike in veščine, katerih rezultat je odvisen od 

posamezne situacije.  Moramo pa se nujno zavedati, da se je za uspešno kariero potrebno 

spreminjati in iskati nove možnosti za realizacijo zadanih si ciljev (Valenčič Zuljan, 

2012: 6). 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 UČENJE 
 

»Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, 

spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju 

podedovanih vedenjskih vzorcev«. Ta opredelitev širi področje oz. vsebino učenja in 

razmejuje pojem učenja od pojma fiziološke rasti oziroma razvoja, ki je dedno zasnovan. 

Do učenja pride na osnovi izkušenj, ob interakciji med človekom in njegovim fizikalnim in 

socialnim okoljem (UNESCO/ISCED 1993).  

 

Podobno definicijo je podala Marentič Požarnik (2000), in sicer pravi, da je učenje 

razmeroma trajna sprememba v dejavnosti in osebnosti, ki je posledica individualnih 

izkušenj ob interakciji človeka z okoljem. Učenje je v naši predstavi običajno zelo ozko 

vezano na šolsko učenje ob knjigi (največkrat si predstavljamo sedenje ob knjigi ali 

zvezku, spremljajoča čustva pa so napor, nelagodje, dolgčas, včasih tudi strah) (Marentič 

Požarnik, 2000: 9). 

Vendar je učenje mnogo več in ni le pridobivanje znanja, spretnosti in navad. Učenje v 

širšem smislu pomeni vsako progresivno spreminjanje posameznika pod vplivom izkušenj, 

torej v interakciji z okoljem in ne samo pod vplivom biološkega dozorevanja in rasti 

organizma. Učimo se govoriti, plavati, brati, računati, reševati probleme, vztrajati kljub 

porazom, učimo se ljubiti svoj jezik, svojo domovino, učimo se … (Gabrijelčič, 1985: 7). 

Že stari Kitajci so vedeli, da je »učenje veslanje navzgor po deroči reki. Stati na mestu se 

pravi nazadovati.« Danes velja to enako kot kadarkoli prej. Pridobivanje znanja postaja iz 

dneva v dan bolj usodno povezano z mnogimi poklici. Razvoj na vseh področjih  znanosti 

in  tehnike je v zadnjih letih tako napredoval, da posamezna spoznanja zelo hitro 

zastarevajo in se kopičijo nova. Zato današnji čas zahteva, da se človek uči celo življenje, 

kar pomeni, da mora spremljati stroko, mora se udeleževati različnih  seminarjev in 

spreminjati svoj način dela. To je sicer zelo zahtevno, za mnoge ljudi pa zanimivo in 

privlačno (Gabrijelčič, 1985: 7). 

Marentič Požarnikova  (2000: 9) meni, da pojem učenja pogosto povezujemo tudi z 

negativnimi čustvi. Raziskave asociacij na besedo »učenje« so odkrile dokaj negativno 

čustveno obarvanost tega pojma.  Pomembno je, katero besedo kdo uporabi, ko opredeljuje 

bistvo učenja; ali je to predvsem sprejemanje, kopičenje, pridobivanje, spoznavanje nečesa 

ali pa tudi razvijanje, spreminjanje, širjenje obzorja … V številnih raziskavah so skušali 

ugotoviti in klasificirati vrste pojmovanj učenja s perspektive tistega, ki se uči. Povzetek v 

raziskavah ugotovljenih kategorizacij pojmovanj je naslednji:  

- učenje kot kopičenje, kvantitativno povečevanje znanja;  

- učenje kot memoriranje posredovanih vsebin z namenom poznejše reprodukcije;  

- učenje kot ohranjanje, trajnejša zapomnitev dejstev, metod in postopkov z 

namenom poznejše uporabe;  

- učenje kot luščenje osebnega pomena (smisla) iz naučenega;  

- učenje kot proces ustvarjanja lastne razlage, da bi bolje razumeli resničnost, 

življenje, sebe;  

- učenje kot spreminjanje samega sebe kot osebnosti (oseba potem drugače gleda 

na pojave v svetu in tudi nase, postaja samozavestnejša ipd.).  
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V naštetih pojmovanjih učenja je bistven preskok med prvimi tremi in ostalimi pojmovanji. 

Prvim, nižjim pojmovanjem je skupen kvantitativen pogled na učenje kot povečevanje 

količine znanja, zbiranje med seboj nepovezanih spoznanj, dejstev, pojmov in teorij z 

namenom takojšnjega ali poznejšega (spominskega) obnavljanja ali tudi uporabe. Višjim 

pojmovanjem pa je skupno, da je učenje kot proces kvalitativnega spreminjanja obstoječih 

pojmov in pogledov, proces postopnega ustvarjanja smisla, globljega razumevanja, 

ustvarjanja pomena in novih povezav. To pomeni, da znamo več, da gledamo na stvari 

drugače in da se ob tem tudi sami celovito spreminjamo (Marentič Požarnik, 2000: 9). 

Že dolgo velja, da se ne učimo več samo v šoli in v mladih letih, temveč vse življenje in v 

različnih okoliščinah. Učimo se v različnih vlogah: kot posamezniki, zaposleni, družinski 

člani, predstavniki širše skupnosti in drugi. Včasih izhajajo motivi za učenje iz lastne 

notranje motivacije, čistega veselja do učenja, vedoželjnosti, hotenja po spoznavanju 

novega. Pogosto pa razlogi, ki nas spodbudijo, da se ponovno vključujemo v 

izobraževanje, prihajajo od zunaj. Delodajalci, družinski člani, različne druge skupnosti, v 

kateri živimo in ustvarjamo, vsi pričakujejo od nas znanje,  usposobljenost in potrebne 

osebnostne lastnosti, ki pa se morajo glede na hitri razvoj tudi intenzivno razvijati 

(Možina, 2003: 7). 

Mednarodna komisija o izobraževanju za enaindvajseto stoletje, ki ji je predsedoval 

Jacques Delors (1996), je zapisala, da je koncept učenja vse življenje tisti ključ, ki daje 

dostop do enaindvajsetega stoletja. Ta presega tradicionalno razlikovanje med začetnim in 

nadaljevalnim izobraževanjem. Povezuje se z nekim drugim konceptom, konceptom učeče 

se družbe, kjer vsaka stvar ponuja priložnost za učenje in kjer vsakdo polno izkorišča svoje 

potenciale. Poročilo komisije pravi, da je učenje skriti zaklad  in  poudarja pomembnost 

štirih stebrov izobraževanja (Confintea, 1998: 14): 

- učiti se, da bi vedeli: poudarja se razvoj mišljenja, spomina in pozornosti;  

- učiti se, da bi znali delati: poudarjajo se kompetence; 

- učiti se, da bi znali živeti skupaj: poudarjajo spoštovanje in razumevanje drugih 

ljudi ter  vrednot; 

- učiti se, da bi znali biti: poudarjajo se razvoj osebnosti ter neodvisno, razsodno in 

odgovorno ravnanje. 

Po Delorsu (1996) je posebej pomemben četrti steber, ki govori o učenju, da bi znali biti. 

Odkrivanje drugih nujno poteka s spoznavanjem samega sebe in nas usmerja k nenehnemu 

ozaveščanju in reflektiranju različnih razsežnosti delovnih situacij ter tako k osebnostni in 

strokovni rasti. Spoznavanje in razvijanje samega sebe je pomembna naloga vsakega 

posameznika, če želi uspešno vstopati v socialno interakcijo z drugimi. Le osebnostno in 

strokovno zrel posameznik je lahko enakovreden in ustvarjalen član skupine, ki bo polno 

prispeval k doseganju skupnih ciljev. Po mnenju Delorsa (1996) mora izobraževanje 

prispevati k celovitemu razvoju vsakega posameznika, k njegovemu duševnemu in 

telesnemu razvoju, čustvovanju, smislu za lepoto, k osebnostni odgovornosti in duhovnim 

vrednotam. Vsem človeškim bitjem mora biti omogočen razvoj neodvisnega, kritičnega 

mišljenja in oblikovanja lastne presoje (Polak, 2008: 29). 

Razlike med tradicionalnimi in novejšimi pogledi na učenje, ki upoštevajo izzive 

prihodnosti Marentič Požarnikova (2000: 282) povzema takole: 

- pri učenju niso pomembne le vsebine, ki jih učimo in naučimo, temveč tudi sam 

proces učenja (iskanja, razmišljanja, reševanja problemov) in strategije učenja, ki 

jih s tem pridobimo (»učenje učenja«), 
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- učenje ni le spoznaven, temveč hkrati tudi čustveno obarvan proces; ob učenju 

hkrati z razmišljanjem in delovanjem razvijamo svoja čustva in odnose; pozitivna 

čustva v učni situaciji pa večajo interes in motivacijo, 

- učenje ni le individualen, temveč tudi socialen proces; v skupinskem sodelovanju, 

interakciji in dialogu luščimo pomen naučenega, 

- učenje ni le sprejemanje pripravljenega znanja, temveč tudi postavljanje in 

preverjanje domnev, vključevanje domišljije, postavljanje vizij, 

- učenje ni le sprejemanje objektivnega znanja in resnic drugih, temveč je samostojna 

aktivna konstrukcija idej in ustvarjanje lastnega znanja, 

- učenje ni le urejen linearen, zaporeden proces, ki zajema analitično zaporedno 

mišljenje; velikokrat poteka večsmerno, neurejeno, na videz kaotično; zajema tudi 

sistemsko in intuitivno mišljenje, ki je določeno s cilji in se opira na opažanje 

celote ter na interdisciplinarno povezovanje,  

- napake niso »tabu«, temveč normalna sestavina vsakega pravega učenja, 

- namen učenja ni le pridobitev disciplinarno zamejenih spoznanj, temveč 

medpredmetno in z življenjskimi problemi in izkušnjami povezanega znanja, 

- merilo uspešnega učenja ni le (testno izmerjena) količina znanja, temveč kakovost 

pridobljenega znanja (globlje razumevanje pojavov, uporabnost v novih 

okoliščinah, ustvarjalnost) hkrati s kakovostjo samega učenja. 

Pri učenju pa je poudarjen antropološki kontekst, ki presega družbeno-namenskega s tem, 

da postavlja v ospredje posameznika in temelji na njegovih potrebah in lastnih dejavnostih, 

kar ne pomeni, da v procesu niso upoštevane tudi družbene potrebe. Učenje poteka povsod, 

zajema vse položaje, okoliščine in priložnosti; vsebine se prepletajo in niso tako načrtno 

usmerjene na predmet. Postalo je del življenja, je prožno in traja vse življenje. Učimo se 

tudi drug od drugega, ne le pod strokovnim vodstvom (Jelenc, 1998: 43).  

 

1.1 Izobraževanje odraslih 
 

Opredelitve izobraževanja odraslih so se spreminjale. Unesco je leta 1976 sprejel 

opredelitev, ki izobraževanje odraslih označuje kot celoto organiziranih izobraževalnih 

procesov katere koli vsebine, stopnje, metod, formalno ali drugačno, ki bodisi nadaljujejo 

ali nadomeščajo začetno izobraževanje v šolah. V teh procesih razvijajo osebe, ki jih v 

posameznih družbah štejejo za odrasle, svoje sposobnosti, bogatijo znanje, izboljšujejo ali 

spreminjajo poklicno usposobljenost, stališča, vedenje, da se bodo polnovredno osebnostno 

razvijale in sodelovale pri oblikovanju socialnega, kulturnega in gospodarskega razvoja 

(Ličen, 2006: 16). 

Izobraževanje odraslih je področje, o katerem se v zadnjem desetletju veliko govori. V 

večini strateških dokumentov po svetu in tudi v Sloveniji je označeno kot prednostno 

področje nacionalnega pomena. Ker gre za izrazito interdisciplinarno področje, si ga poleg 

andragogov v svojem pisanju in govorih izposojajo tudi gospodarstveniki, politiki, 

psihologi, sociologi in drugi. Poudarjajo, da moramo postati družba znanja, v kateri je 

treba vlagati v razvoj ljudi. Čeprav se izobraževalcem odraslih kar pogosto zazdi, da se 

besede, zapisane v tovrstnih strateških razvojnih dokumentih, uresničujejo prepočasi, 

ostaja neizpodbitno dejstvo, da dobiva izobraževanje v družbi vse večje razsežnosti 

(Možina, 2003:7). 

Odrasli udeleženci se navadno vključujejo v izobraževanje po svoji izbiri. Potem ko se 

odločijo za vključitev v izobraževanje, imajo jasne specifične cilje, ki so povezani z 
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njihovimi potrebami, bodisi da so le-te povezane s pridobivanjem novih poklicnih 

spretnosti in znanja, zadovoljitvijo intelektualne radovednosti ali pa zgolj s potrebo po 

ustvarjanju novih družbenih vezi in vključitvijo v novo obliko druženja. Odrasli 

pričakujejo, da bodo izobraževalne izkušnje, ki jih bodo pridobili, omogočile zadovoljitev 

njihovih interesov, potreb in pričakovanj. Pri odraslih, ki se vključujejo v izobraževanje, je 

značilno, da se vključujejo iz lastne motivacije, želje po učenju in prepričanosti o 

uporabnosti pridobljenega znanja (Možina, 2003: 27). 

Potemtakem izobraževanje odraslih zajema vse dejavnosti, v katerih sodelujejo odrasli z 

namenom, da bi pridobili znanje, spretnosti, oblikovali stališča in vrednote. V teh 

opredelitvah je zajeto izobraževanje, ki je organizirano z namenom, da se odrasli učijo. V 

svetu hitrih sprememb pa je pozornost usmerjena tudi na tisto učenje, ki se dogaja 

samostojno, priložnostno, izkušenjsko, ob spremembah sredi vsakdanjega življenja. 

Koncept izobraževanja je dopolnjen s konceptom učenja, ki ga poimenujejo različno 

biografsko, izkušenjsko, doživljajsko in priložnostno. Lengrand (1978, v Ličen, 2006: 17) 

zapiše, da je izobraževanje odraslih učenje, s katerim se človek moralno, intelektualno in 

čustveno dopolni.  Draper (1998, v Ličen, 2006: 17) pa pravi, da izobraževanje odraslih 

pomeni vse dejavnosti, ki omogočajo učenje odraslih. Potemtakem izobraževanje temelji 

na posameznikovih potrebah in je povezano s socialnim, političnim in kulturnim 

kontekstom, v katerem poteka, kar pomeni, da je potrebno organizirati čim več možnosti za 

učenje. Lahko jih oblikujejo izobraževalne ustanove, prostovoljne organizacije, vladne 

organizacije, verske ustanove in podjetja (Ličen, 2006: 17). 

V slovenskem prostoru se je do sedaj dodobra uveljavila klasifikacija področij 

nadaljevalnega izobraževanja ali izobraževanja odraslih, ki jih Možina (2003: 48) uvrsti v 

štiri temeljne kategorije:  

- formalno izobraževanje za pridobivanje javno priznane stopnje splošne izobrazbe, 

- formalno izobraževanje za pridobitev javno priznane stopnje strokovne ali poklicne 

izobrazbe,  

- neformalno splošno izobraževanje, 

- neformalno izobraževanje za poklic ali delo. 

Gre za klasifikacijo po namenu izobraževanja, ki omogoča pridobivanje javno priznane 

stopnje izobrazbe ali usposobljenosti ali pa za opravljanje poklica, poklicnega dela ali za 

druge splošne človekove potrebe.  

Tudi ko je leta 1997 Unesco sprejel Hamburško deklaracijo, je izobraževanje odraslih 

označil kot spekter nenehnih učnih procesov, formalnih ali drugačnih, kjer ljudje, ki jih 

družba, kateri pripadajo, šteje za odrasle, razvijajo svoje zmožnosti, si bogatijo znanje in 

izpopolnjujejo svoje tehniške  ali strokovne sposobnosti ali pa jih usmerjajo v nova 

področja, da bi tako zadostili svojim potrebam ali potrebam družbe, v kateri živijo. Učenje 

odraslih zajema formalno in nadaljevalno izobraževanje, neformalno učenje in paleto 

vsakdanjega in naključnega učenja, ki je na voljo večkulturni učeči se družbi, kjer 

priznavajo prijeme, ki temeljijo na teoriji in praksi (Confintea, 1998: 2). 

Nova zasnova izobraževanj odraslih je izziv obstoječi praksi, ker zahteva učinkovito 

povezovanje  med formalnimi in neformalnimi sistemi, inovativnost, ustvarjalnost in 

gibkost. Take izzive bi morali v izobraževanju odraslih sprejemati z novimi pristopi 

(Confintea, 1998: 5). 

Glede na veliko raznolikost področja izobraževanja odraslih in različne kontekste, v katerih 

se udejanja, je le-to v različnih državah po svetu zelo različno strukturirano. Da bi kljub 
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raznolikosti zaobjeli tipične oblike, si lahko pomagamo s Coombijevo (1985, v Možina, 

2003: 46) kategorizacijo formalnega, neformalnega in informalnega izobraževanja. V 

skladu s takšno kategorizacijo je:  

- formalno (formal) izobraževanje odraslih tisto izobraževanje, ki je 

institucionalizirano navadno kot del obstoječega izobraževalnega sistema. Sem 

spadajo nadaljnje visokošolsko izobraževanje, poklicno in tehnično izobraževanje, 

kamor se vključujejo odrasli, javni programi pismenosti ipd. Formalno 

izobraževanje odraslih je močno vezano na standarde znanja, ki so strukturirani in 

postavljeni s strani države v njihovih strateških ciljih in so kot taki osnova za 

pridobivanje javnoveljavne listine, 

- neformalno (informal) izobraževanje je bolj odzivno na lokalno okolje in izkazuje 

skrb za reševanje socialne neenakosti ter je pogosto usmerjeno k ozaveščanju 

udeležencev in motiviranju le-teh za dejavno vključevanje v družbene akcije. V 

Sloveniji tako ministrstvo, pristojno za šolstvo podpira dejavnosti neformalnega 

izobraževanja, kot so npr. tečaji, študijski krožki, borze znanja, središča za 

samostojno učenje … V tovrstnih oblikah izobraževanja si odrasli pridobivajo 

sposobnosti, kot so: komunikacijske sposobnosti, sodelovalno učenje, spretnosti 

samostojnega učenja in načrtovanje lastnega izobraževanja in učenja, ki je vse 

pomembnejše tudi za zaposlitev, ima pa zadnje čase  s financiranjem kar nekaj 

težav, 

- priložnostno (informal) izobraževanje odraslih je spontano, nestrukturirano učenje, 

ki poteka v posameznikovem vsakdanjem življenju doma, v soseski, na vrtčevskem 

igrišču, na delovnem mestu, v knjižnicah, muzejih in po množičnih občilih. Combs 

(1985) trdi, da gre za učenje, ki poteka ves čas človekovega življenja, učna okolja 

naj bi bila namenjena starejšim in naj bi vsebovala povečan dostop do knjig, revij, 

računalnikov, kar bi posledično vplivalo na večjo razgledanost in navsezadnje na 

razvoj sposobnosti. 

Ličen (2006) pravi, da je za formalno izobraževanje značilna jasna vsebinska in časovna 

struktura, ima formaliziran vpis in zaključek, vlogi učitelja in udeleženca sta jasno 

opredeljeni, vodi do pridobitve stopnje izobrazbe, ki je javno veljavna. Za razliko od 

formalnega izobraževanja se neformalno izobraževanje hitro odziva na potrebe ljudi, a ne 

daje formalnih nazivov. Vse dejavnosti so namerne in imajo začrtane cilje, vsebine pa so 

izbrane z nekega področja ali spretnosti. Za razliko od prejšnjih dveh izobraževanj je 

priložnostno učenje tisto, ki zajema vse dejavnosti, ki spodbujajo spremembo, implicirajo 

učenje, vendar niso namerno pripravljene kot izobraževalne dejavnosti, nimajo oblikovanih 

izobraževalnih ciljev, izbranih vsebin in načrtovanih metod (Ličen, 2006: 149–150). 

Pri odraslih, ki se vključujejo v izobraževanje je značilno, da se vključujejo iz lastne 

motivacije, želje po učenju in prepričanosti o uporabnosti pridobljenega znanja (Možina, 

2003: 27). 

Možina (2003: 7) meni, da se odrasli pogosto vključujejo v izobraževanje predvsem zaradi 

lastne motivacije, želje po učenju in prepričanosti o uporabnosti pridobljenega znanja. 

Vključenost v mednarodni projekt Fibonacci je bila priložnost za tiste, ki se zavedajo, da z 

neformalnim izobraževanjem poleg zgoraj navedenih pridobitev tudi lažje obvladujejo 

tveganje, ki jih prinaša življenje v sodobni družbi. 
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1.2 Oblike izobraževanja odraslih 

 

Pri izobraževanju sta vloga in dejavnost posameznika določeni od zunaj; v ospredju je 

pridobivanje znanja, spretnosti in navad itn. Učenje, ki poteka v procesu, ki je praviloma 

uradno (ni pa nujno), je opredeljeno s cilji, normirano, strukturirano, predmetno usmerjeno 

od zunaj. Proces pridobivanja znanja se strokovno organizira in nadzoruje ga praviloma 

predavatelj preko vsebin. Za ta proces je značilno, da poteka usklajeno z družbenimi 

razmerami (Jelenc, 1998: 43). 

Pri načrtovanju organizacijske oblike Ličen (2006) pravi, da udeleženci izbirajo med 

različnimi možnostmi. Pogoste oblike so seminar, tečaj, študijski krožki, konferenca, 

sestanek, strokovno srečanje, forumi in usposabljanje ob delu. Razvrščajo jih med različne 

kategorije, kot so individualno organizirano izobraževanje, izobraževanje v majhnih 

skupinah, izobraževanje v velikih skupinah in izobraževanje na daljavo. Sem sodijo tečaji, 

seminarji in e-izobraževanje, ki jih bomo opisali v nadaljevanju (Ličen, 2006: 113–114). 

Tečaji so skupinska oblika izobraževanja odraslih in obsegajo veliko frontalnega dela, kot 

so  predavanja ali demonstracije. Uporabljajo se, ko ima skupina malo časa, podatkov pa je 

veliko in so že urejeni v sistem znanja ali oblikovani v niz spretnosti ter je mogoča 

transmisija, prenos informacij in njihova uporaba. Učitelji najprej seznanijo udeležence s 

posameznim postopkom, sledijo mu demonstracije ali pa pogovori, ki se nanašajo na 

prednosti postopka v primerjavi z že znanimi. Nato sledijo dejavnosti, s katerimi 

udeleženci pridobijo spretnosti in jih utrdijo. V praksi se kaže, da tečaji niso več tako ostro 

povezani s predavanji, temveč obsegajo vedno več tako imenovanih aktivnih metod (prav 

tam). 

Seminarji so prav tako skupinske oblike in se uporabljajo takrat, ko se skupine srečujejo z 

novostmi, ki še niso jasno strukturirane, bolj se prilagajajo udeležencem in želijo 

spodbuditi aktivnost in samostojnost udeležencev. Pogosto pomenijo le del širšega 

programa izobraževanja kjer se zajema uporaba različnih virov za učenje, kar pomeni, da 

se skupina sreča in še bolj obogati samostojni študij s skupinskim delom. Uvodničar je 

lahko udeleženec ali gostujoči strokovnjak, ki ponudi izhodišče za pogovor ali pa razpravo. 

V seminarju naj bi bile izkušnje, stališča, mnenja udeležencev izhodišče za učenje – so 

učna vsebina, ki se ob drugi učni vsebini preveri (Ličen, 2006: 113–114). 

E-izobraževanje pa sodi v oblike izobraževanja na daljavo, ki je danes postalo zelo 

aktualno in to predvsem zaradi časa, ki si ga za učenje lahko koordinira vsak sam (prav 

tam). 

Kombinirano učenje je nadaljnji razvoj e-izobraževanja in tradicionalnega »face to face« 

izobraževalnega sistema in vsebuje kombinacijo več pristopov k učenju, vključujoč 

različne metode, tehnologije, medije in okolja. Tipično e-izobraževanje uporablja 

elektronske medije, sredstva in postopke v različnih oblikah (www.cvzu-

pomurje.si/egradiva/ucimo_se_uciti/kombinirano_uenje.htm): 

-  učenje, ki temelji na spletnem izobraževanju,  

-  učenje, ki temelji na računalniškem učenju, 

- virtualne učilnice,  

- digitalno sodelovanje,  

- spletni seminarji.  

 

http://www.cvzu-pomurje.si/egradiva/ucimo_se_uciti/kombinirano_uenje.htm
http://www.cvzu-pomurje.si/egradiva/ucimo_se_uciti/kombinirano_uenje.htm


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Pavlic Štefanija; magistrsko delo 

 

-9- 
 

Glede na praktično uporabo naj bi pred uporabo kombiniranega učenja upoštevali 

naslednje dejavnike:  

- učenčeve prednosti, 

- čas, ki ga imamo na razpolago za učenje,  

- dostopnost do tehnologije,  

- razpoložljivost virov izobraževanja,  

- rezultate zahtevanih storitev. 

 

Proces pridobivanja znanja se strokovno organizira in nadzoruje ga praviloma predavatelj 

preko vsebin. Za ta proces je značilno, da poteka usklajeno z družbenimi razmerami 

(Jelenc, 1998: 43). 

Jelenc (1998: 43) meni, da je proces pridobivanja znanja strokovno organiziran in ga 

praviloma nadzorujejo predavatelji preko vsebin, ki v ospredje postavljajo pridobivanje 

znanja, spretnosti in navad. V okviru mednarodnega projekta Fibonacci so se oblikovali, 

vpeljevali in preverjali procesi razširjanja raziskovalnega učenja in učnih metod 

naravoslovja, s katerimi so se pridobivala znanja z lastno aktivnostjo, kar pomeni, da so se  

hkrati razvijale spretnosti in navade. 

 

 

1.3 Metode izobraževanja odraslih 

 

V izobraževanju odraslih se je razvilo mnogo metod. Nekatere so se prenesle iz vzgoje in 

izobraževanja otrok, druge so se razvile ob preučevanju načinov učenja v odraslosti. 

Andragogi uporabljajo zelo različne metode; od igre vlog, simulacije, razprave do 

predavanja. Predavanje in diskusija sta predvsem klasična akademska pristopa, ki sta med 

ostalimi najpogosteje uporabljena. Metoda primera, projekti in akcijsko učenje pa so 

predvsem metode, namenjene odraslim. V nadaljevanju so  natančneje opisani (Ličen, 

2006: 121). 

1. Predavanje je metoda, ki jo uporabljajo z drugimi metodami in je pri izobraževanju 

odraslih navadno v uvodnem delu izobraževanja. Pri predavanju je poudarek na 

pojasnjevanju teoretskih konceptov, podajanju sistematično urejenih  podatkov, manj pa na 

razvijanju komunikacije ali drugih spretnosti (prav tam).  

Na izobraževalnih delavnicah, ki so se izvajale v okvirih projekta Fibonacci, je bilo 

predavanje v uvodnem delu, in sicer, tako kot meni Ličen (2006: 121),  so se v tem delu 

pojasnili naravoslovni pojmi in s predstavili načini zbiranja podatkov, s katerimi naj bi 

operirali ta dan.  

2. Diskusija je prav tako v izobraževanju odraslih zelo pogosta metoda. Odrasli preverjajo 

veljavnost vsebin, o katerih se učijo, nasprotujejo ali poglabljajo svoje znanje. Pri tem 

uporabljajo svoje znanje, izkušnje in poglede na stvari, o katerih se učijo. Diskusija se 

oblikuje po načelu enakopravnosti udeležencev in v konstruktivnem, zaupljivem vzdušju, a 

je treba paziti, da se ne oddalji od postavljenih ciljev. Pri učenju z diskusijo se udeleženci 

prek pogovora učijo in tudi spoznavajo na osnovi izbranega problema. Poteka v osmih 

stopnjah, ki se odvijajo v določenem zaporedju, in sicer od seznanjanja med seboj, preko 

pojasnitev terminov, glavnega sporočila besedila, razprave o podtemah, povezave s svojih 

izkušenj z izkušnjami drugih, do ovrednotenja predstavljene teme in svojega dela (Ličen, 

2006: 121–122).  
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Med izvajanjem izbranih delavnic projekta Fibonacci,  je po zaključku posamezne naloge 

vedno prišlo do diskusije, ki je bila spodbujena,  bodisi s strani predavatelja bodisi s strani 

udeležencev. Vsi udeleženci so imeli možnost izraziti in izmenjati svoje izkušnje, mnenja 

in  vrednotenje. Diskusija je potekala tudi po zaključeni delavnici, kjer je prav tako prišlo 

do izmenjave mnenj, na osnovi katerih so bili oblikovani sklepi. 

3. Metoda primera je učinkovita v izobraževanju odraslih, ker sledi dialektičnemu 

mišljenju v odraslosti, kar pomeni da zapleti nimajo ene same rešitve, temveč so vedno 

možne različne opcije. V ospredju je resnični dogodek, ki je blizu življenjskim situacijam 

udeležencev. Predstavitev primera je urejena tako, da je provokativna in vodi v 

razmišljanje, zahteva analizo dejstev in okoliščin ter iskanje podatkov za reševanje 

problema. V praksi se uporabljata dva tipa primerov. Prvi primer je študijski primer, kjer je 

cilj analizirati podatke in situacijo ter poiskati podobne primere v življenju. Drugi primer 

pa je situacijski primer, kjer se povezujejo razni vplivi v dani situaciji in simulirajo  učinki 

ob različnih odločitvah. Torej problema ne analizirajo le na verbalni ravni, temveč ga 

doživijo (Ličen, 2006: 123–124).  

Z metodo primera smo se imeli možnost srečati tudi v okviru projekta Fibonacci. Čeprav je 

bila delavnica vodena, so imeli vsi udeleženci možnost, da svoje mnenje izpostavijo, se o 

njem pogovorijo in ne le poiščejo možne rešitve, temveč, kot meni Ličen (2006: 123–124), 

jih tudi doživijo. 

4. Projekti kot metoda so primerni zlasti takrat, ko ni treba formalno ocenjevati usvojenega 

znanja, ki je vnaprej določeno po vsebini in strukturi. Pri projektnem delu namreč ne 

moremo že v začetku natančno predvideti, česa se bodo udeleženci naučili. V povezavi s 

projektnim delom pa tudi z drugimi pristopi, ali pa kot samostojne metode, so zanimivi 

tudi študijski obiski, ekskurzije, ki lahko predstavljajo izhodišče za učenje in so izhodiščna 

izkušnja, ki bolje poveže  udeležence v skupini. Zato jih lahko uporabimo v različnih fazah 

učnega procesa. Drugačen od metode primera je izobraževalni projekt, projekt učeče 

skupine ljudi, ki jih združujejo skupni cilji, in sicer tako, da je vsak posameznik odgovoren 

za to, da doseže svoje učne cilje in da sodeluje z drugimi v doseganju njihovih. Dogajajo se 

v mreži udeležencev, ki niso nujno v istem prostoru. Učitelj ima v tem primeru vlogo 

koordinatorja, učni proces pa ni linearen, cilji niso začrtani vnaprej, marveč se postavljajo 

sekvenčno. Načini srečevanja posameznikov in povezovanja učenja ter znanja so različni 

ter postajajo vedno bolj zanimiv način učenja (Ličen, 2006: 126–127). 

Projekte kot metodo učenje so udeleženci projekta Fibonacci izvajali v vrtcih, in sicer na 

osnovi znanj, ki so jih pridobili na naravoslovnih delavnicah. Sledila so poročila o 

izvedenih delavnicah, posamezni primeri pa so objavljeni v publikaciji, ki je izšla ob 

zaključku projekta. Strinjamo se z mnenjem Ličenove (2006: 126–127), ki pravi, da na 

začetku projekta ne moremo natančno predvideti, česa se bomo ob izvajanju določenih tem 

naučili. Sodeč po poslanih poročilih, so imeli udeleženci, kljub enaki temi in metodi 

učenja, različne izkušnje, kar dela raziskovalni način učenja še bolj zanimiv. 

Bistvena značilnost projektno izvajanega učnega dela je v izbiri tem, ki so vzete iz 

vsakdanjega življenja. Gre za reševanje resničnih problemov. S tem dobijo tako izbrane 

teme za sodelujoče udeležence pomen in smisel. Končni namen aktivnosti v okviru 

projektnega dela je konkretni proizvod z določeno vrednostjo, to je produkt, ki ga je 

mogoče predstaviti in uporabiti. Ob tako izbranih temah so namreč najbolj cenjene 

aktivnosti, ki imajo praktični značaj in ki omogočajo udeležencem neposredno 

pridobivanje izkušenj, znanj in spoznanj. Zato so pogosto dobrodošle oblike dela in 

dejavnosti, ki so izven  prostorov, npr. projekt »Gozd« (Novak, 1990: 22). 
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Glede na to, da vsebujejo projektne naloge praviloma tematiko iz življenjske situacije in je 

vsem udeležencem končni produkt projekta skupni cilj, je za udeležence pomembno, da 

postavljeni cilj dosežejo z uporabo čim večjega števila svojih čutil: oči, ušes, rok, nosu in 

jezika, da bi povečali učinkovitost učenja, meni Gudjons (1986, v Novak, 1990: 32 ). 

Značilno za projektno delo je, da povezuje in združuje umsko in telesno delo, mišljenje in 

aktivnost, šolo in življenje, konzumiranje in produciranje, teorijo in prakso. 

V projektnem učnem delu Marentič Požarnik (1987, v Novak, 1990: 33) zelo jasno izraža 

Kolbov ciklični proces učenja, v katerem se vrstijo in prepletajo štiri aktivnosti ne glede na 

starost udeleženca in sicer: 

- konkretna izkušnja, 

- razmišljajoče opazovanje, 

- abstraktna konceptualizacija, 

- aktivno eksperimentiranje. 

 

Te stopnje učnega ciklusa se pokrivajo delno ali v celoti z etapami projektnega učnega 

dela. Tako lahko izkušnja, ki so jo udeleženci pridobili o nekem pojavu pri pouku ali v 

vsakodnevnem življenju, predstavlja izhodišče za koncipiranje zamisli akcije, ki jo želijo 

izvesti s projektom. Lahko pa se projekt prične z razmišljajočim opazovanjem nekega 

pojava in se konča s konkretno izkušnjo, do katere udeleženci pridejo prek aktivnega 

eksperimentiranja v izvedbeni etapi projekta. 

 

Tudi v primeru projekta Fibonacci se je proces učenja pričel z razmišljajočim 

opazovanjem, nadaljeval z eksperimentiranjem in končal s konkretno izkušnjo. Zato 

menimo, da je izobraževanje udeležencev projekta potekalo po stopnjah  Kolbovega 

cikličnega  procesa učenja, kot ga opisuje Novak (1990: 33).   
 

 

1.4 Značilnosti učenja v odrasli dobi 

 

Glede na starost bi lahko opredelili predvsem tri velike skupine odraslih, in sicer mlajše 

odrasle, odrasle in starejše odrasle. Za izobraževanje odraslih je pri tem značilno, da se 

zelo pogosto dogaja, da se v istem izobraževalnem  programu srečujejo udeleženci zelo 

različnih starosti. Prav zaradi tega se pojavljajo raznovrstne individualne delovne in 

življenjske izkušnje, ki imajo na različnih stopnjah kognitivnega razvoja različna 

pričakovanja in zahteve  do določenega izobraževanja (Možina, 2003: 33). 

Odrasli, ki se vključujejo v izobraževanje, imajo za seboj različne poti osebnega in 

profesionalnega življenja. Zupančič (2001, v Možina, 2003: 33) navaja, da nastajajo v 

obdobju odraslosti kakovostne in nekatere količinske spremembe v kognitivnem delovanju 

ljudi. Bistvene in kakovostne spremembe nastanejo predvsem:  

- v zgodnji odraslosti (med približno prvo polovico dvajsetih in prvo polovico 

štiridesetih let), 

- v  srednji odraslosti (med približno sredino štiridesetih let do sredine šestdesetih 

let). 

 

Način mišljenja se v tem dolgem obdobju večkrat strukturno preoblikuje. Oblikujejo se 

načini mišljenja, ki so kakovostno drugačni od konkretno in abstraktno logičnega, vezani 

predvsem na konkretni socialni koncept, v katerem odrasli delujejo. Posamezniki 

pridobivajo razvojno naprednejša oziroma kompleksnejša spoznanja na specifičnih 
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področjih miselnega delovanja, to pa pomembno vpliva na hitrost procesiranja informacij 

in ustvarjalnosti. Poleg tega nastajajo v odraslosti nekatere količinske spremembe v 

mentalnih sposobnostih, kar pomeni, da se nekatere umske sposobnosti zvečajo, druge 

upadejo, nekatere pa se ohranijo v pozno starost (Možina, 2003: 23).  

Večja količina znanja in izkušenj pri odraslih je lahko dvorezen meč, in sicer na eni strani 

predstavlja prednost, na drugi strani pa slabost, zlasti kadar je potrebno hitro reagiranje. 

Čim več znanja imaš, tem počasnejši si pri dodajanju novih informacij. Pri reševanju 

problemov potrebujejo starejši več časa, da poiščejo ustrezne informacije, razen če imajo 

znanje zelo sistematično, hierarhično urejeno. Starejši so običajno slabši tudi pri reševanju 

nalog izbirnega tipa, saj potrebujejo več časa, da izmed množice informacij izberejo 

ustrezno (Marentič Požarnik, 2000: 150). 

Kakovostne spremembe, meni Zupančič (2000, v Možina, 2003: 23), v kogniciji odraslih 

potekajo na področju strukture mišljenja in v smeri specifičnega spoznanja. Odrasli spozna 

in upošteva multiplost resnic in rešitev v vsakodnevnih okoliščinah (zlasti socialnih), v 

katerih deluje; pri tem se nagiba k integraciji logike z omejitvami v realnosti ter postaja 

strpen do neskladnosti med idealnimi in realno mogočimi rešitvami problemov. 

Razmišljanje in reševanje intelektualnih nalog veže na vsakdanji življenjski kontekst, 

prizadeva si pridobiti spoznanja na razmeroma ozkem področju, na katerem deluje v 

vsakdanjem življenju. Kar pomeni, da po eni strani zapira svoje opcije, po drugi strani pa 

odpira svoje kognitivne kompetence (Možina, 2003: 23). 

Sternberg (1992, v Marentič Požarnik, 2000: 150) meni, da je ključ razumevanja 

inteligentnosti pri odraslih v razliki med reševanjem abstraktnih, akademskih in 

življenjskih problemov ter, da abstraktno-logično mišljenje, kot ga opredeljuje Piaget, je v 

pomoč predvsem pri reševanju prvih problemov v otroštvu; življenjski in poklicni 

problemi pa zahtevajo drugačne sposobnosti, in sicer: 

- ugotoviti, kje je problem in ga opredeliti, 

- na osnovi nepopolnih, pogosto nasprotujočih si informacij poiskati najboljšo 

rešitev, 

- upoštevati najrazličnejše okoliščine, npr. pri reševanju okoljskih problemov 

upoštevati zdravstvene, socialne, ekonomske, estetske, etične …, 

- shajati brez enoznačne povratne informacije o pravilnosti izbrane rešitve. 

Zupančič (2001, v Možina, 2003: 23) prav tako meni, da kakovostne spremembe v odrasli 

dobi potekajo od dualistične k relativistični in dialektični usmerjenosti mišljenja. 

Dualistični (absolutni) način mišljenja prevladuje med mladostniki in na prehodu v 

zgodnjo odraslost, v ospredje pa postavlja prepričanje o objektivni naravi spoznanja. 

Posameznik realnost pojmuje kot fiksno in nespremenljivo. Objektivno spoznanje o 

realnosti skuša doseči tako, da jo razgradi na temeljne sestavine in proučuje delovanje 

njenih posameznih delov. To naredi z racionalno refleksijo (formalizem) in z natančnim ter 

sistematičnim opazovanjem (mehanicizem). Da bi razumel celoto, neko temeljno resnico 

(pravilno rešitev) abstrahira na podlagi analize posameznih delov. Spoznanje razume kot 

zgrajeno iz ločenih enot ali njegovih prepričanj, resničnost pa primerja tako, da jo deli na 

dobro in slabo ali pa na pravilno in napačno, pri čemer išče vzrok za konflikt, ki je prekinil 

stabilnost v našem življenju  (Možina, 2003: 23). 

Relativistično mišljenje  prevladuje v obdobju zgodnje odraslosti in temelji na spoznanju, 

da nobena izmed mogočih rešitev problema ni absolutno pravilna, resnična, dobra. Odrasli 

posameznik spozna, da na mišljenje ljudi in njihovo reševanje problemov v realnem 

življenju vpliva mentalni okvir misleca, ki pa je odvisen od socialno-kulturnih in 
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zgodovinskih razmer, v katerih živi, od specifičnih okoliščin, v katerih se problem 

pojavlja, in od človekovega subjektivnega sistema prepričanj in spoznanj. Posameznik 

razume spoznanje in rešitve, utemeljene z okvirom misli, pri oblikovanju rešitev opusti 

možnost doseganja absolutne resnice (pravilnega odgovora) ter oblikuje multiple rešitve, 

od katerih je vsaka le relativno pravilna in odvisna od posamičnega konteksta v vsej svoji 

kompleksnosti.  Spoznanje postane subjektivno pravilno, posameznik pri oblikovanju  

rešitev upošteva specifičnost posameznih kontekstov, v okviru katerih razmišlja z različnih 

položajev oziroma zornih kotov. Protislovja, ki jih posameznik spoznava v vsakdanjem 

življenju, razume kot naravno in stalno značilnost resničnosti, saj lahko spoznanja o tem 

pripeljejo ter vodijo do enako veljavnih rešitev nekega problema, vendar odvisno od 

specifičnega konteksta, ali s posebnega zornega kota (Možina, 2003: 24). 

Dialektično mišljenje pa se oblikuje šele po obdobju relativizma, kar pomeni, da na tej 

stopnji posameznik razvije razumevanje, in sicer da vsaka rešitev, ideja, resnica ali teza 

implicira tudi svoje nasprotje ali antitezo. Dialektično mišljenje vsebuje pozornost 

sočasnega upoštevanja teze in antiteze ter pomeni integracijo absolutnega in 

relativističnega mišljenja. Posameznik integrira individualna prepričanja in izkušnje z 

ugotovljenimi nedoslednostmi in protislovji tako, da nepretrgoma oblikuje (razvija) nove 

rešitve. Spozna namreč, da je treba rešitve problemov neprestano dopolnjevati in revidirati 

(preveriti ustreznost, spremeniti) z uporabo na novo pridobljenih informacij (Možina, 

2003: 24). 

Ko govorimo o razvijanju mišljenja, je koristno razlikovati med različnimi vrstami 

mišljenja, npr. med ustvarjalnim in kritičnim na eni strani ter med analitičnim in mrežnim 

mišljenjem na drugi strani. Slednje se opira na spoznavanje celote in zapleteno 

součinkovanje v njej, na lastnosti celovitih vzorcev. Ustvarjalno mišljenje je tisto, ki ob 

določenem problemu išče različne poti, ideje in rešitve (divergentno, lateralno mišljenje). 

Kritično mišljenje pa primerja in vrednoti dane ideje z vidika logičnosti, uporabnosti, 

zanesljivosti, koristnosti pa tudi podmen, stališč in vrednot, ki stoje za njimi. Analitično 

mišljenje poudarja posamezne elemente sistema, napreduje korak za korakom in spreminja 

le eno spremenljivko hkrati, kar pomeni, da se opira na natančnost detajlov ter gradi 

podrobne vzorce, ki so težko uresničljivi. Sistemsko mišljenje za razliko od analitičnega 

poudarja povezave in izmenjave učinkov med elementi. Opira se na opažanje celote in 

spreminja več spremenljivk hkrati, ponuja manj natančne vzorce, a uporabne za odločanje. 

Za razumevanje in uravnavanje kompleksnih sistemov pa vsekakor potrebujemo mrežno 

mišljenje, ki predvideva zaradi posegov na enem področju nehote spremembe tudi na 

drugih področjih, ki pa so lahko tako pozitivne kot negativne (Marentič Požarnik, 2000: 

105). 

Sam projekt Fibonacci je bil zastavljen tako, da je bil izrazit poudarek na razvijanju 

dialektičnega mišljenja, saj so udeleženci pri oblikovanju rešitev posameznih nalog, kot 

meni tudi Možina (2003: 24), integrirali individualna prepričanja in izkušnje ter jih 

nepretrgoma oblikovali (razvijali) v nove rešitve.  

 

1.5 Temeljne zmožnosti in posebnosti odraslih 
 

Strokovnjaki različnih področjih so kot sidra za določanje temeljnih zmožnosti odraslih 

izbrali univerzalne vrednote, ki so sprejemljive za vse države OECD. Med te vrednote so 

uvrstili spoštovanje človekovih pravic, usklajen ekonomski, okoljski in socialni razvoj, 

demokratične procese in vizijo sveta. Na odločitev, katere zmožnosti uvrstiti v izbor, so 
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vplivale tudi zahteve sodobnega življenja, ki zajemajo donosno zaposlitev, primerno plačo, 

osebno zdravje, varnost, politično aktivnost in razvita socialna omrežja. Pomembni pa so 

tudi družbeni cilji, kot so ekonomska produktivnost, demokratični procesi, socialna 

povezanost, človekove pravice in ekološka vzdržnost (Drofenik, 2012: 28–29). 

 

Na teh podlagah so bile identificirane štiri kategorije temeljnih zmožnosti, ki so bistvene za 

osebno, družbeno in ekonomsko blaginjo:   

- prvo kategorijo predstavlja interaktivna uporaba orodij, ki odgovarja na družbene in 

profesionalne potrebe globalne ekonomije in informacijske družbe, ki zahtevajo 

obvladovanje jezika, informacij in računalnika. Potrebe, ki jih zadovoljujejo 

temeljne zmožnosti v tej kategoriji, so: zmožnost spremljanja novih tehnologij, 

prilagajanje orodij lastnim potrebam in vodenje aktivnega dialoga s svetom, 

- druga kategorija je poimenovana »interakcija v družbeno heterogenih skupinah«, 

kar pomeni sposobnost dobrih odnosov z drugimi, upravljanje in reševanje 

konfliktov. Ta kategorija temeljnih zmožnosti je posebej pomembna za sodelovanje 

v pluralnih, večkulturnih družbah. Potrebe, ki jih zadovoljuje ta kategorija, so 

ravnanje z raznolikostjo, empatija in povečevanje socialnega kapitala, 

- tretjo kategorijo predstavljajo temeljne zmožnosti, ki omogočajo avtonomno 

delovanje vsakega posameznika. To pomeni, da posameznik polno in odgovorno 

nadzoruje svoje življenje v vsakdanjem in delovnem okolju. Avtonomija pomeni 

tudi usmeritev v prihodnost in zavedanje o lastnem okolju in naših vlogah v njem. 

Potrebe, ki jih zadovoljuje ta kategorija, so oblikovanje osebnosti in postavljanje 

ciljev v kompleksnem svetu, uresničevanje pravic in sprejemanje odgovornosti ter 

razumevanje okolja in njegovega delovanja. 

Kot rdeča nit, ki povezuje tri omenjene kategorije temeljnih zmožnosti, se prepleta četrta, 

tako imenovana transverzalna ali prečna kategorija temeljnih zmožnosti, ki je 

poimenovana kot refleksija in refleksivna praksa. Refleksija zajema kompleksne mentalne 

procese, pomeni pa, da je posameznik subjekt miselnega procesa. To je ključno za 

integrirano razmišljanje, ki upošteva večkratne medsebojne povezave in odnose med 

položaji ali zamislimi, ki se zdijo nasprotujoče si, pa so pogosto le navidezno take. Pri tem 

ne gre samo za to, kako posameznik misli, ampak tudi za to, kako konstruira izkušnje 

splošneje, skupaj z mišljenjem, občutenjem in socialnimi odnosi (Drofenik, 2012: 28–29). 

V odraslosti se kažejo področja, na katerih učinkovitost narašča (npr. socialne sposobnosti, 

presojanje), na drugih področjih sposobnosti upadajo (npr. pozornost, spomin). Naraščanje 

in upadanje sposobnosti je povezano s človekovo dejavnostjo in okoljem. Oliverio (2000, v 

Ličen, 2006:  48–51) in Robertson (1999, v Ličen, 2006: 48–51) pravita, da raziskave 

delovanja možganov kažejo na prilagajanje in strukturiranje možganov glede na izkušnje 

in okolje, v katerem posameznik živi. Zato se razvijejo raznolike poti učenja, ko oseba 

transformira tok informacij in doživetja v kognitivne, čustvene in telesne konstrukte. 

Odrasli imajo mnogo izkušenj, ki so oblikovale mikromrežja v možganih in se učijo 

različno. Aktualno vprašanje sedanjega časa pa je, kako se odrasli učijo (Ličen, 2006: 48–

51). 

Ličen (2006: 48–51) govori o naslednjih značilnostih učenja odraslih, in sicer, da v 

odraslosti začneta pešati sluh in vid. Vid je lahko premostiti s pripomočki, težje pa je 

spremeniti prepričanje, da je nekdo prestar za učenje, kar pomeni, da: 

- se s starostjo povečuje odzivni čas. Odrasli in starejši so počasnejši, a hitrost ne 

pogojuje učenja in nepremostljivih ovir, kar pomeni, da se intelektualne 

sposobnosti ne zmanjšajo, zmanjša se le hitrost. Značilno je tudi, da se odrasli učijo 
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različno v različnih obdobjih zato, ker različna obdobja postavljajo pred ljudi 

različne probleme, 

- odrasli problemov večinoma ne rešujejo impulzivno. Problemi se jim ne kažejo kot 

črno-beli, zato tudi ni povsem pravilnih ali povsem napačnih rešitev. Vedno je 

prisotno nekaj negotovosti in nekaj previdnosti. Bolj realistično sprejemajo svoje 

dobre in slabe lastnosti ter dobre in slabe lastnosti drugih, 

- za odrasle postaja čas dragocen, ker nimajo več občutka, da je neskončen in so tako 

pri izboru programov, v pričakovanju učinkovitosti in kakovosti selektivni, 

- čustvena raven izkušenj in čustveni vplivi pri odraslih lahko povečajo ali zmanjšajo 

učinkovitost učenja. Ko odrasli rešujejo svoj problem, so vpeti v več socialnih 

mrež, kar pomeni, da je vpleteno tudi več ljudi. 

Naravoslovne  delavnice v projektu Fibonacci so potekale skupinsko. Skupine so bile 

sestavljene iz vzgojiteljic in učiteljic različnih starosti, kar je vplivalo na pestro izmenjavo 

izkušenj in mnenj. Strinjamo se z mnenjem Ličenove (2006: 48–51), ki navaja, da imajo 

odrasli mnogo izkušenj, ki so jih oblikovala mikromrežja v možganih, zato se eni učijo 

drugače kot drugi in tudi drugače doživljajo. Pri starejših udeleženkah se je učinkovitost 

izražala predvsem pri presojanju in sklepanju za razliko od mlajših, kjer je bila 

učinkovitost bolj izražena pri pozornosti in spominu. 
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2 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
 

V 90-ih letih prejšnjega stoletja osrednje mesto v izobraževanju dobi koncept »učiti se 

učiti«. S seboj prinaša večjo odgovornost posameznika, večjo fleksibilnost in večjo 

angažiranost. Spremembe v razvijajočem se svetu se hitro vrstijo in posameznik se mora 

učiti sam. Dokumenti v skladu s tem začnejo prikazovati izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje kot pravico in tudi kot osrednje načelo v političnih dokumentih. Tako se je leta 

1996 pojem vseživljenjskega učenja znašel tudi v Beli knjigi Evropske komisije. Že isto 

leto izide pri Unescu zbornik Učenje je skriti zaklad, ki opredeli vseživljenjsko učenje kot 

ključ 21. stoletja (Ličen, 2006: 28). 

Izraz »vseživljenjsko učenje« na splošno razumemo kot pojem, ki obsega vse oblike 

razvijanja človekovih spretnosti in stališč na vseživljenjski podlagi – tako 

institucionalizirane kot tudi tiste, neposredno in naravno povezane z življenjem – vse 

možnosti za učenje, ki jih ponuja učeča se družba. Do celote vseživljenjskega učenja 

pridemo z integracijo vseživljenjskega učenja, ki izvira iz vsakdanjega učenja in 

vseživljenjskega učenja, ki je organizirano kot periodično strukturiran proces, ki poteka 

preko izobraževanja. Vseživljenjsko učenje vsebuje torej v tem pomenu tudi vseživljenjsko 

izobraževanje. Strategija vseživljenjskega učenja povezuje in ne ločuje ter ne izloča, 

temveč včlanjuje vse možnosti za pridobivanje znanja, navad in spretnosti (Jelenc, 1998: 

49). 

S konceptom vseživljenjskega učenja se je vloga izobraževanja odraslih spremenila. 

Izobraževanje odraslih se ne kaže le kot dodajanje znanja, spretnosti in navad k tistim, ki 

so se že oblikovale v otroštvu. Koncept vseživljenjskega učenja osvetljuje izobraževanje 

kot dejavnost in proces, ki se odvija v vseh obdobjih. V takšnih obdobjih ima 

izobraževanje odraslih nalogo, da ustvarja razmere, v katerih lahko odrasli gradijo svoje 

znanje, oblikujejo vrednote in spretnosti kot inovacijsko znanje. Vseživljenjsko učenje se 

kaže kot preplet izobraževanja in usposabljanja ter izkušenjskega učenja oziroma  kakor  

preplet različnih poti učenja v vseh starostnih obdobjih in za različne vloge (Ličen, 2006: 

92). 

V Rimu je leta 1994 Evropska iniciativa za vseživljenjsko učenje (ELLI) organizirala prvo 

globalno konferenco ter definirala vseživljenjsko učenje kot kontinuiran proces podpore, ki 

spodbuja posameznike in jim omogoča pridobiti vse znanje, vrednote, razumevanje in 

spretnosti ter jih uporabiti ustvarjalno in z veseljem v vseh vlogah, ob vseh priložnostih in 

okoljih. Glavne značilnosti vseživljenjskega učenja naj bi bile celostnost (vse življenje), 

integracija (kurikuluma, življenja v skupnosti, usposabljanja učiteljev), fleksibilnost 

(raznolikost izobraževalnih vsebin, načinov učenja, časa učenja), demokratizacija (prost 

dostop do izobraževalnih priložnosti), priložnost ali motivacija, izobraženost (učenje 

učenja), operativna modalnost (izobraževanje/učenje lahko poteka skozi formalne, 

neformalne, in informalne kanale), kakovost življenja in učenja (Vidmar, 2006: 34). 

Koncept vseživljenjskega učenja lahko vedno bolj prepoznavamo v ciljih, ki si jih za 

nadaljnje izobraževanje oziroma izobraževanje odraslih postavljajo v različnih državah po 

svetu. Vsaki  izmed držav je veliko do tega, da se izboljšata ekonomija in življenje njenih 

državljanov. Titmus (1989b, v Možina, 2003: 21) navaja štiri kategorije namenov ali ciljev, 

ki zajemajo izobraževanje odraslih po svetu in v katerih lahko prepoznamo sodobne 

družbene spremembe: 

- zapolnjevanje izobrazbenih primanjkljajev posameznikov, 

- izobraževanje za različne družbene vloge, 
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- poklicno izobraževanje in usposabljanje, 

- izobraževanje za osebnostni razvoj.  

Poleg ciljev sta poglavitna značilnost vseživljenjskega učenja in učeče se družbe 

samostojnost človeka, ki se uči, in njegova odgovornost. V življenju so za razvoj družbe 

nujni trije aspekti in ti izhajajo iz človeka, ki se samostojno uči in odloča. Te bomo v 

nadaljevanju podrobneje opisali (Ličen, 2006: 81): 

- prvi pogled je kulturni model, ker opisuje učečo se družbo kot sistem, ki ga 

opredeljujejo vrednote, povezane predvsem s človekom. Humanistične vrednote 

prevladujejo pri zasnovi in izpeljavi izobraževanja. Cilj izobraževanja je človek, 

zato izobraževanje ne sledi ekonomskim ali državnim ciljem, temveč le 

človekovemu razvoju. Izobražen posameznik razume načela delovanja v svojem 

okolju  in se je sposoben racionalno odločati. Model poudari kognitivne 

sposobnosti. Tako razumevanje človeka je v praksi spodbudilo razvoj samostojnega 

učenja odraslega, središč za samostojno učenje, saj se zmore človek učiti sam in 

naučeno uporabljati, 

- drugi pogled predstavljajo vsi tisti, ki kot poglavitni dejavnik razvoja 

vseživljenjskega učenja vidijo v  tehnologiji razvoja in informacijski tehnologiji, 

kar pomeni, da naj bi se izobraževalni procesi deinstitucionalizirali, saj se odrasli 

lahko učijo samostojno s pomočjo sofisticirane tehnologije,  

- tretji pogled povezuje učečo se družbo in vseživljenjsko učenje z demokracijo in 

dejavnim državljanstvom, ki sloni na predpostavki, da so ljudje v odraslosti 

avtonomni, samostojni in odgovorni, zato ni potrebno, da bi se država »vpletala« v 

življenja odraslih, pač pa nasprotno, vsi naj bi bili dejavni pri upravljanju 

skupnosti. 

V začetku 21. stoletja je natančno opredelitev vseživljenjskega učenja in smernice zanj 

pripravila tudi Evropska unija. Te smernice so postale temelj za razumevanje in 

koncipiranje dejavnosti v zvezi z učenjem vse življenje. Kot najpomembnejši in najnujnejši 

lahko izluščimo dve funkciji vseživljenjskega učenja, in sicer (Vidmar, 2006: 35):  

- spodbujanje aktivnega državljanstva, ki se osredotoča na to, koliko in kako ljudje 

sodelujejo v vseh sferah družbenega in gospodarskega življenja ter na priložnosti in 

tveganja, s katerimi se soočajo, ko to poskušajo. Osredotoča se tudi na pripadnost 

družbi in možnosti soodločanja v njej; 

- spodbujanje zaposljivosti, kar pomeni za velik del človekovega življenja 

neodvisnost, samospoštovanje in blaginjo, in je ključ do celotne kvalitete življenja. 

Zaposljivost pomeni sposobnost zagotoviti si in obdržati zaposlitev, kar pomeni, da 

ni samo temeljna dimenzija aktivnega državljanstva, temveč odločilen pogoj tudi za 

dosego polne zaposlenosti in za izboljšanje evropske tekmovalnosti ter prosperitete 

v novi ekonomiji. 

Obe komponenti naj bi posameznika opremili s primernim in zadostnim znanjem ter 

spretnostmi, kar bi mu omogočalo sodelovanje in možnost za prispevanje k skupnemu 

ekonomskemu in družbenemu življenju. Učenje mora biti bolj kot do sedaj integrirano v 

vsakdanje življenje. Za kulturo postmoderne družbe je učenje v sklopu koncepta 

vseživljenjskega učenja začrtano kot proces in dejavnost, ki nenehno poteka, je 

kontinuirano za posameznika in skupnost. Kar pomeni, da učeči se sprejemajo odgovornost 

za svoj napredek, vendar pri tem ne ostajajo brez izobraževalnega sistema. 

Ocenjevanje in evalvacija bolj potrjujeta napredek, kot pa nadzorujeta. Sporoča, kaj še 

lahko spremenijo vsi, ki sodelujejo v procesu učenja. Učenje pomeni partnerstvo med 
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učenci, učitelji, delodajalci, skupnostjo in je hkrati individualen proces, individualno 

doživljanje in refleksija. Zaradi razpršenosti življenjskih vzorcev se izobraževanje vse bolj 

prilagaja posamezniku (Ličen, 2006: 91). 

Koncept vseživljenjskega učenja je mogoče realizirati le, če se bodo posamezniki  

pripravljeni učiti, če se bodo hoteli učiti, to pa  je mogoče doseči, če nimajo slabih ali celo 

negativnih izkušenj iz zgodnejšega obdobja, če lahko učenje časovno in prostorsko 

uskladijo s svojimi potrebami in ga temu prilagodijo, če so metodično kot vsebinsko  

upoštevani njihovi kulturni pogledi in dotedanje življenjske izkušnje (Vidmar, 2006: 36). 

 

2.1 Značilnosti vseživljenjskega učenja 
 

Za vseživljenjsko učenje nimamo enotne opredelitve, lažje je opisovati katere značilnosti 

opazimo v povezavi med izobraževanjem odraslih in vseživljenjskim učenjem. Zato bomo 

primerjali značilnosti, ki so bile vidne v prejšnjem stoletju in značilnosti, ki se nakazujejo v 

sodobnosti.  

Ličen (2006: 89 – 90) navaja nekatere značilnosti izobraževanja odraslih v konceptih 

vzgoje in izobraževanja v moderni dobi, in sicer: 

- temeljna paradigma vzgoje in izobraževanja: množično enotno izobraževanje, za 

vse enako, izobraževanje odraslih je predvsem kompenzacijsko, kar pomeni, da je 

prilagojeno učnim skupinam, posameznim udeležencem in razmeram, poudarek pa 

je na vsebinah, 

- učitelj, načrtovalec odloča o vsebinah, ki morajo biti prilagojene stanju prakse in 

nadgrajevati znanje, 

- izobraževanje za delo, ki ga ima odrasli za nedoločen čas, usposabljanje za jasne 

cilje, 

- učitelj prenaša informacije, je vir znanja, in sicer tistega, ki ga med rednim 

šolanjem ni bilo mogoče pridobiti, ker ni bilo dovolj razvito in razširjeno, 

- ko se je pojavil problem, so se odrasli učili, da bi ga rešili. Ponovno so se vključili 

v izobraževanje. Odrasli uporabljajo dopolnilno izobraževanje in kompenzirajo 

primanjkljaje. Izobraževanje odraslih je reaktivno, odgovarja na probleme, 

- ocenjevanje loči uspeh od neuspeha ne glede na okoliščine. Temeljno načelo je 

»opraviti« ali »neopraviti«. Ocenjuje se pomnjenje, 

- pomembna je količina znanja in informacij, ki kažejo, kaj misliti. Pomembna je 

vsebina, 

- učenje je naporno in poteka po načelih kvantitete, 

- učenje je razdeljeno po življenjskih obdobjih. Večina izobraževanja poteka v 

otroštvu in mladosti, 

- cilji so akademsko začrtani. Dosežejo se med izobraževanjem. Na koncu 

izobraževanja se preveri, ali so cilji doseženi.  

V družbah, ki temeljijo na znanju, sta izobraževanje odraslih in nadaljevalno izobraževanje 

postala imperativ skupnosti in delovnega mesta. Nove zahteve družbenega in delovnega 

življenja povečujejo pričakovanja, ki se zahtevajo od vsakega posameznika, da nenehno in 

vse življenje obnavlja in nadgrajuje znanja ter spretnosti (Confintea, 1998: 4). 

Ličen (2006: 89–90) navaja tudi značilnosti izobraževanja odraslih v konceptu 

vseživljenjskega učenja v postmoderni dobi, in sicer: 
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- odločitve sprejema posameznik. Poudariti je treba individualizacijo in 

izobraževanje približati posamezniku, četudi množično. Izobraževanje je 

inovacijsko, 

- vsebine izbira tisti, ki se uči. Razvijajo se osebni učni načrti, 

- izobraževanje za življenje in zaposljivost, za delo, prosti čas, za nejasne vloge, 

- učitelj išče vire znanja, ki so v okolju. Pripravi jih za učenje, 

- učenje je sofisticirano (elegantno in strokovno jezikovno izražanje). Poteka 

nenehno. Na voljo je veliko struktur za učenje odraslih glede na njihove potrebe. 

Izobraževanje odraslih je proaktivno (ima svoj ukrep, namen in cilj), 

- ocenjevanje je možnost, da učenje izboljšaš, da izboljšaš dosežke in začrtaš 

drugačen proces. Evalvacija poteka v dialogu vseh udeleženih, 

- pomembno je razumevanje, spretnosti in vrednote, ki kažejo, kako misliti, kako 

oblikovati pomene, kako uporabljati energijo čustev, 

- učenje je participativna dejavnost (združevanje v dialogu, stališčih in ciljih), lahko 

je tudi zabavna. Proces je konstrukcija znanja, transakcija in transformacija, 

- učenje in izobraževanje sta vseživljenjska, povezave so vertikalne (povezovanje 

med dejavnostmi ali predmeti v šoli) in horizontalne (povezovanje sorodnih 

predmetov v šoli), 

- cilji so dolgoročni. Razviti odnos do učenja in vrednot. 

Učenje odraslih naj bi zrcalilo bogastvo kulturne različnosti in spoštovanje tradicionalnega 

znanja avtohtonega prebivalstva ter sistemov učenja (Confintea, 1998: 4). 

S konceptom vseživljenjskega učenja se je vloga izobraževanja odraslih nekoliko 

spremenila. Izobraževanje odraslih se ne kaže kot dodajanje znanja, spretnosti in navad k 

tistim, ki so se že oblikovale v otroštvu. Koncept vseživljenjskega učenja osvetljuje 

izobraževanje kot dejavnost in proces, ki se odvija v vseh obdobjih življenja. Pri odraslih 

ima nalogo, da ustvarja razmere, v katerih lahko odrasli gradijo svoje znanje, oblikujejo 

vrednote, spretnosti kot inovacijsko znanje. Vseživljenjsko učenje se kaže kot preplet 

izobraževanja, usposabljanja in izkušenjskega učenja, kot preplet različnih poti učenja v 

vseh starostnih obdobjih in za različne vloge (Ličen, 2006: 89–91). 

Dandanes je na svetu, v primerjavi z vsem prebivalstvom, več starejših ljudi, kot jih je bilo 

kadar koli prej. Delež se še povečuje. In vendar imajo starejši odrasli veliko tega, kar lahko 

pripomore k družbenemu razvoju. Zato je pomembno, da imajo priložnost, da se učijo v 

enakih razmerah in sebi primerno. Njihove spretnosti in sposobnosti je treba spoznati in 

priznati, vrednotiti in uporabljati. Odraslim je treba zagotoviti priložnost, da se učijo vse 

življenje in učenje mora za odrasle postati veselje, sredstvo, pravica in skupna odgovornost 

(Confintea, 1998: 8). 

Ličen (2006: 89–90) navaja pomembne vloge in naloge andragogov, izobraževalk in 

izobraževalcev odraslih: 

- odkriti ovire, razviti informiranje in ozaveščanje, olajšati dostop do 

izobraževanja odraslih, 

- andragog načrtuje in deluje v timu, 

- oblikovati fleksibilne programe, izobraževanje, ki prilagaja in predvideva 

potrebe, 

- odkrivati vire znanja in jih analizirati, iskati finančne vire v skupnosti, 

- zagotoviti možnost za učenje. Predvideti probleme, preden nastanejo. 

Oblikovati spodbude za učence. Izobraževanje odraslih vodijo svetovalci, 
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mentorji, skupnostni mentorji. Spodbujati družinsko učenje, uporabo metod 

aktivnega učenja, e-učenje, 

- razviti inovativne oblike ocenjevanja in jih vključiti v osebne učne načrte. 

Preverjati tedaj, ko se odrasli čuti pripravljenega in ne tedaj, ko je načrtovano v 

programu, 

- razviti učne načrte na podlagi osebnih vrednot in že osvojenih spretnosti, 

- oblikovati take okoliščine, da bodo učenci in učitelji učenje »proslavljali« 

- zagotoviti možnosti partnerstva, ustvariti povezave med generacijami in 

lokacijami, 

- vzpostaviti povezave med izobraževanjem in življenjem zunaj institucije, z 

delom, skupnostjo, kulturo, 

- razviti način oblikovanja osebnih načrtov, 

- osebne spretnosti vnesti v program, sprejemati negotovost, 

- vpeljati osebne načine učenja. 

Iz tega sledi, da izobraževanje odraslih označuje cel spekter nenehnih učnih procesov, 

formalnih ali drugačnih, kjer ljudje, ki jih družba, kateri pripadajo, šteje za odrasle, 

razvijajo svoje zmožnosti, si bogatijo znanje in izpolnjujejo svoje tehniške ali strokovne 

sposobnosti ali pa jih usmerijo v nova področja, da bi tako zadostili svojim potrebam ali 

potrebam družb, v katerih živijo (Možina, 2003: 21). 

Za kulturo postmoderne sta značilni možnost izbire, ki lahko vodi v konflikte ali v 

sinergijo, in negativnost, na katero lahko učenje deluje po načelu pozitive ali negativne 

povratne zveze. Učenje je v sklopu vseživljenjskega učenja začrtano kot proces in 

dejavnost, ki nenehno poteka, je kontinuirano za posameznika in skupnost. Pomembno je, 

da učeči sprejemajo odgovornost za svoj napredek in vedo, da ne ostajajo brez pomoči 

izobraževalnega sistema (Ličen, 2006: 89–91). 

 

2.2  Problematika vseživljenjskega učenja 
 

Dvajseto stoletje se je sklenilo kot obdobje hitrega razvoja. Znanost, tehnika in birokracija 

so se združile tako, da na eni strani pojasnjujejo, razlagajo, olajšujejo življenje z vedno več 

znanja, na drugi pa producirajo novo nevednost in nemoč, včasih popolno nevednost z 

razvijanjem ozkih disciplin, specializacijo dela in specializacijo znanja, ki je dostopno le 

specialistom (oblikujejo tako zapleten davčni sistem, da posameznik potrebuje 

strokovnjaka, da mu izpolni davčno napoved). Hiperspecializacija, omogočena z dostopom 

do bogatih baz specialnih podatkov, vzpostavlja občutek večje specialnosti na eni strani, na 

drugi pa daje posamezniku občutek, da ima zmanjšano obzorje znanja, kar pomeni, da je 

vedno manj referenčnih točk, vrednih zaupanja v samega sebe. Pribežališče postane 

zasebno življenje. Z javnim življenjem upravljajo novi sloji politikov in birokracija, kar 

predstavlja izziv za izobraževanje odraslih, za razvijanje zmožnosti za uporabo različnih 

simbolov jezika, dejavne državljanskosti in za vzgajanje človeka kot človeka in ne nosilca 

že določenih družbenih vlog. Izobraževanje ni le trenutni odgovor, posledice izobraževanja 

so dolgotrajne, dolgo ostanejo v ljudeh in  kulturi. Zato je toliko bolj potrebno odgovorno 

ravnanje, ki ne more biti modno in aktualistično, podvrženo politiki. Bilo naj bi predvsem 

človeško. Človek, ki je bitje svobode, potrebuje tako izobraževanje, ki spodbuja 

človečnost. Spodbuja izobraževanje, ki razvija zmožnost za iskanje ravnovesja oziroma 

sprejemanje nenehnega osvobajanja in zasužnjevanja (Ličen, 2006: 227). 
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Kot enega izmed problemov vseživljenjskega učenja bi lahko poudarili tudi dejstvo, da je 

tovrstno učenje skrajno individualizirano in pogosto, kot smo že prej omenili, lahko 

usmerjeno k interesu delodajalca ali porabnika. Zdi se, da kaže malo resničnega interesa za 

učenje za demokracijo in skupnosti. V ospredju sta kolektivni napredek in razvoj, kar 

pomeni, da je posebna pozornost namenjena dvema ciljema, namreč aktivnemu 

državljanstvu in poklicnemu razvoju, tj. zaposljivosti. V opredelitvah in ciljih pa ni nikjer 

zaslediti  vseživljenjskega učenja v funkciji osebnostnega razvoja in rasti posameznika kot 

takega. Prizadevanja držav so usmerjena predvsem v povečevanje gospodarske rasti, 

ekonomizacije družbe in reduciranje segmentov izobraževanja, ki so usmerjeni v 

formiranje in nadaljnji razvoj človeka kot človeka in kot posameznika. Ne smemo pa 

spregledati dejstva, da vseživljenjsko učenje z razvijanjem posameznika lahko tudi v 

precejšnji meri pripomore k razvoju posameznikove kariere (Vidmar, 2006: 37). 

V evropskem okolju je bilo izobraževanje mnogo let sprejeto kot sistem, ki se ne bo 

spreminjal, saj je stabilen in trden. Koncept vseživljenjskega učenja pa sporoča, da je treba 

togi izobraževalni sistem spremeniti. Vseživljenjsko učenje po eni strani prinaša možnosti 

večje demokratizacije in enakosti med ljudmi, po drugi strani pa je vseživljenjsko učenje v 

navezi s kapitalom in konkurenčnim bojem nekaj,  kar naj bi pripomoglo k večjemu 

zaslužku in izkoristku delovne sile. Vseživljenjsko učenje je res zamišljeno kot učenje na 

vseh področjih in v vseh življenjskih obdobjih, toda finančni tokovi v izobraževanju 

kažejo, da spodbuja prav tisto izobraževanje, ki je povezano s poklicnim delom in z 

dobičkom, ki sledi načelom kapitala (Ličen, 2006: 86–87). 

Vseživljenjsko učenje že dolgo ni stvar posameznikove svobodne izbire, ampak je zaradi 

njegovega prilagajanja potrebam trga dela postalo nujnost. Ekonomsko vrednotenje 

učinkov neformalno pridobljenega znanja, ki je v funkciji dela zaposlovanja, pa je kljub 

temu zelo različno in v glavnem slabo urejeno. Zato sta nujni valorizacija in potrditev le-

tega na trgu. Po drugi strani pa je na vseživljenjsko učenje vezana tudi poklicna kariera 

posameznika, saj je postalo neposredni pogoj zanjo. Ne glede na to, da vseživljenjskega 

učenja ne moremo vezati zgolj na poklicno delo in kariero pa ostaja dejstvo, da so rezultati 

neformalnega izobraževanja in priložnostnega ali neformalnega učenja ključni za uspešen 

karierni razvoj posameznika. Poudariti je treba tudi, da je sistem kariernega razvoja, ki 

omogoča sistematično in sistemsko urejeno vključevanje, priznavanje in vrednotenje 

znanja in kompetenc, ki se razvijejo na formalni in neformalni način, veliko uspešnejši in 

tudi socialno pravičnejši (Muršak, 2006: 7).  

Menimo, da izkušnje, usvojene na raziskovalnih delavnicah projekta Fibonacci, niso 

vplivale samo na priznavanje in večje vrednotenje posameznikove strokovnosti, ampak, 

kot meni Muršak (2006: 7), so se potem iz izkušenj razvijale tudi kompetence, ki 

omogočajo uspešen karierni razvoj. 
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3 NOVE VLOGE VZGOJITELJEV 
 

Nove vloge vzgojiteljev izhajajo iz sprememb v družbi, ki vplivajo na vidike izobraževanja 

vzgojiteljev v šolskem sistemu. V resnici ne gre vedno za povsem »nove« vloge, 

spreminjajo se predvsem poudarki. Lahko bi rekli, da spremembe v družbi povzročajo, da 

morajo tako učitelji kot vzgojitelji sprejeti neke nove vloge, nekatere prejšnje pa 

spremeniti ali opustiti (Hirvi 1996, v Razdevšek Pučko, 2004: 55).  

Spremembe hitrega razvoja so opazne tudi na družbenem, kulturnem, gospodarskem in 

tehnološkem področju. Odražajo se na vseh področjih človekovega ravnanja in prav tako v 

vlogah pedagoških delavcev. Vloga vzgojiteljev postaja vedno bolj kompleksna, 

pričakovanja javnosti do rezultatov njihovega dela pa vse višja. Vzgojitelji postajajo 

posredniki med hitro razvijajočim se svetom in otroki, ki bodo kmalu vstopili vanj. 

Posledično se s tem pojavljajo nove vloge, ki zahtevajo kakovostnega vzgojitelja, ta pa naj 

bi kakovostno in pozitivno vplival na uspešnost otrok pri vključevanju v ta hitro razvijajoči 

se svet (Valenčič Zuljan, 2012: 6). 

Pavlin in Svetlik (2008: 26–27) menita, da  spremembe v nobeno organizacijo ne pridejo 

same po sebi, temveč je potrebno predvsem veliko spodbude in usmerjanja s strani vodstva 

in ne le zanašanje na funkcionalno fleksibilnost zaposlenih.  

Day (1999, v Razdevšek Pučko, 2004: 56) na podlagi zunanjih zahtev in notranje 

profesionalne odgovornosti oblikuje seznam profesionalnih potreb, ki so nujno potrebne za 

vzgojiteljeve nove vloge: 

- Investiranje v osebnost: Ni dovolj le spretnost poučevanja, ampak mora biti 

poučevanje posledica pedagoškega razmisleka, ki temelji na refleksiji, ciljih, 

kontekstu, procesih in dosežkih učenja. Občutek kontrole mora nadomestiti občutek 

odgovornosti in zaupanja.  

- Investiranje v partnerstvo v učenju: spreminjanje vlog. Vzgojitelj postaja 

svetovalec za učenje, v ospredju je učenje, ne poučevanje, vedno bolj pogosto je 

partnerstvo in oblikovanje »pogodb« med vzgojitelji, otroki in starši. 

- Investiranje v stalni profesionalni razvoj: Statično koncepcijo izobraževanja mora 

nadomestiti dinamično in holistično (celostno) pojmovanje povezanosti med 

otrokovim in vzgojiteljevim profesionalnim razvojem in razvojem vrtca. Razvoj 

vrtca v smislu kakovosti zahteva najprej razvoj vzgojiteljev in njihove 

profesionalne samopodobe. 

Kot smo že prej omenili, nove vloge vzgojiteljev postajajo vedno zahtevnejše in v skladu s 

tem se pričakuje nov, spremenjen pogled na vzgojiteljevo poklicno vlogo in na načine 

izobraževanja vzgojiteljev kot tudi na njihov profesionalni razvoj. Buchberger (2001, v 

Valenčič Zuljan, 2012: 7) s sodelavci navaja pet sklopov, potrebnih za profesionalizacijo, 

ki po izhodišču segajo v prejšnje stoletje, a so v današnjem času vedno bolj aktualni, ker 

segajo v segmente prav današnjega življenja, in sicer: 

- pomanjkljivost in neustrezna učinkovitost tradicionalnih načinov izobraževanja 

vzgojiteljev (tradicija učiteljišč, akademska tradicija), 

- potreba po izboljšanju izobraževanja, 

- prepričanje o dobrobiti modernega (npr. moč znanstvenih spoznanj, v znanosti 

utemeljene prakse in tehnologije), 

- sociološki dejavniki (npr. preoblikovanje učiteljskega poklica v akademski poklic, 

primerljiv z akademskimi poklici v medicini, pravu in tehniki), 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Pavlic Štefanija; magistrsko delo 

 

-23- 
 

- novi izzivi, pomembni za izobraževanje (zagotavljanje možnosti in enakopravnosti 

vsem v izobraževanju). 

Na osnovi vedno večjih zahtev in pričakovanj do novih vlog je opaziti, da je za 

uresničevanje ciljev sodobnega izobraževanja pedagoških delavcev nujno potrebno ne 

samo kakovostno začetno izobraževanje, ampak je bistveno tudi vzgojiteljevo nadaljnje 

poklicno delovanje in možnosti njegovega profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan, 2012: 

7). 

Nove vloge od vzgojiteljev zahtevajo, da znajo kritično razmišljati, so sposobni za 

refleksijo in evalvacijo, znajo poiskati in zagotoviti priložnosti za razvoj posameznega 

otroka in znajo spodbujati ter podpirati otroke v procesu učenja. Vzgojitelji morajo imeti 

ves čas pred seboj vizijo vseživljenjskega učenja in stalnega profesionalnega razvoja, ki 

jim jo narekujejo prav te nove vloge (Razdevšek Pučko, 2004: 55). 

Pedagoški delavci, ki ne sledijo spremembam in se tej novi vlogi ne zmorejo prilagoditi, ne 

morejo kakovostno in uspešno vplivati na otroke, in kot meni Valenčič Zuljanova (2012: 6) 

jih tudi omejujejo pri vključevanju v hitro razvijajoči se svet. Vzgojitelji se morajo 

zavedati, da postaja njihova vloga kompleksnejša, pričakovanja javnosti do rezultatov 

njihovega dela vedno višja. Vključitev v projekt Fibonacci je udeležencem omogočila, ne 

samo nadgradnjo dosedanjega znanja, temveč tudi ustreznejši in bolj sprejemljiv način 

posredovanja znanja glede na čas, v katerem živimo in njegove zahteve. 

 

3.1 Profesionalizem 
 

Današnja postmoderna družba je družba, v kateri se odvijajo nenehne spremembe, ki 

zahtevajo prilagajanje in prilagoditve glede večje avtonomnosti in profesionalizacije na 

delovnem mestu, kar je pri vzgoji in izobraževanju v vrtcih vezano na vzgojiteljevo 

profesionalno rast.  S profesionalizacijo vzgojitelj ne spreminja samo svoje vloge in naloge 

pri delu z otroki, ampak tudi  svoje poglede, vezane na osebnostni razvoj. Pri tem ne 

moremo mimo zunanjih dejavnikov, kot so napredovanja, uspeh in ugled, ki so vidni in še 

dodatno poudarjajo pomen nujno potrebne profesionalne rasti. 

 Profesionalna vloga vzgojitelja naj bi potemtakem stopnjevala naklonjenost do sprememb 

in inovacij, kritičnost pri pridobivanju novih informacij, razvijanju znanja, spretnosti, 

vključujoč emocionalne vidike, ki so pomembni za profesionalno mišljenje, načrtovanje in 

izvajanje dela z otroki in sodelavci (Razdevšek Pučko, 2004: 56). 

Vizijo novega profesionalizma Marentič Požarnik (2000, v Mihevc, 1998: 67) pojasnjuje 

kot razvijanje čim bolj kakovostnega izobraževanja vzgojiteljev, ki naj bi jim pripomoglo k 

razvoju profesionalnosti. Glede praktičnega usposabljanja pa navede naslednje ideje: 

- strokovna avtonomija je osnovna razsežnost vzgojiteljeve profesionalnosti 

(avtonomija in strokovnost sta v vzgojiteljevi profesionalnosti tesno povezani, zato 

je nujno dodeliti več časa za medsebojno sodelovanje ter jim pustiti, da si sami 

postavljajo standarde in prakse), 

- profesionalni vzgojitelj deluje kot »razmišljajoči praktik« (vzgojitelja je potrebno 

spodbuditi k razmišljanju o različnih vidikih, vsebovanih v dejavnostih ter mu dati 

moč in besedo v javnosti, da bo lahko bolj aktivno vplival na razvoj vrtčevske 

politike in prevzel večjo odgovornost za svoj profesionalni razvoj), 
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- izobraževanje vzgojitelja – razmišljajočega praktika terja drugačno pojmovanje in 

oblikovanje odnosa med teorijo in praktičnimi izkušnjami (pomeni, da se je treba 

znati učiti tudi iz lastnih izkušenj, da o njih vse globlje razmišljajo in jih povezujejo 

s teoretičnimi osnovami), 

- gonilo profesionalnega razvoja je analiza neskladij in problematičnih situacij 

(vzgojitelj mora znati pogledati tudi iz druge perspektive in premišljeno spremeniti 

svoje ravnanje. 

Profesionalizacija na vzgojno-izobraževalnem področju je torej po Marentič Požarnikovi 

(1993, v Valenčič Zuljan, 2012: 8–9) vpeta predvsem v pedagoški poklic. Požarnikova 

navaja, da je to najzahtevnejša in najbolj odgovorna vrsta poklica, pri katerem morajo 

pedagoški delavci biti zavzeti ne samo za dobrobit učečih otrok, ampak morajo pri svojem 

delu upoštevati in uporabljati postopke, ki so zasnovani na sistemu teoretičnih spoznanj, 

predvsem pa naj bi bili samostojni in neodvisni ter samoiniciativno skrbeli za svojo 

profesionalno rast. Podobno opredelitev navaja Hojle (1989, v Valenčič Zuljan, 2012: 8–

9), ki pojmu »profesionalizacija« pripisuje niz kvalitetnih profesionalnih znanj, spretnosti 

in vrednot, vsebovanih v profesionalni praksi. Te se kažejo v lastnostih, kot so: visoka 

raven specifičnih znanj, opravljanje pomembne družbene funkcije, visoka raven družbenih 

znanj in spretnosti, vsebovanih v »profesionalni doktrini«, visokošolska ali tudi 

podiplomska izobrazba, oblikovana poklicna etika, sposobnost delovanja v nepredvidljivih 

problemskih situacijah, samoizpopolnjevanje ob razmišljajoči analizi svojih izkušenj, 

precejšnja mera svobode in avtonomnosti v izbiri delovnih postopkov, združevanje v 

profesionalne organizacije, ki zastopajo interese svojih članov, državo ali javnost in visoka 

raven storitev s kontrolo standardov, ki so pogoj vsakega pedagoškega poklica (Valenčič 

Zuljan, 2012: 8–9). 

Zanimivo  je tudi Hargreavesovo (2000, v Valenčič Zuljan, 2012: 11) pojmovanje razvoja 

vzgojiteljevega profesionalizma in profesionalnega razvoja. Pri opredeljevanju 

profesionalnosti se to nanaša na kriterij ravnanja pripadnika poklica in na standarde, ki 

opredeljujejo posameznikovo ravnanje. Hargreaves (2000, v Valenčič Zuljan, 2012: 11) 

profesionalni razvoj razdeli v tri obdobja. Prvo obdobje poimenuje »predprofesionalno«, 

zanj je značilno soočanje s svojim poklicem v praksi in posredovanje učne vsebine, ki je 

lahko ukalupljena predvsem zaradi premalo praktičnih izkušenj. Naslednje obdobje je 

»profesionalna avtonomija« in zajema veliko več eksperimentiranja in vključevanja v 

eksperimentalne šole, kjer pedagoški delavci povečujejo svojo samozavest. Pri 

uveljavljanju novosti pa pride v ospredje »kolegialni profesionalizem«, ki se odraža v 

povezovanju s kolegi pri skupnem načrtovanju, izmenjavi izkušenj, izbiri načinov dela in 

učnih metod, ki vodijo k istemu cilju. Upoštevajo se tudi okoliščine in posamezne 

individualne razlike. Vrtci postajajo vse bolj »učeče se skupnosti«. Najbolj zanimivo pa je 

zadnje obdobje, ki se je razvilo v zadnjem desetletju in ga Hargreaves (2000, v Valenčič 

Zuljan, 2012: 11) poimenuje »postprofesionalno«. Zanj so značilna ne samo primerjanja 

med seboj ampak tudi tekmovanja in napredovanja, ki so kot rezultat globalizacije in želje 

po vse večjem uveljavljanju. 

Hargreaves (2000, v Valenčič Zuljan, 2012: 11) govori tudi o pogojih, ki jih postavlja 

postmoderna družba z vsemi običajnimi atributi in opozarja na možno konfliktnost 

procesov profesionalizma (delati kakovostno v skladu s standardi) in profesionalizacije 

(status v družbi). Procesa naj bi bila komplementarna, a kljub temu opozarja na obseg in 

zahtevnost dela. Na eni strani odgovornosti vzgojiteljev naraščajo, položaj v družbi in 

plačilo pa temu ne ustrezata.   



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Pavlic Štefanija; magistrsko delo 

 

-25- 
 

Na to opozarja tudi dokument UNESCA (2001) z navedbo, da so pričakovanja do 

vzgojiteljev velika (in našteva vrsto zahtev in novih vlog), družbeni status in plače pa temu 

ne sledijo (Razdevšek Pučko, 2004: 56). 

Pri profesionalnem razvoju naj bi posameznik razvijal tudi poglede in naklonjenost do 

sprememb in postal, kot meni, Marentič Požarnikova (2000, v Mihevc, 1998: 67), 

»razmišljajoči praktik«. Učenje z raziskovanjem je kombinacija teoretičnega znanja, 

razumevanja, praktičnega znanja, spretnosti in veščin. Neposredne izkušnje na 

naravoslovnih delavnicah so pokazale, da ima konstrukcija znanja, pridobljena na tak način 

trdne temelje za daljni razvoj. V projektu Fibonacci je bilo veliko takšnih oblik dela preko 

katerih se je razvijal tudi profesionalizem, in sicer tako na izobraževalnih delavnicah kot 

pri samostojnem izvajanju naravoslovnih vsebin v vrtcih. 

 

3.2 Profesionalni razvoj vzgojitelja  
 

Da bi se nekdo razvil v dobrega vzgojitelja, mora naprej pridobiti zadostno teoretično 

znanje. Znanje, ki ga posameznik pridobiva na predavanjih, s študijem ustrezne literature, z 

izdelavo seminarskih nalog, bo pozneje uporabljal v svoji praksi. Kaj je potrebno, da kdo 

napreduje od začetnika do eksperta oziroma profesionalca, je raziskoval Dreyfus (1991, po 

Marentič Požarnik, 2000: 14–15), ki navaja, da ta razvoj poteka v petih fazah: 

- novinec (je neelastičen, drži se teorije kot receptov, strogo upošteva pravila), 

- začetnik (začne povezovati izkušnjo z besednim znanjem in razlikovati, v katerih 

okoliščinah je določeno pravilo uporabno), 

- usposobljen vzgojitelj (cilji so mu jasni in tudi zveza med sredstvi in cilji, bolj se 

osredotoča na bistveno, bolj je odgovoren, odločen, ni pa še fleksibilen), 

- uspešen vzgojitelj (celovito opazuje, zna stvari predvideti in analizirati), 

- ekspert – profesionalec (stvari dojame celovito, odloča brez posebnega 

razmišljanja, njegovo ravnanje je tekoče, gladko…). 

Dreyfus (1991, po Marentič Požarnik, 2000: 14–15) se usmeri predvsem na situacijsko 

razumevanje, ki zajema spretnosti razumevanja skozi interpretacijo ter prenos izkušenj v 

nove situacije, kjer je treba situacije interpretativno presoditi med samim potekom. 

Javrhova (2008, v Muršak idr., 2011: 40) predstavi tako imenovani S-model razvoja 

kariere, ki je prvi slovenski model in zajema tako vidike profesionalnega razvoja kot 

profesionalnega zadovoljstva, ob katerih so možni prehodi glede na počutja. Javrhova 

(prav tam) preko S-modela predstavi, kakšne so vse možne poti od vstopa v poklic 

izobraževalca, učitelja ali vzgojitelja do upokojitve. 
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Leta poučevanja in starost posameznika                                      Faze modela S  

 

1–3 (25–28 let)                                       

 

 

4–6 (28–30let)      

 

 

 

7–18 (31–45let)                                                                     

 

 

 

19–30 (46–55let)                                                                                     

 

 

31–40 (56–64let) 

Slika 1: Fazni S-model razvoja kariere po Javrh 

 

Javrh (2008, v Muršak idr., 2011: 39–41) meni, da je za prvo obdobje značilna faza 

odkrivanja, uživanja in ponosa pripadnosti poklicu in prav tako boj za preživetje, v kolikor 

se ugotovi, da ta poklic ni primeren za določenega posameznika. Za fazo stabilizacije je 

značilna gotovost posameznika, ki se odraža v  samozaupanju, večji fleksibilnosti in 

gotovosti. Pri tej fazi je nujno, da posameznik poišče ustrezno ravnovesje med 

obremenitvijo v delovnem času in družino, kar je pogoj za zadovoljstvo v svojem 

profesionalnem razvoju. Vzgojitelji, ki so vstopili v tretjo etapo so poklicno aktivni in 

živahno eksperimentirajo. Vključeni so v številne dejavnosti in vedno znova iščejo nove 

načine dela in pri tem niso več toliko zaletavi, kot so bili prej. Na drugi strani pa se lahko 

pojavi kriza, ki pa od  posameznika zahteva tudi premislek o zamenjavi poklica. Nadaljnja 

faza S-modela je lahko podobna prejšnji oziroma je v njej prisotno še veliko aktivnosti. Pri 

tistih, ki pa se niso ves čas svoje profesionalne poti  počutili dobro, se pojavi izčrpanost, ki 

pozneje v naslednji fazi  vodi v zagrenjenost ali pa v sproščeno izpreganje. Slednje pride v 

kolikor je posameznik aktiven tudi izven svojega delovnega mesta in komaj čaka, da vstopi 

v tretje življenjsko obdobje, da bo počel tisto, kar si želi, za kar pa v času redne zaposlitve 

ni imel časa. 

Preživetje in odkrivanje 

Stabilizacija 

Poklicna aktivnost/ 

eksperimentiranje 
Negotovost/ revizija 

Kritična odgovornost Sproščenost Nemoč 

Izpreganje (sproščeno ali zagrenjeno) 
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Če na kratko strnemo, S-model kot izid opisanih poti povzema značilnosti učiteljev ali 

vzgojiteljev, ki naj bi glede na delovno dobo in starost na svojem področju bili 

profesionalni. V profesionalnih poteh lahko opazujemo kritičnega entuziasta, ki ohranja 

mladostno aktivnost in deluje vse širše; nato zrelega sproščenega učitelja, ki se osredotoča 

na delo v skupini in strokovno odličnost, ali pa nemočnega, vse bolj zagrenjenega 

vzgojitelja, ki si želi čim prej izpreči in zapustiti poklic.  

Kot smo že prej omenili, profesionalni razvoj poteka takoj ob zaposlitvi, v zrelem obdobju 

življenja ali pa tudi v času po upokojitvi. Valenčič Zuljan (1999) podaja razlago tega 

pojma in navaja, da je profesionalni razvoj opredeljen kot proces signifikantnega in 

vseživljenjskega, izkustvenega učenja, pri katerem posamezniki razvijajo svoja 

pojmovanja in spreminjajo svojo prakso. Profesionalni razvoj je proces, ki vključuje 

vzgojiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni učiteljevo 

napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja 

(Valenčič Zuljan, 2012: 17). 

V današnjem času se v povezavi s profesionalnim razvojem omenja tudi pojem 

kompetence oziroma kompetentnosti. Vzgojitelji naj bili kompetentni na različnih 

področjih svojega delovanja. 

 

Z znanjem in izkušnjami, ki so jih vzgojitelji, ki so bili vključeni v projekt Fibonacci, 

pridobili na izobraževanjih z naravoslovnimi vsebinami, naj bi bili pri samem izvajanju, 

kot trdijo v raziskavi, bolj samostojni in samozavestni, kar pomeni, da so se večale tudi 

njihove kompetence, v katere vključujemo obvladovanje pojmov, znanje, spretnosti, 

sposobnosti, zmogljivosti  in veščine. 

 

3.3 Kompetence 
 

Kompetenca je definirana kot obseg oziroma  mera odločanja (ki je določena navadno z 

zakonom), pristojnost ali pooblastilo, za »kompetentnega« pa velja tisti, ki je »pristojen, 

pooblaščen; kdor temeljito pozna, obvlada določeno področje; je usposobljen, poklican«. 

Kompetentnost pa je lastnost oziroma značilnost kompetentnega (http://www.sf.ffa.uni-

lj.si/PU/index_files/Page347.htm).  

 

Kompetenca je tudi definirana kot sposobnost posameznika, da se uspešno sooča z 

zahtevami delavnega ali socialnega okolja, meni Glossary (1997, v Muršak, 2006: 14), pri 

katerih ne gre za prirojene sposobnosti, pač pa sposobnosti, ki so rezultat razvoja in jih 

posameznik pridobi v različnih življenjskih okoliščinah, najintenzivneje pa v procesih 

izobraževanja in učenja. OECD (2002) v svoji definiciji opredeljuje kompetence kot 

sposobnost za uspešno soočanje z individualnimi in socialnimi zahtevami ali izvajanje 

določenih dejavnosti in opravil. Kompetence naj bi bile kot notranje mentalne strukture 

vezane na sposobnost, zmogljivost in dispozicije posameznika. Vsaka kompetenca je 

zgrajena kot kombinacija kognitivnih in praktičnih spretnosti znanja, motivacije, 

vrednostne orientacije, nagnjenj, čustev in preostalih socialnih in vedenjskih sestavin, ki jih 

je mogoče mobilizirati za učinkovito ravnanje. Čeprav predstavljajo kognitivne spretnosti 

in utemeljenost v znanju ključni sestavini, je nujno, da vključimo še druge razsežnosti 

kompetenc kot sta motivacija in vrednostna orientacija. 

 

http://www.sf.ffa.uni-lj.si/PU/index_files/Page347.htm
http://www.sf.ffa.uni-lj.si/PU/index_files/Page347.htm
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Day (1999, v Polak, 2008: 32) meni, da ciljno naravnanost programov izobraževanja in 

usposabljanja najlažje zagotavljamo z opredelitvijo kompetenc, ki jih udeleženec dosega v 

okviru programa dosega. Kompetence so definirane kot sposobnost posameznika, da izvrši 

naloge in vloge, ki so potrebne za doseganje določenih standardov.  Razdevšek Pučkova 

(2004, v Polak, 2008: 32) pa meni, da so kompetence specializiran sistem sposobnosti, 

izkušenosti in obvladovanje spretnosti, ki so potrebne ali zadostne za doseganje specifičnih 

ciljev. Kompetence so lahko opredeljene tudi s kvalifikacijami, pravi Wagenarr (2001, v 

Polak, 2008: 32), ki predstavljajo neke vrste presežek, ta pa nadgrajuje kvalifikacije, 

definirane s poklicnimi standardi in predstavljajo tudi določene posebnosti v poklicni 

identiteti. Muršak (2001, v Polak, 2008: 32) pa meni, da predstavljajo zmožnost za nekaj 

dobro in učinkovito opraviti, zmožnost zadostiti potrebam zaposlitve ali dela ter zmožnost 

opraviti specifična dela in specifične vloge v okviru svojega dela. 

Če pogledamo strukturo kompetenc različnih avtorjev vidimo, da jo sestavljajo posamezni 

elementi, ki jih je tako rekoč nemogoče formalizirati in meriti, po drugi strani pa je jasno, 

da so kompetence tisti presežek formalnega izobraževanja, ki je povezan z dejansko 

dejavnostjo v naravnem ali spontanem življenjskem okolju. Kompetenca pa se lahko 

razvije šele, ko se znanje pojavi v svoji dejavni obliki in je povezano ter kombinirano z 

drugimi sestavinami kot so motivacija, stališča, vrednote, kognitivne spretnosti in 

podobno, ki sestavljajo kompetenco v eno celoto  (Muršak, 2006: 15). 

Navedeno se je pokazalo tudi pri izvajanju projekta Fibonacci, saj so njegovi udeleženci 

projekta šli skozi vse faze razvoja kompetenc, kot jih opisujejo različni avtorji Day (1999), 

OECD (2002), Muršak (2006), Polak (2008) idr. 
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4 ZGODNJE NARAVOSLOVJE 
 

Zgodnje učenje naravoslovja se prične z otrokovimi predstavami in v otrokovem okolju. 

Ne postavlja nove dvotirne strukture znanja, ampak skuša nadaljevati ali spreminjati 

znanje, ki ga je otrok prinesel s seboj v vrtec (Krnel, 1997/98: 14).   

Razvoj občutljivosti in pozornost otrok do stvari, ki so v njihovem okolju, sta opazna že 

zelo zgodaj. Pri otrocih, starih od dveh do treh let, se naglo razvija sluh, kar pomeni, da 

prepoznajo zvok dežja, vetra, grmenja, melodijo, oglašanje živali, različnih predmetov. 

Vse to lahko postane področje raziskovanja. Občutljivost za vid je tudi povečana, in sicer 

otroci razlikujejo tri barve in jih tudi znajo poimenovati, kar pomeni, da lahko razvrščajo 

igrače oziroma oblikujejo prve množice. Pozornost otrok se ves čas predšolskega obdobja 

povečuje. Na otrokove pozornosti najbolj vplivajo aktivnosti, pri katerih mora opraviti 

neko nalogo, ki so mu jo postavili vzgojitelji oziroma so ga usmerili k iskanju določene 

rešitve. Ob razvoju pozornosti se razvijata hkrati spomin in govor, ki postaja vedno bolj 

organiziran in trajen, kar se kaže v vse boljšem opazovanju, sklepanju in poročanju. Otroci 

že pri šestih letih lahko rešujejo bolj zahtevne naloge, ki vodijo do rešitve nekega 

problema, če so bili aktivni in so preko svojih izkušenj prišli do določenega rezultata. Tak 

način reševanja nalog poteka v celem predšolskem obdobju le preko igre, a ne v okvirih 

učenja. Otroci se postopoma učijo, da so samozavestni v svojem razmišljanju in da svoje 

razmišljanje usklajujejo z realnostjo. Ob usmerjanju vzgojiteljev otroci v svojem 

razmišljanju postajajo vse bolj kritični, kar pomeni, da jim potek reševanja nekega 

problema postaja vedno bolj jasen, zato so tudi vedno bolj učinkoviti (Rodič, 2014). 

Krnel (1997/98) pravi, da je otroško mišljenje močno odvisno in naslonjeno na zaznave: 

sladkor v vodi izgine, ker ga z vidom ne morejo več zaznati, tudi zaznave so odvisne od 

mišljenja. Glede na tisto, kar že vedo, izberejo cilj opazovanja (kaj je zanje pomembno) in 

po svoje vplivajo na razlago rezultatov. Otroci želijo s čim manj podatki priti do končne 

razlage, zato pride do oženja zaznav. Pozornost usmerijo na določen predmet, ne pa na 

interakcijo med elementi opazovanega sistema. Pojave, v katere je vpleten človek, otroci 

lažje razlagajo. Nekaj se je zgodilo, ker smo to sami naredili. Otroke zanimajo in privlačijo 

pojavi, kjer so spremembe dovolj hitre in dobro zaznavne. Usmerjeni so na spremembe, ne 

na ravnotežna stanja. Naravoslovne dejavnosti naj bi spodbujale povezovanje različnih 

opažanj. Nova vprašanja in razgovor naj bi pojasnili, kaj so zakonitosti in druge povezave 

pojavov in lastnosti. Naravoslovni poskus je temelj, preko katerega najprej odkrivamo in 

preverjamo otrokove prvotne zamisli, nato mu preko lastne aktivnosti omogočamo 

pridobiti nove izkušnje in znanje, ki končno pomaga otroku lastno zamisel potrditi in 

nadgraditi ali jo spremeniti in razumeti (Petek, 2010: 79). 

 

4.1 Razvoj naravoslovnega mišljenja predšolskih otrok  
 
Dva ključna Piagetova pojma za razvoj otroškega mišljenja sta asimilacija in akomodacija. 

Do asimilacije pride takrat, ko otroci uporabijo svoje obstoječe sheme za razumevanje 

nečesa novega na osnovi starega znanja tako, da prilagajajo nekaj novega tistemu, kar že 

vedo. Sprememba poteka preko akomodacije, kar pomeni, da se spreminjajo obstoječe 

sheme z dodajanjem novih informacij in ustvarja se novo, kompleksnejše znanje. Kadar 

koli asimiliramo nove izkušnje v že obstoječo shemo, je shema na nek način povečana in 

spremenjena, kar vključuje akomodacijo (Woolfolk, 2002: 31). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Pavlic Štefanija; magistrsko delo 

 

-30- 
 

V nadaljevanju bomo predstavili štiri faze kognitivnega razvoja po Piagetu, za katere je 

prepričan, da gremo vsi ljudje skozi njih, in to v točno istem zaporedju. Te si med seboj 

sledijo (Woolfolk, 2002: 30 – 35):  

1. faza je senzomotorična (0–2 let). V tej fazi otrokove dejavnosti postajajo ciljno 

usmerjene in začne se zavedati, da predmeti obstajajo tudi, če jih ne vidimo. 

Uporablja imitacijo mišljenja in spomina, kar je vidno v konstantnosti objekta in 

ciljno usmerjenih dejanjih. Osnovni dosežek te faze je začetek učenja 

reverzibilnosti, kar pomeni obračanje dejanja v obratno smer. 

2. faza je predoperacionalna (2–7 let). V tej fazi se pojavljajo simboli in predpojmi, ki 

jih otroci šele usvajajo. Razvija se sposobnost razmišljanja o objektih v simbolični 

obliki. Govor se razvije  do desetkrat več glede na prejšnjo fazo. Za to fazo je 

značilen egocentrizem, kar pomeni, da na izkušnje in svet gledajo le s svojega 

zornega kota. 

3. faza so konkretne operacije (7–11 let). Za to fazo je značilno reševanje problemov 

na otroku lasten način. Razvijajo se sposobnosti klasifikacije in seriacije v popoln 

in logičen sistem mišljenja. Otroci so sposobni razmišljati skozi zaporedje korakov 

in se v mislih vrniti na začetek, kar pomeni, da so razvili reverzibilno mišljenje.   

4. faza so formalne operacije (11–in več). Na tem nivoju se v polni meri nadaljujejo 

vse prejšnje operacije in sposobnosti, kar pomeni, da je formalno mišljenje 

reverzibilno, notranje in organizirano v sistem neodvisnih elementov. Problemi se  

rešujejo na logičen način in mišljenje postaja vse bolj abstraktno. 

V predšolskem obdobju je po Piagetu ena glavnih značilnosti mišljenja otrok v 

predoperacionalni fazi centracija – nagnjenost k temu, da se otrok osredotoči na en vidik 

situacije in zanemari druge, zato jo bomo natančneje razložili. Primer: Tim draži mlajšo 

sestrico, da ima več soka kot ona, ker je svoj sok iz stekleničke prelil v visok in ozek 

kozarec, medtem ko je njen nizek in širok. Centracija pomeni, da se je deklica osredotočila 

samo na en vidik situacije oziroma je videla le kozarec s sokom, ne pa, da je bila enaka 

količina soka bila pred tem v drugačnem kozarcu. Iz istega razloga, torej zaradi 

nesposobnosti decentracije, predšolski otroci pogosto pridejo do nelogičnih sklepov. Otroci 

so torej omejeni na razmišljanje samo v eno smer ali na enosmerno logiko. Konzervacija – 

ohranitev je po Piagetu zavedanje, da dva predmeta, ki imata enako določeno mero (npr. 

težo, količino ali dolžino), ostaneta enaka tudi po zaznavni spremembi (npr. oblike), če 

jima ničesar ne dodamo ali odvzamemo. Različne vrste konzervacij (konzervacije števila, 

dolžine, tekočine, teže, prostora, volumna) in seriacij (razvrščanje objektov po nekem 

zaporedju) se razvijajo v vseh fazah in pri vseh starostih (Petek, 2010: 78).  

Vidimo, da novi pojmi nastajajo iz izkušenj doživljanja okolice in se prilagodijo 

otrokovemu predznanju v procesu asimilacije. Miselne strukture, ki so pod pritiskom novih 

spoznanj, te spreminjajo, prilagajajo novim informacijam in bogatijo, kar imenujemo 

akomodacija (Krnel, 1993: 9). Pri asimilaciji gre za stabilnost, ker se ohrani obstoječa 

miselna struktura, akomodacija pa prinaša spremembo miselne strukture in pomeni 

napredovanje (Batistič Zorec, 2006: 54). Iz Piagetove razlage je razvidno tudi, da otrok 

sam gradi (konstruira) svoje znanje, iz tega izvira konstruktivizem (Batistič Zorec, 2006: 

63). 

Mišljenje razumemo tudi kot mentalno procesiranje informacij, ki vključujejo takšne 

procese, kot so: pozornost, percepcija, spomin, reševanje problemov … Mišljenje poleg 

obdelave informacij, vključuje tudi kontrolo akcije, in to preko procesa kontrole »od 

spodaj navzgor« (kodiranje) in preko procesa kontrole »od zgoraj navzdol« (planiranje, 

strategije, načrt dela in usmerjanje k cilju). Vprašanje latentne strukture miselnih 

sposobnosti je v psihologiji rešeno z vrednotenjem individualnih sposobnosti. V prvi 
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polovici 20. stoletja se pojavljajo hierarhični in heterohierarhični modeli inteligence, ki na 

različne načine odslikavajo latentni prostor inteligentnosti. Na eni strani hierarhični model 

narekuje obstoj le enega splošnega G-faktorja inteligence, ki se manifestira v določenem 

številu specifičnih dimenzij, na drugi strani pa heterohierarhični model govori o obstoju 

med seboj  neodvisnih intelektualnih sposobnosti. Zadnje  raziskave pa  kažejo, da je 

mišljenje kot generalni faktor vključeno v planiranje in načrt strategije, ki je potrebna za 

doseganje ciljev, kar pomeni, da je sestavljeno iz več komponent. Miyake  (2000, v Krneta 

idr., 2013: 93) navaja, da obstajajo tri podkomponente  mišljenja, in sicer:  

- iskanje povezanosti med določenimi problemi in strategije reševanja,  

- razmišljanje o novih možnih rešitvah in  beleženje poteka dela,  

- zaviranje že vnaprej pripravljenih odgovorov in iskanje drugih možnih odgovorov, 

ki pri otrocih vpliva na vse hitrejše miselno procesiranje. 

 

4.2 Konstruktivizem 
 

Kot smo že prej omenili, je Jean Piaget utemeljil konstruktivizem z načeli asimilacije,  

akomodacije in k temu dodal še načelo uravnoteženja ali ekvilibracije. Pravi, da proces 

asimilacije označuje vključevanje novih izkušenj v obstoječe okvire, proces akomodacije 

pa pod pritiskom novih spoznanj te spreminja in bogati, za doseganje višjih stopenj znanja 

in razumevanja je potrebno uravnoteženje obeh procesov, ki se imenuje ekvilibracija. Na 

osnovi vseh treh načel nastajajo logične strukture, ki si v razvoju zakonito in stopenjsko 

sledijo (Krnel, 1993: 9). 

Konstruktivizem, izpeljan iz Piagetove spoznavne teorije, otroka v obdobju zgodnjega 

otroštva razume kot egocentričnega posameznika, »neobčutljivega« za socialno in 

simbolno okolje, kot posameznika, katerega mišljenje je zaznavno, predoperativno, malo 

ali nič povezano z govorom in drugimi simbolnimi načini izražanja, ima posledično 

nekatere šibke točke tudi pri izpeljavi v koncepte učenja in poučevanja. V procesu učenja 

je ključnega pomena otrokova zrelost, poučevanje je usmerjeno na otroka oz. izhaja iz 

njega, otrok sam konstruira svoje znanje, razvoj je univerzalen, individualne razlike med 

otroki so, podobno kot dejavniki okolja oz. načrtno učenje in poučevanje, spregledane. 

Socialni konstruktivizem, izpeljan iz sociokulturnih teorij razvoja in učenja, razume 

malčka in otroka v zgodnjem otroštvu kot socialno in spoznavno kompetentnega 

posameznika, za katerega sta učenje in poučevanje v območju bližnjega razvoja, ki poteka 

v simbolno bogatih socialnih kontekstih, bistvenega pomena za aktualni in poznejši razvoj 

ter učenje. Njegova implementacija v vrtčevski prostor je ustvarila nove koncepte vzgoje, 

pri katerih so v ospredju metaspoznavne in metajezikovne zmožnosti otrok, vrstniške 

socialne interakcije, sodelovalno učenje, spodbujanje in učenje s strani odraslih v vseh 

razvojnih obdobjih, različno znanje (Marjanovič Umek, 2008). 

Teorije konstruktivizma v učenju naravoslovja potrjujejo tudi obstoj dveh struktur znanja. 

Prva je lastna in nam razumljiva, druga pa je bolj abstraktna in manj povezana struktura 

šolskega znanja. Otroške naivne zamisli se lahko pozneje razvijejo v razlage »po zdravi 

pameti«, tako da tudi odrasli delujejo pogosto po dveh poteh, »po zdravi pameti« in po 

naravoslovnem znanju. Ker so naivne razlage ali razlage »po zdravi pameti« produkt 

lastnih izkušenj in razmišljanj, se zdijo smiselne. Tudi z ostalo pojmovno strukturo niso v 

nasprotju, saj so iz nje izšle. Prav zato jih je težko spreminjati in jim tradicionalni pouk 

naravoslovja ne more do živega. Če učitelj sam pove pravilne odgovore, je malo naredil v 
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smeri spreminjanja mišljenja. Pogosto je to le nova informacija, ki ne najde pravega mesta 

v učenčevi glavi (Krnel, 1997/98: 14). 

Konstruktivistična teorija izraža idejo, da ljudje določamo svoje vedenje sami. To ni le 

odsev zunanjega sveta, ampak nastaja v dolgem procesu osebne konstrukcije pojmov kot 

posledica interakcije s fizičnim in socialnim okoljem. Iz tega sledi, da z izkušnjami 

gradimo novo miselno strukturo znanja, ko nam stara ne ustreza več. Ob uporabi načel 

(asimilacije, akomodacije in ekvilibracije) konstruktivistični vidik pomeni postopno 

pridobivanje znanja in daje pomembnost že pridobljenim znanjem ter sprejemanju novega 

(Krnel, 1993: 9).  

Konstruktivizem postavlja predznanje kot izhodišče in temelj novemu učenju. S tem pride 

do izenačenosti predznanja in znanja ter napačnih predstav ali naivnih idej. Obe 

predstavljata enakovredno izhodišče, le pot do želenega cilja se razlikuje (Krnel, 1997/98: 

13–14). Konstruktivizem, kot smo že prej omenili, posveča veliko pozornost spreminjanju 

obstoječih, zlasti napačnih pojmovanj oz. idej in naj bi potekal po sledečih stopnjah 

(Marentič Požarnik, 2000: 19–20) : 

- najprej ugotovimo obstoječe pojme – otroške zamisli o nekem pojavu; predznanje 

je izhodišče za načrtovanje učnega posega, ki naj rekonstruira obstoječe ideje 

(situacijo organiziramo tako, da učenec ugotovi, da njegova obstoječa razlaga ni 

ustrezna), 

-  sprožimo socialno kognitivni konflikt (primer: otroci menijo, da se snov med 

taljenjem spremeni),  

- z eksperimentom taljenja in ponovnega strjevanja voska konflikt rešujejo oziroma 

ugotovijo, da je snov ostala enaka, kar pomeni, da spremenijo svoje pojmovanje, 

- otrokom pomagamo, da ubesedijo novo opredelitev. 

 

Brez pravočasne pomoči otroci ostajajo pri lastnih intuitivnih ali napačnih pojmih. Ne 

glede na to, ali se bodo naravoslovja učili ali ne, bodo sami razvijali teorije in konstruirali 

pojme. Ideje, nastale s slučajnim opazovanjem ali brez pošteno opravljenega poskusa, ki 

temeljijo le na govoricah, so osnova za naivno, neznanstveno sprejemanje sveta in 

sestavljajo del neproduktivnih razlag in verovanj. Ker so napačni pojmi odporni za 

spremembe, je nujno, da so otroci konstrukciji znanja izpostavljeni že zgodaj. Izkušnjam 

izpostavljeni otroci si morajo za svoje uspešno delovanje svet vedno znova razlagati, kar 

izhaja iz človekove naravne težnje, da sam oblikuje znanje, s katerim si osmišlja svet na 

svoj najboljši način (Krnel, 1993: 10). 

 

 

4.3 Učenje z raziskovanjem  
 

Med učinkovitimi sodobnimi pristopi na področju naravoslovja je učenje z raziskovanjem, 

ki vključuje, kot smo že prej omenili, ideje konstruktivizma, ki jih je smiselno posredovati 

predvsem preko izbranih vsebin in aktivnosti. Če so vsebine otrokom blizu in so povezane 

z njihovim vsakdanjim okoljem, zanimivimi poskusi in aktualnimi vprašanji ter temeljijo 

na strategijah učnega pogovora, menijo Šimenc, Ivič in Kranjc (2010, v Sivec, 2012: 6), 

zbujajo notranjo motivacijo otrok in jih tako pritegnejo, da ozavestijo raziskovalna 

vprašanja ter se aktivno vključijo v iskanje odgovorov nanje. Učenje z raziskovanjem 

omogoča učenje v skupini, spodbujanje kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti. Učenje z  

raziskovanjem je kot nekakšen poligon za pridobivanje kompetenc učenja in je tesno 

povezano s pogledom na otroka kot aktivnega udeleženca učnega procesa. Za otroke 
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aktivna udeležba dejansko pomeni raziskovanje, opravljanje poskusov, opazovanje, 

merjenje, sporočanje … (Krnel, 2012/8: 9–11). Pot je hkrati cilj, ko se učni proces ob 

ustrezni podpori vzgojitelja smiselno sklene v krog prijetnega učenja meni Bergant (2012, 

v Sivec, 2012: 6). Vzgojiteljeva podpora otroku omogoči vztrajati pri neki dejavnosti in na 

koncu doseči uspeh. V učne situacije in aktivnosti v vrtcu so zajeti pojmovni sistemi in 

koncepti, ki jih otroci usvajajo igraje in spontano. Vključevanje novih spoznanj o učenju 

oziroma samoregulacija učenja nam je v praksi pokazalo, kako pomembno je prizadevanje 

za aktivno vlogo otroka v vsakem segmentu vzgojno-izobraževalnega procesa. Če je otrok 

v vrtcu vključen v vse faze vzgojno-izobraževalnega procesa, od načrtovanja do izvajanja 

in končne evalvacije dejavnosti, je to zanj velika spodbuda za oblikovanje pripravljenosti 

za učenje, ki ga bo spremljala kasneje še vse življenje (Sivec, 2012: 6). 

Raziskovanje vključuje opazovanje, postavljanje vprašanj, da se ugotovi, kaj je že znanega 

in nato ugotavljanje, ki poteka kontinuirano preko iskanja podatkov iz literature in drugih 

virov, z eksperimentiranjem, kar zajema zbiranje, analiziranje, interpretiranje podatkov, 

oblikovanje zaključkov, razlag ter sporočanje rezultatov. Raziskovanje tako otroke vodi k 

razvijanju razumevanja naravoslovnih pojmov skozi neposredno izkušnjo s snovmi, 

predmeti, rastlinami in drugimi bitji, s pomočjo literature in drugih virov ter 

strokovnjakov, ob sprotnem argumentiranju in izmenjavi mnenj. Vse to poteka pod 

vodstvom vzgojitelja (Petek, 2010: 76). 

Aktivnost otroka kot raziskovalca, meni Krnel (2007, v Petek 2010: 77), se kaže skozi 

postavljanje raziskovalnih vprašanj (na začetku kot izvor raziskovanja), oblikovanje 

hipotez, načrtovanje raziskave, testiranje hipotez in formuliranje odgovorov na 

raziskovalno vprašanje. Glede na vse to je raziskovanje hkrati sredstvo in cilj, proces in 

produkt – sredstvo, ki vodi k razumevanju naravoslovnih pojmov in cilj, ki vodi k 

razumevanju narave naravoslovja, odkrivanju, kako naravoslovje in širša znanost delujeta. 

V naravoslovju, tako meni Skribe Dimčeva (2007, v Petek, 2010: 78), so zelo pomembna 

odprta vprašanja, ki jih postavlja vzgojitelj. S takimi vprašanji ugotovimo, kako natančni 

opazovalci so otroci, kaj mislijo, kako si kaj predstavljajo, kako samostojni in inovativni so 

… Pogosto se ta odprta vprašanja začenjajo s »Povej mi…«. »Kaj misliš…?«, »Kaj si 

odkril?«, »Kaj bi ti naredil?«, »Ali kdo misli drugače?«, Kaj lahko s tem storimo?«, »Ali 

ima kdo kakšen predlog?« … 

Otroci se pri raziskovalnih aktivnostih neprisiljeno preko igre seznanijo z mnogimi dejstvi 

in usvajajo številne nove pojme, kar je bistveno za njihovo kreativnost, ki je najbrž najbolj 

bistvena sposobnost za njihovo osebno uspešnost v prihodnosti (Novak, 2003, v Petek, 

2010: 77). Vzgojitelji, ki se teh dejstev zavedajo, razumejo in tudi uresničujejo svojo vlogi 

pri izvajanju naravoslovnih aktivnosti, in sicer tako, da (Petek, 2010: 77): 

- otrokom pomagajo prebroditi prehod z laičnega na razumsko dojemanje sveta. S 

tem jim olajšajo usvajanje znanstvenih spoznanj, 

- pri aktivnostih otroke že v začetku vključujejo v vnaprej organizirano raziskovanje, 

za tem pa jim vse bolj dopuščajo osebno kreativnost. Pri tem jih usmerjajo in 

spodbujajo h kritičnemu vrednotenju. 

 

Učenje z raziskovanjem naj bi se približalo pravemu raziskovanju v znanosti. Krnel (2007, 

v Petek, 2010: 76) pravi, da bi bili otroci za to pripravljeni, morajo razumeti ključne 

naravoslovne pojme, ne le poznati določenih dejstev. Raziskovanje zaradi različnih 

dejavnosti in njihovih učinkov omogoča le primerno okolje za rekonstrukcijo ali 

konstrukcijo pojmov. Tako nastanejo novi pojmi, bolj so trdni, bolj diferencirani in bolje 

povezani. Novi dokazi in podatki, zbrani pri eksperimentiranju ali opazovanju, vodijo do 
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konstrukcije novega pojma, ki je jasen in razumljiv. Tako za znanstvenike kot za otroke 

obstoječi alternativni pojmi, ki niso rekonstruirani in ostanejo nerazumljivi, predstavljajo 

oviro pri konstrukciji ustreznejšega naravoslovnega pojma. 

V nadaljevanju bomo predstavili  nekaj najpogostejših napak s strani strokovnega kadra, ki 

se, menijo Ivič idr. (2001: 49–51), pojavljajo in lahko vplivajo na zaviranje učenja z 

raziskovanjem, in sicer: 

- v kolikor menimo, da je aktivno učenje le vrsta zabave in ne pravo učenje. Ideja o 

aktivnem učenju ni nastala zaradi tega, da bi se otroci zabavali, ampak da bi bolj 

kvalitetno, smiselno in trajno usvojili znanja ter jih znali uporabiti v novih 

situacijah, kar vodi k eksperimentiranju in preizkušanju z namenom, da določene 

trditve preverimo, 

- v kolikor menimo, da preko takšnega učenja ne dosežemo cilja.  Aktivnosti otrok 

pri raziskovalnem učenju zajemajo tri pomembne elemente, ki pa so med seboj 

povezani, in sicer cilj, vsebina in metoda dela, ki nam dajo odgovor na vprašanje, 

kaj otroci počnejo oziroma ali so planirane dejavnosti za otroka tako specifične kot 

relevantne, da vodijo k rezultatom zadane aktivnosti. Preko aktivnega učenja otroci 

zajemajo določeno področje širše,  kot bi drugače, kar pomeni, da dosegajo več 

ciljev in ne le enega, ki je ozko usmerjen, 

- v kolikor menimo, da aktivno učenje zahteva bogato opremo  za izvajanje 

raziskave.  Vsekakor drži, da otroci veliko bolje delajo, v kolikor imajo na 

razpolago pripomočke, čeprav to ne vpliva na njihovo uspešnost  učenja. Otroci 

morajo biti sami aktivni, oprema je le orodje, ki ga je treba  znati uporabiti in 

izkoristiti vse njegove funkcije. Oprema, ki je smiselno uporabljena pri učenju, daje 

vrednost tako otrokovemu delu kot njegovim rezultatom. Oprema sama po sebi 

nima nobeno vrednosti, v kolikor ni v rokah aktivnega otroka, ki se uči z 

raziskovanjem. 
 

Navedeno po našem mnenju velja tudi za udeležence projekta Fibonacci. 
 

 

4.4 Spodbujanje  naravoslovja v predšolskem obdobju 
 

Kot je znano, se otrok v predšolskem obdobju razvija, je zelo radoveden in veliko sprašuje. 

Zato mu tudi ponudimo veliko aktivnost, v katerih lahko sam raziskuje. Sem sodijo 

naravoslovne igre, s katerimi spodbujamo intelektualne aktivnosti, samostojno iskanje zvez 

med osvojenimi znanji in spretnostmi, ustvarjalnost in zanimanje za naravoslovne vede. 

Osredotočiti se je treba na pojave, pojme, probleme, ki jih lahko otroci raziskujejo sami ali 

skupaj z nami. Vedno moramo v ospredje postaviti otroka in upoštevati njegove razvojne 

značilnosti oz. sposobnosti in spretnosti. Proces učenja vključuje vztrajnost in 

potrpežljivost, ne pa hitenje in površnost. Ne smemo pozabiti, da smo odrasli s svojim 

odnosom, aktivnostjo in zgledom otrokom vedenjski ter učni vzor (Katalinič, 1993: 6). 

Otroci se aktivno učijo, in sicer tako, da veliko sprašujejo: »Zakaj to?«, »Kako to?«. Vsi ti 

»zakaji« izhajajo iz radovednosti in drobne želje po spoznavanju, doživljanju, 

»odkrivanju« okolja. So trenutki, ko želje otrok ne moremo odkloniti in jim moramo 

pomagati pri iskanju odgovorov na najrazličnejša vprašanja in dileme ter pri različnih 

aktivnostih. Skratka, otroci želijo aktivne soudeležence (Katalinič, 1993: 7).  

Da je tako, meni tudi Skribe Dimčeva (2007, v Petek, 2010: 77). Pri raziskovanju otroci 

postavljajo lastna vprašanja ali iščejo odgovore na vprašanja, ki jih je postavil vzgojitelj. 
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Vprašanja otroke vodijo in usmerjajo v samostojne dejavnosti ter tudi v raziskovanje. Biti 

morajo zanimiva in prilagojena izkušnjam in sposobnostim otrok. Spraševati moramo tako, 

da bodo do odgovorov prišli sami.  

Otroci odkrivajo svet in si nabirajo izkušnje ne na podlagi našega pripovedovanja in naših 

razlag, temveč z dotikom, vidom, sluhom, vonjem in okusom. Otroku v predšolskem 

razvojnem obdobju se zaznavne sposobnosti čutil šele razvijajo in ostrijo. Zato so razne 

opazovalne vaje in sprotno ubesedenje občutij in spoznanj zanje tem bolj pomembni. Ko 

otrok govori, se pogovarja s sogovorniki o povsem določeno zaznanih stvareh in pojavih, 

hkrati razvija sposobnost mišljenja. Otrok ob tem čuti potrebo, da bi svoja občutja in misli 

nato izrazil in posredoval še drugim, s tem nas izziva, naj mu pomagamo poimenovati 

(ubesediti) nova doživetja in spoznanja (Katalinič, 1993: 35). 

Abstraktni pojem, ki ga otrok nikoli ne doživi, bo ostal zanj vedno abstrakten. Otrok, ki še 

nikoli ni bil pri frizerju, bo pojem in njegov pomen težko osvojil. Otrok ne more 

vzpostaviti povezave s svojim omrežjem poznanih vsebin. Če mu pa razložimo, da frizer 

striže lase in barva, bo pojem postal del njegovega konkretnega sveta, in sicer »striženje las 

in pobarvani lasje« Otrok oboje pozna. Zdaj lahko frizerja vključi v svoje omrežje 

poznavanja. Psihologi tega pojava ne imenujejo zaman smiselno učenje. Vsi vemo, da 

otroci težko razumejo abstraktne pojme. Pomembno sporočilo pa je: splača se jih 

potrpežljivo razlagati, primerjati z znanimi pojmi (pravimo, da uporabljamo analogije) in 

jih postavljati v soodvisnost. Te ne velja le za pojme, ampak tudi za doživetja (Kolb in 

Miltner, 2005: 16). 

Pri učenju nekaterih pojmov »je slika vredna več kot tisoč besed« - ali vsaj sto. Mlajšim 

otrokom pomaga, če pri učenju pojmov vidijo ali otipajo nekaj primerov ali slik primerov. 

Za otroke vseh starosti lahko kompleksne pojme pri družbi, naravoslovju ali matematiki 

pogosto prikažemo z diagrami ali grafi. Otroci si lažje zapomnijo slike in risbe kot pa 

besede, ki razlagajo določeni pojem (Woolfolk, 2002: 233). 

Antić, Bajd, Krnel in Pečar (2001, v Petek, 2010: 76) pravijo, da se marsikatero otrokovo 

trditev ali zamisel da preveriti. Preverjanje zamisli pa naj bi bilo prav začetno 

naravoslovje. Zato je potrebno razvijati otrokove spretnosti in sposobnosti. Glede na to, 

kako uporabiti izkušnje, kako ravnati s podatki, kako sklepati in razlagati, se je pojavilo 

poimenovanje naravoslovni pojmi. Iz prakse in izkušenj vemo, da so za otrokov razvoj 

pomembna prva leta njegovega življenja. V tem obdobju je treba otroku približati okolje 

(predvsem naravno okolje), v katerem živi in katerega del je, procese in pojave, ki v njem 

potekajo, na čim bolj realen in razumljiv način. Pri tem, če se osredotočimo na vsebinsko 

kurikularno področje narave, ne moremo mimo raziskovanja in eksperimentiranja – 

izvajanja poskusov. Otroke je pri vsakem eksperimentiranju treba voditi in seznanjati z 

naravoslovnimi postopki. Ti so: opazovanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, štetje, 

merjenje, postavljanje hipotez, načrtovanje in izvajanje poskusov, poročanje in 

povzemanje rezultatov ter posploševanje. Nekateri izmed teh postopkov so zahtevnejši, 

usvojimo jih šele na stopnji abstraktnega mišljenja, nekateri pa so preprostejši in z njimi se 

začne naravoslovje že v vrtcu. Tako naravoslovje povezuje mišljenje in dejavnosti, 

istočasno pa se razvijajo naravoslovni postopki, oblikujejo se stališča in pojmi. 

Izhajajoč iz dejstva, da naravoslovje vključuje razvijanje tako miselnih sposobnosti kot 

naravoslovnih dejavnosti, je najbolj naravno, da čim bolj zgodaj pričnemo z razvijanjem 

ustreznih kompetenc, ki bodo omogočale uspešen miselni razvoj pri otrocih in s tem 

povezano ustrezno razumevanje sveta, ki jih obdaja. Le na ta način nam morda lahko uspe, 

da izkoristimo neizmeren potencial miselnega razvoja otrok ter že najmlajšim otrokom 
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ponudimo priložnost, da razvijejo specifične kompetence. Na ta način lahko že najmlajše 

otroke postopoma usmerimo tako, da vzgojitelji dosežemo želeni cilj, in ta je otroke uvesti 

v svet na primeren način, kar pomeni, da sveta ne bodo le nekritično opazovali, temveč jim 

ga bomo približali na način, da ga bodo spoznavali tako, da bodo sposobni svoja usvojena 

znanja tudi kritično presoditi ter razumeti, da bodo lahko ustrezno razvili svoje miselne 

potenciale na način, da bodo sposobni svoje življenje oblikovati tvorno in kvalitetno 

(Wisiak Grm, 2010). 
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5 PROJEKT FIBONACCI 
 

Projekt »Fibonacci – učimo se z raziskovanjem« je evropski projekt, ki ga je financirala 

EU v sklopu Okvirnega programa (FP7) in je bil namenjen popularizaciji naravoslovja med 

mladimi in njihovimi učitelji ter vpeljavi raziskovalnega pouka naravoslovja v osnovno 

šolo. V Sloveniji se je dejavnost razširila tudi na vrtce. Nosilka projekta v Sloveniji je bila 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, ki ima status referenčnega centra za 

naravoslovno izobraževanje v Evropi. V projektu Fibonacci sodeluje že tretje leto 25 

uglednih institucij iz 21 evropskih držav. Ker sta kvaliteta poučevanja in uspešnost 

vpeljave novega pristopa k poučevanju, raziskovalnega pouka, odvisni predvsem od 

učitelja, ki vodi delo v razredu, so bile dejavnosti projekta Fibonacci osredotočene na 

podporo delu učiteljev in vzgojiteljev (Gostinčar Blagotinšek, 2012: 2). 

S tega področja so bile organizirane delavnice, katerih vsebina je bila povezana z 

veljavnim učnim načrtom in namenjena spoznavanju in preizkušanju sodobnih pristopov k 

poučevanju raziskovalnega pouka. Udeleženci so na delavnicah preizkusili vse 

eksperimentalne dejavnosti, ki so jih kasneje izvajali bodisi v razredu ali v vrtcu. Pri 

projektu Fibonacci so si sodelujoči učitelji in vzgojitelji lahko izposodili eksperimentalno 

opremo za izvedbo dejavnosti v razredu z učenci ali pa z otroki v vrtcu. Pripomočki za 

eksperimentiranje so bili glede na vsebino in obseg izbranih delavnic financirani s strani 

projekta v povezavi z lokalno skupnostjo. Novost projekta je bila tudi to, da je projekt 

Fibonacci omogočal sodelovanje učiteljev z učitelji, vzgojiteljev z vzgojitelji in prav tako 

učiteljev z vzgojitelji ter otrok z otroki v drugih sodelujočih državah (Gostinčar 

Blagotinšek, 2010: 12–13). 

Vzgojitelji in prav tako učitelji se pogostokrat ustavijo pred uporabo učenja z 

raziskovanjem, ker so prepričani, da morajo otroke prepustiti samostojnemu raziskovanju 

oziroma jim le-tega omogočiti. A tudi učenja z raziskovanjem se je treba učiti, treba ga je 

graditi in otroke postopoma voditi po poti raziskovanja. Banchi in Bell (2008, v Petek, 

2012: 107) sta postavila sistem razvoja učenja z raziskovanjem v štirih stopnjah,  ki jih 

bomo v nadaljevanju podrobneje opisali. Prva stopnjo sta poimenovala raziskovanje s 

potrjevanjem, ki vzgojitelju omogoča, da otroke seznanja s potekom raziskovalnega dela, 

pri čemer razvijajo določene sposobnosti in spretnosti, kot so zbiranje podatkov, beleženje 

in urejanje. V tem primeru učitelj zastavi vprašanje, opredeli stopnje raziskave in predvidi 

rezultat, ki je znan. Potrjujejo vnaprej znani rezultat na primer, da voda raztaplja večino 

trdnih snovi, ki jih uporabljamo pri kuhanju. V drugi stopnji, ki jo poimenujeta 

strukturirano raziskovanje, otroci raziskujejo na osnovi vprašanja, ki jim ga je zastavil 

vzgojitelj in po začrtanih stopnjah raziskave, rešitev zastavljenega problema pa ni podana. 

V tem primeru otroci opazujejo in ugotavljajo, kaj so ugotovili, na primer, da se večji delci 

raztapljajo dalj časa kot manjši. Pri vodenem raziskovanju, ki je značilno za tretjo stopnjo, 

vzgojitelj postavlja pred otroke izziv v obliki zastavljenega problema, ki ga nato rešujejo 

otroci, pri tem pa jih usmerja in vodi vzgojitelj. Za razliko od zadnje, četrte stopnje, ki jo 

poimenujeta odprto raziskovanje, je za to stopnjo značilno, da otroci sami oblikujejo 

problem, pripravijo načrt, zberejo podatke, načrtujejo in izvedejo eksperimente in 

oblikujejo rešitve oziroma razlage. Uvajanje in izvedba učenja z raziskovanjem po 

predstavljenih štirih stopnjah sta primerna za doseganje večine naravoslovnih ciljev, ki jih 

najdemo v kurikulu za vrtce, čeprav se prvi dve stopnji največkrat uporabljata pri učenju z 

raziskovanjem v predšolskem obdobju. 

Izvedba naravoslovnih raziskovalnih dejavnosti poteka lahko na različne načine, vzgojitelj 

pa je tisti, ki si izbere tisti način, ki najbolj ustreza ne le njemu, ampak tudi otrokom v 
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skupini. Krnel (2007, v Petek, 2012: 109)  opredeljuje potek raziskovalnih dejavnosti v 

šestih stopnjah, in sicer: 

- kaj o pojavu, objektu ali snovi, ki jo želimo raziskati, že vemo.  Gre za pogovor in 

izmenjavo mnenj v skupini, ki temelji na upoštevanju že obstoječega znanja otroka 

in širjenju znanja med vrstniki, 

- kaj bomo raziskovali? Zastavimo vprašanje, ki pa naj bo tako preprosto, da bomo 

nanj na koncu raziskave lahko tudi odgovorili, 

- načrtujemo raziskavo. Načrt izdelamo v skupini glede na zastavljeno vprašanje in 

vsebuje opis poskusa ali opazovanja, kako, kje, s čim bo izveden, kaj se bo 

opazovalo, merilo. Izbere se tudi način ali možnost beleženja rezultatov, 

zapisovanja opažanj in meritev, 

- izvedba poskusov, opazovanj, meritev po pregledanem načrtu dela, 

- ugotovitve oziroma kaj smo ugotovili, oblikovanje odgovora na raziskovalno 

vprašanje z interpretacijo ali razlago dobljenih rezultatov, 

- sporočanje. Sporočanje poteka s pomočjo plakata ali z drugačnim pisnim in tudi 

slikovnim poročilom, ki pa naj bo sestavljeno v treh točkah. Prva je navedba 

raziskovalnega vprašanja, sledi opis izvajanja poskusov, meritev in opažanj ter 

odgovor na raziskovalno vprašanje ali ugotovitve. Sledi naj obvezno tudi 

vzgojiteljev povzetek izhodiščnega in novo pridobljenega znanja, ki je hkrati 

zaključek raziskovanja. 

Gostinčar Blagotinškova (2010, v Petek, 2012: 109) poudarja, da naj bi raziskovalne 

dejavnosti potekale po določenem zaporedju, ki jih bomo v nadaljevanju predstavili, in 

sicer: 

- načrtovanje, ki zajema 1. zastavljanje vprašanj – opredelitev problema 

(raziskovanje pojavov, stanja…); 2. način raziskovanja in pripomočki – opredelitev 

metode dela ter  kaj bodo merili in kaj bodo spreminjali oziroma česa ne bodo 

spreminjali, 3. napovedovanje – oblike napovedi (hipoteza), 

- izvajanje raziskave, ki zajema 1. izvajanje predvidenih poskusov (načrt se lahko 

med samo izvedbo spreminja in dopolnjuje), 2. sprotno beleženje rezultatov in 

ugotovitev, 

- ugotovitve, ki zajemajo 1. odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje: 

praviloma en stavek, 2. namen raziskave, metode dela, spremenljivke, ugotovitve in 

zaključki, 3. predlogi za izboljšanje raziskave in nadaljnje raziskovanje. 
 

Zaporedja so pri poteku raziskovalnih dejavnosti tako v prvem primeru kot v drugem zelo 

podobna in vodijo k istemu cilju. Pri slednjem je poudarjeno nadaljnje raziskovanje in 

nikakor ne zaključek raziskovalnega problema, kot je to navedeno v prvem primeru 

izvajanja dejavnosti. V drugem primeru se vsako raziskovanje lahko »širi v različne smeri« 

in se lahko vedno znova enak problem raziskuje po različnih poteh, ki pa vodijo v globino 

pomena samega raziskovanja in  globljega razumevanja nekega pojma, kar je v resnici cilj 

raziskovalnih dejavnosti. 

Vlogi vzgojitelja pri naravoslovnih dejavnosti sta torej organizacija dela in vodenje. 

Njegova vloga je izrazito pomembna v fazi, ko si otroci pridobivajo prve izkušnje. Glede 

na izkušnje s takim načinom dela mora vzgojitelj izbrati najustreznejšo metodo izvedbe in 

postopka dela, pri skupinskem delu organizirati razdelitev del in nalog med člane skupine 

in poskrbeti za nabavo materiala. Sam potrebuje ustrezno strokovno, psihološko in 

didaktično znanje, dobro mora poznati metodologijo in sistematiko raziskovalnega dela 

(Kobal, 1989: 26). 
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Gostinčar Blagotinškova (2013: 11) še poudarja, da naj bi bile v skladu s spoznanji stroke 

tovrstne dejavnosti za otroke čim bolj aktivne, ponujale naj bi miselne izzive in možnosti 

participacije pri načrtovanju vsebin. Slednje je pomembno, ker otrokom daje občutek 

vključenosti v vse faze izvajanja dejavnosti, tudi načrtovanje zelo veliko pomeni in sproža 

pozitiven odnos do predmeta. Ker je čustveni vidik učenja zelo pomemben, to lahko 

ugodno vpliva na učinkovitost učnega procesa v predšolskem obdobju. Ena od možnosti za 

upoštevanje naštetega je raziskovalno učenje, kjer otroci sodelujejo pri izbiri raziskovalnih 

vprašanj in načrtovanju dela, aktivno eksperimentirajo in nato kreativno interpretirajo 

rezultate svojega dela, sodelujejo v razgovoru in refleksiji in predlagajo možnosti prenosa 

ali uporabe svojih spoznanj. V takšnem procesu učenja najdejo lahko veliko možnosti za 

udejanjanje svojih potencialov predvsem glede na uspešnost na novih področjih, ki so v 

frontalnem načinu dela odsotna. Da pa opisani način pouka za vzgojitelje in prav tako 

učitelje ne bi predstavljal prevelike dodatne obremenitve s pripravljanjem pripomočkov in 

načrtovanjem dejavnosti, so v okviru projekta Fibonacci pripravili za Slovenijo nov sistem 

podpore učitelju z mrežo izposojevalnic eksperimentalne opreme za delo z učenci v 

razredu. Kompleti so opremljeni tudi z didaktičnimi materiali z napotki za delo in gradivi 

za učence in za predšolske otroke. Poleg doseganja minimalnih standardov pri posameznih 

temah omogočajo številne dodatne aktivnosti, ki pomagajo poglobiti ali razširiti znanje. 

Iz tega sledi, da naj bi vzgojitelji na osnovi izpeljanih delavnic in z možnostjo izposoje 

pripomočkov otroke poučevali  na način kot so bili oni poučevani v okviru projekta. S 

pridobitvijo tovrstnega znanja in prenosom le-tega v skupine, raziskovalne dejavnosti 

učečega aktivirajo tako miselno kot  motorično in predvsem omogočajo samoiniciativnost, 

aktivno soudeležbo učečega pri načrtovanju dejavnosti in sooblikovanju poteka učnega 

procesa. To predstavlja ugodno okolje predvsem za tiste, ki so na tem področju zelo 

uspešni a tudi za tiste,  ki so nekoliko manj. Ob tem pa tako na ene kot na druge ugodno 

delujejo čustveni vidiki učenja, ki še dodatno aktivirajo, motivirajo in usmerjajo, kar pa je  

opazno v učinkih oziroma ciljih raziskovalnih dejavnostih (Gostinčar Blagotinšek, 

2013: 17). 

 

5.1 Pomembnost projekta Fibonacci za prihodnost 
 
Nova znanstvena odkritja težko najdejo pot do praktičnega izvajanja v praksi, še posebej 

kadar je potreben multidisciplinarni pristop. Pri delu z otroki se še vedno premalo koristijo 

najnovejša spoznanja s področja nevrologije in od znanstvenega odkritja do izvajanja v 

praksi lahko minejo celo desetletja. Za ta čas odrastejo generacije otrok, katerim ni bila 

omogočena pomoč v razvoju, a te možnosti so nam tako rekoč na dlani. V predšolskem 

obdobju sta v možganih hitrost ustvarjanja zvez ter število ustvarjenih zvez med nevroni 

neprimerno večja kot po sedmem letu starosti. V notranjosti možganov se med nevroni 

odvija boj za dominacijo, ustvarjajo se nove zveze med aktivnimi nevroni in nove 

komandne poti  ki se ob danih aktivnostih otroku vedno bolj mrežijo, ko iščejo določene 

rešitve, kar pomeni, da je vedno več povezav. Takšen načina dela vpliva tudi na razvoj 

pomembnih centrov v možganih, ki dobiva vzpodbude, oblikujejo se mreže novih poti, 

neaktivni nevroni odmirajo, neaktivne poti pa se izgubljajo. V tej stimulaciji nevronov se 

nahaja odgovor na vprašanje, ali bo otrok dosegel svoje biološke potenciale ali ne 

(Rajovič, 2011: 11–12). 

Otroci zelo zgodaj kažejo sposobnosti opazovanja in spremljanja nekega pojava, kar lahko 

vodi do raziskovanja. Teh sposobnosti otrok večina strokovnih delavcev ne spodbuja in ne 
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razvija. Vemo, da otroci že med drugim in tretjim letom zaznavajo razne pojave (npr. 

sence, luže ..), torej so sposobni za začetne aktivnosti otroka kot raziskovalca, kar je dobra 

osnova za kasnejše učenje naravoslovja. Žal se večinoma zadovoljujejo le s seznanjanjem 

otroka s pojavi in jih ne vodijo po poteh raziskovalnega učenja, ki vodi k razumevanju 

naravoslovnih pojmov, kar pomeni, da nekatere predstave o pojmih ostanejo napačne in jih 

je pozneje težko ovreči (Rajovič, 2011: 11–12).  

V več raziskavah Krnel (2014: 31–35) predstavlja predšolske otroke vsaj na določeni 

stopnji razvoja kot male teoretike. Karmilof Smith (1995, v Krnel, 2014: 31–35) meni, da 

se otroci pri svojih trditvah raje opirajo na teorijo, »kako bi moralo biti«, kot na dejstva 

oziroma »to, kar se sedaj izkazuje«. Izkušnje vzgojiteljev in učiteljev potrjujejo, da otroci 

pogosto raje spregledajo ali zanemarjajo dejstva, kot da bi spremenili intuitivne teorije, ki 

jim pojasnjujejo zunanji fizični svet. Zato precejšnje število raziskav podpira idejo o 

vrojenih pojmih in miselnih shemah. To dokazuje Spelke (1991, v Krnel, 2014: 31–35), ki 

pravi, da zgodnja predstava nekega objekta ali pojma tvori osnovo tudi za kasnejši zrelo 

izdelan pojem. Te intuitivne teorije se kasneje z izkušnjami še okrepijo, v kolikor jih preko 

raziskovanja ne zajezimo. Karmilof Smith (prav tam) opisuje nazoren primer otroka kot 

teoretika, ker gre bolj za iskanje zakonitosti in pravil (kako se nekaj dogaja), ne pa 

spoznavanje teorije (zakaj se nekaj dogaja). Primer je poskus z uravnoteženjem. Predšolski 

otroci različnih starostnih skupin so morali uravnotežiti deščico, ki je bila na enem koncu 

obtežena tako, da tega otroci niso videli. Najmlajši so poskušali po sistemu  poskusov in 

napak, srednja skupina pa je trdovratno poskušala poiskati težišče točno na polovici 

dolžine deščice, in to so poskušali vedno znova in znova. Starejša skupina je prav tako 

začela z iskanjem težišča na sredini, ko pa jim ni uspelo, so poskušali deščico uravnovesiti 

po sistemu poskusov in napak. Po tem poskusu bi lahko (Krnel, 2014: 31–35): 

- najmlajše otroke opredelili kot praktike, ki zakonitosti še odkrivajo,  

- otroke v srednji skupini kot izdelane teoretike – tiste, ki se ravnajo po pravilih,  

- tiste v starejši skupini pa kot teoretike – praktike ali teoretike – raziskovalce. 

Srednja skupina je imela že usvojeno intuitivno pravilo, in sicer da je težišče simetričnih 

predmetov nekako na sredini, zato je v skladu s tem tudi ravnala. Otroci pogostokrat 

ravnajo po svojih intuitivnih pravilih, in sicer trdijo (Krnel, 2014: 31–35): 

- tam, kjer je višja gladina, je tudi več tekočine, ne glede na obliko posode, 

- tam, kjer je večja hitrost, se vozi dlje časa, 

- močna svetilka sveti dlje časa kot manjša, čeprav sta svetili enako dolgo … 

Zato raziskovalci poudarjajo, da je potrebno otroke seznanjati ne le s pozitivnimi primeri 

ohranjanja, ampak tudi s primeri, kjer se količine ne ohranijo in s temi izkušnjami 

izpodbijati intuitivno pravilo. Druge strategije kako preseči intuitivna pravila so še: 

uporaba analogij, uporaba kognitivnega konflikta in usmerjanje pozornosti na relevantne 

spremenljivke. Pri analogijah otrokom predstavimo tako imenovani vzorčni primer, kjer 

pravilni odgovor ne izhaja iz uporabe pravila. Nato nadaljujemo s primeri, ki vse bolj 

vodijo k uporabi pravila in na koncu predstavimo ciljni primer, ki podpira uporabo 

intuitivnega pravila. Pri metodi kognitivnega konflikta najprej uporabimo primer, kjer 

otroci spontano uporabljajo intuitivna pravila, nato pa jih soočimo s primerom in trditvijo, 

ki to pravilo izpodbija. Pri strategiji z določanjem spremenljivk usmerjamo pozornost na 

to, kaj se je v novem primeru spremenilo in da zaradi tega ne moremo uporabiti 

intuitivnega pravila, in sicer če je več A, je več tudi B. 

Za mlajše otroke so primernejši konflikti med otroško zamislijo in rezultatom poskusa. Pri 

tem je pomembno, da otrok sam opravi poskus, ki konflikt sproži in poišče poskuse, ki mu 
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pomagajo konflikt rešiti, meni Labinowicz (1989, v Krnel, 1993: 46). Pri poskusih v 

skupinah, kjer otroci z začetnimi zamislimi spremljajo poskus ali pa pri izzvanih razpravah 

med otroki in vzgojiteljem, kjer pride do socialnih reakcij, konflikt ni le kognitivne, ampak 

tudi socialne narave. Novo znanje, menijo Cobb, Wood, Yakel (1991, v Krnel, 1993: 46), 

nastaja v interakciji otroka z okolico, ne samo s fizičnim okoljem, ampak tudi z otroki iz 

skupine in vzgojitelji. Ker pa je tema učenja naravoslovja, mora tudi otrok delovati po 

znanstvenih merilih. Poskusi morajo biti opravljeni pošteno in stališča racionalno 

utemeljena. To pa je del vzgoje, za katero je odgovoren vzgojitelj. 

Kot smo že prej omenili, je projekt Fibonacci je omogočal vzgojiteljem, da so na učnih 

delavnicah izvajali poskuse, kar pomeni, da so se praktično soočali s problemi, ki bi se 

lahko pojavili tudi kasneje v vrtcu oziroma pri samem izvajanju dejavnosti. Sodelovanje 

pri projektu je preko raziskovalnega učenja razvijalo kakovost in večji pomen tudi v širšem 

okolju, in sicer  

(TuWaS! http://www.tuwas-deutschland.de/foerdernetzwerk.html): 

- spodbujanje za samostojni razvoj  veščin z  uporabo elementov  znanstvenega 

pristopa, kar pomeni, da otroke razvijamo v  odgovorne državljane, 

- prebujanje  in krepitev zgodnjega otroškega zanimanja za naravoslovne vsebine in 

za naravoslovje kot znanost, kar pomeni, da pri otrocih razvijamo notranjo 

motivacijo do nadaljnjega izobraževanja na področju naravoslovja,  

- izboljšanje  izobraževanja za otroke z usposabljanjem vzgojiteljev  v vrtcih in 

zagotavljanjem dostopa do  projektov za vrtce v slabšem družbenem okolju , kar 

pomeni integracija z izobraževanjem. 

Še nikoli doslej ni bila družba ali kultura tako določena z znanostjo, tehnologijo in 

industrijo kot danes. Goetschel (1990, v Krnel, 1993: 8) navaja, da je v ospredju zanimanja 

naravoslovcev in filozofov nov odnos med človekom in naravo. Če je v devetnajstem 

stoletju veljalo, da narava obstaja neodvisno od človeka, se je v dvajsetem stoletju razvila 

misel, da človek zaznava naravo in je ta njen integralni del. Bolj kot kdajkoli doslej je 

mogoče trditi, da sta narava in človek soodvisna celota. 

Ker je tudi pri nas premalo začetnega naravoslovja za razvijanje osnovnih pojmov in 

znanstvenih metod dela, nastane pri srečanju s pravo znanostjo –  kemijo, fiziko, biologijo 

– kratek stik. Vsebine so preveč abstraktne, otroci ne najdejo povezav med svojimi 

intuitivnimi ali napačnimi pojmi in novo snovjo, pojavi se zmeda in zavračanje 

naravoslovja. To pa vpliva tudi na odločanje o prihodnjem študiju in poklicu, za kar so 

odgovorni ne samo učitelji, ampak  tudi vzgojitelji (Krnel, 1993: 10). 

http://www.tuwas-deutschland.de/foerdernetzwerk.html
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EMPIRIČNI DEL 

6 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 
 

Z naravoslovnimi vsebinami otrokom v predšolskem obdobju pojasnjujemo delovanje 

sveta. V kolikor so vsebine podane otrokom dovolj zgodaj, naj bi postavile temelje tudi 

poznejšemu naravoslovju v šoli. Danes se na področju učenja naravoslovja in prav tako na 

ostalih področjih spreminjajo pogledi na otrokov razvoj in na njegove sposobnosti, 

vzgojitelji pa so tisti usmerjevalci, ki naj bi ves čas skrbeli, da se bo otrok razvil v 

refleksivno osebo, ki se bo v prihodnosti znala spoprijeti s problemi in jih rešiti. Poleg tega 

imajo vzgojitelji v vrtcih še eno pomembno nalogo, in sicer naj bi vzgojili naravoslovno 

pismene otroke, ki bodo poleg poznavanja temeljnih pojmov imeli sposobnosti za 

reševanje problemov in odkrivanje narave ne samo na logični ampak tudi na znanstveni 

način (Krnel, 2012: 7). 

V današnjem času postaja vloga vzgojiteljev vse zahtevnejša z visokimi pričakovanji s 

strani vrtca, staršev in družbe, kar zahteva veliko samoiniciativnega izpopolnjevanja na 

seminarjih, delavnicah, projektih … To posledično vpliva na preizkušanje različnih 

strategij podajanja snovi, zato smo se v okviru magistrske naloge odločili raziskati, ali je 

sodelovanje vzgojiteljev pri mednarodnem projektu Fibonacci s poudarkom na učenju 

naravoslovja v Evropi imelo vpliv na njihovo delo oziroma na kakšen način je vplivalo na 

njihovo delo. 

Cilj raziskovanja je ugotoviti vključenost vzgojiteljev v projekt Fibonacci in tudi v kolikšni 

meri je sodelovanje vplivalo na njihova pričakovanja, na pestrost/raznolikost dela v vrtcu 

in na razvoj učnih pristopov. 

Cilji raziskave so: 

- ugotoviti, ali delovna doba vzgojiteljev na področju predšolske vzgoje, vpliva na 

pripravljenost vzgojiteljev za udeležbo v projektu Fibonacci; 

- ugotoviti, kateri dejavniki so vplivali na izbor vsebine naravoslovnih delavnic v 

okviru projekta Fibonacci, ki so jih izbrali vzgojitelji;  

- ugotoviti, kako pogosto so vzgojitelji pri izvajanju dejavnosti s področja 

naravoslovja  uporabljali pripomočke, ki so si jih lahko izposojali v okviru projekta 

Fibonacci;  

- ugotoviti, ali so vzgojitelji, ki delajo v različnih starostnih skupinah otrok, različno 

pogosto izvajali dejavnosti s področja naravoslovja;  

- ugotoviti, ali je sodelovanje pri projektu Fibonacci vplivalo na prenos pridobljenih 

spoznanj na druga področja vzgojno-izobraževalnega procesa. 
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7 HIPOTEZE 
 

Izhajajoč iz zgoraj predstavljenega problema  in opredeljenih ciljev raziskave smo postavili 

osem hipotez. 

H 1: Predvidevamo, da se med vzgojitelji z različno dolgo delovno dobo pojavljajo razlike 

glede tega, koliko let so bili vključeni v  projekt Fibonacci. 

H 2: Predvidevamo, da se med vzgojitelji z različno dolgo delovno dobo pojavljajo razlike 

glede na to, kako odgovarjajo na vprašanja otrok s področja naravoslovja. 

H 3: Predvidevamo, da vzgojitelji, ki so bili vključeni v  projekt Fibonacci več kot eno leto  

pogosteje izvajajo dejavnosti s področja naravoslovja kot vzgojitelji, ki so bili vključeni v 

projekt zgolj eno leto. 

H 4: Predvidevamo, da vzgojitelji pri izvajanju naravoslovnih delavnic pri projektu 

Fibonacci pogosto uporabljajo pripomočke, ki jih izberejo glede na primernost vsebine za 

delo z otroki.  

H 5: Pogostost izvajanja delavnic s področja naravoslovja z uporabo pripomočkov s 

projekta Fibonacci je odvisna od starostne skupine otrok v oddelku, v katerem vzgojitelji 

delajo. 

H 6: Predvidevamo, da se med vzgojitelji, ki različno pogosto izbirajo delavnice glede na 

nadgradnjo obstoječega znanja, pojavljajo razlike glede tega, kako pogosto izbirajo 

delavnice glede na željo po novem znanju. 

H 7: Predvidevamo, da vzgojitelji, ki so bili v projekt vključeni več časa, ocenjujejo, da so 

zaradi sodelovanja v projektu bolj kompetentni na področju naravoslovja kot vzgojitelji, ki 

so bili v projekt vključeni manj časa. 

H 8: Predvidevamo, da vzgojitelji, ki različno ocenjujejo vpliv sodelovanja v projektu, 

različno ocenjujejo prenos pridobljenih spoznanj v okviru projekta na druga področja. 
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8 METODA 
 

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja ter izvedli kvantitativno raziskavo med vzgojitelji, ki so eno leto ali več 

aktivno sodelovali pri projektu Fibonacci. Vprašalnik smo oblikovali na podlagi izbranih 

vsebin mednarodnega projekta Fibonacci in možnih vplivov vključenosti vzgojiteljev v 

projekt na druga področja delovanja vzgojiteljev. 

Opis vzorca 

V raziskavo smo zajeli namenski vzorec 72 vzgojiteljev predvsem iz osrednje Slovenije, ki 

so bili vključeni v mednarodni projekt Fibonacci. Projekt se je v Sloveniji izvajal od leta 

2010 do 2013. Koordinator za Slovenijo je bila Pedagoška fakulteta v Ljubljani, ki je k 

sodelovanju povabila tudi OŠ Marije Vere iz Kamnika in OŠ Simona Jenka iz Kranja, kjer 

so se tudi izvajale učne naravoslovne delavnice, namenjene vsem vzgojiteljem, vključenim 

v projekt. V nadaljevanju bomo vzorec natančneje predstavili.  

Merski instrument 

Vprašalnik je bil sestavljen iz 16 vprašanj, od tega sta bili le dve vprašanji odprtega tipa. 

Na začetku vprašalnika so bila vprašanja, s katerimi smo ugotavljali nekatere osebne 

podatke anketirancev, in sicer zanimala nas je starost anketirancev, delovna doba in starost 

skupine, v kateri delajo. Pri zbiranju podatkov smo ugotovili, da je pri tisku vprašalnika 

nastala napaka in posebne alineje, ki bi opredeljevala starostno skupino od 4 do 5 let, ni 

bilo. Menimo, da so se zaradi tega anketirani vzgojitelji odločali za tisto starostno obdobje, 

ki je bilo tej starosti otrok najbližje. Ugotovili smo tudi, da posebne alineje, ki bi 

opredeljevala heterogene oddelke, na vprašalniku ni bilo, a so kljub temu anketirani 

vzgojitelji, ki so delali v teh oddelkih, ta podatek vnesli kar sami. V nadaljevanju 

vprašalnika so se anketirani vzgojitelji odločali med tem, kako odgovarjajo na postavljena 

vprašanja s področja naravoslovja, ki jim jih zastavljajo otroci. Sledila so vprašanja, 

vezana na projekt, in sicer število let vključenosti v projekt ter pogostost izbora vsebin v 

okviru projekta Fibonacci. Nato so sledila vprašanja o razlogih za sodelovanje v projektu, 

ki so pomembno vplivali tako na vključenost v projekt kot na izbor vsebin delavnic, za 

katere so se odločali vzgojitelji. Naslednja vprašanja so zajemala aktivnosti, vezane na 

strokovno literaturo s področja naravoslovja in na pogostost izvajanja delavnic tako s 

pripomočki, ki so bili ponujeni v okviru projekta, kot brez njih. V zadnjem delu so bila 

vprašanja vezana na prenos znanja in pristopov poučevanja, ki so jih vzgojitelji spoznali v 

okviru projekta, na druga kurikularna področja ter na vpliv pridobljenih znanj na vzgojno-

izobraževalno delo. Glede slednjega, so lahko anketirani vzgojitelji podali tudi svoja 

mnenja v pisni obliki. 

Opis postopka zbiranja in obdelave podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo od junija 2013 do konca septembra 2013, kot tehniko 

zbiranja podatkov smo izbrali anketo. Vprašalnike smo poslali po elektronski pošti v obliki 

priponke na vrtce oziroma naslove udeleženk iz posebej in v ta namen odprtega spletnega 

elektronskega naslova. Več kot polovica vprašalnikov je bilo vrnjenih preko elektronske 

pošte, ostali vprašalniki pa so bili vrnjeni preko običajne pošte, in sicer h koordinatorici 

projekta za Slovenijo prof. Ani Gostinčar Blagotinšek, ki mi jih je nato posredovala.  

Podatke, ki smo jih dobili z anketnimi vprašalniki, smo obdelali s SPSS-programom. 

Pridobljene podatke smo uvrstili v frekvenčne tabele (f – absolutna frekvenca, f% –  
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strukturni odstotek). Pri ugotavljanju vzročno-posledičnih povezav smo uporabili hi-

kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti ali Kullbackov 2Î preizkus (kjer ni bil izpolnjen 

pogoj za hi-kvadrat preizkus). 
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate raziskave in jih interpretirali. 

V raziskavi smo najprej ugotavljali starost udeležencev, delovno dobo in starost otrok v 

skupini, v kateri delajo. 

 

1. Starost sodelujočih vzgojiteljev  

 

 

Slika 2: Struktura vzorca glede na starost 

Iz slike 2 je razvidno, da sta skoraj dve tretjini sodelujočih vzgojiteljev (68,1 %), ki so 

izpolnjevali anketo, starejši od trideset let, in sicer 33,3 % vzgojiteljev je starih od 31 do 40 

let in 34,7 % vzgojiteljev je starih od 41 do 50 let. Sledijo jim vzgojitelji (20,8 %), ki so 

stari od 22 do 30 let  in le dobra desetina (11,1 %) sodelujočih vzgojiteljev je starih nad 50 

let, teh je tudi najmanj. 

 Povprečna starost sodelujočih vzgojiteljev je 39,5 leta, standardni odklon (σ) pa je 9,53.  

 

2. Delovna doba sodelujočih vzgojiteljev  

 

 

 

Slika 3: Struktura vzorca glede na delovno dobo 
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Več kot polovica sodelujočih vzgojiteljev (58,4 %), ki so izpolnjevali vprašalnik, je imela 

več kot osem let delovne dobe, in sicer 29,2 % vzgojiteljev je imelo od 9 do 18 let delovne 

dobe in prav toliko 29,2 % vzgojiteljev je imelo od 19 do 29 let delovne dobe. Dobra 

četrtina vzgojiteljev (26,4 %) je imelo od 1 do 8 let delovne dobe in  slaba petina  (15,2 %)  

nad 30 let delovne dobe, teh je tudi najmanj. 

Povprečna delovna doba sodelujočih vzgojiteljev je 16,3 leta, standardni odklon  (σ) je 

10,73. 

 

3. Starost otrok v skupini, v kateri delajo 

 

Slika 4: Struktura vzorca glede na starost otrok v skupini, v kateri delajo 

Več kot štiri petine vzgojiteljev (80,6 %), ki so izpolnjevali vprašalnik, je delalo v drugi 

starostni skupini. Od tega je največ vzgojiteljev (31,9 %) delalo v skupini od 5 do 6 let, 

nekaj manj (22,2 %) jih je delalo v skupini od 3 do 4 let. Skoraj petina vzgojiteljev (18,1 

%) je delala v heterogenih oddelkih v skupini od 3 do 6 let, in le 8,3 % vzgojiteljev je 

delalo v skupini od 4 do 5 let. Od vseh, ki so izpolnjevali vprašalnik, je le slaba petina 

vzgojiteljev (19,4 %) delala v oddelku prve starostne skupine, in sicer v skupini od 1 do 3 

let.  

V nadaljevanju raziskave smo ugotavljali, kako vzgojitelji odgovarjajo na vprašanja otrok, 

koliko let so bili vključeni v projekt in  katere delavnice so izbirali. 
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4. Odgovori vzgojiteljev na vprašanja otrok 

 

 

Slika 5: Struktura vzorca glede na to, kako odgovarjajo vzgojitelji na vprašanja otrok 

Iz slike 5 je razvidno, da kar 48,6 % anketiranih vzgojiteljev uporablja vprašanja otrok kot 

izhodišče za načrtovanje dejavnosti. Z majhno razliko jim sledijo vzgojitelji, ki glede na 

zahtevnost vprašanja odgovarjajo le na enostavnejši del, na zahtevnejši del pa poiščejo 

odgovore, teh je 45,8 %. Najmanj vzgojiteljev (5,6 %) na vprašanja otrok odgovori takoj.  

Na osnovi predstavljenih vzorcev vidimo, da dobra polovica vzgojiteljev (51,4 %) še 

vedno meni, da so oni tisti, ki morajo otrokom podati odgovore na zastavljena vprašanja, 

kljub temu da so bili na delavnicah v okviru projekta predstavljeni drugačni načini 

podajanja naravoslovnih vsebin. Zavedati se moramo, da je predvsem pomembno, da 

vzgojitelji spodbujajo in vodijo otroke proti »pravilnim rešitvam«, ne pa da jim rešitve 

predlagajo (Krnel, 2012: 7). 

 

5. Leta vključenosti v mednarodni projekt Fibonacci 

 

 

Slika 6: Struktura vzorca glede na leta vključenosti v mednarodni projekt Fibonacci 

Tri četrtine vzgojiteljev (75 %), ki so sodelovali v raziskavi, je bilo vključenih v 

mednarodni projekt Fibonacci dve leti in več, in sicer 54,2 % vzgojiteljev je bilo 

vključenih v projekt dve leti in 20,8 % vzgojiteljev je bilo vključenih v projekt tri leta. 

Četrtina vzgojiteljev (25 %) pa je bila vključena v projekt le eno leto. Vzgojitelji, ki bili 

vključeni v projekt Fibonacci, so imeli možnost, da po enem letu iz njega lahko izstopijo. 
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Tisti, ki so imeli željo, da bi se vključili šele drugo ali tretje leto izvajanja projekta, pa so  

to možnost priključitve tudi imeli. 

 

6. Izbor delavnic v okviru projekta Fibonacci 

 

Tabela 1: Pogostost izbora posamezne delavnice 

Izbor delavnic f 

Svetloba in barve 63 

Plavanje in potapljanje 41 

Zvok, nihanje in valovanje 33 

Elektrika in magnetizem za najmlajše 29 

Razvrščanje in urejanje 27 

Ločevanje zmesi in sita 25 

Od štetja do merjenja 21 

Raziskovanje: Vreme 17 

Gibanje in igrače 15 

Guganje in tehtanje 14 

Temperatura in toplota 10 

Zrak in gorenje 8 

Preveč dobrega ni dobro 6 

Pretakanje in snovni tokovi 5 

Raziskovanje: Snovi 4 

Prehranjevalne verige 1 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da so vzgojitelji, ki so sodelovali eno leto in več pri projektu, 

izbirali  kar triinšestdesetkrat delavnico z naslovom Svetloba in sence. Sledi jim delavnica 

z naslovom Plavanje in potapljanje, ki je bila obiskana enainštiridesetkrat, ter delavnica z 

naslovom Zvok, nihanje in valovanje, ki je bila obiskana triintridesetkrat. Malo manj sta 

bili obiskani delavnici Elektrika in magnetizem za najmlajše (devetindvajsetkrat) ter 

Razvrščanje in urejanje (sedemindvajsetkrat). Najmanjkrat, in sicer le enkrat, je bila 

izbrana delavnica Prehranjevalne verige.  

Anketirali smo sodelujoče vzgojitelje, dejansko pa so se naravoslovnih delavnic 

udeleževali tudi učitelji, ki bi po vsej verjetnosti najbrž izbrali druge delavnice. 
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Vsebine nekaterih delavnic bomo na osnovi lastnih izkušenj v strnjeni obliki predstavili, in 

sicer pri delavnici Svetloba in sence smo poudarjali prisotnost in odsotnost svetlobe. V 

odsotnosti svetlobe (temi) smo odkrivali lastnosti snopa svetlobe in pojave, ki jih 

povzročijo stvari, ki prestrezajo svetlobo. Odkrivali in spoznavali smo vire svetlobe in te 

vire svetlobe tudi obarvali. Lastnosti senc smo odkrivali tako na prostem kot tudi v skupini, 

in sicer najpogosteje preko senčnega gledališča. Naslednja delavnica, ki jo predstavljamo, 

je Zvok. Spoznavali smo, kako nastane in potuje zvok, kakšne so njegove lastnosti ter  

kako in s čim ga povzročamo ljudje. Izvedli smo naslednje dejavnosti: po zvoku prepoznati 

predmete, ki  so okoli nas in preko zvoka ugotoviti, kateri predmet se skriva v škatlici. 

Spoznavali smo potovanje zvoka preko glasbenih vilic, nato smo izdelovali male 

inštrumente in z njimi izvajali didaktične igre s poudarkom na razlikovanju zvokov. Pri 

delavnici Kaj plava in kaj potone smo se seznanjali s plovnimi lastnostmi različnih 

predmetov ter z eksperimentiranjem preverjali njihovo plovnost. Z barvanjem in  

pretakanjem vode v različne posode smo razvijali tudi naravoslovne pojme, kot so 

klasifikacija (razporejanje na osnovi lastnosti ali značilnosti), seriacija (sortiranje po 

velikosti, in sicer od najmanjšega do največjega ali po vrstnem redu) in konzervacija  

(trajajoča enakost količine tekočine).  

Zanimalo nas je tudi, kaj je pri sodelujočih vzgojiteljih vplivalo na to, da so se odločali za 

izvajanje dejavnosti s področja naravoslovja v okviru projekta Fibonacci, zato smo v 

nadaljevanju tudi to raziskali. 

 

7. Vpliv priljubljenosti področja pri izboru delavnic z naravoslovnih področij 

 

 

Slika 7: Odgovori anketirancev na vprašanje, kako na izbor delavnic vpliva priljubljenost 

posameznega področja 

Polovica anketiranih vzgojiteljev (50 %) je odgovorila, da je na njihov izbor delavnic 

vplivala priljubljenost posameznih področij, prav toliko (50 %) vzgojiteljev je trdilo, da  na 

njihov izbor delavnic ni vplivala priljubljenost posameznih področij. Tiste, ki so 

odgovorili, da je na njihov izbor delavnic vplivala priljubljenost posameznih področij smo 

vprašali, za  katera  področja naravoslovja so se odločili.  

Ne; 50,0% Da; 50,0% 
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8. Priljubljenost naravoslovnih področij 

 

 

Slika 8: Struktura vzorca glede na priljubljenost posameznih naravoslovnih področij 

Iz slike 8 je razvidno, da so se kar tri četrtine vzgojiteljev (75 %) odločile  udeležiti se 

različnih delavnic s področja fizike in le ena  četrtina (25 %) z drugih naravoslovnih 

področij, in sicer 13,9 % vzgojiteljev se je odločilo udeležiti se različnih delavnic s 

področja kemije in 11,1 % vzgojiteljev se je odločilo udeležiti različnih delavnic s področja 

biologije. 

  

9. Primernost vsebin za delo z otroki 

 

 

Slika 9: Struktura vzorca glede na primernost vsebin za delo z otroki 

Tri četrtine vzgojiteljev (76,4%), ki so izpolnjevali vprašalnik, so se za delavnice odločile 

predvsem glede na primernost vsebine delavnice za delo z otroki. Le slaba četrtina 

vzgojiteljev (23,6 %) pri izboru delavnic ni upoštevala primernosti vsebin za delo z otroki. 

Menimo, da vzgojiteljem  predstavlja izziv, kako bi izbrano zahtevno vsebino smiselno in 

ustrezno predstavili otrokom ter jih hkrati motivirali za aktivno delo. Vzgojitelji, ki imajo 

radi izzive in radi eksperimentirajo, na tak način nudijo otrokom spodbude in možnosti, ne 

samo da sprašujejo in eksperimentirajo, ampak da se ob tem tudi sami učijo. Vzgojitelji 

morajo otrokom organizirati takšno okolje, v katerem bodo otroci lahko povedali svoje, 

čeprav »napačne« zamisli, jih zagovarjali in o njih odprto razpravljali. Vse to se posreči le, 
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če so vzgojitelji dovolj občutljivi in dojemljivi za otroške potrebe, občutke in zamisli, ki jih 

lahko vodijo navsezadnje tudi v lastno učenje (Krnel, 2012 : 8). 

 

10. Želja po nadgradnji obstoječega znanja 

 

 

Slika 10: Odgovori anketirancev na vprašanje, kako pogosto je na izbor delavnic vplivala 

želja vzgojiteljev po nadgradnji obstoječega znanja 

Dve tretjini vzgojiteljev (77,8 %) menita, da je na izbor delavnic pri projektu  Fibonacci 

vplivala želja po nadgradnji obstoječega znanja na določenem področju, in sicer 40,3 % 

vzgojiteljev meni, da je bila želja po nadgradnji znanja pogosta  in 37,5 % vzgojiteljev 

meni, da je bila želja po nadgradnji znanja vedno prisotna. Sledi jim slaba petina 

vzgojiteljev (19,4 %), ki menijo, da je bila ta želja občasna in le 2,8 % vzgojiteljev meni, 

da je bila ta želja redko prisotna. 

 

11. Želja po učenju česa novega 

 

 

Slika 11: Odgovori anketirancev na vprašanje, kako pogosto je na izbor delavnice vplivala 

želja po učenju česa novega 

Več kot polovica vzgojiteljev (61,1 %), ki so izpolnjevali vprašalnik, meni, da so vedno  

izbirali delavnice z namenom, da bi se naučili česa novega.  Sledi jim tretjina vzgojiteljev 

(30,6 %), ki meni, da so to počeli pogostokrat in slaba desetina vzgojiteljev (6,9 %),  ki 

meni, da so občasno izbirali delavnice, da bi se naučili česa novega. Ostane le dober 

odstotek  tistih vzgojiteljev (1,4 %), ki so redko izbirali delavnice z namenom, da bi se 

naučili česa novega. 
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12. Pridobivanje večje kompetentnosti 

 

 

Slika 12: Mnenje vzgojiteljev o tem, koliko je sodelovanje v projektu vplivalo na njihovo 

kompetentnost 

Iz slike 12 je razvidno, da je kar polovica vzgojiteljev (50 %) svoje sodelovanje pri 

projektu  Fibonacci označila z zelo dobro, in sicer glede pridobivanja večje kompetentnosti 

za izvajanje raziskovanja na področju naravoslovja. Da je sodelovanje dobro vplivalo na 

njihovo kompetentnost, menita dve petini vzgojiteljev (40,3 %)  in da je vplivalo srednje 

dobro, meni le slaba desetina vzgojiteljev (9,7 %), teh je tudi najmanj.  

 

13. Branje strokovne literature s področja naravoslovja 

 

 

Slika 13: Struktura vzorca glede na branje strokovne literature s področja naravoslovja 

Več kot polovica vzgojiteljev (59,7 %), ki so izpolnjevali vprašalnik, so prebrali od 1 

knjige do 3 knjig, v zadnjih treh letih, s področja naravoslovja. Sledi jim dobra petina 

vzgojiteljev (20,8 %), s prebranimi 4 do 5 knjigami v zadnjih treh letih, nato pa slaba 

petina vzgojiteljev (18,1 %), ki so v zadnjih letih prebrali 6 knjig in več. Najmanj oziroma 

le dober odstotek vzgojiteljev (1,4 %) ni prebralo nobene knjige s področja naravoslovja. 

Menimo, da so zlasti pri slednjem odgovoru, ki zajema le odstotek  anketiranih 

vzgojiteljev, da v zadnjih treh letih niso prebrali nobene knjige ali strokovne literature s 

področja naravoslovja, zajeti tisti vzgojitelji, ki so se udeležili projekta predvsem zaradi 

pridobivanja točk za napredovanje v nazive in ne zaradi želje, da bi nadgradili svoje znanje 

in s tem razvijali svoje kompetence. 
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14. Število izvedenih delavnic na mesec s področja naravoslovja 

 

 

Slika 14: Struktura vzorca glede na število izvedenih delavnic na mesec s področja 

naravoslovja 

Iz slike 14 je razvidno, da je 80, 6 % vzgojiteljev izvajalo delavnice s področja 

naravoslovja od enkrat do trikrat na mesec. Sledi 19,4 % vzgojiteljev, ki so izvajali 

delavnice več kot štirikrat, in sicer 13,9 % vzgojiteljev je izvajalo delavnice od štirikrat do 

osemkrat in 5,6 % vzgojiteljev je izvajalo delavnice več kot osemkrat na mesec. Da niso 

izvajali delavnic s področja naravoslovja, ni bilo podanega nobenega odgovora. 

Na osnovi pridobljenih rezultatov lahko trdimo, da so vsi vzgojitelji, ki so se udeleževali 

delavnic s  področja naravoslovja pri projektu Fibonacci, so dejansko le-te v vrtcih tudi 

izvajali. Na osnovi pridobljenih odgovorov in lastnih izkušenj menim, da so vzgojitelji, ki 

so bili vključeni v projekt in so v času trajanja projekta delali v prvi starostni skupini, 

izvajali naravoslovne dejavnosti v skupinah, kjer so bili starejši otroci. V vrtcih to zna biti 

kar pogosta praksa, kar posledično vpliva na to, da vzgojitelji izkušnje, pridobljene na 

tovrstnih delavnicah nehote prenašajo tako na otroke kot na strokovne delavke. 

Glede na to, da je skoraj petina vzgojiteljev (19,4%) izvajala delavnice s področja 

naravoslovja od štirikrat do osemkrat na mesec ali celo več, menimo, da so vzgojitelji to 

počeli načrtno, in sicer preko projektov.   

Pri projektnem delu vodi vzgojitelj otroke postopno skozi učni proces v smeri 

uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z 

otroki na začetku izvajanja projekta. Med potekom projekta vzgojitelj spodbuja, usmerja in 

pomaga otrokom pri  izvajanju dejavnosti, ki so jih otroci povzeli ob načrtovanju izvedbe 

projekta. Otroci pa se samostojno učijo ob posredni vzgojiteljevi pomoči, in sicer 

opazujejo nek pojav, zbirajo potrebne podatke, raziskujejo, rešujejo probleme, izvajajo 

praktične aktivnosti, poskuse… Tako namreč prihajajo preko lastne aktivnosti do 

neposrednih spoznanj in znanja (Novak, 1990: 22). 
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15. Pogostost izvajanj delavnic s pomočjo pripomočkov projekta Fibonacci 

 

 

Slika 15: Odgovori anketirancev na vprašanje, kako pogosto izvajajo delavnice s pomočjo 

pripomočkov projekta Fibonacci 

Več kot polovica vzgojiteljev (51,4 %), kot je razvidno na sliki 14, je izvajala delavnice in 

pri tem občasno uporabljala pripomočke projekta Fibonacci. Sledi 29,2 % vzgojiteljev, ki 

so pri izvajanju delavnic redko uporabljali pripomočke projekta in 12,5 % vzgojiteljev, ki 

trdijo, da so pogosto uporabljali pripomočke pri izvajanju naravoslovnih delavnic. Da 

pripomočkov projekta Fibonacci niso uporabljali, a so kljub temu izvajali delavnice, je 

odgovorilo 6,9 % vzgojiteljev.  

Slednji so poleg odgovora na zastavljeno vprašanje podali tudi razlago. Največ razlogov, s 

katerimi so opravičevali neuporabo pripomočkov, narejenih v okviru projekta Fibonacci, 

pri izvajanju delavnic, je bilo vezanih na oddaljenost kraja, v katerem bi si  pripomočke 

lahko izposodili. Drugi razlog za neizposojo pripomočkov s projekta Fibonacci je bil, da so 

po izvedenih delavnicah pripomočke nabavili kar sami in jih imajo na voljo v svojem 

kabinetu, kar pomeni, da izvajajo delavnice s svojimi pripomočki. Pri nabavi so se obrnili 

tudi na donatorje, ki so jim pri tem pomagali. Tretji razlog za neizposojo pripomočkov pa 

je vezan na aktivnosti tako vzgojiteljev kot staršev, ki so s skupnimi močmi izdelali 

pripomočke za izvajanje dejavnosti. Menimo, da je v tem primeru aktivnost vzgojiteljev 

vplivala, da so starši postali aktivni deležniki pri učenju svojega otroka. Vrednost tega, da 

so si starši vzeli čas in pri tem s svojim otrokom aktivno sodelovali in hkrati raziskovali,  je 

veliko večja od tiste, ki jim jo lahko ponudi katerikoli projekt. 

Vzgojitelji, ki so pogosto in občasno izvajali delavnice in pri tem uporabljali pripomočke 

projekta Fibonacci, so lahko imeli na voljo pripomočke od dveh do treh tednov ali več, 

preden so jih ponovno zamenjali z drugimi pripomočki. Imeli so tudi možnost predstavitve 

zbirke pripomočkov drugim strokovnim sodelavkam in jih hkrati spodbuditi za učenje 

preko eksperimentiranja. Menimo, da se je prav to dogajalo in pri tem izhajamo iz lastnih 

izkušenj, kar pomeni, da so se zbirke pripomočkov sposojale še drugim skupinam otrok, in 

sicer le v okviru vrtca. Zbirke pripomočkov smo predstavili tudi vodilnim delavcem našega 

vrtca, ki so se aktivno odzvali in v ta namen namenili kar nekaj sredstev za opremo 

naravoslovnih kotičkov, ki naj bi jih imeli na razpolago otroci ves čas bivanja v vrtcu. 

Naravoslovni kotički so sedaj opremljeni s tehtnicami, siti, ogledali, lupami, posodami, 

čašami in podobnimi pripomočki za eksperimentiranje, kar se brez spodbude sodelujočih 

vzgojiteljev pri projektu Fibonacci ne bi zgodilo. 
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Gradiva in zbirke pripomočkov so predstavljene na spletnih straneh projekta Fibonacci in 

so kljub zaključku projekta na voljo za izposojo vsem, ki so se izobraževali in želijo še 

eksperimentirati, kar poudarja tudi koordinatorica projekta s Pedagoške fakultete na 

različnih strokovnih srečanjih, ki se jih udeležujejo  tako učitelji kot vzgojitelji. 

 

16. Prenos znanja na druga kurikularna področja 

 

 

Slika 16: Odgovori anketirancev glede prenosa znanja, usvojenega v okviru projekta 

Fibonacci, na druga kurikularna področja 

Kot je razvidno iz slike 16, je velika večina vzgojiteljev (87,5 %), ki so izpolnjevali 

vprašalnik, odgovorila potrdilno, in sicer, da so pridobljena spoznanja pri projektu 

Fibonacci prenesli tudi na druga kurikularna področja, le 12,5 % vzgojiteljev pridobljenega 

znanja ni preneslo na druga kurikularna področja. 

Predšolski otroci so vsakodnevno v kontaktu z vzgojitelji, kar pomeni, da se le-ti 

pogostokrat pogovarjajo z otroki o njihovih opažanjih in skupaj z njimi iščejo rešitve ter 

opravljajo različne poizkuse, da bi prišli do razlag, ki so otrokom jasne in razumljive. 

Vzgojitelji z otroki prav tako opazujejo različne vplive in pojave, ki so okoli njih in v 

kolikor ne bi usmerili pozornosti nanje, bi ti otrokom ostali tuji. Otroci, kot smo že prej 

omenili, posnemajo vzgojitelje in preko posnemanja lahko postanejo raziskovalci na 

področju naravoslovja. Raziskujemo lahko vremenske pojave, kot so dež, sneg, veter in 

pojme, kot so zvok, svetloba … Slednji bi lahko za otroke ostali tuji, a jih s pomočjo 

naravoslovnih pristopov in metod dela otroci doživijo in usvojijo, kar vpliva na 

dolgotrajnost usvojenega znanja (Kobal, 1989: 26).   

Vzgojitelji se morajo zavedati, da se otroci z lastno aktivnostjo naučijo veliko več in 

usvojeno znanje ostane trajnejše. Za spodbujanje otrokove aktivnosti imajo v vrtcih idealne 

pogoje, a so ti odvisni od vzgojiteljevih pristopov, ki žal pogosto še vedno ne upoštevajo 

otrok kot aktivnih udeležencev svojega učenja. Menimo, da je projekt Fibonacci s svojo 

vsebino vplival na spremenjen in v tem primeru za otroke aktiven način učenja ne samo na 

naravoslovnem področju, ampak tudi na drugih kurikularnih področjih. 

V nadaljevanju bomo predstavili, na katera kurikularna  področja so vzgojitelji prenašali 

pridobljeno znanje. 
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17. Kurikularna področja, na katera so vzgojitelji pridobljena znanja prenašali 

 

Tabela 2: Kurikularna področja, na katera so vzgojitelji prenašali znanja 

Kurikularno 

področje 

Gibanje Jezik Umetnost Družba Narava Matematika 

f 26 42 29 27 14 45 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da so vzgojitelji, ki so sodelovali pri projektu Fibonacci eno leto in 

več, prenašali pridobljena znanja na druga kurikularna področja, in sicer petinštiridesetkrat 

so  pridobljeno znanje prenesli na področje matematike in dvainštiridesetkrat na področje 

jezika. Sledi področje umetnosti, na katero so prenesli znanje devetindvajsetkrat, nato 

področje družbe, na katero so prenesli znanje sedemindvajsetkrat, in področje gibanja, na 

katerega so prenesli znanje šestindvajsetkrat. Najmanjkrat, in sicer le štirinajstkrat, so 

prenesli znanje na področje narave, kar nakazuje na to, da vzgojitelji narave niso posebej 

obravnavali, ker je dejansko del naravoslovja.  

Posamezna področja kurikula so med seboj prepletena, saj gre za vzporednost in 

povezanost med različnimi dejavnostmi (npr. otroci se vedno znova zelo radi igrajo z 

mivko; mivko lahko presipajo v posode različnih odprtin, štejejo lončke, opazujejo 

površino in jo primerjajo z gladino vode). Iz opisanega primera dejavnosti vidimo, da so 

pri igri z mivko prepletena področja narave, družbe, jezika in matematike, kar pomeni, da 

je od vzgojitelja odvisno, ali bo otroke usmerjal še v dejavnosti s področja družbe, gibanja 

in umetnosti. Otrok tistih dražljajev, na katere ni pozoren, ne zazna, si jih ne zapomni in o 

njih ne more razmišljati, jih uporabiti ali se o njih pogovarjati (Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj 2008: 46). Vzgojitelji, ki se zavedajo pomembnosti aktivnega učenja, usmerjajo 

otroke, da eksperimentirajo in prepletajo različna področja dejavnosti s ciljem, da otroci 

razumejo, kaj so se učili, hkrati spodbujajo tudi otrokovo mišljenje, trajnost zapomnitve in 

uporabo usvojenih znanj v novih situacijah. 

 

18. Vpliv sodelovanja pri projektu Fibonacci  na vzgojno-izobraževalno delo 

 

 

Slika 17: Mnenje anketirancev o vplivu sodelovanja pri projektu Fibonacci na njihovo 

vzgojno-izobraževalno delo 
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Iz slike 17 je razvidno, da je velika večina vzgojiteljev (90,3 %), ki so bili anketirani,   

odgovorila, da je sodelovanje pri projektu Fibonacci imelo vpliv na njihovo vzgojno-

izobraževalno delo. Sledi slaba desetina vzgojiteljev (9,7 %), ki trdijo, da sodelovanje pri 

projektu Fibonacci ni imelo vpliva na njihovo vzgojno-izobraževalno delo. 

 

19. Mnenja o vplivu sodelovanja pri projektu Fibonacci na različna področja 

vzgojno-izobraževalnega dela 

 

V raziskavi so nas zanimala mnenja vzgojiteljev, in sicer tistih, ki so odgovorili, da je 

sodelovanje pri projektu Fibonacci vplivalo na njihovo dosedanje vzgojno-izobraževalno 

delo. Mnenja vzgojiteljev smo strnili in jih predstavljamo v tabeli 3. 

 

Tabela 3: Mnenja vzgojiteljev o vplivu sodelovanja pri projektu Fibonacci na vzgojno-

izobraževalno delo 

Vpliv na vzgojno-izobraževalno delo f 

Na možnost sodelovanja z  vzgojiteljicami iz drugih vrtcev  – bile so možnosti 

za izmenjavo izkušenj 

6 

Vplivalo je na uporabo novih in uporabnih idej 6 

Na strokovno rast – počutijo se bolj strokovni, in sicer bolj zaupajo svojim  

sposobnostim pri uvajanju otrok v eksperimente oziroma naravoslovne 

postopke 

6 

Vplivalo je na lažji prenos pridobljenih znanj v prakso 5 

Vplivalo je na razširitev vsebin v širino kot v globino – bolj kakovostno delo 5 

Na samozavest – pogosteje se upajo izvajati delavnice, poskuse in imajo večje  

zaupanje v lastno delo 

5 

Na ozaveščanje o pomenu naravoslovja v predšolskem obdobju 4 

Vplivalo je na  nadgradnjo že znanega 4 

Vplivalo je  na sodelovanje s sosednjimi skupinami pri raziskovanju  3 

Na pogostejše branje literature in spremljanje dogodkov s področja naravoslovja 3 

Vplivalo je na izbor in načrtovanje bolj zahtevnih vsebin 2 

Na možnost sodelovanja s strokovnjaki s fakultete z naravoslovnega področja, 

ki so vodili delavnice 

2 

Na zavedanje svoje vloge, kar vpliva na povečanje participacije otrok in 2 
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možnost pogleda na problem z drugega zornega kota 

Na rokovanje z novimi  pripomočki, in sicer s tistimi, ki so jih uporabljali na 

naravoslovnih delavnicah pri projektu Fibonacci, kar pomeni, da  je učenje bolj 

doživeto 

2 

Na  razvoj šibkega področja – pred projektom je bilo naravoslovje bolj šibko 

področje 

2 

Na učenje, in sicer  se tudi sami učijo in iščejo nove poti za posredovanje znanja 

otrokom 

1 

Na ozaveščanje o svoji vlogi in vlogi otrok, in sicer otrokom omogočamo več 

kot prej, da sami odkrivajo zakonitosti in fizikalne lastnosti 

1 

Vplivalo je na načrtovanje in drugačno delo z otroki oziroma na spremembo 

posredovanja vsebine znanja 

1 

Vplivalo je na aktivnost vzgojiteljev, in sicer  pri pripravi didaktičnih sredstev. 

 Pripomočke, podobne  tistim na delavnicah, so izdelali sami 

1 

Na bolj kakovostno delo – raziskovanje  poglabljajo z novimi vprašanji, 

otrokom omogočajo, da so aktivni in sami  poiščejo odgovore 

1 

Vplivalo je na čas, in sicer sedaj vzgojitelji več časa namenijo opazovanju otrok 

pri dejavnosti, izvedbi in zapisu 

1 

Vplivalo je na večjo povezanost skupine 1 

Skupaj 64 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da vzgojitelji, vključeni v projekt Fibonacci eno leto in več, 

ocenjujejo, da je njihovo sodelovanje v projektu vplivalo na njihovo vzgojno-

izobraževalno delo, in sicer osemnajst vzgojiteljev je trdilo, da je sodelovanje vplivalo na 

strokovno rast, na sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in na pridobivanje novih ter 

uporabnih idej. Petnajst vzgojiteljev je trdilo, da je sodelovanje vplivalo na dvig 

samozavesti, na lažji prenos znanja in na bolj kakovostno poglobljeno delo. Deset 

vzgojiteljev je trdilo, da je sodelovanje vplivalo na razvoj šibkih področjih, na povečanje 

participacije otrok, na bolj doživeto učenje, na izvajanje bolj zahtevnih vsebin in na 

sodelovanje s strokovnjaki s področja naravoslovja. Osem vzgojiteljev je trdilo, da je 

sodelovanje vplivalo na ozaveščanje o pomenu naravoslovja v predšolskem obdobju in 

prav tako na nadgradnjo že znanega. Sedem vzgojiteljev je trdilo, da je sodelovanje 

vplivalo na večjo povezanost skupine, na bolj kakovostno delo, na bolj poglobljeno delo, 

na večjo angažiranost pri pripravi didaktičnega materiala in na samo načrtovanje ter 

spremljanje dela. Najmanj, in sicer le šest vzgojiteljev, je trdilo, da je sodelovanje vplivalo 

na pogostejše branje strokovne literature in na vključitev tudi drugih otrok v  naravoslovne  

delavnice, ki so jih v vrtcu izvajali.  

Iz podanih mnenj ugotavljamo, da je sodelovanje pri projektu Fibonacci vplivalo ne samo 

na rast vzgojiteljeve strokovnosti, ampak tudi na mreženje pridobljenih znanj na druga 

vzgojno-izobraževalna področja. 
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9.1 Preverjanje hipotez 

 

Najprej nas je zanimalo, koliko let so bili vzgojitelji vključeni v projekt Fibonacci glede na 

delovne izkušnje. 

H 1: Predvidevamo, da se med vzgojitelji z različno dolgo delovno dobo pojavljajo razlike 

glede tega, koliko let so bili vključeni v  projekt Fibonacci. 

Tabela 4: Delovna doba in leta vključenosti v projekt Fibonacci 

  

Leta vključenosti v mednarodni projekt 
Fibonacci 

Skupaj 1 2 3 

Delovna doba Od 1 do 8 f 5 11 3 19 

f% 26,3% 57,9% 15,8% 100,0% 

Od 9 do 18  f 7 9 5 21 

f% 33,3% 42,9% 23,8% 100,0% 

Od 19 do 29  f 2 15 4 21 

f% 9,5% 71,4% 19,0% 100,0% 

Nad 30  f 4 4 3 11 

f% 36,4% 36,4% 27,3% 100,0% 

Skupaj f 18 39 15 72 

f% 25,0% 54,2% 20,8% 100,0% 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da so vzgojitelji, ki so imeli od 1 do 8 let delovnih izkušenj,  v 57,9 

% odgovorili, da so bili vključeni v projekt 2 leti.  Med vsemi vzgojitelji, ki so ravno tako 

imeli od 1 do 8 let delovnih izkušenj,  jih je slaba tretjina (26,3 %) odgovorila, da so bili 

vključeni v projekt 1 leto in le dobra desetina (15,8 %) je odgovorila, da so bili vključeni v 

projekt  3 leta.  

Med vzgojitelji, ki so imeli od 9 do 18 let delovnih izkušenj,  jih je slaba polovica (42,9 %) 

odgovorila, da so bili vključeni v projekt 2 leti.  Skoraj za tretjino manj vzgojiteljev (33,3 

%) je odgovorilo, da so bili vključeni v projekt eno 1 leto in le dobra četrtina  (23,8 %)  je 

odgovorila, da so bili vključeni v projekt 3 leta. 

Največ vzgojiteljev, in sicer dobre dve tretjini (71,4 %), je bilo  vključenih v projekt 2 leti 

in sicer tistih, ki so imeli od 19 do 29 let delovnih izkušenj. Slaba petina vzgojiteljev (19,0 

%) je odgovorila, da so bili vključeni v projekt 3 leta in le dobra desetina (9,5 %), da so bili  

vključeni v projekt  le 1 leto.  

Med vzgojitelji, ki imajo nad 30 let delovnih izkušenj in so bili vključeni v projekt 

Fibonacci, je bila dobra tretjina (36,4 %) vključena 1 leto in ravno toliko (36, 4 %) 

vzgojiteljev 2 leti. Nekaj manj, in sicer slaba tretjina vzgojiteljev (27,3 %), je bilo 

vključenih 3 leta. 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 6,609, g = 6, P = 

0,359). Med vzgojitelji z različno dolgo delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na to, koliko let so bili vključeni v projekt Fibonacci. 
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Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo, ki govori, da se med vzgojitelji z različno dolgo 

delovno dobo pojavljajo razlike glede na to, koliko let so bili vključeni v projekt Fibonacci, 

zavrnemo. 

Menimo, da se v projekte vključujejo vzgojitelji, ki želijo na svojem področju 

profesionalno napredovati, ne glede na to, koliko delovne dobe imajo. Njihov razvoj naj bi 

temeljil predvsem na izkustvenem učenju. Proces razvoja odraslega pojasnjujemo z 

življenjskimi izzivi in načini, kako se posameznik odziva nanje. Življenjski izzivi naj bi 

spodbujali posameznikov razvoj, kajti brez priložnosti ni učenja. Kolikšen bo, je odvisno 

od tega, kako se bo posameznik nanje odzval in koliko bo celostno izkušnjo osmislil in 

predelal. Pomanjkanje priložnosti in odprtosti za individualno razmišljanje in diskusijo s 

kolegi je lahko velika ovira pri posameznikovem razvoju. Posameznik lahko v poklicnem 

razvoju prehaja od osredotočenosti vase in skrbi  za svoj razvoj k skrbi za razvoj drugih, 

npr. mlajših kolegov, in jih spodbuja, da se vključijo v strokovna izpopolnjevanja. To se 

kaže skozi odnosni vidik, in sicer preko »mreženja«, ki se lahko odraža kot želja po 

dodatnem izobraževanju ali kot nujna potreba po večji strokovnosti (Valenčič Zuljan, 

2012: 39). 

Nato nas je zanimalo, kako vzgojitelji odgovarjajo otrokom na vprašanja s področja 

naravoslovja. 

H 2: Predvidevamo, da se med vzgojitelji z različno dolgo delovno dobo pojavljajo razlike 

glede na to, kako odgovarjajo na vprašanja otrok s področja naravoslovja.  

Tabela 5: Delovna doba in kako vzgojitelji odgovarjajo na vprašanja otrok s področja 

naravoslovja 

 

Odgovori na vprašanja otrok s področja naravoslovja 

Skupaj 

Takoj 
odgovorim na 

vsako 
vprašanje 

Glede zahtevnosti 
odgovarjam le na 
enostavnejši del 

vprašanja, na bolj 
zahtevnejši del pa 
poiščem odgovor 

Vprašanja 
uporabim kot 
izhodišče za 

načrtovane 
dejavnosti 

Delovna 
doba 

Od 1  
do 8 

f 0 12 7 19 

f% 0,0% 63,2% 36,8% 100,0% 

Od 9  
do 18 

f 1 7 13 21 

f% 4,8% 33,3% 61,9% 100,0% 

Od 19  
do 29 

f 2 8 11 21 

f% 9,5% 38,1% 52,4% 100,0% 

Nad 30 f 1 6 4 11 

f% 9,1% 54,5% 36,4% 100,0% 

Skupaj f 4 33 35 72 

f% 5,6% 45,8% 48,6% 100,0% 

 

Med vzgojitelji, ki so imeli od 1 do 8 let delovnih izkušenj, jih je več kot polovica (63,2 %) 

odgovorila, da so glede na zahtevnost podanih vprašanj s strani otrok odgovarjali le na 

enostavnejši del vprašanj, na zahtevnejši del vprašanj pa so poiskali odgovor. Vzgojitelji, 

ki so ravno tako imeli od 1 do 8 let delovnih izkušenj, so v 36,6 % odgovorili, da so 
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postavljena vprašanja s strani otrok s področja naravoslovja uporabili kot izhodišče za 

načrtovanje dejavnosti. Med vsemi vzgojitelji, ki so imeli od 1 do 8 let delovnih izkušenj, 

se za odgovor, da bi otrokom takoj podali odgovore glede na postavljena vprašanja, ni 

odločil nihče. 

Med vzgojitelji, ki so imeli od 9 do 18 let delovnih izkušenj, jih je 61,9 % odgovorilo, da 

so postavljena vprašanja s strani otrok s področja naravoslovja uporabili kot izhodišče za 

načrtovanje dejavnosti. Med vzgojitelji, ki so imeli ravno tako, od 9 do 18 let delovnih 

izkušenj, jih je 33,3 % odgovorilo, da so pri vprašanjih s strani otrok s področja 

naravoslovja glede na zahtevnost odgovarjali le na enostavnejši del vprašanj, na 

zahtevnejši del pa so poiskali odgovor. Le 4,8 % vzgojiteljev je odgovorilo, da na 

postavljena vprašanja s strani otrok s področja naravoslovja odgovorijo takoj. 

52,4 % vzgojiteljev, ki so imeli od 19 do 29 let delovnih izkušenj, je odgovorilo, da so 

postavljena vprašanja s strani otrok s področja naravoslovja uporabili kot izhodišče za 

načrtovanje dejavnosti. 38,1 % vzgojiteljev, ki so imeli ravno tako od 19 do 29 let delovnih 

izkušenj, je na postavljena vprašanja s strani otrok s področja naravoslovja glede na 

zahtevnost odgovorilo le na enostavnejši del vprašanj, na zahtevnejši del pa so poiskali 

odgovor. Le 9,5 % vzgojiteljev je odgovorilo, da na postavljena vprašanja s strani otrok s 

področja naravoslovja odgovorijo takoj 

Med vzgojitelji, ki imajo nad 30 let delovnih izkušenj, jih je 54,5 % odgovorilo, da so na 

postavljena vprašanja s strani otrok s področja naravoslovja glede na zahtevnost podanih 

vprašanj odgovarjali le na enostavnejši del vprašanj, na zahtevnejši del pa so poiskali 

odgovor. Med vsemi vzgojitelji, ki imajo nad 30 let delovnih izkušenj, jih je 36,4 % 

odgovorilo, da so na postavljena vprašanja s strani otrok s področja naravoslovja glede na 

zahtevnost podanih vprašanj odgovarjali le na enostavnejši del vprašanj, na zahtevnejši del 

vprašanj pa so poiskali odgovor. Le 9,1 % vzgojiteljev je odgovorilo, da na postavljena 

vprašanja s strani otrok s področja naravoslovja odgovorijo takoj. 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 6,924, g = 6, P = 

0,328). Med vzgojitelji z različno dolgo delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na to, kako odgovarjajo na vprašanja otrok s področja 

naravoslovja. 

Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo, ki govori, da se med vzgojitelji z različno dolgo 

delovno dobo pojavljajo razlike glede na to kako odgovarjajo na vprašanja otrok s področja 

naravoslovja, zavrnemo. Iz predstavljenih podatkov je razvidno, da vzgojitelji, ki smo jih 

zajeli v vzorec in imajo med 9 in 29 let delovnih izkušenj, pogosteje vprašanja otrok 

uporabijo kot izhodišče za načrtovane dejavnosti, vzgojitelji, ki imajo najmanj (do 8 let) in 

največ delovne dobe (nad 30 let), pa pogosteje odgovorijo na enostavnejši del vprašanja 

otrok, na zahtevnejši del pa poiščejo odgovor. Vendar razlike niso tako velike, da bi bile 

statistično pomembne. 

Na osnovi rezultatov predvidevamo, da  sta v vrtcih še vedno prisotna tradicionalna vloga 

vzgojiteljev in prepričanje, da mora vzgojitelj vse vedeti, kar pomeni, da mora na vprašanja 

otrok takoj dati odgovor. Menimo, da se »tradicionalni« vzgojitelji ne bi počutili dovolj 

kompetentni za opravljanje pedagoškega poklica in bi imeli slabo samopodobo, v kolikor 

bi se odločili uporabiti vprašanja otrok za izhodišče pri načrtovanju dejavnosti ali skupaj z 

otroki poiskati pravilni odgovor. Vzgojitelji se morajo prav tako zavedati, da na določena 

vprašanja otrok ne bodo vedno znali odgovoriti, kar pomeni, da bodo otrokom to tudi 

povedali in jim tako dali vedeti, da se tudi odrasli učijo.   
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Vzgojitelji naj bi znali zapletena vprašanja poenostaviti, jih razčleniti in preoblikovati v 

vprašanja, ki so otrokom razumljiva in na katera lahko sami poiščejo odgovore. 

Naravoslovje za najmlajše naj bi bilo tudi postavljanje novih in novih vprašanj, seveda 

takih, na katera bi otroci znali in bili sposobni odgovoriti. Tako naravoslovje postane 

aktivna, poučna in zabavna dejavnost. Otroci ob opazovanju pojavov okrog sebe, 

razmišljanju ter ob rokovanju s predmeti in snovmi razvijajo čut za okolje in ga hkrati 

spoznavajo, kar brez vprašanj, postavljenih s strani otrok, ne gre  (Krnel, 2012: 7). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kolikokrat so v letih sodelovanja pri projektu vzgojitelji 

izvajali naravoslovne delavnice.   

H 3: Predvidevamo, da vzgojitelji, ki so bili vključeni v  projekt Fibonacci več kot eno 

leto, pogosteje  izvajajo dejavnosti s področja naravoslovja kot vzgojitelji, ki so bili 

vključeni v projekt zgolj eno leto. 

Tabela 6: Leta vključenosti v projekt in pogostost izvedenih delavnic 

 

Število izvedenih delavnic s področja 
naravoslovja 

Skupaj 
Od enkrat     
do trikrat 

Od štirikrat do 
osemkrat 

Več kot 
osemkrat 

Leta vključenosti v 
mednarodni projekt 

Fibonacci 

1 leto f 17 1 0 18 

f% 94,4% 5,6% 0,0% 100,0% 

2 leti f 28 7 4 39 

f% 71,8% 17,9% 10,3% 100,0% 

3 leta f 13 2 0 15 

f% 86,7% 13,3% 0,0% 100,0% 

Skupaj f 58 10 4 72 

f% 80,6% 13,9% 5,6% 100,0% 

 

Legenda: 

 vedno (več kot osemkrat mesečno)  

 pogosto (od štirikrat do osemkrat mesečno)  

 občasno (od enkrat do trikrat mesečno) 

 

(94,4 %) vzgojiteljev, ki so bili vključeni v projekt 1 leto, je odgovorilo, da so izvajali 

delavnice s področja naravoslovja enkrat do trikrat na mesec. Enako je odgovorilo dobre 

štiri petine vzgojiteljev (86,7 %), ki so bili vključeni v projekt 3 leta in dve tretjini 

vzgojiteljev (71,8 %), ki so bili vključeni v projekt 2 leti. Od vzgojiteljev, ki so bili 

vključeni v projekt 2 leti, jih je 17,9 % odgovorilo, da so izvajali delavnice s področja 

naravoslovja štirikrat do osemkrat na mesec in 10,3 % vzgojiteljev je odgovorilo, da so 

izvajali delavnice s področja naravoslovja več kot osemkrat na mesec. Le dobra desetina 

vzgojiteljev (13,3%), ki so bili vključeni v projekt 3 leta, je odgovorila, da so izvajali 

delavnice s področja naravoslovja štirikrat do osemkrat na mesec. Izmed vzgojiteljev, ki so 

bili vključeni v projekt 1 leto in izmed vzgojiteljev, ki so bili vključeni v projekt 3 leta, se 

za izvajanje delavnic s področja naravoslovja več kot osemkrat na mesec, ni odločil nihče. 
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Menimo, da so vzgojitelji, ki to počnejo več kot osemkrat na mesec, so redki med nami 

oziroma to počnejo z določenim namenom le kratek čas.  

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 7,361, g = 4, P = 

0,118). Med vzgojitelji, ki so v projekt Fibonacci vključeni različno število let, se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede na število izvedenih naravoslovnih delavnic. 

Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo, ki govori, da vzgojitelji, ki so vključeni v projekt 

Fibonacci več kot eno leto izvajajo dejavnosti s področja naravoslovja pogosteje, kot jih 

izvajajo vzgojitelji, ki so bili v projekt vključeni eno leto, zavrnemo. Velika večina 

anketiranih vzgojiteljev, ne glede na to, koliko let so bili vključeni v projekt Fibonacci, je 

odgovorila, da izvajajo delavnice s področja naravoslovja od enkrat do trikrat. 

Vzgojitelji nudijo otrokom spodbude in možnosti, da sprašujejo in eksperimentirajo. Z 

opazovanjem, opisovanjem in eksperimentiranjem se otroci učijo tako, da sami poiščejo 

odgovore. Vzgojitelji, ki se zavedajo svoje vloge otrokom omogočajo, da najprej opazujejo 

po lastnem interesu in jih nato vodijo ter ustvarjajo situacije, v katerih lahko otroci sami 

rešujejo probleme oziroma najdejo njim ustrezne rešitve. Vzgojitelji jih poleg tega, da 

spoštujejo otrokove načine razmišljanja in metode dela, tudi spodbujajo, da doživete 

izkušnje opisujejo. Pomembno je, da vzgojitelji ugotovitve otrok ne označujejo kot 

napačne, ampak kot eno izmed mogočih razlag, ki jih lahko soočijo z drugimi razlagami. 

Tako »napačne« ugotovitve lahko postanejo izhodišča za načrtovanje in organizacijo novih 

izkušenj na poteh do novega znanja (Krnel, 2012: 7). 

Zanimalo nas je, ali vzgojitelji pri izboru delavnic upoštevajo zmožnost otrok. 

H 4: Predvidevamo, da vzgojitelji pri izvajanju naravoslovnih delavnic pri projektu 

Fibonacci pogosteje uporabljajo pripomočke, ki jih izberejo glede na primernost vsebine za 

delo z otroki.  

Tabela 7: Primernost vsebin in število izvedenih delavnic s pomočjo pripomočkov 

 

Pogostost izvajanja delavnic s pripomočki s projekta 
Fibonacci 

Skupaj Vedno Pogosto Občasno Redko 

Izbor delavnic 
glede na 

primernost vsebin 
za delo z otroki 

Ne f 0 11 5 1 17 

f% 0,0% 64,7% 29,4% 5,9% 100,0% 

Da f 9 26 16 4 55 

f% 16,4% 47,3% 29,1% 7,3% 100,0% 

Skupaj f 9 37 21 5 72 

f% 12,5% 51,4% 29,2% 6,9% 100,0% 

 

Legenda: 

 vedno ( skoraj vsak dan) 

 pogosto (enkrat do dvakrat tedensko) 

 občasno (enkrat do dvakrat mesečno) 

 redko (manj kot enkrat mesečno) 
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Iz tabele 7 je razvidno, da je 64,7 %  vzgojiteljev, ki so odgovarjali na vprašanje, ali so 

izbrali delavnice projekta Fibonacci glede na primernost vsebin za delo z otroki in izbrali 

odgovor »ne«, izbralo odgovor pogosto pri vprašanju, kako pogosto uporabljajo 

pripomočke projekta Fibonacci. Med tistimi vzgojitelji, ki so odgovorili, da niso izbrali 

delavnice Fibonacci glede na primernost vsebin za delo z otroki, jih je 29,4 % izbralo 

odgovor občasno in 5,9 %  odgovor redko. Med vzgojitelji, ki so odgovorili, da niso izbrali 

delavnice Fibonacci glede na primernost vsebin za delo z otroki, se nihče ni odločil za 

odgovor, da  vedno izvaja delavnice s pripomočki projekta Fibonacci. 

Med vzgojitelji, ki so odgovorili, da so izbrali delavnice s projekta Fibonacci glede na 

primernost vsebin za delo z otroki, jih je 47,3 % izbralo odgovor pogosto in 29,1 % 

odgovor občasno pri vprašanju, kako pogosto uporabljajo pripomočke projekta Fibonacci. 

Med vzgojitelji, ki so ravno tako odgovorili, da so izbirali delavnice Fibonacci glede na 

primernost vsebin za delo z otroki, jih je 16,4 %  izbralo odgovor vedno in 7,3 % jih je pri 

vprašanju, kako pogosto uporabljajo pripomočke projekta Fibonacci, izbralo odgovor 

redko. 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 5,614, g = 3, P = 

0,132). Med vzgojitelji, ki pri izboru naravoslovnih delavnic pri projektu Fibonacci, 

upoštevajo primernost vsebin za otroke in tistimi, ki tega ne počnejo, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto izvajajo delavnice s pripomočki iz 

projekta Fibonacci. 

Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo, ki govori, da vzgojitelji, ki pri izboru 

naravoslovnih delavnic upoštevajo primernost vsebin za otroke, pogosteje uporabljajo 

pripomočke projekta Fibonacci, zavrnemo. 

Ne glede na to, ali so oziroma ali niso vzgojitelji izbrali dejavnosti glede na primernost 

vsebin za delo z otroki, otroci vedno prevzamejo odnos do narave in raziskovanja od 

vzgojiteljev. Kadar vzgojitelji raziskujejo,  postavljajo vprašanja, želijo izvedeti kaj 

novega, z otroki delijo svoje občutke, se odzivajo na njihova razpoloženja in interese ter s 

tem svoj polet prenašajo tudi na otroke. Pri naravoslovnih dejavnostih se otroci učijo 

strategij mišljenja in raziskovanja, kar pomeni, da morajo imeti dovolj priložnosti in časa, 

da z lastnim preizkušanjem začutijo lastnost narave, kar pa mora biti usmerjeno in podprto 

s strani vzgojiteljev (Hvala in Krnel, 2005: 7). 

V nadaljevanju smo želeli ugotoviti pogostost izvajanja delavnic glede na starost otrok. 
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H 5: Pogostost izvajanja delavnic s področja naravoslovja z uporabo pripomočkov s 

projekta Fibonacci je odvisna od starostne skupine otrok v oddelku, v katerem vzgojitelji 

delajo. 

Tabela 8: Starost otrok in pogostost izvedenih delavnic s pomočjo pripomočkov 

  

Pogostost izvajanja delavnic s pripomočki s projekta 
Fibonacci 

Skupaj Vedno Pogosto Občasno Redko 

Starost otrok v 
skupini 

Od 1  
do 3  

f 0 8 6 0 14 

f% 0,0% 57,1% 42,9% 0,0% 100,0% 

Od 3  
do 4  

f 2 10 3 1 16 

f% 12,5% 62,5% 18,8% 6,3% 100,0% 

Od 4  
do 5  

f 3 2 1 0 6 

f% 50,0% 33,3% 16,7% 0,0% 100,0% 

Od 5  
do 6  

f 3 10 7 3 23 

f% 13,0% 43,5% 30,4% 13,0% 100,0% 

Od 3  
do 6  

f 1 7 4 1 13 

f% 7,7% 53,8% 30,8% 7,7% 100,0% 

Skupaj f 9 37 21 5 72 

f% 12,5% 51,4% 29,2% 6,9% 100,0% 

 

Legenda: 

 vedno ( skoraj vsak dan) 

 pogosto (enkrat do dvakrat tedensko) 

 občasno (enkrat do dvakrat mesečno) 

 redko (manj kot enkrat mesečno) 

 

Med vzgojitelji, ki delajo v starostni skupini od 1 do 3 let, jih je dobra polovica (57,1 %) 

izbrala odgovor pogosto in slaba polovica (42,9 %) odgovor občasno. Nihče od 

vzgojiteljev, ki ravno tako delajo v starostni skupini od 1 do 3 let, se ni odločil za odgovora 

vedno in redko, kar se tiče uporabe pripomočkov pri izvajanju naravoslovnih dejavnosti. 

Od vzgojiteljev, ki delajo v starostni skupini od 3 do 4 let, jih je več kot polovica (62,5 %) 

izbrala odgovor pogosto in slaba petina (18,8 %) odgovor občasno pri vprašanju, kako 

pogosto pri izvajanju delavnic uporabljajo pripomočke projekta Fibonacci. Med vzgojitelji, 

ki delajo v starostni skupini od 3 do 4 let, jih je tudi dobra desetina (12,5 %) izbrala 

odgovor vedno in dobrih pet odstotkov (6,3 %) odgovor redko pri vprašanju, kako pogosto 

pri izvajanju delavnic uporabljajo pripomočke projekta Fibonacci.  

Med vzgojitelji, ki delajo v starostni skupini od 4 do 5 let, jih je polovica (50,0 %) izbrala 

odgovor vedno in tretjina (33,3 %) odgovor pogosto pri vprašanju, kako pogosto pri 

izvajanju delavnic uporabljajo pripomočke projekta Fibonacci. Med vzgojitelji, ki delajo 

ravno tako v starostni skupini od 4 do 5 let, jih je slaba petina (16,7 %) izbrala odgovor 

občasno, za odgovor redko pa se ni odločil nihče. 
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Slaba polovica (43,5 %) vzgojiteljev, ki delajo v starostni skupini od 5 do 6 let, je izbrala  

odgovor pogosto in slaba tretjina (30,4 %) odgovor občasno pri vprašanju, kako pogosto 

pri izvajanju delavnic uporabljajo pripomočke projekta Fibonacci. Med vzgojitelji, ki 

delajo v starostni skupini od 5 do 6 let, jih  je dobra desetina (13,0 %) izbrala odgovor 

vedno in ravno toliko (13,0 %) odgovor redko pri vprašanju, kako pogosto pri izvajanju 

delavnic uporabljajo pripomočke projekta Fibonacci. 

Med vzgojitelji, ki delajo v heterogeni skupini od 3 do 6 let, jih je dobra polovica (53,8 %) 

izbrala odgovor pogosto in slaba tretjina (30,8 %) odgovor občasno pri vprašanju, kako 

pogosto pri izvajanju delavnic uporabljajo pripomočke projekta Fibonacci. Med vsemi 

vzgojitelji, ki delajo v homogeni skupini od 3 do 6 let, jih je slaba desetina (7,7 %) izbrala 

odgovor vedno in ravno toliko (7,7 %) odgovor redko pri vprašanju, kako pogosto pri 

izvajanju delavnic uporabljajo pripomočke projekta Fibonacci. 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 14,442, g = 12, P = 

0,273). Med vzgojitelji, ki so pri izvajanju naravoslovnih delavnic uporabljali pripomočke  

projekta Fibonacci, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede na starostno 

skupino otrok v oddelku, v  katerem le-ti delajo. 

Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo, ki govori, da vzgojitelji, ki delajo v različnih 

starostnih skupinah, različno pogosto izvajajo delavnice s pripomočki projekta Fibonacci, 

zavrnemo. 

Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da so vzgojitelji v vseh starostnih skupinah 

izvajali delavnice s področja naravoslovja, in to večinoma s pomočjo pripomočkov 

projekta Fibonacci. Najpogosteje so kot razlog za neuporabo pripomočkov anketirani 

navedli oddaljenost od mesta izposoje, saj delajo v manjših dislociranih enotah. Glede na 

lastne izkušnje se lahko strinjamo z mnenjem koordinatorice v enem izmed centrov 

projekta  Fibonacci N. Šefer (2012, v Gostinčar Blagotinšek, 2012: 8), ki meni, da so 

delavnice vedno bile vir novega znanja, novih  idej in  izzivov. Najbolj dragoceno pa je 

bilo to, da so vzgojitelji pridobljena znanja  lahko takoj uporabili v oddelku pri delu z 

otroki. Nenadomestljivi pa so bili pripomočki, saj so dejavnosti z njimi potekale aktivno, 

dinamično, kar pomeni, da so bili aktivni vsi otroci in zato še bolj motivirani za delo. Pri 

raziskovalnih dejavnostih so otroci presenečali s svojimi idejami, rešitvami problemov in 

vztrajnostjo pri delu. Dejavnosti s področja naravoslovja so ob uporabi pripomočkov 

potekale ne samo dinamično in aktivno, ampak tudi razmišljajoče in veselo.  

Pomembno pa je tudi, da vzgojiteljice, ki so mentorji pri uvajanju otrok v raziskovalno 

delo, in to še posebej s področja naravoslovja, dobro poznajo značilnosti otrokovega 

spoznavnega razvoja, kar jim omogoča izbor najustreznejše oblike v raziskovalnih 

pristopih in metodah dela (Kobal, 1989: 10). 

Nato nas je zanimalo, kaj je pri vzgojiteljih vplivalo na to, da so se odločali za določene 

vsebine 
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H 6: Predvidevamo, da se med vzgojitelji, ki različno pogosto izbirajo delavnice glede na 

nadgradnjo obstoječega znanja, pojavljajo razlike glede tega, kako pogosto izbirajo 

delavnice glede na željo po novem znanju. 

Tabela 9: Povezanost izbora delavnice zaradi želje po nadgradnji obstoječega znanja in 

želje po novem znanju 

 

Izbor delavnic glede na želje po novem znanju 

Skupaj Vedno Pogosto Občasno Redko 

Izbor delavnic 
glede na 

nadgradnjo 
obstoječega znanja 

Vedno f 26 1 0 0 27 

f% 96,3% 3,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

Pogosto f 13 16 0 0 29 

f% 44,8% 55,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

Občasno f 3 5 5 1 14 

f% 21,4% 35,7% 35,7% 7,1% 100,0% 

Redko f 2 0 0 0 2 

f% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj f 44 22 5 1 72 

f% 61,1% 30,6% 6,9% 1,4% 100,0% 

 

Legenda:  

 vedno ( skoraj vsak dan) 

 pogosto (enkrat do dvakrat tedensko) 

 občasno (enkrat do dvakrat mesečno) 

 redko (manj kot enkrat mesečno) 

  

Iz tabele 9 je razvidno, da izmed vseh vzgojiteljev, ki so na vprašanje, ali je na njihov izbor 

vsebin naravoslovnih delavnic vplivala želja po nadgradnji obstoječega znanja, izbrali 

odgovor  vedno,  jih je 96,3 % izbralo odgovor vedno tudi pri vprašanju, ali je na izbor 

vsebin naravoslovnih delavnic vplivala želja, da bi se naučili česa novega. Med vzgojitelji, 

ki so prav tako na vprašanje, ali je na izbor vsebin naravoslovnih delavnic vplivala želja po 

nadgradnji obstoječega znanja, izbrali odgovor vedno, jih je 3,7 % izbralo odgovor pogosto 

pri vprašanju, ali je na  izbor vsebin naravoslovnih delavnic vplivala želja, da bi se naučili 

česa novega. Sledijo vzgojitelji, pri katerih naj bi na izbor vsebin naravoslovnih delavnic 

vedno vplivala želja po nadgradnji obstoječega znanja. Za odgovora občasno in redko pri 

vprašanju, ali je na  izbor vsebin naravoslovnih delavnic vplivala želja po učenju česa 

novega, se ni odločil nihče. 

Med vsemi vzgojitelji, ki so na vprašanje, ali je na njihov izbor vsebin naravoslovnih 

delavnic vplivala želja po nadgradnji obstoječega znanja, izbrali odgovor  pogosto,  jih je 

55,2 %  izbralo odgovor pogosto tudi  pri vprašanju, ali je na  izbor vsebin naravoslovnih 

delavnic vplivala želja, da bi se naučili česa novega. Med vzgojitelji, ki pa so na vprašanje, 

ali je na izbor vsebin naravoslovnih delavnic vplivala želja po nadgradnji obstoječega 

znanja, izbrali odgovor pogosto, jih je 44,8 % izbralo odgovor vedno pri vprašanju, ali je 

na  izbor vsebin naravoslovnih delavnic vplivala želja po učenju česa novega. Izmed vseh 

vzgojiteljev, ki so na vprašanje, ali je na izbor vsebin naravoslovnih delavnic vplivala želja 

po nadgradnji obstoječega znanja, izbrali odgovor pogosto, se za odgovora občasno in 

redko pri vprašanju, ali je na  izbor vsebin naravoslovnih delavnic vplivala želja po učenju 

česa novega, ni odločil nihče. 
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Izmed vseh vzgojiteljev, ki so na vprašanje, ali je na njihov izbor vsebin naravoslovnih 

delavnic vplivala želja po nadgradnji obstoječega znanja, izbrali odgovor občasno,  jih je 

35,7 % izbralo odgovor pogosto in ravno toliko, 35,7 % , odgovor občasno pri vprašanju, 

ali je na  izbor vsebin naravoslovnih delavnic vplivala želja po učenju česa novega. Izmed 

vseh vzgojiteljev, ki so na vprašanje, ali je na izbor vsebin naravoslovnih delavnic vplivala 

želja po nadgradnji obstoječega znanja, izbrali odgovor občasno, jih je 21,4 % izbralo 

odgovor vedno in 7,1 % vzgojiteljev odgovor redko pri vprašanju, ali je na  izbor vsebin 

naravoslovnih delavnic vplivala želja po učenju česa novega. 

Sledita vzgojitelja, ki sta na vprašanje, ali je na njun izbor vsebin naravoslovnih delavnic 

vplivala želja po nadgradnji obstoječega znanja, izbrala odgovor redko. Oba sta izbrala 

odgovor vedno pri vprašanju, ali je na izbor vsebin naravoslovnih delavnic vplivala želja 

po učenju česa novega.  

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembno (2Î = 47,172, g = 9, P = 

0,000). Med vzgojitelji, ki različno pogosto izbirajo delavnice glede na nadgradnjo 

obstoječega znanja, se pojavljajo statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto 

izbirajo delavnice glede na željo po novem znanju. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov hipotezo, ki govori, da se med vzgojitelji, ki različno 

pogosto izbirajo delavnice glede na nadgradnjo obstoječega znanja, se pojavljajo razlike 

glede tega, kako pogosto izbirajo delavnice glede na željo po novem znanju, obdržimo. 

Vzgojitelj mora biti zavezan k stalnemu strokovnemu napredku in učenju, spoštovanju 

profesionalne avtonomije, dinamičnemu pojmovanju učenja in sodelovanju ter 

povezovanju. Da bi vzgojitelji  profesionalci zaupali v vrednost svojega dela, se morajo 

profesionalno zavezovati k stalnemu strokovnemu izpolnjevanju, zato se tudi vključujejo v 

različne oblike izpopolnjevanj, preko katerih uresničujejo svoja pričakovanja. 

Profesionalno rast vidimo, kot stvar kontinuiranega dinamičnega učenja, kar pomeni, da je 

posameznik pripravljen stopiti v aktivno sodelovanje v skupnosti in družbi, v povezovanje 

z novimi partnerji na področju tehnologije, kulture in v našem primeru tudi naravoslovja 

(Vogrinc in Podgornik, 2012: 29). 

Nadalje nas je zanimalo, kako je sodelovanje pri projektu vplivalo na kompetence 

vzgojiteljev. 
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H 7: Predvidevamo, da vzgojitelji, ki so bili v projekt vključeni več časa, ocenjujejo, da so 

zaradi sodelovanja v projektu bolj kompetentni na področju naravoslovja kot vzgojitelji, ki 

so bili v projekt vključeni manj časa. 

Tabela 10: Leta vključenosti v projekt in pridobivanje kompetenc 

 

Vpliv izobraževanja pri projektu Fibonacci  na 
kompetentnost za raziskovanje na področju 

naravoslovja 

Skupaj Zelo dobro Dobro Srednje dobro 

Leta vključenosti v 
mednarodni projekt 

Fibonacci 

1 leto f 9 5 4 18 

f% 50,0% 27,8% 22,2% 100,0% 

2 leti f 16 20 3 39 

f% 41,0% 51,3% 7,7% 100,0% 

3 leta f 11 4 0 15 

f% 73,3% 26,7% 0,0% 100,0% 

Skupaj f 36 29 7 72 

f% 50,0% 40,3% 9,7% 100,0% 

       Od vzgojiteljev, ki so bili vključeni v projekt 1 leto, jih je polovica (50,0 %) odgovorila, da 

je na kompetentnost za raziskovanje na področju naravoslovja izobraževanje pri projektu 

Fibonacci vplivalo zelo dobro. Dobra četrtina vzgojiteljev (27,8 %), ki so prav tako bili 

vključeni v projekt 1 leto, je odgovorila, da je na kompetentnost za raziskovanje na 

področju naravoslovja izobraževanje vplivalo dobro in slaba četrtina (22,2 %), je 

odgovorila, da je vplivalo srednje dobro. 

Med vzgojitelji, ki so bili vključeni v projekt 2 leti, jih je dobra  polovica (51,3 %) 

odgovorila, da je na kompetentnost za raziskovanje na področju naravoslovja 

izobraževanje pri projektu Fibonacci vplivalo dobro. Malo manj kot polovica vzgojiteljev 

(41,0 %), ki so prav tako bili vključeni v projekt 2 leti, jih je odgovorila, da je na 

kompetentnost za raziskovanje na področju naravoslovja izobraževanje vplivalo zelo dobro 

in le slaba desetina (7,7 %) je odgovorila, da je vplivalo srednje dobro.  

Največ vzgojiteljev, in sicer skoraj tri četrtine (73,3 %),  ki so bili vključeni v projekt 3 

leta, je odgovorilo, da je na kompetentnost za raziskovanje na področju naravoslovja 

izobraževanje pri projektu Fibonacci vplivalo zelo dobro in le dobra četrtina vzgojiteljev 

(26,7 %) je odgovorila, da je vplivalo dobro. Vzgojitelji, ki so bili vključeni v projekt 3 

leta, se za odgovor, da je na kompetentnost za raziskovanje na področju naravoslovja 

izobraževanje pri projektu vplivalo dobro,  niso odločili. 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î = 9,951, g = 4, P = 

0,041). Med vzgojitelji, ki so v projekt Fibonacci vključeni več kot eno leto, se pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede njihovega mnenja o tem, koliko je sodelovanje v 

projektu vplivalo na njihovo kompetentnost v primerjavi z vzgojitelji, ki so bili vključeni v 

projekt eno leto. 

Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo, ki govori, da se med vzgojitelji, ki so vključeni v 

projekt Fibonacci več kot eno leto, pojavljajo razlike glede njihovega mnenja o tem, koliko 

je sodelovanje v projektu vplivalo na njihovo kompetentnost v primerjavi z vzgojitelji, ki 

so bili vključeni v projekt eno leto, obdržimo. 
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Na osnovi rezultatov lahko z gotovostjo menimo, da se najbolj naučimo stvari, če jih sami 

delamo, kar pomeni, da s sodelovanjem pri projektu pridobivamo kompetence preko 

konkretne izkušnje. Kakovostno vzgojiteljevo delo zahteva nenehno prilagajanje in 

izpopolnjevanje, kar narekujejo nova spoznanja, novi viri informacij, nove tehnologije in 

novi načini podajanja znanja, ki vodijo do kompetentnega vzgojitelja. Kompetentnost ni 

samo sposobnost vzgojitelja, da kakovostno opravlja svoje delo, ampak da se je tudi 

sposoben odzivati na spremembe. Strokovno izpopolnjevanje razumemo kot aktiven proces 

sprejemanja in transformiranja spoznanj, pri katerem gre za proces razširjanja konceptov 

ob hkratnem spreminjanju strukturiranosti, razvejanosti, hierarhičnosti in sistemskih 

okvirov. Pri pridobivanju novih izkušenj je pomembno, da se ta proces poveže s 

preoblikovanjem, ki je gibalo razvoja, sicer bi šlo le za kopičenje nepredelanih informacij, 

ki nimajo vpliva na posameznikovo razmišljanje in delovanje. Dimenzija transformiranja 

pojasnjuje, kako posameznik ponotranji spoznanja. Z razmišljajočim opazovanjem, ki je 

selektivno ter temelji na posameznikovih vrednotah in pojmovanjih, asimilira nove 

izkušnje v obstoječe okvire, ki postanejo sestavni del nove izkušnje. Proces transformacije, 

ki vključuje refleksijo in vrednotenje novih spoznanj ter njihovo praktično preizkušanje 

(relevantnost naučenega), ima osrednjo vlogo pri oblikovanju osebnega predelanega 

sistema znanja in profesionalnega razvoja. Izkušnje kot dejavnik profesionalnega razvoja 

se najprej prefiltrirajo skozi posameznikove osebne vrednote in asimilirajo v obstoječa 

pojmovanja (perspektive) za vnovično preizkušanje v novih situacijah, ki bodo nadaljnje 

gonilo razvoja, kar je za razvoj kompetenc nadvse pomembno (Valenčič Zuljan, 2012: 37). 

Na koncu raziskave smo želeli še ugotoviti, ali so vzgojitelji pridobljena spoznanja prenesli 

na druga področja. 

H 8: Predvidevamo, da vzgojitelji, ki različno ocenjujejo vpliv sodelovanja v projektu, 

različno ocenjujejo prenos pridobljenih spoznanj na druga področja. 

Tabela 11: Prenos spoznanj na druga področja 

  Prenos pridobljenih spoznanj na 
druga področja 

Skupaj 

Ne Da 

Vpliv sodelovanja na 
vzgojno-izobraževalno 
delo 

Ne f 4 3 7 

f% 57,1% 42,9% 100,0% 

Da f 5 60 65 

f% 7,7% 92,3% 100,0% 

Skupaj f 9 63 72 

f% 12,5% 87,5% 100,0% 

 

Iz tabele 11 je razvidno, da je med vzgojitelji, ki so odgovarjali na vprašanje, ali je 

sodelovanje pri projektu Fibonacci vplivalo na vzgojno-izobraževalno delo in izbrali 

odgovor »ne«, 57,1 % takšnih, ki so izbrali odgovor »ne« tudi pri vprašanju, ali so 

pridobljena znanja v projektu Fibonacci prenašali na druga kurikularna področja. Med 

vzgojitelji, ki so ravno tako odgovarjali na vprašanje, ali je sodelovanje pri projektu 

Fibonacci vplivalo na vzgojno-izobraževalno delo in izbrali odgovor »ne«, jih je 42,9 % 

izbralo odgovor »da« pri vprašanju, ali so pridobljena znanja v projektu Fibonacci 

prenašali na druga kurikularna področja. 
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Med vsemi vzgojitelji, ki so odgovarjali na vprašanje, ali je sodelovanje pri projektu 

Fibonacci vplivalo na vzgojno-izobraževalno delo in izbrali odgovor »da«, jih je 92,3 % 

izbralo odgovor »da« tudi pri vprašanju, ali so pridobljena znanja v projektu Fibonacci 

prenašali na druga kurikularna področja. Vzgojitelji, ki so ravno tako odgovarjali na 

vprašanje, ali je sodelovanje pri projektu Fibonacci vplivalo na vzgojno-izobraževalno delo 

in izbrali odgovor »da«, jih je le 7,7 % izbralo odgovor »ne« pri vprašanju, ali so 

pridobljena znanja s projekta Fibonacci prenašali na druga kurikularna področja. 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î = 9,440 g = 1, P = 

0,002). Med vzgojitelji, ki so sodelovali pri projektu Fibonacci in različno ocenjujejo vpliv 

sodelovanja v projektu na svoje vzgojno-izobraževalno delo, se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede tega, kako ocenjujejo prenos pridobljenih spoznanj v projektu na 

druga področja. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov hipotezo, ki govori, da vzgojitelji, ki različno ocenjujejo 

vpliv sodelovanja v projektu na svoje vzgojno-izobraževalno delo, različno ocenjujejo 

prenos pridobljenih spoznanj na druga področja, obdržimo. 

Vzgojiteljev profesionalni razvoj razumemo kot proces izkustvenega učenja, pri katerem 

vzgojitelji osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja o vzgoji in izobraževanju  ter 

spreminjajo svojo prakso. Proces vključuje vzgojiteljevo, osebnostno, poklicno in socialno 

dimenzijo. Vzgojitelji se profesionalno razvijajo in napredujejo preko kritičnega, 

neodvisnega in odgovornega odločanja. Glede na to, da so se skoraj vsi vzgojitelji odločili 

za prenos znanja na drugo področje, je pomembno, da se zavedajo pomembnosti tega 

dejanja. Za napredek v profesionalnem razvoju je ključna vzgojiteljeva pripravljenost, da 

se seznanja z dosežki ved, ki so pomembne za njegovo poklicno delovanje, hkrati pa ta 

nova spoznanja kritično ovrednoti in premišljeno vključi v svoje pedagoški delo (Vogrinc 

in Podgornik, 2012: 30). 

 

9.2 Rezultati po hipotezah in interpretacija 

 

V nadaljevanju magistrskega dela povzemamo ugotovitve do katerih smo prišli z 

raziskavo, ki je zajemala vsebine mednarodnega projekta Fibonacci. 

Hipoteze 1, s katero smo predvideli, da se med vzgojitelji z različno dolgo delovno dobo 

pojavljajo razlike glede tega, koliko let so bili vključeni v projekt, nismo potrdili. Preko 

raziskave smo ugotovili, da so bili vzgojitelji vključeni v projekt Fibonacci 2 leti, in sicer 

71,4 % z delovnimi izkušnjami od 19 do 29 let, 57,9 % od 1 do 8 let  in 42, 9 % od 9 do 18 

let, kar se kaže v enakomernem vključevanju v projekt in prav tako izključevanju, saj so 

vzgojitelji po enem letu sodelovanja lahko vstopili in izstopili iz projekta. Vzgojitelji, ki 

imajo do 30 let delovnih izkušenj, želijo biti na svojem področju še bolj gotovi, 

samozavestni in fleksibilni. Z vključevanjem v projekte postanejo poklicno aktivni in lahko 

vedno znova eksperimentirajo ter v svoje delo vnašajo ne samo strokovnost, ampak tudi 

umirjenost in vedrino. Pri vzgojiteljih, ki imajo več kot 30 let delovnih izkušenj, lahko 

postopno pride do upadanja energije oziroma izžetosti, kar potrjuje nekoliko slabša 

vključenost v projekt te skupine vzgojiteljev (Valenčič Zuljan, 2012: 25). 

Hipoteze 2, s katero smo predvidevali, da se med vzgojitelji z različno dolgo delovno dobo 

pojavljajo razlike glede na to, kako odgovarjajo na vprašanja otrok s področja 

naravoslovja, nismo potrdili. Ugotovili smo, da delovne izkušnje vzgojiteljev statistično 
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pomembno ne vplivajo na podajanje odgovorov vzgojiteljev na vprašanja, ki jim jih 

postavijo otroci. Postavljena vprašanja s strani otrok s področja naravoslovja je večina 

vzgojiteljev (61,9 %), ki so imeli od 9 do 18 let delovnih izkušenj, uporabila kot izhodišče 

za načrtovanje dejavnosti in enako je storila večina vzgojiteljev (52,4 %), ki so imeli od 19 

do 29 let delovnih izkušenj. Vzgojitelji, ki imajo od 1 do 8 let in nad 30 let delovnih 

izkušenj, pa pogosteje odgovorijo na enostavnejši del vprašanja otrok, na zahtevnejši del 

pa poiščejo odgovor. Vprašanja, ki jih postavljajo otroci, so različnih vrst, vsekakor pa niso 

vsa primerna za iztočnice za raziskovanje. Namesto, da bi nekatera vprašanja zavrnili  kot 

neprimerna, vprašanja razvrstimo glede na to, kje oziroma kako lahko poiščemo odgovore 

nanje. Razvrstimo jih v naslednje kategorije, ki so lahko kot opazovanje in merjenje, 

pregled literature, spletnih strani, posvet s strokovnjakom in podobno. Na nekatera 

vprašanja (danes še) ne znamo odgovoriti. Ta ostajajo priložnost za uveljavitev bodočih 

znanstvenikov, morda prav naših otrok. Na nekatera ne bomo znali nikoli odgovoriti. 

Nekatera vprašanja omogočajo, da poiščemo odgovore z opazovanjem, merjenjem in 

eksperimentiranjem. Taka naravoslovna vprašanja lahko uporabimo za skupno načrtovanje 

dejavnosti in samostojno odkrivanje odgovorov nanje (Gostinčar Blagotinšek, 2013: 3). 

Otroci se v vrtcih učijo in gradijo temelje za nadaljnje učenje, zato ni vseeno, kako se z 

otrokom pogovarjamo, kakšna vprašanja mu postavljamo ter kako odgovarjamo na njegova 

vprašanja. V skupinskih dejavnostih je vsekakor treba biti pozoren, da otroke pa tudi 

njihove interakcije, usmerjamo ter jih v celoti ne prepuščamo naključnemu poteku dogajanj 

(Juriševič idr., 2010: 10). 

Hipoteze 3, s katero smo predvideli, da vzgojitelji, ki so bili vključeni v  projekt Fibonacci 

več kot eno leto izvajajo dejavnosti pogosteje, kot jih izvajajo vzgojitelji, ki so v projekt 

vključeni eno leto, nismo potrdili. Pri izvedenih delavnicah s področja naravoslovja 

rezultati kažejo, da je večina vzgojiteljev (71,8 %), vključenih v projekt 2 leti, izvajala 

dejavnosti od enkrat do trikrat na mesec in prav tako vzgojitelji, ki so bili vključeni v 

projekt  bodisi 3  leta  (86, 6 %) ali 1 leto (94,4 %). Med vzgojitelji, ki so bili vključeni v 

projekt 2 leti, izstopa dobra desetina (10,3 %), ki je izvajala delavnice več kot osemkrat na 

mesec. Iz tega sledi, da je velika večina vzgojiteljev, ne glede na leta vključenosti v projekt 

Fibonacci, izvajala delavnice različno pogosto, kar pomeni, da se med njimi ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike.  

Menimo, da so se nekateri vzgojitelji pod vplivom sodelovanja pri projektu Fibonacci 

odločili za bolj pogosto izvajanje delavnic v vrtcu predvsem zato, da bi pridobljene 

izkušnje utrdili, se naučili česar novega ali pa je za njih predstavljalo raziskovalni izziv. 

Glede na izbor delavnic, v katere so se vzgojitelji vključevali v okviru projekta, so bile 

najpogosteje obiskane delavnice na temo Svetloba in barve, Plavanje in potapljanje, Zvok, 

nihanje in valovanje, Elektrika in magnetizem ter Razvrščanje in urejanje. Nekoliko manj 

so bile obiskane delavnice Ločevanje zmesi in sita, Od štetja do merjenja, Gibanje in 

igrače, Guganje in tehtanje ter Raziskovanje: vreme. Nekaj delavnic je bilo obiskanih le 

deset- ali celo manjkrat, kar nakazuje na to, da so vzgojitelji izbirali na leto le po tri 

delavnice, čeprav je bil izbor veliko večji. Za mlajše otroke so pomembni konflikti med 

otroško zamislijo in rezultatom. Otrok mora sam opraviti poskus, ki konflikt sproži in 

poiskati poskuse, ki mu pomagajo konflikt rešiti, za kar pa mora biti strokoven vzgojitelj, 

ki ga le usmerja (Krnel, 1993: 46). 

Hipoteze 4, s katero smo predvideli, da vzgojitelji pri naravoslovnih delavnicah upoštevajo 

primernost vsebin za otroke glede na to, kako pogosto izvajajo delavnice s pripomočki s 

projekta, nismo potrdili. Rezultati kažejo, da se je med vzgojitelji, ki so izvajali delavnice s 

pomočjo pripomočkov, jih je 94,1 % odločilo izvajati delavnice pogosto oziroma občasno 
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ne glede na upoštevanje primernosti vsebine za delo z otroki. Rezultati tudi kažejo, da se je 

med vzgojitelji, ki so izvajali delavnice s pomočjo pripomočkov, jih je 76,4 % odločilo 

izvajati delavnice pogosto oziroma občasno, in so le-te izbirali glede na primernost vsebine 

za delo z otroki, kar pomeni, da se sicer med njimi pojavljajo razlike, a ne v tolikšni meri, 

da bi bile statistično pomembne. Novo znanje nastaja v interakciji otroka z okolico, ne 

samo s fizičnim okoljem, ampak tudi z otroki iz skupine in vzgojitelji. Ker pa je tema 

učenja naravoslovje, mora tudi otrok delovati po znanstvenih merilih. Poskusi morajo biti 

opravljeni pošteno in stališča racionalno utemeljena. To pa je del vzgoje, za katero je 

odgovoren vzgojitelj, ki mora upoštevati otrokove  razvojne spretnosti (Krnel, 1993: 46). 

Hipoteze 5, s katero smo predvideli, da je pogostost uporabe pripomočkov pri izvajanju  

naravoslovnih delavnic odvisna od starostne skupine otrok, v kateri vzgojitelji delajo, 

nismo potrdili. Rezultati govorijo, da vzgojitelji najraje izvajajo delavnice s pomočjo 

pripomočkov v drugem starostnem obdobju, med katerimi nismo ugotovili večjih razlik, in 

sicer jih je 76,4 %, izvajalo delavnice občasno oziroma  pogosto z otroki, starimi od 5 do 6 

let, in skoraj toliko (81,3 %) jih je izvajajo delavnice z otroki, starimi od 3 do 4 let. 

Menimo, da na tak rezultat vplivajo vzgojitelji, ki najbrž pri načrtovanju delavnic 

upoštevajo sposobnosti in spretnosti otrok, a kljub temu ne smemo zanemariti podatka, da 

je kar 57,1 % vzgojiteljev pogosto izvajalo delavnice tudi v prvem starostnem obdobju in 

53,8 % v heterogenih oddelkih, kar pomeni, da prihaja do določenih razlik, te pa niso tako 

velike, da bi se pojavljale statistično pomembne razlike. Pogostost izvajanja naravoslovnih 

delavnice lahko vpliva na to, da se otrok začne že zgodaj znanstveno opismenjevati, kar 

pomeni, da bo kot odrasel v demokratičnih družbah lahko vplival tudi na delo 

znanstvenikov in uporabo znanstvenih odkritij. V vsakdanjem življenju bo lažje sprejemal 

nove dosežke znanosti in tehnologije, jih pravilneje uporabljal in vrednotil v odnosu do 

narave (Krnel, 1993: 7). 

Hipotezo 6, s katero smo predvideli, da se med vzgojitelji, ki različno pogosto izbirajo 

delavnice glede na nadgradnjo obstoječega znanja, pojavljajo razlike glede tega, kako 

pogosto izbirajo delavnice glede na željo po novem znanju, potrdimo. Na podlagi lastnih 

izkušenj smo dobljeni rezultat pričakovali, in sicer skoraj vsi (96,3 %) vzgojitelji se 

zavedajo pomena sodelovanja pri projektu Fibonacci in njegovega vplivanja v smislu 

pridobivanja večje strokovnosti na naravoslovnem področju, in sicer 55,2 % vzgojiteljev je 

pogosto izbiralo delavnice glede na nadgradnjo obstoječega znanja za razliko od  44,8 % 

vzgojiteljev, ki so vedno izbirali delavnice glede na željo po novem znanju. Ugotavljamo, 

da se glede izbora namena izobraževanja med njimi pojavljajo statistično pomembne 

razlike. Vzgojitelji so večinoma predani svojemu poklicu, radi so aktivni in 

eksperimentirajo ter jih pogosto spremlja razmislek o nadaljevanju študija. Študij od njih 

zahteva veliko časa, zato se raje odločajo za krajša strokovna izpopolnjevanja, ki se 

izvajajo v obliki seminarjev, posvetov, projektov … Vzgojitelji, ki so na pedagoškem 

področju aktivni, kvalitativno stopnjujejo svoje lastnosti, kar vpliva na povečanje 

fleksibilnosti, avtonomnosti, pedagoške izkušenosti in entuziazma. Vzgojitelje, ki pa so 

aktivni, začne vznemirjati bojazen, da bi zapadli v rutino, zato iščejo nove izzive po učenju 

česa novega, kar jim omogoča  vključitev v projekte (Valenčič Zuljan, 2012: 24). 

Hipotezo 7, s katero smo predvideli, da se med vzgojitelji, ki so bili v projekt vključeni 

različno dolgo časa, pojavljajo razlike glede njihovega mnenja o tem, koliko je sodelovanje 

v projektu vplivalo na njihovo kompetentnost v primerjavi z vzgojitelji, ki so bili vključeni 

v projekt eno leto, potrdimo. Da vključenost v projekt Fibonacci ni samo prinesla 

potrebnih točk za napredovanje v nazive, ampak je vplivala tudi na pridobivanje njihovih 

kompetenc, meni velika večina vzgojiteljev (73,3 %), ki so bili vključeni v projekt 3 leta. 
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Enako meni 51, 3 % vzgojiteljev, ki so bili vključeni 2 leti in 27, 8 % vzgojiteljev, ki so 

bili vključeni 1 leto, kar pomeni, da med njimi prihaja do statistično pomembnih razlik. 

Menimo, da so temeljne vzgojiteljeve profesionalne kompetence odvisne ne samo od 

kakovostnega posredovanja znanja,  ampak tudi od prepoznavanja in vnašanja novosti v 

svoje delo, ki jih ob strokovnem izpolnjevanju vsekakor pridobivajo. Pomemben je celotni 

kontekst učiteljevega profesionalnega delovanja, potrebne so socialne in druge moralne 

kompetence, kot so sposobnost sodelovanja s kolegi, starši in ravnateljem. Potrebno je 

prispevati k razvoju poklicne kulture v vrtcu, razviti sposobnost opazovanja samega sebe 

in razmišljati o sebi kot vzgojitelju. Potrebno se je zavedati, da le vzgojitelj, ki se sam 

razvija in profesionalno raste, lahko v tem procesu pomaga otrokom in kolegom. 

Vzgojiteljevo kompetentno profesionalno ravnanje vidi v stalnem prepletanju kognitivne, 

moralne in praktične dimenzije (Valenčič Zuljan, 2012: 12). 

Hipotezo 8, s katero smo predvideli, da vzgojitelji, ki različno ocenjujejo vpliv sodelovanja 

v projektu na svoje vzgojno-izobraževalno delo, glede na to kako ocenjujejo prenos 

usvojenih spoznanj na druga področja, potrdimo. Z gotovostjo lahko trdimo, da so skoraj 

vsi vzgojitelji (92,3 %), ki bili vključeni v projekt Fibonacci, zaradi novih spoznanj 

spremenili svoje vzgojno-izobraževalno delo. Pri prenosu spoznanj na druga kurikularna 

področja pa tega ne moremo trditi, ker ugotavljamo, da dobra polovica vzgojiteljev (57,1 

%) prenaša pridobljena spoznanja, slaba polovica vzgojiteljev (42,9 %) pa ne. 

Ugotavljamo, da se področja, na katera vzgojitelji prenašajo pridobljena spoznanja, med 

seboj razlikujejo v tolikšni meri, da med njimi prihaja do statistično pomembnih razlik. 

Vzgojitelji, ki so se odločili za prenos pridobljenih spoznanj na kurikularna področja, so le-

ta prenašali najpogosteje na področje matematike in jezika. Slednji je še posebej 

pomemben, zato ker poglabljanje naravoslovnih znanj ni mogoče ob sočasnem razvoju 

materinščine. Jezik lahko postane prepreka, ki onemogoči pridobivanje znanja in zmanjša 

motivacijo otrok. Strokovni jezik lahko postane tuj jezik, če dosledno ne poskrbimo za 

razjasnitev pomena novih izrazov ali ne pojasnimo različnih pomenov iste besede v 

vsakdanji govorici in strokovnem izražanju. Nujno je, da postopke, pripomočke in naprave, 

ki jih otroci uporabljajo prvič, ustrezno poimenujemo, še posebej, ko opisujemo potek 

določenega eksperimentalnega procesa (Gostinčar Blagotinšek, 2013: 2). 

Razumevanje lastnega načina razmišljanja in načinov razmišljanja za nas pomembnih 

drugih lahko predstavlja odskočno desko k izboljšanju sposobnosti adaptivnega in 

fleksibilnega reševanja problemov. Cilj zavedanja različnosti v pristopih in težav, do 

katerih lahko vodijo v situacijah vsakodnevnega življenja in v medosebnih odnosih, je 

postati bolj prilagojen in fleksibilen reševalec problemov. Svoja močna področja in svoje 

dobre sposobnosti lahko izkoriščamo bolj ali manj produktivno. Načini zaznavanja 

problemskih situacij in strategije reševanja, ki so bolj razviti, so bistvenega in vitalnega 

pomena za posameznika. Pri tovrstnem spoznavanju ni cilj spremeniti posameznika, 

spremeniti njegov osnovni pristop k življenju in svetu, temveč dobiti nekaj koristnih idej, 

kako bolj učinkovito izrabiti svoje prednosti, ki smo jih v našem primeru pridobili z 

udeležbo v projektu (Marentič Požarnik idr., 1995: 193).   
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10 ZAKLJUČEK IN SKLEP 
 

Magistrsko delo obravnava področje naravoslovja in je vezano na vsebino mednarodnega 

projekta Fibonacci. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšen vpliv je imelo sodelovanje 

strokovnih delavcev iz vrtcev pri projektu Fibonacci, v katerem so sodelovali eno leto in 

več, na njihovo vzgojno-izobraževalno delo. S postavljenimi hipotezami smo predvidevali, 

da so se v projekt vključevali zaradi nadgrajevanja svojega znanja oziroma pridobivanja 

večje profesionalnosti pri svojem delu. Predvidevali smo, da so vzgojitelji znanja, 

pridobljena v okviru projekta, prenašali  neposredno v pedagoško prakso. Pričakovali smo, 

da so usvojene vsebine vplivale na zavedanje vzgojiteljic o pomenu naravoslovnih vsebin v 

predšolskem obdobju in o večji interdisciplinarni povezavi naravoslovja z drugimi področji 

dejavnosti. 

Delo vzgojiteljev v vrtcu je ključnega pomena in vzgojitelji, ki se tega zavedajo, se 

vključujejo v različne oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja. Nekateri izmed 

vzgojiteljev so se izobraževali v okviru mednarodnega naravoslovnega projekta Fibonacci, 

ki je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani potekal tri leta in kjer so pridobivali 

znanja na področju poučevanja ter samostojnega raziskovalnega učenja naravoslovja z 

uporabo pripomočkov, ki so bili na razpolago. Pridobljena spoznanja so vzgojitelji nato 

prenašali v vrtce preko raziskovalnega procesa, ki zahteva aktivnost otroka kot 

raziskovalca. Najpomembnejša vloga vzgojiteljev je bila usmerjevalne in podporne narave, 

preko raziskovalne dejavnosti, s ciljem spodbujanja otrokove samostojne gradnje znanja. 

Osebne izkušnje so pokazale, da so bili vzgojitelji s tovrstnimi pristopi bolj učinkoviti, 

raziskovalne delavnice v vrtcu pa uspešnejše od običajnih oblik dela. 

Posebnost tega projekta je bilo omogočanje sodelovanja in izmenjave izkušenj 

naravoslovnega raziskovalnega procesa med učitelji in vzgojitelji. V projekt so bili 

vključeni učitelji in vzgojitelji, ki so imeli veliko delovnih izkušenj in tisti, ki so svojo 

profesionalno pot šele začenjali, kar je bilo razvidno tudi iz raziskave. Med anketiranci je 

bilo kar nekaj vzgojiteljev, ki so imeli v pedagoškem poklicu zelo malo izkušenj glede na 

ostalo delovno dobo in starost, kar nakazuje, da so poklic vzgojitelja pridobili kasneje 

oziroma s prekvalifikacijo. Največ vzgojiteljev je bilo vključenih v projekt dve leti, 

najmanj pa zadnje leto, kar povezujemo z zamrznitvijo napredovanja v nazive. 

Predvidevamo, da so nekateri vzgojitelji in učitelji prihajali na izobraževanje zato, da bi 

dobili točke, ki so jim omogočale napredovanje v višji plačilni razred. Na podlagi  lastnih 

izkušenj trdimo, da se vrtci pogosteje odločajo za tematska izpopolnjevanja, ki potekajo 

znotraj zavoda in so vezana bolj na razvoj kakovosti timskega dela, sodelovanje s starši in 

podobno, manj pa na razvoj kakovostnega učenja z raziskovanjem na posameznih 

področjih dejavnosti. Vzgojitelji, ki se z vključevanjem v projekt želijo profesionalno 

razvijati, se zavedajo spremenjene in vedno zahtevnejše vloge vzgojitelja ter da so otrokom 

posredovalci temeljnega znanja v hitro razvijajočem se svetu, v katerega bodo vstopili prav 

kmalu.  

Vzgojitelji, ki so želeli osebnostno in profesionalno napredovati oziroma vplivati na 

pridobivanje kompetenc, so pri projektu Fibonacci vsekakor imeli te možnosti. Rezultati 

raziskave kažejo, da jih je večina to izkoristila tako ob nadgradnji obstoječega znanja kot 

ob pridobivanju novega znanja.  

»Ali se bodo vzgojitelji ukvarjali z rastjo profesionalnega  razvoja in kompetenc, je 

odvisno tudi od odnosa, ki ga imajo do stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ter od 

podpore, ki jo imajo v svojem kolektivu« (Vogrinc in Podgornik, 2012: 75). 
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To dokazujemo v naši raziskavi z vprašanji, ki se nanašajo na prenos novih spoznanj na 

druga področja; ugotavljamo, da velika večina vzgojiteljev pridobljena spoznanja prenaša 

na druga kurikularna področja in s sodelovanjem pri projektu Fibonacci vpliva na bolj 

kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. Vzgojitelji so v vprašalnikih podali mnenja, in 

sicer navajajo, da so z udeležbo pri projektu Fibonacci usvojili »mreženje znanja«,  

pridobili večjo samozavest in strokovnost pri izvajanju dejavnosti, tako s področja 

naravoslovja kot drugih izobraževalnih področij. 

 »V družbi znanja se učenje in delo vse bolj povezujeta. Narava in pogoji dela se pri večini 

poklicev spreminjajo tako hitro, da morajo njihovi izvajalci stalno pridobivati nova znanja, 

prilagajati osebne lastnosti in motivacijski mehanizem, delno pa tudi (kolikor je mogoče) 

samopodobo in vrednote« (Pavlin in Svetlik, 2008: 7). 

Po izvedeni raziskavi ugotavljamo, da so strokovnjaki s Pedagoške fakultete podali tako 

vsebine naravoslovnih dejavnosti kot  načine podajanja snovi, in sicer tistim, ki so bili 

pripravljeni svojo strokovnost nadgraditi, zato predlagamo: 

- ponovitev delavnic raziskovanega učenja naravoslovnih vsebin v okvirih projekta 

Fibonacci, 

- večjo prepoznavnost projekta Fibonacci in izposoje pripomočkov z didaktičnimi 

gradivi, 

- izposojo pripomočkov, ki bo vključevala dostavo v manjša mesta, ki so bolj 

oddaljena od centrov projekta Fibonacci, 

- usmerjenost izobraževanja v ciljne skupine glede na vsebine, ki jih želijo razvijati. 

V magistrskem delu smo predstavili dejavnosti s področja naravoslovja, ki so bile izvedene 

v okviru projekta Fibonacci preko katerih je potekalo raziskovalno učenje z 

eksperimentiranjem. V vrtcih imajo vzgojitelji možnost, da preko spodbudnega okolja in s 

polno mero senzibilnosti omogočajo otrokom, da sami gradijo svoje učenje in znanje. Kot 

smo že prej omenili, najpomembnejši vlogi vzgojitelja sta usmerjanje in podpora, ki 

zajema raziskovalne dejavnosti s ciljem spodbujanja otrokovega aktivnega učenja, pristop 

pa mora biti razvojno procesno usmerjen. Iz tega sledi, da vzgojitelji lahko ustvarjamo 

pogoje za učenje in proces podpiramo, ne moremo pa se namesto otroka učiti (Gostinčar 

Blagotinšek, 2012: 2).  

Najboljši rezultat dosežemo, kadar ta proces soustvarjajo vsi, ki prispevajo k otrokovemu 

aktivnemu učenju v predšolskem obdobju, tako strokovnjaki s področja naravoslovja kot 

vzgojitelji in otrok sam. Naravoslovje, ki je kot eno izmed medpodročnih dejavnosti 

kurikuluma, strokovnim delavcem omogoča, da pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega 

procesa vnašajo elemente raziskovalnega učenja; kar pomeni, da aktivnost otroka kot 

raziskovalca, ne samo spodbujajo in usmerjajo, ampak tudi podpirajo, in sicer na osnovi 

podpore, ki so je bili deležni z udeležbo pri projektu Fibonacci. 
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PRILOGA 
 

VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Štefanija Pavlic, študentka drugostopenjskega magistrskega študija smeri Predšolska 

vzgoja  na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani  in udeleženka pri projektu Fibonacci. 

V sklopu magistrskega  dela  bom raziskovala Vaš pogled na mednarodni projekt 

Fibonacci in vpliv izobraževanja na Vaše delo v skupini, zato Vas prosim, da mi 

odgovorite na naslednja vprašanja in mi tako pomagate pri raziskavi. Pri spodaj navedenih 

vprašanjih Vas prosim, da obkrožite, podčrtate oz. odebelite ustrezni odgovor ali pa ga 

dopolnite. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

Štefanija Pavlic 

1. Starost:_______let 

 

2. Delovna doba: _____ let 

 

3. Starost otrok v skupini v kateri delate: 

a) Od 1 leta do 3 let. 

b) Od 3 do 4 let. 

c) Od 4 do 5 let. 

d) Od 5 do 6 let. 

 

4. Kako odgovarjate na vprašanja otrok s področja naravoslovja? 

a) Takoj odgovorim na vsako vprašanje. 

b) Glede zahtevnosti odgovarjam le na enostavnejši del vprašanja, na bolj zahtevnejši 

del pa poiščem odgovor.  

c) Vprašanje  uporabim kot izhodišče  za načrtovanje dejavnosti (ne vedno, kadar 

presodim, da je za enako vprašanje interes otrok večji). 

 

5. Koliko let ste vključeni v mednarodni projekt Fibonacci? 

a) 1 leto. 

b) 2 leti. 

c) 3 leta. 

 

6. Katere od delavnic ste obiskali? (označite z x ali odebelite) 

 Ločevanje zmesi, sita  Elektrika in magnetizem 

 Od štetja do merjenja  Guganje in tehtanje 

 Zvok, nihanje in valovanje  Preveč dobrega ni dobro 

 Elektrika in magnetizem za najmlajše  Prehranjevalne verige 
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 Temperatura in toplota  Pretakanje in snovni tokovi 

 Razvrščanje in urejanje  Plavanje in potapljanje 

 Gibanje in igrače  RAZISKOVANJE: Snovi 

 Zrak in gorenje  RAZISKOVANJE: Vreme 

 Svetloba in barve  RAZISKOVANJE: Gibanje 

 

7. Ali je na vaš izbor delavnic Fibonacci vplivala priljubljenost posameznih področij? 

 a) Da    b) Ne  

 

      Če je odgovor da,  katero področje ste izbrali? 

          a) Fiziko                                  

          b) Kemijo 

          c) Biologijo  

                

8. Ali ste delavnice Fibonacci izbirali glede na primernost vsebin za delo z otroki?                 

         a) Da    b) Ne     

9. Kako pogosto je na izbor delavnic Fibonacci vplivala Vaša želja po nadgradnji  

obstoječega znanja  na določenem področju? 

a)  Vedno. 

b)  Pogosto. 

c)  Občasno. 

č)  Redko. 

d)  Nikoli. 

10. Kako pogosto ste izbrali delavnico Fibonacci v želji, da bi se naučili kaj novega? 

 a)  Vedno. 

 b)  Pogosto. 

 c)  Občasno. 

 č)  Redko. 

 d)  Nikoli. 

11. Kako je izobraževanje pri projektu Fibonacci vplivalo na vašo kompetentnost za  

raziskovanje na  področju naravoslovja? 

        a) Zelo dobro. 

        b) Dobro. 

        c) Srednje dobro. 

        č) Slabo. 

        d) Nič. 

 

12. Koliko knjig ali strokovnih prispevkov  s področja naravoslovja ste v zadnjih  treh letih 

prebrali? 

        a) Nobene knjige. 

        b) Od 1 knjige do 3 knjig. 

        c)  Od 4 knjig do 5 knjig.- več strokovnih prispevkov 

        č)  6 knjig in več. 
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13. Kolikokrat na mesec  izvajate delavnice s področja naravoslovja? 

        a) Nikoli. 

        b) Od enkrat do trikrat. 

        c) Od štirikrat do osemkrat. 

        č) Več kot osemkrat. 

         

14. Kako pogosto izvajate delavnice s področja naravoslovja in pri tem uporabljate 

pripomočke s projekta Fibonacci? 

       a) Vedno. 

       b) Pogosto. 

       c) Občasno. 

       č) Redko. 

       d) Nikoli. 

 

15. Ali  ste spoznanja pri projektu Fibonacci prenesli tudi na druga področja? 

      a) Da    b) Ne  

 

Če je odgovor da, na katera kurikularna področja?  

 

 

16. Ali je sodelovanje v projektu Fibonacci vplivalo na vaše vzgojno-izobraževalno delo? 

       a) Da    b) Ne  

 

Če je odgovor da, kako? Na kratko napišite. 

 
 


