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POVZETEK 

V diplomskem delu sem raziskovala osebna pojmovanja vzgojiteljev predšolskih otrok o 

učenju otrok v vrtcu. Osebna pojmovanja vzgojiteljev predšolskih otrok so individualne 

predstave, pogledi, stališča in vrednote, ki se dotikajo določenega področja predšolske vzgoje, 

vzgojiteljem pa predstavljajo vodilo za načrtovanje in izvajanje dejavnosti v vrtcu. Osebna 

pojmovanja vzgojiteljev se povezujejo v kompleksne strukture, ki jih imenujemo subjektivne 

teorije. Osnovni cilj diplomskega dela je bil raziskati in ugotoviti, kakšna so osebna 

pojmovanja in iz njih sestavljene subjektivne teorije vzgojiteljev predšolskih otrok o učenju in 

poučevanju otrok v vrtcu ter kateri dejavniki so vplivali na takšna osebna pojmovanja. Na 

podlagi spoznanj iz strokovne literature sem oblikovala anketni vprašalnik in v empiričnem 

delu ugotavljala, kakšna so osebna pojmovanja in subjektivne teorije vzgojiteljev predšolskih 

otrok o učenju in poučevanju otrok oz. izvajanju pedagoškega dela. Ugotavljala sem tudi, 

katere oblike učenja in poučevanje oz. izvajanje dejavnosti vzgojitelji najpogosteje 

uporabljajo ter katere oblike in metode dela oz. didaktične pristope uporabljajo pri svojem 

delu. Zanimalo me je, kako vzgojitelji razumejo načelo aktivnega učenja otrok v vrtcu, vlogo 

vzgojitelja pri procesu aktivnega učenja v vrtcu in kaj je za anketirane vzgojitelje spodbudno 

okolje za aktivno učenje v vrtcu. V raziskavo je bilo vključenih 70 vzgojiteljic in vzgojiteljev 

predšolskih otrok iz različnih vrtcev po Sloveniji. Iz dobljenih rezultatov anketnih 

vprašalnikov sem ugotovila, da se osebna pojmovanja učenja in poučevanja anketiranih 

vzgojiteljev spreminjajo v želeni smeri od nižjih osebnih pojmovanj k višjim, 

kompleksnejšim, novim ravnem osebnih pojmovanj, od tradicionalnega modela učenja in 

poučevanja k sodobnim, aktivnejšim modelom. Ugotovila sem, da se osebna pojmovanja 

anketirancev oblikujejo in spreminjajo v smeri pojmovanj na višji kognitivni ravni, kjer je 

opredelitev učenja in poučevanja širša kot pa le kopičenje znanja. 
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PRESCHOOL TEACHERS’  PERSONAL CONCEPTIONS ABOUT CHILDREN'S 
LEARNING IN KINDERGARTEN  

SUMMARY  

The preschool teachers personal’ conceptions are individual notions, views, opinions and 

values that concern a certain field of preschool education and represent guidelines for planing 

and executing kindergarten activities to teachers. Preschool teachers’ personal conceptions are 

connected into complex structures, that we call subjective theories. The basic goal of the 

dissertation was to investigate, and find out what the preschool teachers personal conceptions 

and the subjective theories about learning and teaching kindergarten children are, and what 

factors influenced such personal conceptions. I was also interested in how the preschool 

teachers understand the principle of active teaching of kindergarten children, and how they 

perceive the role of a teacher (what is their role) in the process of teaching children in 

kindergarten. On the basis of findings from scientific writings I designed a questionnaire and, 

in the empiric part, tried to figure out what the preschool teachers personal conceptions and 

subjective theories about studying and teaching children or carrying out activities in 

kindergarten are. I also wanted to find out what forms of studying and teaching or carrying 

out activities the teachers most often use, and what forms and methods/didactic approach they 

use in their work. I was interested in how teachers perceive the principle of active teaching of 

children in kindergarten, the role of the teacher in the process of active teaching in 

kindergarten and what is the most encouraging environment for active teaching in 

kindergarten for the teachers who filled out the questionnaire. From the gathered results from 

the questionnaires I found out, that the personal conceptions of teaching of those who filled 

out the questionnaire, are moving in the desired direction, from more basic personal 

conceptions towards higher, more complex and newer levels of personal conception, from the 

traditional model of teaching towards modern, more active models. I found out, that the 

personal conceptions of the teachers who filled out the questionnaire form and change in the 

direction of those on a higher cognitive level, where the definition of teaching is broader than 

just hoarding knowledge. 

 

KEYWORDS: personal conceptions, subjective theory, learning, teaching, preschool 

teacher, kindergarten 
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UVOD 
 

Učiti se pomeni spoznavati nekaj novega, pridobivati novo znanje, nove izkušnje, razvijati 

nove spretnosti, odkrivati neznana področja, razumeti sebe in svet, v katerem živimo ter se v 

njem čim bolje znajti. Učimo se od tistega trenutka, ko smo se rodili, dalje. Učimo se vse 

življenje, na vseh področjih življenja in na številne različne načine. Otrokovo učenje se tako 

začne veliko prej, predno se otrok vključi v šolsko učenje. Otrok se kot spoznavno, socialno 

in govorno kompetenten posameznik uči v različnih okoliščinah ter v vseh razvojnih obdobjih 

(Vrbovšek, 2009, str. 11). Predšolsko obdobje je za otroka prehod med spontanim in 

namernim učenjem, je pa tudi najbolj pomembno obdobje za otrokovo učenje, saj v tem 

obdobju otrok srka vase vse, kar vidi, sliši, voha, tipa in doživi. Zavedati se moramo, da 

učenje predšolskega otroka ni povezano le z njegovim miselnim razvojem, ampak tudi z 

gibalnim, čustvenim, socialnim in moralnim razvojem. Ena od pomembnejših oblik učenja za 

otroka v predšolskem obdobju je igra. Le-ta je način, kako otrok spoznava svet. Igra je otroku 

resna oblika učenja in je otrokovemu organizmu nujno potrebna (Batistič Zorec, 2002).  

V procesu otrokovega učenja ima pomembno vlogo vzgojitelj predšolskih otrok, ki otroke 

opazuje, spodbuja, spremlja njihove dosežke in napredek oz. razvoj, načrtuje in izvaja 

dejavnosti v vrtcu, hkrati pa si skozi proces izobraževanja, pridobivanja znanja, vrednot, norm 

in izkušenj oblikuje osebna pojmovanja. Če je raven vzgojiteljevih osebnih pojmovanj višja 

oz. so ta naprednejša in kompleksnejša, to posledično nakazuje na aktivnejšo vlogo otrok pri 

načrtovanih in nenačrtovanih dejavnostih v vrtcu (Batistič Zorec, 2002). Osebna pojmovanja 

vzgojiteljev se povezujejo v kompleksne strukture, ki jih imenujemo subjektivne teorije. 

Osebna pojmovanja, so kot deli subjektivnih teorij pedagoških delavcev, med seboj v 

hierarhičnem odnosu in v veliki meri usmerjajo njihovo pedagoško delo ter naravnanost k 

inoviranju pedagoške prakse (Polak, 2008, str. 43).  
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TEORETIČNI DEL 

1. UČENJE IN POUČEVANJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 

Učenje, poučevanje in vzgajanje so enakovredne in temeljne dejavnosti v vrtcu, ki so vezane 

na vzgojitelja in otroka. (Strmčnik, 2001, str. 99). M. Batistič Zorec (2002)  poudarja, da si 

»učenje in poučevanje nista nasproti, ampak potekata »z roko v roki«; Skozi aktivno in 

vzajemno izmenjavo poučevanje krepi učenje o tem, kako se učiti.« 

Poučevanje oz. pedagoško delo pomeni smotrno, organizirano in profesionalizirano dejavnost 

vzgojitelja, ki mora zagotavljati kakovostno učenje otrok. Kakovost poučevanja neposredno 

vpliva na kakovost učenja, na rezultate in dosežke otroka, njegov napredek, rast in razvoj 

(Adamič, 2005, str. 76–77). Čeprav ima poučevanje enake namere kot učenje, poučevanje te 

namere skrbno načrtuje in organizirano prenaša iz zunanje na otrokovo notranjo raven 

(Strmčnik, 2001, str. 106). Poučevanje je aktivna, k cilju usmerjena dejavnost, ki v svoj 

proces vključuje vzgojitelja, temo oz. vsebino, otroka, odnos med cilji in temo oz. vsebinami 

ter učenje oz. učni proces. Poučevanje je metodično posredovanje določene učne vsebine oz. 

teme otroku v pedagoško pripravljenem okolju (Jank in Meyer, 2006, str. 39). Vloga 

poučevanja temelji tudi na razvojnih in drugih značilnostih otrok (Marentič Požarnik, 2000). 

Na pedagoškem področju poznamo različne klasifikacije pojmovanj poučevanja, ena 

najuporabnejših je Foxova klasifikacija (Fox, 1983, v Polak, 1996), ki obsega štiri ravni 

osebnih pojmovanj poučevanja: 

• Poučevanje kot proces prenašanja že izdelanih vsebin posameznih disciplin, sicer v  

poenostavljeni, otroku prilagojeni obliki (najnižja raven). 

• Poučevanje kot oblikovanje ali izgrajevanje otrokovih sposobnosti in spretnosti 

(npr. z demonstracijo, vajo).  

• Poučevanje kot vodenje otroka na poti proti ciljem (vzgojitelj mu daje možnost, da je 

pri odkrivanju samostojen, a mu hkrati nudi pomoč, če zaide ali naleti na ovire). 

• Poučevanje kot spodbujanje rasti oz. razvoja otroka s tem, da mu vzgojitelj priskrbi 

primerne vire, izkušnje, spodbude (najvišja raven).  
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Proces poučevanja je torej namenjen spreminjanju otrokovih pojmovanj o svetu, učenje pa 

predstavlja proces spreminjanja posameznika na osnovi lastnih izkušenj (Marentič Požarnik, 

2005, str. 63).  Vendar pa se ob besedi učenje še vedno najpogosteje najprej pojavijo 

asociacije na šolsko učenje, kot so branje, pridobivanje informacij in znanja, ponavljanje, 

učenje na pamet, sedenje ob knjigi, ipd. Učenje je v naših predstavah še vedno zelo ozko 

vezano na šolsko učenje ob knjigi, pogosto pa pojem učenja povezujemo tudi z negativnimi 

čustvi, kot so dolgčas, strah, mučenje. Bistvo osebnih pojmovanj učenja običajno vidimo 

predvsem v učenju kot sprejemanju, kopičenju, pridobivanju, spoznavanju nečesa ali tudi 

razvijanju, spreminjanju in širjenju obzorja (Marentič Požarnik, 2000, str. 8–9). Na podlagi 

številnih raziskav o pojmovanjih učenja, so raziskovalci ugotovili in klasificirali vrste 

pojmovanj učenja glede na perspektivo tistega, ki se uči. Kategorije osebnih pojmovanj 

učenja so naslednje: 

• učenje kot kopičenje  znanja (kvantitativno povečanje znanja), 

• učenje kot memoriranje posredovanih vsebin z namenom poznejše reprodukcije, 

• učenje kot ohranjanje znanja (trajnejša zapomnitev dejstev, metod in postopkov z 

namenom poznejše uporabe), 

• učenje kot luščenje osebnega pomena iz naučenega, 

• učenje kot proces ustvarjanja lastne razlage (da bi bolje razumeli resničnost, življenje, 

sebe), 

• učenje kot spreminjanje samega sebe kot osebnosti. 

V naših predstavah o učenju v veliki meri še vedno prevladujejo izkušnje iz tradicionalne 

šole, v kateri učitelj učencem posreduje določena znanja in uspešnost naučenega meri 

predvsem s kvantiteto pridobljenega znanja. Bistvo učenja še vedno vidimo v »usvajanju 

znanja, spretnosti in navad.« (Marentič Požarnik, 1987, str. 63) B. Marentič Požarnik (1987, 

str. 64) učenje opredeljuje širše, in sicer kot »proces progresivnega, trajnega spreminjanja 

posameznika na osnovi izkušenj, pri čemer obstoječe znanje (kognitivna struktura ali mreža) 

pa tudi stališča, pričakovanja, čustva posameznika in njegov socialni okvir bistveno vplivajo 

na to, česa se bo naučil in kako se bo učil. Subjekt, ki se uči, dobiva v tem procesu aktivnejšo 

in pomembnejšo vlogo.« 
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poučevanje 

Uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED 1993) se glasi: »Učenje je vsaka 

sprememba v dejanju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali 

možnostih, ki je trajna in, ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih 

vedenjskih vzorcev.« (Marentič Požarnik, 2000, str. 10) Učenje lahko torej opredelimo širše 

kot pa le odziv možganov in telesa na poučevanje, vzgojitelj pa naj, kljub svoji vlogi 

»prenašalca« znanja in vsebin v delu izobraževalnega procesa, otroke vseeno postopoma 

usmerja k samostojnemu odkrivanju in iskanju odgovorov. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Didaktični trikotnik 

Učenje v predšolskem obdobju je povezano predvsem z otrokovo radovednostjo, da razume 

svet ter rešuje probleme. Nekateri strokovnjaki pravijo, da otroka ni treba siliti k učenju, saj 

so zanj motivirani z željo, da si osmislijo svet. Poudarjajo, da mora učenje v vrtcu izhajati iz 

življenjskih situacij otrok in vsakodnevne realnosti otrokovega sveta. Otrok se najbolje uči, 

kadar se sooča s problemi, ki so zanj osebno smiselni in pomembni (Batistič Zorec, 2002). V 

Kurikulumu za vrtce (1999, str. 19) je zapisano, da naj učenje predšolskega otroka temelji na 

neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju neposrednih izkušenj z ljudmi, stvarmi, na 

razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav in predpojmovnih strukturah na osnovi 

prvih generalizaciji, na notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju 

socialnih izkušenj. Cilj učenja v predšolski dobi naj bo sam proces učenja, katerega cilj niso 

pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, 

izražanja in razmišljanja, ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju (Kurikulum 

za vrtce 1999, str. 16). Odkar strokovni delavci v slovenskih vrtcih delajo po  Kurikulumu za 

vrtce (1999), je razpravljanje o učenju in poučevanju predšolskih otrok še posebej aktualno, 

saj Kurikulum namreč prinaša precej drugačen pogled na učenje in poučevanje. Učenje v 

 

učenje tema, vsebina otrok 

vzgojitelj 

priprave 
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vrtcu je sedaj na eni strani povezano z vprašanjem o razvoju mišljenja in drugih področjih 

osebnosti predšolskega otroka, na drugi pa z načeli, metodami in oblikami vzgojnega dela, ki 

naj bi optimalno prispevale k njegovemu razvoju in učenju. V predšolskem obdobju 

prevladuje spontano učenje, otroci se učijo predvsem z igro in drugimi, tudi praktičnimi 

dejavnostmi in rutino, ki v vrtcu večinoma potekajo v raznolikih socialnih interakcijah s 

sovrstniki in z odraslimi. Otroci se učijo tudi s pomočjo opazovanja, posnemanja, 

preizkušanja in reševanja problemov, komentiranja dejavnosti, spraševanja in poslušanja 

drugih, reševanja medsebojnih konfliktov in dogovarjanja. Učenje tako ni povezano le z 

miselnim razvojem, ampak zajema vsa področja osebnosti: gibalni, spoznavni, čustveni, 

socialni in moralni razvoj (Batistič Zorec, 2002). Različni strokovnjaki poudarjajo posebnost 

poučevanja in učenja najmlajših in učencev v prvih letih šolanja. Piciga (1995), Harlen in 

Jelly (1997) in tudi Umek (2001) (v Polak, 2008) pojasnjujejo, da se otroci lahko marsikaj 

naučijo na pamet, toda tisto, česar ne razumejo, ne bo imelo nobenega vpliva na njihova 

spoznanja in miselne strukture. Otroci razumejo pojme, pojave in procese takrat, ko jih 

razumejo skozi lastno razmišljanje in delovanje, zato je potrebno otroka spodbuditi, da v 

nastajanju novih spoznanj sodeluje kot dejaven raziskovalec, ne le kot pasiven poslušalec in 

opazovalec. V zadnjih desetletjih prevladuje mnenje, da se otrok najbolje uči s pomočjo igre 

in drugih dejavnosti, za katere je motiviran, torej tudi ob vsakodnevnih dejavnosti in dnevni 

rutini. 

2. OBLIKE UČENJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 

Za vzgojitelja predšolskih otrok je pomembno, da razlikuje med različnimi oblikami učenja 

ter se vpraša, kakšni pogoji so potrebni za posamezne oblike in kako jih lahko spodbudi oz. 

izboljša. B. Marentič Požarnik (2000) poudarja dve klasifikaciji oblik učenja, in sicer prvo, ki 

sloni na ontogenetskem razvoju, kar pomeni, da so oblike učenja opredeljene glede na 

pojavljanje v otrokovem življenju oz. razvoju, in drugo, Gagnejevo hierarhično klasifikacijo 

oblik učenja (Gagne, 1985, po Marentič Požarnik, 2000).  
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1. Oblike učenja glede na ontogenetski razvoj si sledijo v naslednjem zaporedju (prav tam): 

• Učenje na osnovi lastnih izkušenj, npr. če se otrok opeče na štedilniku, se ga izogiba 

in, če je za neko dejanje nagrajen, ga ponavlja. 

• Učenje z opazovanjem ali posnemanjem, npr. otrok prevzema oz. posnema mimiko, 

oblike vedenja, ravnanje v socialnih situacijah na osnovi opazovanja drugih, in sicer 

ne povsem zavedno. 

• Spoznavno učenje, ki je tesno prepleteno z besednim oz. simboličnim učenjem. 

• Metakognitivno učenje je učenje o učenju, je razmišljanje o svojem procesu učenja in 

njegovim uravnavanjem. 

2. Gagnejeva hierarhična klasifikacija oblik učenja si sledi v naslednjem zaporedju (Gagne, 

1985, po Marentič Požarnik, 2000): 

• Učenje psihomotoričnih spretnosti, npr. drsanje, rolanje, metanje žoge na koš. 

• Učenje besednih informacij, npr. otrok se uči dejstev, podatkov, pesmi.  

• Učenje intelektualnih spretnosti, ki se deli na: 

- učenje razlikovanja, npr. otrok razlikuje predmete glede na njihove značilnosti 

(barva, velikost, oblika); 

- učenje konkretnih pojmov, npr. jezero, mačka itd.; 

- učenje abstraktnih pojmov, npr. harmonija, monarhija itd.; 

- učenje pravil, principov, zakonitosti, npr. otrok se uči pravil v skupini; 

- učenje kot reševanje problemov ali učenje pravil višjega reda, npr. izračunaj 

ploščino enakostraničnega trikotnika z dano stranico. 

• Učenje spoznavnih (kognitivnih) strategij, npr. ugotavljanje pravilnosti odgovora. 

• Učenje stališč, ki imajo spoznavno, čustveno in akcijsko sestavino in določajo izbiro 

akcije, npr. stališče do varstva okolja, narave. 

Različne oblike učenja terjajo različne pogoje, ki jih je potrebno izpolniti, da do učenja pride. 

Zunanje pogoje v učni situaciji je potrebno urediti tako, da so v skladu z notranjimi in 

omogočajo optimalne učne rezultate. Višje oblike učenja nadgradijo nižje, za vzgojitelja pa je 

pomembno, da oblike učenja razlikuje in upošteva posebnosti različnih oblik učenja (Marentič 

Požarnik, 2000).  

  



 
 

7 
 

2.1. Didaktični/metodični pristopi, oblike in metode dela v vrtcu 
 

V procesu poučevanja oz. izvajanja pedagoškega dela vzgojitelji uporabljajo različne oblike 

in metode dela, ki zagotavljajo bolj smiselno posredovanje vsebine, teme in trajnejše znanje z 

razumevanjem. Dejavnosti v vrtcu so strukturirane kompleksno, kjer se prepletajo učni cilji, 

vsebine in metode, etape učnega procesa, mišljenje, poučevanje in učenje, doživljanje in 

gibanje, didaktični pristopi, načela, didaktična transformacija, itd. (Blažič in sod., 2003). 

Naloga vzgojitelja je pravilna izbira in uporaba učnih oblik ter metod dela. Z dinamičnim 

načinom učenja in poučevanja, ki omogoča raznolike metode in oblike dela, so otroci lahko 

bolj aktivni, preprečujemo pa njihovo preobremenjenost in utrujenost (Polak, 2008).   

Poleg frontalne učne oblike, ki se v vrtcih redkokdaj uporablja, poznamo še individualne 

oblike dela, delo v dvojicah in skupinsko obliko dela. Pri individualni obliki dela vzgojitelj 

daje naloge, navodila za delo, izbira učno snov, teme oz. vsebino, učna sredstva, nadzoruje 

delo in preverja rezultate. Otroci samostojno rešujejo naloge, pri tem pa ne sodelujejo drug z 

drugim. Ta oblika omogoča uresničevanje načela individualizacije, kjer vzgojitelj prilagaja 

naloge glede na sposobnost vsakega otroka posebej. Pri delu v dvojicah gre za obliko dela, ki 

jo lahko umestimo med individualno in skupinsko obliko dela. Vsak otrok ima možnost 

govoriti in prispevati svoje znanje, ideje. Omogoča druženje med otroki glede na interese, 

stopnjo razvoja ipd. Omogoča učenje od vrstnikov, daje jim občutek varnosti in sprejetosti. 

Delo v dvojicah je priporočljivo pri izpopolnjevanju znanja, razvijanju umskih sposobnosti in 

pomoči otrokom, ki težje usvajajo znanje. Za delo v skupinah se odločimo, kadar želimo 

otrokom približati določene vsebine, pa je zanje potrebna večja individualizacija ali pa zaradi 

omogočanja bolj aktivne vloge posameznika. Pomembna sta skupinsko delo in skupna 

odgovornost vseh članov skupine (Jank in Meyer; 2006, Blažič in sod., 2003). Učinkovitost 

učenja in poučevanja otrok povezujemo tudi z ustrezno izbiro in uporabo učnih metod oz. 

metod dela, o katerih odloča vzgojitelj. Metode dela so načini, sredstva, postopki, s katerimi 

učinkujemo na osebnost z namenom, da bi dosegli zadane cilje. Metode so tudi racionalne 

poti do ciljev, sestavina ciljev in načini ravnanja v konkretnih aktivnostih. Metode nam kažejo 

način dela, ki nam pomaga pri uspešnem posredovanju spoznanj, navad, znanj. Metode so 

lahko raznovrstne, vzgojitelj jih kombinira med seboj in izbira glede na zastavljene cilje. Pri 

izbiri naj vzgojitelj da prednost tistim metodam, ki omogočajo miselno aktiviranje otrok in jih 

aktivno vpletajo v oblikovanje spoznavnega procesa. Izbira metode pri pedagoškem delu je 

odvisna od starosti in števila otrok, individualnih sposobnosti otrok, s katerimi delamo, 
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vsebine, ki jo otrokom posredujemo, ciljev, ki jim sledimo pri dejavnostih ter od prostorskih 

možnosti (Jank in Meyer, 2006; Blažič in sod., 2003).  

V naslednjem odstavku bom navedla in opisala nekaj najpogostejših metod dela, ki jih 

vzgojitelji uporabljajo v vrtcu pri izvajanju pedagoškega dela. Metode povzemam po Valenčič 

Zuljan (2009). 

• Metoda pripovedovanja, razlage (monološka metoda) 

Pri tej metodi poznamo različne oblike, in sicer pripovedovanje (vsebino tekoče nizamo v 

zaporedju, pri čemer moramo biti pozorni na zahteve), obrazložitev (dosežemo boljše 

razumevanje vsega, kar si otroci niso mogli predstavljati, kar je ostalo nejasno), pojasnjevanje 

(pojasnjujemo pojme, pravila, definicije), opisovanje (govorimo o lastnosti predmetov, 

pojavov, pojmov). Gre za monolog, kar pomeni da eden govori, drugi posluša. Metodične 

zahteve pripovedovalca so, da govori in razlaga doživeto, razločno, ima primerno jakost, 

zmerno hitrost in jasnost govora. 

• Metoda pogovora, razgovora (dialoška metoda) 

Uporabljamo jo takrat, ko obstaja predznanje o tematiki, ki se obravnava. Gre torej za 

izmenjavo mnenj, vprašanj in odgovorov med otroki in vzgojiteljem. Primerna je, kadar 

utrjujemo že znano vsebino. Vprašanja, ki jih postavljamo otrokom morajo biti jasna, 

primerna njihovi starosti, kratka in čim bolj konkretna. Omogočiti morajo tudi različne 

odgovore (odprti tip). Zelo pomembno je, da otrokom damo dovolj časa za razmislek in 

pomembno je upoštevati individualne razlike med posamezniki, metodo pa uporabimo 

predvsem v manjših skupinah. 

• Metoda demonstracije ali kazanja 

S to metodo poskušamo otrokom na nazoren način približati določene vsebine. Demonstracija 

je način dela, ki nam omogoča, da si otrok pridobi jasne zaznave in predstave v spoznavnem 

procesu in si tako oblikuje jasne pojme. Pri demonstraciji posredujemo določeno vsebino 

preko nazornega prikaza sredstev (modeli, slike, naravni predmeti). 
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• Metoda opazovanja 

Ta metoda je v vrtcu zelo pogosto uporabljena. Delno se prekriva z metodo demonstracije. To 

metodo lahko uporabimo načrtno (otroke načrtno navajamo, da opazujejo, npr. medtem ko 

rišejo jim zastavljamo vprašanja o tem kaj so narisali, kaj še želijo narisati, motiviramo jih z 

vprašanji) in tudi spontano (npr. na sprehodu otroci sami dajejo iniciativo, vzgojitelj pa jih  

spodbuja). 

• Metoda igre 

Je osnovna metoda izobraževanja na predšolski stopnji. V vsebini otroške igre se odražajo 

pomembni dogodki in odnosi iz otrokovega življenja. Je najbolj spontana, neposredna in 

uporabna metoda dela. Otroku omogoča sproščenost, ustvarjalnost in aktivnost. O njej 

govorimo tudi, kadar vzgojitelj namerno pripravi igralno dejavnost za dosego zastavljenega 

cilja. V metodo igre uvrščamo različne vrste igre, npr. funkcijsko igro, simbolno igro, igro s 

pravili in didaktične igre, igra vlog, ustvarjalna igra. Več o tej metodi bom predstavila v 

posebnem poglavju.  

• Metoda spodbujanja 

Spodbujati otroka pomeni motivirati otroka pred ali med dejavnostjo in ga pripraviti, da bo 

zbral dovolj volje za dosego cilja in vztrajnosti. Spodbujanje povzroča prijetna doživetja in 

samozaupanje. Sredstva spodbujanja so priznanje, pohvala in nagrada. Pri pohvali ne smemo 

hvaliti otrokove osebnosti ampak njegovo dejanje, npr. to si pa res dobro naredil. 

2.2. Učenje z igro 
 

Trend razvoja predšolske vzgoje je potekal od igre k učenju in nato k učenju z igro. K 

zavedanju pomena igre za učenje predšolskega otroka so pripomogle tudi psihološke 

raziskave, ki igro povezujejo z razvojem predšolskega otroka na miselnem, jezikovnem in 

socialnem področju (Batistič Zorec, 2002). Tudi B. Marentič Požarnik (2000) poudarja 

nujnost zavedanja, da se predšolski otrok, šolar in celo odrasel veliko pomembnega nauči prek 

igre. V otroštvu pomeni igra najpomembnejši način otrokovega učenja in razvoja mišljenja. 

Preko igre pridobiva čutne vtise – tipa, opazuje, posluša, voha, ko se aktivno ukvarja z 

raznimi gradivi, sestavlja, pretaka, gnete, pridobiva socialne izkušnje, ko prevzema razne 
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vloge med vrstniki ipd. V vrtcu so didaktične igre in igre vlog pomembna oblika učenja. 

Otrok pa poleg igre v vrtcu potrebuje tudi druge izkušnje, različne dejavnosti ter različne 

metode in oblike vzgojnega dela (Batistič Zorec, 2002). 

Otroška igra je svobodna, spontana, ustvarjalna in raziskovalna dejavnost, ki poteka brez 

zunanje nujnosti ter izhaja iz otrokove notranje potrebe po aktivnosti. Otroška igra je 

dejavnost, ki se glede na otrokovo starost, vsebino, čas in okolje spreminja in je dialog med 

otrokovo domišljijo in resničnostjo ter konkretnostjo in abstraktnostjo. Lahko jo opredelimo, 

tako, da opišemo njene značilnosti, ki jo ne glede na vrsto igre in teoretske razlage igre, 

razlikujejo od drugih dejavnosti. Otroška igra je notranje motivirana, kar pomeni, da se otroci 

bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot pa s cilji, zato je igra spontana dejavnost. Otroci sami 

definirajo pravila igre, če so ta potrebna in jih sami preoblikujejo, spreminjajo; v igri razvijajo 

prijateljstva in se učijo dogovarjanja, pogajanja in argumentiranja, pogosto tudi pretiravajo s 

čustvi. V igri se otroci veliko gibajo in so fizično aktivni, v igro so zelo vključeni, zato je 

zaradi zunanjih opozoril ne prekinjajo. V igri otroci rokujejo z različnimi predmeti in 

materiali, te predmete in materiale raziskujejo, pretvarjajo in jih dopolnjujejo s svojimi 

predstavami. Otroci v igri uporabljajo in razvijajo tudi govor ter komunicirajo s prijatelji. 

Skozi igro se otrok razvija oz. se uči na različnih področjih in želi svoje usvojeno znanje ter 

spretnosti tudi pokazati (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008) 

Otroška igra je ena od pomembnih in specifičnih dejavnosti, ki je na različne načine vpletena 

v Kurikulum za vrtce (1999), tako v načrtovane dejavnosti kot v spontano življenje otrok v 

vrtcu. Z razvojnega vidika večina avtorjev otroško igro klasificira v tri večje skupine, oz. jo 

deli na funkcijsko in simbolno igro ter igro s pravili. Funkcijska igra je značilna za otrokov 

zgodnji razvoj, zlasti tisti, ki poteka v prvih dveh letih otrokovega življenja. Gre za igro, v 

kateri otrok preizkuša in razvija svoje osnovne funkcije predvsem z gibanjem in zaznavanjem, 

rokuje s predmeti in raziskuje njihove zaznavne značilnosti in funkcije, pridobiva gibalne 

spretnosti in začetno usklajenost gibov. Primeri funkcijskih iger so npr. gibanje udov in glave, 

otrok se poizkuša dvigati, vstati in sesti, pleza, skače, odpira in zapira pokrove, mečka ter 

gnete. Funkcijska igra kasneje v obdobju zgodnjega otroštva preide v simbolno igro. Za 

simbolno igro oz. domišljijsko igro je značilno, da otrok v igri uporablja simbole, predmete, 

osebe iz resničnega in domišljijskega sveta.  Otrok najprej v igri posnema dejavnosti, ki so se 

ravnokar zgodile, pozneje pa posnema tudi dejavnosti, ki so se zgodile v preteklosti. V 

simbolni igri se kažejo otrokova predstavnost in fleksibilnost, reverzibilnost mišljenja, meta-

spoznavne zmožnosti, raba govora, zmožnost razumevanja drugega in zavzemanje 
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perspektive drugega. Najvišja oblika simbolne igre je igra vlog, za katero je otrok visoko 

motivira in prevzema vloge odraslih ali drugih otrok iz njegove okolice. Poleg simbolne igre 

se kasneje otroci igrajo še igre s pravili. V le-teh se kažejo kulturno preneseni načini igranja, 

otroci pa jih pogosto, glede na prostor in čas prilagajajo sami, ali pa oblikujejo in usvajajo 

nova pravila. Med igre s pravili sodijo didaktične igre (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 

2008). 

2.3.  Načelo aktivnega učenja v vrtcu 
 

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 16–17) je načelo aktivnega učenja opredeljeno kot nenehna 

skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča 

izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja kakor tudi iz 

otrokovih samoiniciativnih pobud. V ospredju aktivnega učenja predšolskih otrok je 

razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih, spodbujanje ter navajanje otroka na uporabo 

različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov, spodbujanje otrok  k verbalizaciji in 

drugim načinom izražanja, pri čemer je pomembno upoštevanje otrokovih individualnih 

potreb in interesov ter pravice do zasebnosti. Otroke spodbujamo tudi k rabi jezika v različnih 

funkcijah in dejavnostih. Kljub načelu aktivnega učenja, zapisanega v Kurikulumu za vrtce 

(1999), po mnenju B. Marentič Požarnik (2000, str. 12) pri strokovnih delavcih v vzgoji in 

izobraževanju še vedno v veliki meri prevladuje pojmovanje učenja kot kopičenja in 

zapolnitve znanja, do katerega so prišli drugi. Učenje se pri tem v veliki meri pojmuje kot 

prenašanje že izdelanega znanja, ki pogosto ni trajno in uporabno. Vse več raziskav potrjuje, 

da je kakovostno učenje tisto, ki otroka celostno, miselno in čustveno aktivira, kar imenujemo 

aktivno učenje.  

Aktivno učenje je v strokovni literaturi (Hohmann in Weikart, 2005, Batistič Zorec, 2002, 

Kurikulum za vrtce, 1999) definirano kot učenje, pri katerem otrok deluje na predmete ter 

stopa v interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki, pri tem pa konstruira novo razumevanje. 

Aktivno učenje je usmerjeno na neposredno doživljanje objektov, ljudi, zamisli in dogodkov, 

je nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja. Otroci se učijo pojmov, tvorijo zamisli in 

ustvarjajo svoje lastne simbole ali abstrakcije preko dejavnosti, ki jo sami spodbudijo, npr. 

preko gibanja, poslušanja, iskanja, občutenja, razpolaganja in rokovanja s predmeti. Dejavnost 

se odvija v socialnem okviru, v katerem pozoren in občutljiv vzgojitelj opazuje in sodeluje, 

otroku pa omogoča, da pridobiva zanimive izkušnje, ki usmerjajo otrokovo razumevanje 
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sveta. Aktivno učenje je podlaga za poln razvoj človekovih sposobnosti in je najučinkovitejša, 

ko so zagotovljene razvojno primerne učne priložnosti. Zato je cilj pedagoškega dela 

vzpostaviti prilagodljiv izvedbeni model, »odprt okvir«, ki podpira razvojno primerno vzgojo 

in učenje v različnih okoljih. Skozi aktivno učenje in neposredne izkušnje ter izpeljevanje 

pomena izkušenj skozi razmišljanje otroci konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov 

svet. Otroci so aktivni zaradi prirojene želje po raziskovanju, zastavljajo vprašanja in iščejo 

odgovore na zastavljena vprašanja, ki zbudijo njihovo radovednost, rešujejo probleme in 

oblikujejo nove strategije. Po mnenju Hohmanna in Weikarta (2005, str. 5–6) je aktivno 

učenje zelo odvisno od interakcije med vzgojiteljem in otrokom. Vzgojitelj vseskozi uporablja 

pozitivne interakcijske strategije, npr. da si z otroki deli vodenje, osredotoči se na otrokove 

sposobnosti, z otroki vzpostavlja pristne odnose, podpira otroško igro in za premagovanje 

socialnih konfliktov uporablja pristop reševanja problemov. Vzgojitelj načrtuje ureditev vrtca 

in izbiro primernih materialov ter organizira igralni prostor v posebne interesne kotičke. 

Nihče drug ne more doživeti izkušenj namesto otroka ali konstruirati znanja namesto njega. 

Otroci morajo to storiti sami. Tako aktivno učenje temelji na štirih prvinah: neposredno 

delovanje na predmete, razmišljanje o delovanju, notranja motivacija, domiselnost in 

posplošitev ter reševanje problemov (prav tam, 2005, str. 17).  

2.3.1. Oblike aktivnega učenja v vrtcu 
 

Bruner (v Batistič Zorec, 2010, str. 67) v eni izmed raziskav trdi, da je učenje najuspešnejše, 

ko je otrok aktiven in soudeležen pri ustvarjanju skupnih ciljev ter ima možnost graditi učne 

strategije, namesto da zgolj usvaja znanje. Da otroka čim bolj vključimo v proces načrtovanja 

in usvajanja znanja, poznamo različne oblike oz. metode aktivnega učenja otrok v vrtcu. Le-te 

so (Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja, 2008–2009): 

• Problemsko učenje je pristop k učenju, pri katerem so otroci postavljeni v situacijo 

reševanja problemske situacije, ki vključuje preizkušanje različnih poti in načinov 

reševanja. Problemi so lahko konkretni, npr. življenjski problemi otrok, za reševanje 

katerih so visoko motivirani, ali abstraktni, kjer imamo učenje divergentnega tipa, npr. 

kako urediti otroško igrišče, ki predpostavljajo sočasno več alternativnih rešitev in so 

primarno usmerjeni v razvoj intelektualnih in čustvenih karakteristik kreativnosti, 

poleg tega pa poznamo tudi učenje konvergentnega tipa, npr. kako nastane kapljica 

vode. Problemsko učenje predpostavlja iskanje pravilnih rešitev z več možnimi 
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strategijami, npr. po poti poskusov in zmot, z iskanjem informacij v različnih virih 

ipd., in so primarno usmerjeni v razvoj otrokovih meta-spoznavnih zmožnosti. 

• Učenje z raziskovanjem je metoda učenja, ki poteka po postopku raziskave, v kateri 

otrok rešuje problem oz. išče odgovore na raziskovalno vprašanje. Postopek 

raziskovanja vključuje naslednje faze: opredelitev problema; prepoznavanje 

predhodnih znanj in izkušenj; iskanje, dokumentiranje in urejanje podatkov ter 

informacij; rešitev problema ter uporaba znanja. Pri tej obliki aktivnega učenja je 

otrok v interakciji z okoljem, pridobiva neposredne izkušnje, preizkuša in rokuje z 

objekti, išče podatke in informacije, izvaja eksperiment ipd. Metoda je utemeljena na 

konstruktivistični teoriji učenja in sloni na treh predpostavkah: prva pravi, da je učenje 

bolj učinkovito, kadar otrok samostojno odkriva dejstva in zveze med njimi ter tako 

samostojno konstruira znanje; druga predpostavka pravi, da je pomnjenje konceptov in 

znanja boljše, če je otrok sam angažiran v procesu raziskovanja; tretja predpostavka pa 

trdi, da je omogočen razvoj meta-spoznavnih zmožnosti, ko otrok sam raziskuje ter se 

po mnenju Brunerja nauči, kako priti do informacij, s pomočjo katerih je mogoče rešiti 

dani problem. 

• Ustvarjalno učenje je način izražanja ustvarjalnosti, ko otrok na zanj nov način 

prihaja do spoznanj ali oblikuje odgovore oz. rešitve. Pogosto je pri sodobnih oblikah 

poučevanja oz. izvajanja pedagoškega dela, kjer vzgojitelj spodbuja otroke k iskanju 

novih rešitev ali k divergentnemu pristopu. Po Brunerju lahko govorimo o treh korakih 

ustvarjalnega učenja. Pri prvem koraku je pomembno, da otrok usvoji temeljne pojme, 

da pridobi potrebne spretnosti, npr. otrok obvlada osnove plesnih korakov, razume 

pojav. V drugem koraku sledi faza ustvarjalnega preoblikovanja oz. iskanje novih idej, 

drugačen pogled, nova oblika izvajanja, npr. otrok si izmisli lastno koreografijo. Pri 

tretjem koraku pa otrok svojo novo zamisel tudi preizkusi in evalvira, npr. otrok 

izvede nastop. 

2.2.2.  Vloga vzgojitelja pri aktivnem učenju v vrtcu 
 

Večina sodobnih kurikulumov poudarja pomembno vlogo vzgojitelja predvsem kot 

opazovalca. Tudi Kurikulum za vrtce (1999) zagovarja nedirektivno vlogo vzgojitelja, ki 

spodbuja aktivno udeležbo otrok v vseh elementih kurikula, to je pri načrtovanju, izvedbi in 

evalvaciji ter skuša slediti željam in interesom otrok ter jim ponuja dejavnosti, med katerimi 

lahko izbirajo. R. de Vries in Kohlberg (1990, str. 84) izpostavljata, da vzgojitelj ustvarja za 
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učenje spodbudno okolje in vzdušje, v katerem je otrok neodvisen, iniciativen, da reče, kar 

misli, izraža interese, sprašuje, preizkuša ipd. Vloga vzgojitelja je, da posluša otroke, jih 

spodbuja k samostojnim aktivnostim in razmišljanju. Vzgojitelj podpira celovit razvoj otroka 

in spodbuja aktivno učenje. Pri izpolnjevanju te naloge vzgojitelj ni le fizično aktiven, temveč 

tudi opazuje in razmišlja. Vzgojitelj si prizadeva prepoznati posebne interese in sposobnosti 

otroka ter mu ponuditi primerno spodbudo. Z otroki stopa v interakcijo, da bi odkril, kako 

vsak posamezni otrok razmišlja in sklepa. Vzgojitelj lahko spodbuja aktivno učenje, tako da 

(Hohmann in Weikart, 2005, str. 20–21):  

• organizira okolje in rutino za aktivno učenje, npr. igralne površine so jasno 

določene in založene z zanimivimi, starosti primernimi materiali; zaporedje dogodkov 

je skrbno načrtovano; 

• vzpostavlja ozračje za pozitivne socialne interakcije, npr. razmerja med 

vzgojiteljico in otroki so sproščena in pozitivna; 

• spodbuja otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno 

razmišljanje,  npr. vzgojitelj se osredotoča na otrokova dejanja in cilje; 

• opazuje in interpretira dejanja otrok; 

• načrtuje izkušnje, ki temeljijo na otrokovih dejanjih in interesih.  

Pigate (nav. po Banet, 1976, v Hohmann in Weikart, 2005) meni, da je vloga vzgojitelja 

ključna, a jo je težko izmeriti, pravzaprav je njegova vloga zbujanje otrokove radovednosti in 

spodbujanju raziskovanja. To doseže tako, da spodbuja otroka, da si zastavi svoje probleme, 

in ne tako, da mu probleme vsili ali mu narekuje rešitve. Vzgojitelj mora iskati nove načine za 

spodbujanje otrokove dejavnosti in biti pripravljen spremeniti svoj pristop, ko otrok zastavlja 

vprašanja ali razmišlja o novih rešitvah. Še posebej tedaj, ko so te rešitve napačne ali 

nepopolne, je vloga vzgojitelja poiskati primere, tako da bo otrok lahko popravil svoje napake 

in poiskal rešitve z neposrednimi dejanji. 

Vloga vzgojitelja pri spodbujanju aktivnega učenja je otrokom zagotoviti učno spodbudno 

okolje, kar pomeni, da poskrbi za vrsto materialov, s katerimi se otroci lahko igrajo, otrokom 

zagotovi priložnost izbire ter možnost razpolaganja in rokovanja z materiali. Pomembno je, da 

vzgojitelj poskrbi materiale, ki so za otroke zanimivi. Med te materiale sodijo praktični 

vsakdanji predmeti, ki jih uporabljajo odrasli, naravni in odpadni materiali, orodja, umazani, 

lepljivi, vodeni in mehki materiali, veliki materiali ter materiali, s katerimi je lahko ravnati. 

Vzgojitelj da otrokom prostor in čas, da lahko uporabljajo materiale, kar pomeni da uredi in 
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opremi igralne kotičke ter organizira dnevno rutino. Vzgojitelj spremlja otrokove namene, 

prisluhne razmišljanju otrok ter jih spodbuja, naj stvari naredijo sami (Hohmann in Weikart, 

2005, str. 29–35). 

2.2.3.  Spodbudno učno okolje za aktivno učenje otrok v vrtcu 
 

Otroci v učno spodbudnem okolju dajejo pobude za dejavnosti, ki izvirajo iz osebnih 

interesov in namenov. Tako lahko s podporo vzgojitelja postanejo aktivni dejavniki pri 

svojem učenju in ne le pasivni prejemniki poučevanja, ki ga izvaja vzgojitelj. Otroci so 

sposobni izbirati materiale in se odločiti, kako jih bodo uporabili; tega si želijo, so iznajdljivi, 

z materiali ravnajo po svojih interesih in sposobnostih. Otroci z vsemi čuti aktivno raziskujejo 

materiale. Otroci spoznavajo predmete tako, da z njimi eksperimentirajo, raziskujejo predmet 

in odkrivajo njegove lastnosti, začenjajo razumeti, kako predmeti delujejo. Otroci odkrivajo 

razmerja skozi neposredno izkušnjo s predmeti, se učijo o razmerjih tako, da iščejo odgovore 

na svoja vprašanja. Otroci preoblikujejo in kombinirajo materiale, uporabljajo starosti 

primerna orodja in opremo (Hohmann in Weikart, 2005, str. 24–29).  

V učno spodbudnem okolju lahko prepoznavamo pet sestavin aktivnega učenja (Hohmann in 

Weikart, 2005, str. 38): 

• materiale, ki naj bodo primerni otrokovi starosti, da jih otrok lahko uporabi na 

različne načine, saj se učenje poraja iz otrokovega neposrednega delovanja na 

materiale; 

• razpolaganje in rokovanje z materiali, kar pomeni, da ima otrok možnost 

raziskovati izbrane materiale, z njimi razpolagati in rokovati, jih kombinirati in 

preoblikovati; 

• možnost, da otrok sam izbira materiale in dejavnosti; 

• otrokov govor, npr. ko otrok opisuje, kaj počne oz. skozi govor razmišlja o svojih 

dejanjih; 

• podporo odraslega oz. vzgojitelja, ki prepozna in spodbuja otrokovo razmišljanje ter 

ustvarjalnost.  

Kljub vsem navedenim dejstvom pa je z aktivnim učenjem  povezano vprašanje, ali načelo 

aktivnega učenja pomeni, da mora otrok vse odkriti sam in da mu vzgojitelj ne sme 

posredovati nobenih odgovorov oziroma rešitev problemov. Otroci se najbolj uspešno učijo, 

kadar raziskujejo in odkrivajo sami, vendar se moramo zavedati, da otrok vsega ne mora 
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odkriti sam. R. de Vries in Kohlberg (1990, str. 84) npr. poudarjata, naj se vzgojitelj odziva 

skladno s težavnostjo dejavnosti ter vsebine in oceni sposobnosti ter predznanje otroka, 

pomaga naju mu tako, da pri socialno-arbitrarnih znanjih pove pravilen odgovor in ga 

podkrepi s primeri, pri fizičnih spoznanjih otroka spodbuja, da pride sam do odgovora z 

eksperimentiranjem z objekti, pri logično-matematičnih spoznanjih pa naj spodbuja 

abstrakcijo in generalizacijo.  

3. OSEBNA POJMOVANJA IN SUBJEKTIVNE TEORIJE  
 

Subjektivne teorije različni avtorji opredeljujejo z različnimi izrazi. Vsi izrazi predstavljajo 

iste ali podobne konstrukte subjektivnih teorij, ti izrazi pa so (prim. Polak, 1996): osebne 

teorije, implicitne teorije, etno-teorije, subjektivne teorije, teorije, podobe, metafore, 

pojmovanja, prepričanja, perspektive, osebno praktično znanje, konceptualne sheme in 

sistemi, koncepcije, akcijske strategije, aksiome ipd. Sama bom v diplomskem delu 

uporabljala izraza osebna pojmovanja in subjektivne teorije. A. Jug (2008, str. 46) ugotavlja, 

da subjektivne teorije niso jasno izpostavljene znanstvenemu proučevanju, saj je 

opredeljevanje njihove narave oz. značilnosti odvisno od občutljivosti opazovalca ter 

njegovega povezovanja kognitivnih in vedenjskih vzorcev.  

Subjektivna ali osebna pojmovanja so naše lastne osebne ideje o nekem določenem pojavu. 

Pogosto so čustveno in vrednostno obarvane, ne povsem zavestne, jasne in logične, pomagajo 

nam razložiti svet ter se znajti v njem. Na področju izobraževanja so posebej pomembna 

pojmovanja o učenju, znanju, poučevanju ter vlogi vzgojitelja in otroka v teh procesih. 

Subjektivne teorije so sistem več med seboj povezanih osebnih pojmovanj, npr. o vseh že 

omenjenih pojavih (Polak, 1996, Marentič Požarnik, 2000).  

A. Polak (1996, str. 13) subjektivne teorije opredeljuje kot »delno ali popolnoma implicitne, 

relativno nespremenljive zveze več posameznih osebnih pojmovanj specifičnih področij 

pedagoškega dela. Osebna pojmovanja se oblikujejo v procesu pridobivanja znanja, izkušenj 

in vrednot znotraj specifičnega socialnega in šolskega konteksta.  Nastopajo v obliki osebnih 

prepričanj, predstav ali shem.  Med seboj se povezujejo v navznoter zelo kohezivno strukturo, 

za katero je posameznik pripravljen nenehno iskati nove argumente ter selekcionirano 

zaznavati in integrirati  tiste nove informacije, ki so bolj usklajene s strukturo. Subjektivne 
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teorije so vodilo oziroma nekakšen niz strategij za pedagoško ravnanje v konkretnih 

situacijah, težje pa jih srečamo v verbalizirani in posplošeni obliki.«   

Po Pajaresu (1992, v Jug, 2008, str. 46)  so subjektivne teorije bolj spremenljive v »začetni 

fazi poučevanja«, ko še niso trdno oblikovane in povezane v stabilno strukturo. Podlaga za 

subjektivne teorije o učenju in poučevanju je vrsta kognitivnih in afektivnih mehanizmov, 

predstav, metafor, pomenov, ki (ne)posredno vplivajo na vzgojiteljevo osebno in poklicno 

delovanje. Pri posamezniku sprožijo kompleksnejše procese,  npr. procesi oblikovanja, 

izgrajevanja, prenašanja oz. transmisije, odkrivanja, razvijanja celotne osebnosti. Subjektivne 

teorije o učenju otrok in njihovi aktivnosti temeljijo predvsem na vzgojiteljevem 

(ne)poznavanju lastnega procesa učenja in poučevanja, vezanega na zaznavanje miselnih 

dejavnosti otrok, njihovih sposobnostih, samopodobe, kompetenc in meta-kognicije. N. 

Turnšek (2008, str. 40) poudarja, da večina teoretikov in raziskovalcev, ki se ukvarjajo s 

subjektivnimi teorijami pedagoških delavk in delavcev, poudarja, da le-te niso znanstvene 

teorije, pač pa osebni konstrukti posameznikov, ki predstavljajo integracijo vsakdanjih znanj 

in izkušenj z znanstveno vednostjo.  

Subjektivne teorije se povezujejo s stališči in med njimi zasledimo številne stične točke. 

Značilnosti stališč so, da predpostavljajo trajno duševno pripravljenost za reagiranje na 

določen način, so pridobljena v procesih socializacije, usmerjajo obnašanje in so kompleksna. 

Tako stališča kot subjektivne teorije so nekakšne pred-dispozicije za vedenje in je na njihovi 

osnovi do določene mere mogoče sklepati o človekovem vedenju in ga predvideti. 

Specifičnost subjektivnih teorij je kompleksnost, oblikovanost v »teorijo« in vezanost na 

neposredne pedagoške izkušnje. Subjektivne teorije so kompleksnejši konstrukt od stališč. 

Stališča so torej le del kognicij, zajetih v določeno subjektivno teorijo, ta pa predstavlja celoto 

posameznikovih pogledov, stališč, vrednot in idealov. Sestavni del subjektivnih teorij 

vzgojitelja niso le stališča o vzgoji otrok, ampak tudi drugi sklopi stališč, norm in vrednot 

(Turnšek, 2008, str. 21–25).  
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3.1. Osebna pojmovanja  in subjektivne teorije vzgojiteljev predšolskih otrok 
 

Na področju predšolske vzgoje se kot sinonim za subjektivne teorije najpogosteje uporabljata 

pojma implicitna teorija in implicitna pedagogika (npr. Miljak, 1993; Pešić, 1987, v Turnšek, 

2008). A. Miljak (1993, v Turnšek, 2008, str. 19) pravi, da implicitna pedagogika zajema 

vzgojiteljeva pričakovanja in predvidevanja o možnostih učenja in razvoja otrok, ter da 

izrazito vpliva na učenje, razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok. Po definiciji M. Pešić (1987, 

v Turnšek, 2008, str. 19) pa implicitna pedagogika vzgojitelja zajema »osebne, privatne 

teorije vzgojitelja oz. osebno prevzet in izgrajen sistem vrednot, znanja in prepričanj o naravi 

in razvoju otroka ter iz njih izvedene cilje vzgoje in stališča o mogočih in ustreznih načinih 

doseganja teh ciljev.« Vzgojiteljeva pojmovanja pogosto določajo, kakšne osebne cilje si 

določajo v zvezi z otrokovim razvojem ter načrtovanjem vzgojnega dela in na kakšen način 

meni, da jih je treba uresničiti.  

Subjektivne teorije predstavljajo vodilo oz. niz strategij za pedagoško ravnanje v konkretnih 

situacijah. Kot individualne predstave se oblikujejo v posameznikovem miselnem sistemu, 

kjer pomenijo integrirano celoto pogledov, stališč, vrednot in idealov o nekem pojavu. 

Oblikujejo tako eksplicitno izražena stališča, vrednote, razlage o razvoju in vzgoji otrok kot 

tudi implicitne predpostavke, ki se kažejo posredno v ravnanju in so neredko v nasprotju z 

eksplicitno izraženimi stališči in prepričanji (Turnšek, 2006).  

3.2. Oblikovanje in spreminjanje subjektivnih teorij vzgojiteljev predšolski otrok 
 

Proces oblikovanja subjektivnih teorij vzgojiteljic predšolskih otrok poteka podobno kot drugi 

spoznavni procesi. Povezan je z individualnimi značilnostmi zaznavanja in predelave 

informacij (Turnšek, 2008, str. 55). Subjektivne teorije so v grobem izoblikovane že pred 

vstopom v formalni sistem pedagoškega izobraževanja, oblikujejo in razvijajo pa se pod 

vplivom procesa lastnega izobraževanja, lastnih učnih izkušenj, izraziteje pa jih izoblikujejo  

praktične pedagoške izkušnje (Polak, 1997, str. 491). 

Glede spreminjanja stališč in subjektivnih teorij prevladujeta dva sklopa odprtih vprašanj, in 

sicer, ali je stališča in subjektivne teorije možno spreminjati (če ne, katere strategije 

uporabljamo za ohranjanje) ter pod kakšnimi pogoji prihaja do sprememb. Med teoretiki 

prevladuje prepričanje, da sta vztrajnost in težnja po nespremenljivosti značilni karakteristiki 

stališč in subjektivnih teorij. Togost in težnjo po nespremenljivosti subjektivnih teorij 
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vzgojiteljic pa pojasnjujejo značilnosti kognitivnih shem in zakonitosti njihovega aktiviranja. 

Ko enkrat osvojimo določeno shemo, jo pogosto težko ovržemo, celo takrat, ko imamo 

dokaze o nasprotnem. To pomeni, da imajo na oblikovanje posameznikovih subjektivnih 

teorij večji vpliv tiste informacije in izkušnje, ki so skladne s posameznikovo subjektivno 

teorijo ter tisti modeli učenja, ki so bolj podobni posameznikovim. Oblikovanje in 

spreminjanje subjektivnih teorij poteka v smeri utrjevanja obstoječih subjektivnih teorij, saj 

posameznik zaznava tiste informacije, ki se bolj ujemajo z že obstoječimi osebnimi konstrukti 

(Polak, 1996, Turnšek, 2008).  

Na možnost vplivanja in spreminjanja subjektivnih teorij vzgojiteljev predšolskih otrok 

pripomorejo razpravljanja o različnih razumevanjih in interpretacijah postavk in načel 

Kurikula za vrtce (1999), povečanje vloge evalvacije vzgojnega dela, vloga stalnega 

izobraževanja vzgojiteljev ter vodenje vrtcev. Psihologinji F. Stott in B. Bowman (1996, v 

Batistič Zorec, 2004) zagovarjata mnenje, da so znanja, pridobljena na osnovi lastnega 

opazovanja in izkušenj, za oblikovanje in spreminjanje osebnih pojmovanj ter subjektivnih 

teorij enako pomembna kot teoretična znanja. 

 

3.3. Vpliv subjektivnih teorij na izvajanje pedagoškega dela in prikriti kurikulum  
 

Subjektivne teorije vzgojitelja predšolskih otrok so zelo pomembne, saj posredno in 

neposredno vplivajo na vzgojiteljevo osebno in poklicno delovanje ter, profesionalni razvoj. 

Pri posamezniku sprožajo kompleksnejše, meta-kognitivne procese, kot so procesi 

oblikovanja, izgrajevanja, odkrivanja, razvijanja celotne osebnosti ipd. Subjektivne teorije se 

med seboj razlikujejo po specifični strukturiranosti in po stopnji vpliva na kakovost 

vzgojiteljevega dela.  Na razumevanje delovanja in vplivanja subjektivnih teorij na proces 

vzgojiteljevega dela opozarja tudi  Kroflič (2005, str. 13–14), ki pravi, da dnevno rutino kot 

sestavino prikritega kurikuluma strukturira predvsem vzgojiteljevo znanje o zakonitostih 

otrokovega razvoja in o strategijah zgodnjega poučevanja ter učenja (njegova osebna 

pojmovanja) ter njegove osebne vrednostne predstave, občutke o »dobrem za otroka«, ki 

skupaj oblikujejo njegovo implicitno teorijo. Zelo pomembno je vedeti, da vzgojitelj opazi 

vse, kar razume in spontano reagira  na otrokovo vedenje predvsem glede na svoje »tiho 

znanje« in občutenje vzgoje (prav tam, str. 18). Vzgojitelj tako nujno potrebuje ustrezno novo 

znanje o otrokovih razvojnih kapacitetah, npr. o učenju in poučevanju ter o načelih 
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vzpostavljanja etične občutljivosti. M. Batistič Zorec (2005, str. 25–27) prav tako opozarja na 

tovrstno problematiko, kjer pojasnjuje, da »tiho vednost«, ki jo zasledimo v nenačrtovanih 

komunikacijah med vzgojiteljem in otrokom, predstavlja »presečišče subjektivnih teorij in 

prikritega kurikuluma«. Na podlagi raziskav te problematike oblikujemo konstrukte 

subjektivnih teorij in ugotavljamo, kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje subjektivnih 

teorij. Oba teoretična konstrukta, tako subjektivne teorije kot prikriti kurikulum, pa se po 

mnenju avtorice (prav tam, str. 26) prekrivata in proučujeta tudi nenamerna in nenačrtovana 

ravnanja vzgojitelja (pedagoško delo), ki je v aktivnem odnosu z otroki.  
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EMPIRIČNI DEL 

4. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV RAZISKOVANJA 
 

Kot strokovni delavci v vrtcu se moramo zavedati pomembnosti zgodnjega učenja in 

poučevanja predšolskega otroka, ki z opazovanjem, posnemanjem, preizkušanjem in 

reševanjem problemov, spraševanjem, poslušanjem, reševanjem medsebojnih konfliktov in 

različnim dogovarjanjem razvija različna področja osebnosti. Zavedati se moramo, da učenje 

predšolskega otroka ni povezano le z miselnim razvojem, ampak tudi z gibalnim, čustvenim, 

socialnim in moralnim razvojem. Kot vzgojitelji se v vrtcih poslužujemo različnih oblik 

učenja in poučevanja, vendar pa sodobni kurikulumi poudarjajo pomembno vlogo vzgojitelja 

kot opazovalca, usmerjevalca in osebe, ki otrokom zagotovi raznovrstne materiale in 

pripomočke za samostojno odkrivanje novih spoznanj, znanj in rešitev. S tem se držimo 

kurikularnega načela aktivnega učenja (problemsko, raziskovalno ali ustvarjalno učenje) in 

zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja. B. Marentič Požarnik (2000, 

str. 12) meni, da je aktivno učenje tisto učenje, ki otroka celostno, tj. miselno in čustveno 

aktivira, je zanj osebno pomembno in vpeto v  resnične življenjske okoliščine. Vendar pa 

avtorica meni (prav tam), da še vedno v veliki meri prevladuje pojmovanje učenja kot 

kopičenja in zapomnitve znanja, do katerega so prišli drugi. Glede na izkušnje v praksi se je 

večkrat pokazalo, da so osebna pojmovanja vzgojiteljev predšolskih otrok o učenju in 

poučevanju otrok še vedno preveč izoblikovana v smeri tradicionalnega učenja in poučevanja 

otrok, kjer gre za pasiven načina učenja in poučevanja (velikega kopičenja znanja, ki pa je za 

otroka dostikrat nesmiselno) in ne aktivno učenje otroka  (raziskovalno, problemsko, 

ustvarjalno učenje), ki bi otrokom omogočili zanimivejše učenje, iskanje odgovorov in 

trajnejše znanje. Poudariti pa moram, da se bodo aktivnega učenja otrok posluževali zgolj tisti 

vzgojitelji, ki imajo taka osebna pojmovanja.  

Osnovni cilj diplomskega dela je raziskati in ugotoviti, kakšna so osebna pojmovanja in iz 

njih sestavljene subjektivne teorije vzgojiteljev predšolskih otrok o učenju in poučevanju 

otrok v vrtcu ter kateri dejavniki so prispevali k oblikovanju takšnih osebnih pojmovanj. 

Zanima me tudi, kako vzgojitelji predšolskih otrok razumejo načelo aktivnega učenja otrok v 

vrtcu in kako razumejo vlogo vzgojitelja (kakšna je njihova vloga) v procesu učenja in 

poučevanja otrok v vrtcu.  
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4.1. Raziskovalna vprašanja 
 

V diplomskem delu sem iskala odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

• Kakšna so osebna pojmovanja oz. subjektivne teorije vzgojiteljev o učenju otrok v vrtcu? 

• Kakšna so osebna pojmovanja oz. subjektivne teorije vzgojiteljev o poučevanju oz. 

izvajanju pedagoškega dela v vrtcu? 

• Kateri dejavniki po mnenju vzgojiteljev vplivajo na njihova osebna pojmovanja o učenju 

in poučevanju v vrtcu? 

• Katere oblike učenja vzgojitelji uvajajo pri izvajanju pedagoškega dela v vrtcu? 

• Katerih vrst poučevanja se vzgojitelji najpogosteje poslužujejo pri izvajanju pedagoškega 

dela v vrtcu? 

• Kakšnih didaktičnih/metodičnih pristopov, oblik in metod dela se poslužujejo vzgojitelji 

pri poučevanju otrok v vrtcu? 

• Kako vzgojitelji razumejo načelo aktivnega učenja otrok v vrtcu? 

• Kako vzgojitelji razumejo vlogo vzgojitelja (kakšna je njihova vloga) pri procesu 

aktivnega učenja v vrtcu? 

 

 

  



 
 

 

4.2. Metoda raziskovanja 
 

V empiričnem delu svojega diplomskega dela sem uporabila deskriptivno

metodo raziskovanja, ki temelji na kvantitativnem pristopu in študiji prereza z enkratnim 

merjenjem.  

4.2.1. Opis vzorca 
 

V raziskavo je bilo vključenih 70 vzgojiteljev in vzgojiteljic predšolskih otrok, od tega 5 

vzgojiteljev in 65 vzgojiteljic iz razli

ženskega spola, zato anketirancev po spolu posebej ne predstavljam.

je zaradi majhnega vzorca anketirancev zgolj informativno. 

Slika 2: Opis vzorca glede na stopnjo izobrazbe (v 

Večji del anketirancev (42 %) ima visoko 

opravljanje že večkrat omenjenega poklica vzgojitelja predšolskih otrok. Manjši del 

anketirancev (19 %) ima visoko 

magisterij, nihče od anketiranih pa nima znanstvenega magisterija ali doktorata. Kljub 

zahtevani stopnji izobrazbe za opravljanje poklica

kar velik del anketirance (28 %) samo srednjo stopnjo izobrazbe ali višjo stopnjo izobrazbe (6 
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čenih 70 vzgojiteljev in vzgojiteljic predšolskih otrok, od tega 5 

gojiteljic iz različnih vrtcev po Sloveniji. V vzorcu je ve

zato anketirancev po spolu posebej ne predstavljam.. Izrač

je zaradi majhnega vzorca anketirancev zgolj informativno.  
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anketirancev (42 %) ima visoko – strokovno stopnjo izobrazbe, ki je potrebna za 

krat omenjenega poklica vzgojitelja predšolskih otrok. Manjši del 

oko – univerzitetno izobrazbo, 5 % anketirancev ima bolonjski 

e od anketiranih pa nima znanstvenega magisterija ali doktorata. Kljub 

zahtevani stopnji izobrazbe za opravljanje poklica vzgojitelja predšolskih otrok

l anketirance (28 %) samo srednjo stopnjo izobrazbe ali višjo stopnjo izobrazbe (6 

ne-eksperimentalno  
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enih 70 vzgojiteljev in vzgojiteljic predšolskih otrok, od tega 5 
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krat omenjenega poklica vzgojitelja predšolskih otrok. Manjši del 
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vzgojitelja predšolskih otrok, ima še vedno 

l anketirance (28 %) samo srednjo stopnjo izobrazbe ali višjo stopnjo izobrazbe (6 



 
 

 

%). Glede na vzorec anketirancev (56 %), ki imajo 

vzgoje in izobraževanja, menim, da je velik del zaposlenih mladih anketirancev, ki 

s področja predšolske vzgoje opravlja ob delu ali so v fazi 

Slika 3: Opis vzorca glede na smer izobrazbe (v 

Glede na to, da je bil anketni vprašalnik namenjen vzgojiteljem predšolskih otrok,

del anketirancev (86 %) izobrazbo smeri vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok. Preostal 

del anketirancev, ki je manjši od 15 %, ima izobrazbo z drugih smeri vzgoje in izobraževanja 

(učitelj razrednega pouka, uč

pedagog (FF), vendar so kljub opravljeni izo

vzgojitelja predšolskih otrok.  
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%). Glede na vzorec anketirancev (56 %), ki imajo manj kot 3 leta delovne dobe

vzgoje in izobraževanja, menim, da je velik del zaposlenih mladih anketirancev, ki 

ja predšolske vzgoje opravlja ob delu ali so v fazi zaključevanja študija.

: Opis vzorca glede na smer izobrazbe (v ƒ %) 

Glede na to, da je bil anketni vprašalnik namenjen vzgojiteljem predšolskih otrok,

del anketirancev (86 %) izobrazbo smeri vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok. Preostal 

del anketirancev, ki je manjši od 15 %, ima izobrazbo z drugih smeri vzgoje in izobraževanja 

itelj razrednega pouka, učitelj predmetnega pouka, SRP pedagog, socialni pedagog in 

pedagog (FF), vendar so kljub opravljeni izobrazbi zaposleni v vrtcu na delo

  

manj kot 3 leta delovne dobe s področja 

vzgoje in izobraževanja, menim, da je velik del zaposlenih mladih anketirancev, ki svoj študij 

študija. 

 

Glede na to, da je bil anketni vprašalnik namenjen vzgojiteljem predšolskih otrok, ima večji 

del anketirancev (86 %) izobrazbo smeri vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok. Preostal 

del anketirancev, ki je manjši od 15 %, ima izobrazbo z drugih smeri vzgoje in izobraževanja 

edagog, socialni pedagog in 

brazbi zaposleni v vrtcu na delovnem mestu 



 
 

 

Slika 4: Opis vzorca glede na delo

Več kot polovica anketirancev (56 %) predstavlja najve

delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja. 

doba se giblje od 3 do 30 let, ne presega 10 %. Najmanjši delež vzorc

predstavljajo anketiranci, ki imajo ve

izobraževanja.  

4.2.2. Uporabljena tehnika in postopek zbiranja podatkov
 

V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki

vprašanji zaprtega tipa, dve vprašanji odprtega tipa  in osem ocenjevalnih lestvic. 

Reševanje anketnega vprašalnika je bilo anonimno. Zbiranje podatkov je potekalo prek 

spletnega portala 1ka, povezavo do spletne ankete sem objavila na nekaj sple

poslala preko e-pošte, tiskano verzijo anketnega vprašalnika pa sem razdelila vzgojiteljem v 

Vrtcu Kurirček v Logatcu. Od 110 pridobljenih anketnih vprašalnikov sem za empiri

diplomskem delu uporabila le 70 anketnih vprašalnikov, saj so 

zelo pomanjkljivo rešeni in neuporabni. 
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4.2.3. Obdelava podatkov 
 

Zbrane rezultate anketnih vprašalnikov sem kvantitativno in kvalitativno obdelala. Rezultate 

sem vnesla v razpredelnico programa Microsoft Office Excel ter jih prikazala s pomočjo tabel 

in grafov. Odgovore na odprta vprašanja sem kodirala in razdelila v smiselne kategorije. 

Rezultate sem interpretirala na podlagi ugotovitev iz pridobljenih rezultatov in v skladu s 

strokovnimi spoznanji iz domače in tuje literature.  

 5. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

V nadaljevanju bom v posameznih podpoglavjih predstavila na osnovi anketnih vprašalnikov 

dobljene rezultate. Za večjo nazornost jih bom slikovno prikazala. 

5.1. Osebna pojmovanja  vzgojiteljev predšolskih otrok o učenju in poučevanju v 
vrtcu 
 

V anketnem vprašalniku sem od anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok želela izvedeti, 

kakšna so njihova osebna pojmovanja o učenju in poučevanju otrok v vrtcu. Odgovore na 

odprta vprašanja sam razdelila v dve kategoriji, izračun odstotkov pa je zaradi majhnega 

vzorca in izločitve nekaterih pomanjkljivo rešenih vprašalnikov zgolj informativen, ugotovila 

sem tudi, da so bili odgovori vzgojiteljev zelo kratki. Slika 5 prikazuje analizo odgovorov na 

odprto vprašanje, kjer so anketirani vzgojitelji opredelili svoja osebna pojmovanja o učenju. 

Dobljene odgovore sem razdelila v dve kategoriji: prva kategorija se navezuje na učenje kot 

nadgrajevanje in kopičenje znanja, informacij in vsebin, druga kategorija odgovorov pa se 

navezuje na učenje kot razumevanje, povezovanje in uporabo znanja oz. vsebin. Kot lahko 

razberemo iz slike 5 večina odgovorov, odgovori 84 % anketirancev, sodi v prvo kategorijo, 

kjer je učenje še vedno opredeljeno le kot nadgrajevanje in kopičenje znanja, samo nekaj je 

bilo takih (16 % anketirancev), ki so podali odgovore, iz druge kategorije odgovorov – v tej 

kategoriji je, učenje opredeljeno širše in sicer kot razumevanje, povezovanje in uporaba 

znanja oz. naučenega. Odgovori vzgojiteljev so bili zelo kratki in skopi. Sodeč po odgovorih 

se v večini kažejo oseba pojmovanja vezana na tradicionalni model učenja v vrtcu in šoli. To 

me preseneča, saj so se v nadaljnjih analizah rezultatov (slika 7 in slika 8) pokazala drugačna 

pojmovanja učenja in poučevanja. 



 
 

 

Slika 5: Opredelitev učenja (v ƒ

Za bolj konkretno predstavo v nadaljevanju navajam

predšolskih otrok, ki sem jih uvrstila v prvo kategorijo

jih uvrstila v drugo kategorijo 

Prva kategorija odgovorov, učenje kot nadgrajevanje in kopi

- »Učenje je pridobivanje informacij, znanja.«

- »Učenje je pridobivanje novih pojmov, veš

- »Učenje je pridobivanje in preizkušanje informacij, ki nam dviga

- »Učenje je pomnjenje razli

- »Učenje je pridobivanje novega znanja, razvijanje spretnosti.«

Druga kategorija odgovorov, uč

- »Učenje je raziskovanje.«

- »Učenje je pridobivanje informacij in raziskovanje sveta.«

- »Učenje je spoznavati nekaj novega, pridobiti novo vedenje, izkušnje, razvijati nove 

spretnosti, razumeti svet 

- »Učenje je sposobnost sprejemanja razli

lastno aktivnostjo in seveda funkcionalno rabo teh znanj.«
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- »Učenj je opazovanje, raziskovanje, pomnjenje in povezovanje.«

Poleg osebnih pojmovanj o uč

izvajanju pedagoškega dela. Slika 6 p

okviru katerega so anketirani vzgojitelji opredelili svoja osebna pojmovanja o pou

izvajanju pedagoškega dela. Dobljene odgovore sem razdelila v dve kategoriji: prva 

kategorija opredeljuj poučevanje kot prenašanje znanja in obstoje

kategorija pa opredeljuje pouč

odkrivanju znanja, rešitev ter odgovorov. Kot lahko razberemo iz slike 

anketirancev (74 %) poučevanje opredelilo

na otroka, 26 % anketiranih vzgojiteljev pa je pou

in spodbujanje otroka, da do odgovorov, rešitev, znanja pride sam. 

pojmovanj vzgojiteljev o pouč

11) kažejo na drugačne odgovore in osebna pojmovanja vzgojiteljev

na sliki 6, pa nakazujejo na tradicionalno, pasivn

Slika 6: Opredelitev poučevanja oz. pedagoškega dela (v 
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enj je opazovanje, raziskovanje, pomnjenje in povezovanje.« 

Poleg osebnih pojmovanj o učenju so me zanimala tudi osebna pojmovanja o pou
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ne odgovore in osebna pojmovanja vzgojiteljev, rezultati, kot jih vidimo 

liki 6, pa nakazujejo na tradicionalno, pasivno poučevanje otrok. 

evanja oz. pedagoškega dela (v ƒ %)  

 

enju so me zanimala tudi osebna pojmovanja o poučevanju oz. 

analizo odgovorov na odprto vprašanje, v 

anketirani vzgojitelji opredelili svoja osebna pojmovanja o poučevanju oz. 

izvajanju pedagoškega dela. Dobljene odgovore sem razdelila v dve kategoriji: prva 

ih vsebin na otroka, druga 

evanje kot vodenje in spodbujanje otroka pri raziskovanju in 

, je skoraj dve tretjini 
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Navajam še nekaj konkretnih odgovorov vzgojiteljev predšolskih otrok, ki sem jih uvrstila v 

prvo kategorijo in nekaj odgovorov, ki sem jih uvrstila v drugo kategorijo odgovorov. 

Prva kategorija odgovorov, poučevanje kot prenašanje znanja in obstoječih vsebin na otroka: 

- »Poučevanje je prenos znanja.« 

- »Poučevanje je, da svoje znanje posreduješ učencem.« 

- »Poučevanje je proces podajanja znanja.« 

- »Poučevanje je posredovanje znanja ostalim na strokoven način in primerne skupini, ki jo 

poučuješ.« 

- »Poučevanje je posredovanje novih informacij otrokom/učencem/dijakom.« 

Druga kategorija odgovorov, poučevanje kot vodenje in spodbujanje otroka pri raziskovanju 

in odkrivanju znanja, rešitev ter odgovorov: 

- »Poučevanje je smiselno postavljanje ovir, ki otroku omogočajo in ga spodbujajo k iskanju 

sebi lastnih rezultatov, odgovorov oz. rešitev problema.« 

- »Poučevanje zame pomeni, da sam nekoga nekaj naučim oz. mu pomagam, da se nekaj 

nauči.« 

- »Poučevanje je otrokom omogočiti, da se sami potrudijo za cilj, seveda po zmožnostih.« 

- »Poučevanje je priprava okolja, dejavnosti za razvoj otrokovih potencialov.« 

- »Poučevanje je vodenje otroka k raziskovanju in iskanju podatkov, dejstev, novega znanja. 

Postavljanje učnih izzivov.« 

Slika 7 prikazuje analizo ocenjevalne lestvice, kjer so se morali vzgojitelji osebno opredeliti o 

tem, kaj je učenje otrok v vrtcu. Na osnovi navedenih trditev v vprašanju sem želela izvedeti, 

kakšna osebna pojmovanja imajo vzgojitelji o učenju otrok v vrtcu. Anketiranci so na pet-

stopenjski lestvici svoje strinjanje z navedenimi trditvami ocenili z ocenami od 1 do 5 

(ocenjevalna lestvica: 1 – se nikakor ne strinjam …, 5 – se popolnoma strinjam). Prva trditev 

se je navezovala na tradicionalni način učenja, in sicer učenje kot kopičenje znanj. Kar 40 % 

anketirancev se z navedeno trditvijo delno strinja, četrtina anketirancev pa se s to trditvijo ne 

strinja. S trditvijo, da je učenje  proces, pri katerem otrok na novo samostojno konstruira 

znanje, se kar 91 % anketirance strinja ali popolnoma strinja. S trditvijo, da je učenje izkušnja 

z abstraktnim razmišljanjem in posploševanjem ter spoznavanjem s čustvenim in socialnim 

področjem učenja, se strinja ali popolnoma strinja 75,7 % anketirancev, približno četrtina 

anketirancev pa se s trditvijo ne strinja ali delno strinja. Z zadnjo trditvijo, ki se navezuje na 

učenje kot usmerjanje v prihodnost, predvidevanje in aktivno sodelovanje otrok, pa se strinja 



 
 

 

ali popolnoma strinja 85,7 % anketirancev, preostalih 14,3 % anketirancev pa se z navedeno 

trditvijo delno strinja.  

Slika 7: Osebna pojmovanja vzgojiteljev 

Na podlagi pridobljenih rezultatov o pojmovanju u

osebna pojmovanja anketiranih vzgojiteljev oblikovana v smeri pojmovanj na višji kognitivni 

ravni, saj so se anketiranci v veliki ve

opredelitev učenja širša od kopi

prenosa znanja in učenja kot kopi

počasi nadomeščajo bolj dinami

tej osnovi bodo vzgojitelji sposobni razvijati strokovno avtonomijo in predstavljati dejavne 

subjekte sprememb (Polak, 2008, str. 43). 

Slika 8 prikazuje analizo ocenjevalne lestvice osebnih pojmovanj  anketiranih vzgojiteljev o 

učenju na splošno. Trditve sem povezala po 

1996). Prvi dve trditvi opisujeta nižjo raven pojmovanj u

znanja in učenje kot memoriranje (prenašanje znanja z vzgojitelja na otroka, u

pamet), s čimer se velika večina anketirancev ne strinja ali

je učenje kopičenje znanja, se ne strinja kar 61,4 % anketirancev. Na drugi strani pa se 
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a strinja 85,7 % anketirancev, preostalih 14,3 % anketirancev pa se z navedeno 

vzgojiteljev o učenju otrok v vrtcu (v ƒ %) 

Na podlagi pridobljenih rezultatov o pojmovanju učenja otrok v vrtcu lahko ugotovimo, da so   

osebna pojmovanja anketiranih vzgojiteljev oblikovana v smeri pojmovanj na višji kognitivni 

ravni, saj so se anketiranci v veliki večini strinjali ali popolnoma strinjali s trditvami, kjer je 

od kopičenja znanja. Tradicionalno pojmovanje pou

enja kot kopičenja znanja je očitno že zastarelo in takšna pojmovanja 

ajo bolj dinamična pojmovanja, usmerjena v pedagoški profesionalizem. Na 

vzgojitelji sposobni razvijati strokovno avtonomijo in predstavljati dejavne 

subjekte sprememb (Polak, 2008, str. 43).  

Slika 8 prikazuje analizo ocenjevalne lestvice osebnih pojmovanj  anketiranih vzgojiteljev o 

enju na splošno. Trditve sem povezala po hierarhiji subjektivnih teorij o u

1996). Prvi dve trditvi opisujeta nižjo raven pojmovanj učenja in sicer uč

enje kot memoriranje (prenašanje znanja z vzgojitelja na otroka, u

čina anketirancev ne strinja ali se nikakor ne strinja. S trditvijo, da 

enje znanja, se ne strinja kar 61,4 % anketirancev. Na drugi strani pa se 

a strinja 85,7 % anketirancev, preostalih 14,3 % anketirancev pa se z navedeno 

 

otrok v vrtcu lahko ugotovimo, da so   

osebna pojmovanja anketiranih vzgojiteljev oblikovana v smeri pojmovanj na višji kognitivni 

popolnoma strinjali s trditvami, kjer je 

znanja. Tradicionalno pojmovanje poučevanja kot 

itno že zastarelo in takšna pojmovanja 

na pojmovanja, usmerjena v pedagoški profesionalizem. Na 

vzgojitelji sposobni razvijati strokovno avtonomijo in predstavljati dejavne 

Slika 8 prikazuje analizo ocenjevalne lestvice osebnih pojmovanj  anketiranih vzgojiteljev o 

hierarhiji subjektivnih teorij o učenju (Polak, 

enja in sicer učenje kot kopičenje 

enje kot memoriranje (prenašanje znanja z vzgojitelja na otroka, učenje na 

se nikakor ne strinja. S trditvijo, da 

enje znanja, se ne strinja kar 61,4 % anketirancev. Na drugi strani pa se  



 
 

 

20 % anketirancev s to trditvijo delno strinja

strinja ali popolnoma strinja, kar je zaskrbljujo

znanja, se ne strinja ali nikakor ne strinja  kar 74,3 % anketirancev, delno se s trditvijo strinja 

18,6 % anketirancev in le 7,2 % anketi

Preostale štiri trditve opredeljujejo višje ravni u

učenje opredeljuje kot uporabo znanja in kar 91,5 % anketirancev se 

strinja ali popolnoma strinja. S 

(otrok razume, kar se nauči), se strinja ali

odstotek anketirancev pa se strinja ali

učenje kot videnje nečesa na druga

nečem). Z zadnjo trditvijo, ki u

osvojenem znanju razvija, oblikuje spremenjen pogl

strinja kar 88,6 % anketirancev. Preostali odstotek anketirancev, ki pri zadnjih štirih 

postavkah ni bil naveden, se s trditvami ne strinja ali delno strinja (8,5 %

anketirancev).  

Slika 8: Osebna pojmovanja vzgojiteljev o
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20 % anketirancev s to trditvijo delno strinja. Kar 18,6 % anketirancev se z omenjeno

popolnoma strinja, kar je zaskrbljujoče. S trditvijo, da je uč

nikakor ne strinja  kar 74,3 % anketirancev, delno se s trditvijo strinja 

18,6 % anketirancev in le 7,2 % anketirancev se s trditvijo strinja ali 

Preostale štiri trditve opredeljujejo višje ravni učenja. Tretja trditev v omenjenem vprašanju 

enje opredeljuje kot uporabo znanja in kar 91,5 % anketirancev se z navedeno trditvijo 

popolnoma strinja. S četrto trditvijo, ki učenje opredeljuje kot razumevanje znanja 

či), se strinja ali popolnoma strinja skoraj 83 % anketirancev, enak 

k anketirancev pa se strinja ali popolnoma strinja tudi s peto trditvijo, ki opredeljuje 

esa na drugačen način (otrok jasno izraža spremenjeno mišljenje o 

em). Z zadnjo trditvijo, ki učenje opredeljuje kot spreminjanje osebnosti (otrok se ob 

osvojenem znanju razvija, oblikuje spremenjen pogled na stvari), pa se strinja ali

strinja kar 88,6 % anketirancev. Preostali odstotek anketirancev, ki pri zadnjih štirih 

postavkah ni bil naveden, se s trditvami ne strinja ali delno strinja (8,5 %

Osebna pojmovanja vzgojiteljev o razumevanju učenja (v ƒ %) 

 

. Kar 18,6 % anketirancev se z omenjeno trditvijo 

e. S trditvijo, da je učenje memoriranje 

nikakor ne strinja  kar 74,3 % anketirancev, delno se s trditvijo strinja 

 popolnoma strinja. 

v omenjenem vprašanju 

z navedeno trditvijo 

enje opredeljuje kot razumevanje znanja 

popolnoma strinja skoraj 83 % anketirancev, enak 

popolnoma strinja tudi s peto trditvijo, ki opredeljuje 

in (otrok jasno izraža spremenjeno mišljenje o 

enje opredeljuje kot spreminjanje osebnosti (otrok se ob 

ed na stvari), pa se strinja ali popolnoma 

strinja kar 88,6 % anketirancev. Preostali odstotek anketirancev, ki pri zadnjih štirih 

postavkah ni bil naveden, se s trditvami ne strinja ali delno strinja (8,5 %–17,2 % 
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Glede na dobljene rezultate lahko ugotovimo, da anketirani vzgojitelji v veliki večini 

pojmujejo učenje na višjih ravneh. Tako pri učenju ne gre več zgolj za kopičenje znanja in 

učenje kot memoriranje, ampak za celostno preoblikovanje otrokove osebnosti v procesu 

učenja. Kar pomeni, da jim je pomembno, da otrok v procesu učenja pridobljeno znanje 

uporabi, ga razume in vidi stvari na drugačen način (jasno izraža spremenjeno mišljenje o 

nečem) hkrati pa ob osvojenem znanju razvija, oblikuje sebe ter spremenjene poglede na svet 

okoli sebe. Vzgojiteljeve predstave o znanju, učenju, poučevanju se v določeni meri 

oblikujejo v procesu izobraževanja za pedagoški poklic, vendar se lahko kasneje v praksi tudi 

spreminjajo. V veliko primerih se osebna pojmovanja študentov začnejo po zaposlitvi 

spreminjati v smeri nižjih ravni pojmovanj učenja, saj so na novo zaposleni študenti 

izpostavljeni »institucionalni socializaciji« in prevzemajo tradicionalne učne prakse ter 

vedenjske vzorce od kolegov z več prakse. Strokovnjaki s področja predšolske vzgoje si zato 

prizadevajo zamenjati tradicionalne modele učenja in poučevanja ter didaktični pristop v vrtcu 

z razvojno-procesnim učenjem in novimi pristopi, da bi vzgojitelji oblikovali osebna 

pojmovanja o učenju in poučevanju (posredovanju znanja) na višjih ravneh (Turnšek, 2006, 

str. 100). 

V raziskavi diplomskega dela me je zanimalo tudi, kateri dejavniki so vplivali na izražena 

osebna pojmovanja anketiranih vzgojiteljev o učenju in poučevanju. Glede na odgovore 

anketirancev (slika 9) so na osebna pojmovanja o učenju in poučevanju anketiranih 

vzgojiteljev najbolj vplivale njihove lastne pedagoške in delovne izkušnje (na 92,9 % 

anketirancev), osebne življenjske izkušnje (na 95,7 % anketirancev), njihove lastne izkušnje s 

timskim delom (na 91,4 % anketirancev), izmenjava znanja in izkušenj s kolegi (na 81,4 % 

anketirancev), strokovno znanje dobljeno izven študija (na 74,3 % anketirancev), njihovo 

lastno družinsko življenje (na 84,2 % anketirancev), njihovi lastni starši (na 70 % 

anketirancev) in napake (na 78,6 % anketirancev). Poleg že omenjenih dejavnikov vplivanja 

na osebna pojmovanja vzgojiteljev je na osebna pojmovanja vplivalo ali zelo vplivalo tudi 

strokovno znanje, ki so ga pridobili med študijem (na 60 % anketirancev), samostojno branje 

strokovne literature (na 62,9 % anketirancev), standardi in cilji znanja v učnem načrtu (na 

54,9 % anketirancev) ter seminarji strokovnega izobraževanja (na 61,4 % anketirancev).  

  



 
 

 

Slika 9: Dejavniki vplivanja na osebna pojmovanja 

Na osebna pojmovanja vzgojiteljev 

anketirancev), ki pa so vplival ali

Lastni srednješolski učitelji so delno vplivali na osebna pojmovanja polovice anketirancev

osebna pojmovanja 38,6 % anketirancev pa srednješolski u

vplival. Lastni fakultetni učitelj

omenjen dejavnik je vplival ali

Sodelovanje v aktivih učiteljev je delno vplivalo na osebna pojmovanja polovice anketirancev 

in mediji (tisk, TV, internet) 
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Dejavniki vplivanja na osebna pojmovanja vzgojiteljev (v ƒ %)  

sebna pojmovanja vzgojiteljev  so delno vplivali vodstveni delavci (

ki pa so vplival ali zelo vplivali na osebna pojmovanja 35,7 % anketirancev. 

so delno vplivali na osebna pojmovanja polovice anketirancev

osebna pojmovanja 38,6 % anketirancev pa srednješolski učitelji niso vplival 

čitelji so delno vplivali na osebna pojmovanja 31,4 % anke

omenjen dejavnik je vplival ali zelo vplival na osebna pojmovanja 44,7 % anketirancev. 

iteljev je delno vplivalo na osebna pojmovanja polovice anketirancev 

in mediji (tisk, TV, internet) so delno vplivali na osebna pojmovanja 42,9 % anketirancev,

 

so delno vplivali vodstveni delavci (na 44,3 % 

35,7 % anketirancev. 

so delno vplivali na osebna pojmovanja polovice anketirancev, na 

vplival ali niso nikakor 

i so delno vplivali na osebna pojmovanja 31,4 % anketirancev, 

pojmovanja 44,7 % anketirancev. 

iteljev je delno vplivalo na osebna pojmovanja polovice anketirancev 

42,9 % anketirancev, 
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omenjen dejavnik (mediji) je vplival ali zelo vplival na osebna pojmovanja 35,7 % 

anketirancev. Poleg navedenih dejavnikov je na osebna pojmovanja vzgojiteljev delno 

vplivalo (20 % anketirancev) tudi sodelovanje z učitelji z drugih šol, na osebna pojmovanja 

32,9 % anketirancev  sodelovanje z učitelji z drugih šol ni vplivalo, na osebna pojmovanja 

32,9 % anketirancev pa je sodelovanje vplivalo. Dejavnik, ki po mnenju anketiranih 

vzgojiteljev ni vplival na osebna pojmovanja vzgojiteljev so njihovi lastni osnovnošolski 

učitelji; tako je menilo 60 % anketirancev.  

Glede na dobljene rezultate so na osebna pojmovanja o učenju in poučevanju otrok v vrtcu, ki 

jih imajo anketirani vzgojitelji, najbolj vplivale njihove lastne pedagoške in delovne izkušnje. 

Na njihova osebna pojmovanja so v veliki meri vplivale tudi osebne življenjske izkušnje, 

timsko delo in pa tudi družinsko življenje, osebne napake ter starši. Rezultati nakazujejo, da 

vzgojitelji predšolskih otrok osebna pojmovanja oblikujejo ob lastnih življenjskih izkušnjah in 

napakah, zato potrebujejo veliko pedagoške prakse in izkušenj tudi že med študijem.  

 

5.2. Izvajanje  učenja in poučevanja, didaktičnih pristopov, oblik in metod dela v 
vrtcu  
 

Slika 10 prikazuje, oblike učenja, ki se jih anketirani vzgojitelji predšolskih otrok 

najpogosteje poslužujejo pri delu z otroki v vrtcu. Anketiranci so se morali v odgovarjanju na 

omenjeno raziskovalno vprašanje na pet-stopenjski ocenjevalni lestvici opredeliti o tem, 

katere oblike učenja uvajajo pri svojem delu najmanj ali najbolj pogosto oz. katere nikoli (1 – 

nikoli …, 5 – zelo pogosto). Ena od navedenih oblik učenja, ki jo anketirani vzgojitelji najbolj 

pogosto uvajajo v svoje delo, je ustvarjalno učenje, pri čemer vzgojitelj spodbuja otroke k 

iskanju novih rešitev. Prav vsi anketiranci to obliko uvaja v svoje delo pogosto ali zelo 

pogosto. Naslednja oblika učenja, ki jo anketiranci pogosto ali zelo pogosto uvajajo v svoje 

delo (kar 94,3 % anketirancev) je učenje z reševanjem problemov. Le 5,7 % anketirancev to 

obliko učenja v svoje delo uvaja le občasno. 



 
 

 

Slika 10: Oblike učenja v vrtcu (v 

Poleg omenjenih oblik učenja v svoje delo anketiranci pogosto ali zelo pogosto uvajajo še 

naslednje oblike učenja: učenje s po

posnemanjem (71,4 % anketirancev). V svoje delo 57 % anketirancev pogosto 

pogosto uvaja še učenje kot pridobivanje novih pojmov, izrazov, pravil in zakonitosti (otrok 

se uči kaj sme in kaj ne), 15,7 % anketirancev pa to obliko u

Manj pogosto ali skoraj nikoli

instrumentalnim pogojevanjem, kjer otrokovo vedenje usmerjamo s pohvalo ali kaznijo 

oblike se občasno poslužuje 41 % anketirancev, 37 % anketirancev jo v svoje delo uvaja 

pogosto ali zelo pogosto, približno 22 % anketirancev jo v svoje delo ne uvaja nikoli ali skoraj 

nikoli. Skoraj nikoli ali nikoli pa anketirani vzgojitelji v svoje delo n

učenje, kjer se od otroka pričakuje, da si zapomni 

to obliko učenja v svoje delo nikoli ne uvaja kar 77,2 % anketirancev, le 

15,7 % anketirancev jo uvaja ob
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enja v vrtcu (v ƒ %) 

čenja v svoje delo anketiranci pogosto ali zelo pogosto uvajajo še 

čenje s poskusi in napakami (kar 87,1 % anketirancev) in u

posnemanjem (71,4 % anketirancev). V svoje delo 57 % anketirancev pogosto 

enje kot pridobivanje novih pojmov, izrazov, pravil in zakonitosti (otrok 

), 15,7 % anketirancev pa to obliko učenja v svoje delo uvaja ob

anj pogosto ali skoraj nikoli v svoje delo anketirani vzgojitelji uvajajo uč

instrumentalnim pogojevanjem, kjer otrokovo vedenje usmerjamo s pohvalo ali kaznijo 

asno poslužuje 41 % anketirancev, 37 % anketirancev jo v svoje delo uvaja 

pogosto ali zelo pogosto, približno 22 % anketirancev jo v svoje delo ne uvaja nikoli ali skoraj 

Skoraj nikoli ali nikoli pa anketirani vzgojitelji v svoje delo ne uvajajo asociativno 

čakuje, da si zapomni čim več povedanega (izštevanke, pesmice) 

v svoje delo nikoli ne uvaja kar 77,2 % anketirancev, le 

jo uvaja občasno.  

 

enja v svoje delo anketiranci pogosto ali zelo pogosto uvajajo še 

skusi in napakami (kar 87,1 % anketirancev) in učenje s 

posnemanjem (71,4 % anketirancev). V svoje delo 57 % anketirancev pogosto ali zelo 

enje kot pridobivanje novih pojmov, izrazov, pravil in zakonitosti (otrok 

enja v svoje delo uvaja občasno. 

učenje s pozitivnim 

instrumentalnim pogojevanjem, kjer otrokovo vedenje usmerjamo s pohvalo ali kaznijo – te 

asno poslužuje 41 % anketirancev, 37 % anketirancev jo v svoje delo uvaja 

pogosto ali zelo pogosto, približno 22 % anketirancev jo v svoje delo ne uvaja nikoli ali skoraj 

e uvajajo asociativno 

 povedanega (izštevanke, pesmice) - 

v svoje delo nikoli ne uvaja kar 77,2 % anketirancev, le  



 
 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da anketirani vzgojitelji v svoje delo uvajajo 

višje, nove oblike učenja (problemsko u

katerih se je vloga otroka bistveno spremenila:

Oblike učenja se med seboj razlikujejo

pomembno, da vzgojitelj pozna razlike med 

pogoji so za posamezne oblike potrebni ter,

učenja nadgradijo nižje oblike

(Marentič Požarnik, 2000, str. 32

osredotoči na razvojno stopnjo otrok, saj

starostnem obdobju kot v drugem starostnem obdobju

prilagodi glede na starost in razvojno stopnjo otroka

vzgojitelja. 

Slika 11 prikazuje odgovore anketiranih vzgojiteljev, ki so na pet

lestvici opredelili, katerih nač

pri svojem delu in kako pogosto 

otroki v vrtcu.  

Slika 11: Načini  poučevanja oz. 
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ltatov lahko sklepamo, da anketirani vzgojitelji v svoje delo uvajajo 

enja (problemsko učenje, ustvarjalno učenje, raziskovalno u

loga otroka bistveno spremenila: otroci so bolj aktivni, več delajo samostojno.

enja se med seboj razlikujejo glede na kognitivne procese, ki jih vklju

, da vzgojitelj pozna razlike med njimi. Zlasti je pomembno, da pozna, kakšni

so za posamezne oblike potrebni ter, kako jih lahko uvajamo in razvijamo

gradijo nižje oblike učenja in učenje višjih oblik brez nižjih oblik

 Požarnik, 2000, str. 32–33). Pomembno je, da se vzgojitelj pri oblikah u

i na razvojno stopnjo otrok, saj npr. ne more uvajati istih oblik u

starostnem obdobju kot v drugem starostnem obdobju. Pomembno je, da

prilagodi glede na starost in razvojno stopnjo otroka, v skladu s tem se spreminja t

re anketiranih vzgojiteljev, ki so na pet-stopenjski

, katerih načinov poučevanja oz. izvajanja pedagoškega dela

in kako pogosto se poslužujejo teh načinov poučevanja 

oz. izvajanja pedagoškega dela (v ƒ %)  

 

ltatov lahko sklepamo, da anketirani vzgojitelji v svoje delo uvajajo 

enje, raziskovalno učenje), pri 

otroci so bolj aktivni, več delajo samostojno. 

glede na kognitivne procese, ki jih vključujejo, zato je 

Zlasti je pomembno, da pozna, kakšni 

vijamo. Višje oblike 

nižjih oblik ne more potekati 

33). Pomembno je, da se vzgojitelj pri oblikah učenja 

ore uvajati istih oblik učenja v prvem 

. Pomembno je, da te oblike učenja 

, v skladu s tem se spreminja tudi vloga 

stopenjski ocenjevalni 

evanja oz. izvajanja pedagoškega dela s poslužujejo 

evanja pri svojem delu z 
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Več kot 95 % anketiranih vzgojiteljev se pri svojem delu najpogosteje poslužuje načina 

poučevanja, kjer vzgojitelj pri otrocih oblikuje ali razvija njihove sposobnosti in spretnosti, 

npr. z demonstracijo, vajo. Več kot 92 % anketirancev  prav tako pogosto ali zelo pogosto pri 

svojem delu spodbuja vsestranski razvoj otrok, tako da jim  priskrbi ustrezne vire, spodbude 

in izkušnje (otrok dela samostojno). Tudi ostali dve vrsti poučevanja anketiranci v svoje delo 

uvajajo pogosto ali zelo pogosto, 87 % anketirancev na otroke prenaša že izdelane različne 

vsebine. Več kot 88 % anketirancev pogosto ali zelo pogosto vodi otroke pri samostojnem 

spoznavanju sveta, občasno le 11 % anketirancev. Glede na dobljene rezultate lahko 

sklepamo, da večina anketirancev pri svojem delu v vrtcu uvaja bolj aktivne oblike 

pedagoškega dela. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepam, da se vzgojitelji predšolskih 

otrok v svojih pojmovanjih učenja in poučevanja odmikajo od transmisijskega modela oz. od 

pojmovanja poučevanja kot prenašanja znanja k pojmovanju poučevanja kot ustvarjanju 

situacij za odkrivanje in samostojno izgrajevanje znanja, od učenja, usmerjenega na kopičenje 

znanja in rezultatov, k učenju kot procesu. To je spodbudno, da naj bi bil smisel poučevanja 

pomagati in spodbuditi otroke k čim bolj ustvarjalnemu in samostojnemu učenju.  

Slika 12 prikazuje odgovore anketirancev, kjer so na pet-stopenjski ocenjevalni lestvici 

anketiranci odgovarjali, katerih pristopov oz. metod in oblik dela se nikoli ali zelo pogosto 

poslužujejo pri izvajanju dejavnosti v vrtcu. 

 



 
 

 

Slika 12: Didaktični/metodični pristopi, oblike in metode dela 

Med oblikami in metodami dela, ki se jih anketirani vzgojitelji v vrtcu poslužujejo pogosto ali 

zelo pogosto, so metode dela, kjer se otroci u

anketirancev), na podlagi opazovanja (82,9 % anketirancev), ko samostojno razisku

% anketirancev), delajo s slikami (72,9 % anketirancev), se u

(91,4 % anketirancev), se učijo na podlagi lastnih ugotovitev (84,2 % anketirancev) in obliko 

dela, kjer otroci delajo v skupinah

metod dela, ki se jih anketirani vzgojitelji poslužujejo naj

metode dela, ki se jih vzgojitelji poslužujejo ob

kjer otroci delajo individualno

anketirancev pogosto ali zelo pogosto

učijo ob izdelavi plakata se 48,6 % anketirancev 

pogosto ali zelo pogosto. Metode dela kjer

se 28,6 % anketirancev poslužuje 
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čni pristopi, oblike in metode dela v vrtcu (v ƒ %)

ikami in metodami dela, ki se jih anketirani vzgojitelji v vrtcu poslužujejo pogosto ali 

so metode dela, kjer se otroci učijo na podlagi svojih izkušenj (88,6 % 

anketirancev), na podlagi opazovanja (82,9 % anketirancev), ko samostojno razisku

s slikami (72,9 % anketirancev), se učijo s samostojnim ustvarjanjem 

čijo na podlagi lastnih ugotovitev (84,2 % anketirancev) in obliko 

dela, kjer otroci delajo v skupinah (85,7 % anketirancev). Slika 12 poleg navedenih oblik in 

metod dela, ki se jih anketirani vzgojitelji poslužujejo najpogosteje, prikazuje še 

jitelji poslužujejo občasno , pogosto ali zelo pogosto. 

otroci delajo individualno se 38,6 % anketirancev poslužuje obč

zelo pogosto pri svojem delu v vrtcu. Metode dela, kjer se ot

48,6 % anketirancev poslužuje občasno in 37,1 % 

o. Metode dela kjer se otroci učijo ob poslušanju vzgojiteljeve razlage 

poslužuje občasno in 55,7 % anketirancev pogosto ali

 

%) 

ikami in metodami dela, ki se jih anketirani vzgojitelji v vrtcu poslužujejo pogosto ali 

ijo na podlagi svojih izkušenj (88,6 % 

anketirancev), na podlagi opazovanja (82,9 % anketirancev), ko samostojno raziskujejo (98,6 

ijo s samostojnim ustvarjanjem 

ijo na podlagi lastnih ugotovitev (84,2 % anketirancev) in obliko 

poleg navedenih oblik in 

pogosteje, prikazuje še oblike in 

zelo pogosto. Obliko dela, 

občasno in 47,2 % 

etode dela, kjer se otroci 

asno in 37,1 % anketirancev 

slušanju vzgojiteljeve razlage 

55,7 % anketirancev pogosto ali zelo pogosto. 
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Metode dela kjer se otroci učijo na podlagi medsebojnega razgovora se občasno poslužuje 

44,3 % anketirancev in 45,7 % anketirancev pogosto ali zelo pogosto. Metode dela kjer se 

otroci učijo ob izdelavi projekta pa se občasno poslužuje 24,3 % anketirancev in kar 65,7 % 

anketirancev pogosto ali zelo pogosto. Več kot polovica anketiranih vzgojiteljev se v vrtcu 

nikoli ali skoraj nikoli ne poslužuje dela v dvojicah, le občasno se te oblike dela poslužuje 

28,6 % anketirancev, 20 % anketirancev pa se te oblike dela poslužuje pogosto ali zelo 

pogosto.  

Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da se večina anketiranih vzgojiteljev najpogosteje 

poslužuje oblik in metod dela, kjer so otroci bolj aktivni in samostojni pri učenju ter 

pridobivanju znanja. Otroci v večini primerov do novega znanja pridejo z raziskovanjem, z 

izdelavo projektov in ustvarjalnim delom ter delom po skupinah in z medsebojnim 

sodelovanjem. Še vedno pa se kar velik odstotek anketiranih vzgojiteljev poslužuje metod 

dela, kjer se otroci učijo ob poslušanju vzgojiteljeve razlage. M. Pečar in A. Velkavrh (v 

Polak, 2008, str. 14) poudarjata, da se je z novimi didaktičnimi sistemi, ki temeljijo na 

konstruktivističnem pristopu, kot so npr. projektno delo, integrirano delo, izkustveno učenje, 

problemski pouk, raziskovalni pouk, eksperimentiranje in sodelovalno učenje, vloga otrok 

bistveno spremenila. Več delajo samostojno in z različnimi viri, sodelujejo drug z drugim, 

predstavljajo in utemeljujejo svoje zamisli, kritično presojajo svoje delo in delo sošolcev ter 

sošolk. S takšnimi načini dela je pospešeno doseganje spoznavnih, čustvenih in socialnih 

ciljev oz. vsestranski razvoj otrok. 

5.3. Upoštevanje načela aktivnega učenja v vrtcu 

 

V delu raziskave sem se osredotočila še na načelo aktivnega učenja otrok, ki je opredeljeno 

kot načelo tudi v Kurikulumu za vrtce (1999). Iz dosedanjih ugotovitev lahko sklepamo, da so 

osebna pojmovanja anketiranih vzgojiteljev o učenju otrok v vrtcu dokaj usmerjena k 

aktivnemu učenju otrok. Osebna pojmovanja anketirancev s področja pojmovanj učenja 

nakazujejo premik od tradicionalnega učenja h konstruktivističnemu pojmovanju, ki poudarja 

aktivno učenje otrok.  



 
 

 

Slika 13: Razumevanje načela aktivnega u

Vsak posameznik svoje znanje gradi v procesu raziskovanja in odkrivanja, ko z aktivnim 

delovanjem v praktičnih situacijah predhod

Pozornost je usmerjena v načine pridobivanja vsebin (znanja), uporabo vsebin in pridobivanje 

različnih spretnosti (Polak, 2008, str. 15

razumejo načelo aktivnega učenja. Anketiranci so (s

razumeli načelo aktivnega učenja kot spodbujanje otroka pri raziskovanju, eksperimentiranju 

in iskanju odgovorov, vodenju preko vprašanj k odgovorom in podajanju razlage le, ko je ta 

potrebna. Le 20 % anketirancev na

odgovorov na vprašanja brez vzgojiteljeve pomo

Glede na odstotek razumevanja na

dobro razumejo načelo aktivneg

poslužujejo pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti v vrtcu. Predvsem pa, da razumejo vlogo 

otroka v navedenem načelu, vlogi vzgojitelja pa se bomo še posvetili v nadaljevanju. 

V zvezi z aktivnim učenjem sem želela od anketirancev izvedeti tudi, 

različnih oblik aktivnega učenja (problemsko, raziskovalno in ustvarjalno u

zaznavajo kot prednosti in pomanjkljivosti.

značilnosti aktivnega učenja 

vzorec anketirancev vidi prednost aktivnega u
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čela aktivnega učenja v vrtcu (v ƒ%)  

Vsak posameznik svoje znanje gradi v procesu raziskovanja in odkrivanja, ko z aktivnim 

nih situacijah predhodne izkušnje in znanja preoblikuje in reorganizira. 

čine pridobivanja vsebin (znanja), uporabo vsebin in pridobivanje 

nih spretnosti (Polak, 2008, str. 15–16). Zanimalo nas je, kako vzgojitelji v vrtcu 

čenja. Anketiranci so (slika 13) v veliki večini (80 % anketiranih) 

čenja kot spodbujanje otroka pri raziskovanju, eksperimentiranju 

in iskanju odgovorov, vodenju preko vprašanj k odgovorom in podajanju razlage le, ko je ta 

potrebna. Le 20 % anketirancev načelo aktivnega učenja razume kot otrokovo od

brez vzgojiteljeve pomoči.  

Glede na odstotek razumevanja načela aktivnega učenja sklepam, da anketirani vzgojitelji 

elo aktivnega učenja ter se ga glede na prejšnje ugotovitve tudi pogosto 

rtovanju in izvajanju dejavnosti v vrtcu. Predvsem pa, da razumejo vlogo 

elu, vlogi vzgojitelja pa se bomo še posvetili v nadaljevanju. 

enjem sem želela od anketirancev izvedeti tudi, katere od zna

čenja (problemsko, raziskovalno in ustvarjalno uč

zaznavajo kot prednosti in pomanjkljivosti. Anketirani vzgojitelji (slika 14) so  ve

 zaznali kot prednosti, razen v primeru dveh trditev. C

vzorec anketirancev vidi prednost aktivnega učenja v tem, da otroci pridobijo neposredne 

 

Vsak posameznik svoje znanje gradi v procesu raziskovanja in odkrivanja, ko z aktivnim 

ne izkušnje in znanja preoblikuje in reorganizira. 

ine pridobivanja vsebin (znanja), uporabo vsebin in pridobivanje 

16). Zanimalo nas je, kako vzgojitelji v vrtcu 

čini (80 % anketiranih) 

enja kot spodbujanje otroka pri raziskovanju, eksperimentiranju 

in iskanju odgovorov, vodenju preko vprašanj k odgovorom in podajanju razlage le, ko je ta 

enja razume kot otrokovo odkrivanje 

enja sklepam, da anketirani vzgojitelji 

enja ter se ga glede na prejšnje ugotovitve tudi pogosto 

rtovanju in izvajanju dejavnosti v vrtcu. Predvsem pa, da razumejo vlogo 

elu, vlogi vzgojitelja pa se bomo še posvetili v nadaljevanju.  

katere od značilnosti 

enja (problemsko, raziskovalno in ustvarjalno učenje), anketiranci 

Anketirani vzgojitelji (slika 14) so  večino 

v primeru dveh trditev. Celoten 

enja v tem, da otroci pridobijo neposredne 



 
 

 

izkušnje, so bolj samostojni in da se med otroci oblikuje bogata interakcij

anketirancev (od 92,9 % do 98,6 %) kot prednost pri aktivnem u

učijo strategij reševanja problemov, da je znanje otrok trajnejše, da otroci samostojno 

razmišljajo in iščejo rešitve, poleg tega pa se med vzgojit

interakcija. Kot pomanjkljivost pri aktivnem u

usvajanja znanja daljši (82,9 %  oz. 58 anketirancev), 12 anketirancev pa to vidi kot prednost. 

Kot pomanjkljivost so v veliki ve

in materialov (77,1 % oz. 54 anketirancev), 16 anketirancev pa 

Slika 14: Pomanjkljivosti in prednosti aktivnega u

Dobljeni rezultati me ne presene

bila le, da večjo količino pripomo

vidim to bolj kot prednost aktivnega u

eksperimentiranju in razpolaganju z razli

različne spretnosti. Strinjam se lahko, da 

vzame veliko časa, vendar pa je to del njihove službe in imajo 

načrtovanja. Strinjam pa se 

trajajoč proces usvajanja znanja opredelili kot prednost. Menim, da 

od nas zahteva večjo pripravljenost
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izkušnje, so bolj samostojni in da se med otroci oblikuje bogata interakcij

anketirancev (od 92,9 % do 98,6 %) kot prednost pri aktivnem učenju vidi tudi, da se otroci 

ijo strategij reševanja problemov, da je znanje otrok trajnejše, da otroci samostojno 

ejo rešitve, poleg tega pa se med vzgojiteljem ter otrokom oblikuje bogata 

interakcija. Kot pomanjkljivost pri aktivnem učenju so anketiranci opredelili, da je proces 

usvajanja znanja daljši (82,9 %  oz. 58 anketirancev), 12 anketirancev pa to vidi kot prednost. 

Kot pomanjkljivost so v veliki večini opredelili še, da je za učenje potrebnih

in materialov (77,1 % oz. 54 anketirancev), 16 anketirancev pa prav to vidi kot prednost. 

: Pomanjkljivosti in prednosti aktivnega učenja (v ƒ %) 

tati me ne presenečajo, saj sem pričakovala takšne odgovore. Presene

ino pripomočkov in materialov zaznavajo kot pomanjkljivost

kot prednost aktivnega učenja. Osebno menim, da se otroci ob uporabi, 

perimentiranju in razpolaganju z različnim pripomočki in materiali u

Strinjam se lahko, da vzgojiteljem priprava pripomoč

asa, vendar pa je to del njihove službe in imajo temu sistemsko

 tudi s tistimi anketiranci, ki so aktivno uč

 proces usvajanja znanja opredelili kot prednost. Menim, da če učenje traja dalj 

jo pripravljenost, to nikakor ni pomanjkljivost, ampak tudi prednost; 

izkušnje, so bolj samostojni in da se med otroci oblikuje bogata interakcija. Velika večina 

enju vidi tudi, da se otroci 

ijo strategij reševanja problemov, da je znanje otrok trajnejše, da otroci samostojno 

eljem ter otrokom oblikuje bogata 

enju so anketiranci opredelili, da je proces 

usvajanja znanja daljši (82,9 %  oz. 58 anketirancev), 12 anketirancev pa to vidi kot prednost. 

enje potrebnih več pripomočkov 

to vidi kot prednost.  

 

akovala takšne odgovore. Presenečena sem 

kov in materialov zaznavajo kot pomanjkljivost, saj sama 

, da se otroci ob uporabi, 

ki in materiali učijo in razvijajo 

vzgojiteljem priprava pripomočkov in materialov 

temu sistemsko namenjen čas 

, ki so aktivno učenje kot dalj časa 

čenje traja dalj časa in 

ampak tudi prednost; to 



 
 

 

lahko pomeni trajnejše znanje

področjih in na osnovi različ

odgovorov in novih spretnosti s

v nadaljnjih procesih učenja.  

5.3.1.  Zagotavljanje spodbudnega okolja za aktivno u
 

V procesu aktivnega učenja veliko vlogo igrata spodbudno okolje in vloga vzgojitelja. Slika 

15 in Slika 16 prikazujeta, kako so anketirani vzgojitelji odgovorili na vprašanji, kako na 

učenje otroka vpliva spodbudno okolje ter

otrok v vrtcu oz. pri zagotavljanju in

Slika 15: Zagotavljanje spodbudnega okolja v vrtcu (v 

Več kot polovica anketirancev (62,2 %) je vpl

katerem otrok odkriva in raziskuje z vsemi 

Poleg že navedenega odgovora pa je preostanek anketirancev (35,6 %) vpliv spodbudnega 

okolja opredelilo z navedbo, da v u

sam izbira materiale in se odlo

okolju otrok dejavnosti izbira sam, vendar mu zanimanje za dejavnosti kmalu upada, se strinja 

2,2% anketirancev. Med ponujenimi odgovori je bila še navedba, da je v u
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pomeni trajnejše znanje, osvojeno na ravni razumevanja, otrokov 

in na osnovi različnih procesov, preko katerih je prišel do kon

odgovorov in novih spretnosti sam. Ta si bolje zapomni in jih lahko samostojno

 

.3.1.  Zagotavljanje spodbudnega okolja za aktivno učenje in vloga vzgojitelja

enja veliko vlogo igrata spodbudno okolje in vloga vzgojitelja. Slika 

5 in Slika 16 prikazujeta, kako so anketirani vzgojitelji odgovorili na vprašanji, kako na 

troka vpliva spodbudno okolje ter  kako razumejo svojo vlogo pri 

otrok v vrtcu oz. pri zagotavljanju in ustvarjanju spodbudnega okolja za učen

Zagotavljanje spodbudnega okolja v vrtcu (v ƒ %)  

 kot polovica anketirancev (62,2 %) je vpliv spodbudnega okolja opredelila

katerem otrok odkriva in raziskuje z vsemi čutili, preoblikuje materiale 

Poleg že navedenega odgovora pa je preostanek anketirancev (35,6 %) vpliv spodbudnega 

okolja opredelilo z navedbo, da v učno spodbudnem okolju otrok daje pobude za dejavnosti, 

sam izbira materiale in se odloča, kaj z njimi početi. Z navedbo, da v u

okolju otrok dejavnosti izbira sam, vendar mu zanimanje za dejavnosti kmalu upada, se strinja 

2,2% anketirancev. Med ponujenimi odgovori je bila še navedba, da je v u

 razvoj na različnih 

, preko katerih je prišel do končnih spoznanj, 

samostojno uporablja tudi 

enje in vloga vzgojitelja 

enja veliko vlogo igrata spodbudno okolje in vloga vzgojitelja. Slika 

5 in Slika 16 prikazujeta, kako so anketirani vzgojitelji odgovorili na vprašanji, kako na 

kako razumejo svojo vlogo pri procesu učenja 

ustvarjanju spodbudnega okolja za učenje.  

 

iv spodbudnega okolja opredelila kot okolje, v 

utili, preoblikuje materiale in jih kombinira. 

Poleg že navedenega odgovora pa je preostanek anketirancev (35,6 %) vpliv spodbudnega 

no spodbudnem okolju otrok daje pobude za dejavnosti, 

bo, da v učno spodbudnem 

okolju otrok dejavnosti izbira sam, vendar mu zanimanje za dejavnosti kmalu upada, se strinja 

2,2% anketirancev. Med ponujenimi odgovori je bila še navedba, da je v učno spodbudnem 



 
 

 

okolju otrok pasiven, izbiro materialov prepusti v

pa je po pričakovanjih ni izbral nih

Glede na odstotek anketiranih vzgojiteljev, ki so v anketnem vpr

otrok v učno spodbudnem okolju 

kaj z njimi početi ali odgovor d) otrok v u

vsemi čutili, preoblikuje materiale in jih kombinira, menim, da se zavedajo, kaj pomeni 

spodbudno okolje in kako to okolje vpliva na u

spodbudnem okolju socialen, interaktiven odnos, je spodbudno medosebno ozra

pomena za aktivno učenje. Pomembno je, da se lahko otroci ukvarjajo in igrajo z ljudmi in 

materiali brez strahu, tesnobe, naveli

je aktivno učenje osnovno sredstvo

socialnega, čustvenega, intelektualnega in telesnega razvoja. Pri uresni

podpora odraslega  velik pomen (Hohmann in Weikert, 2005). 

Slika 16: Vloga vzgojitelja pri aktivnem u
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okolju otrok pasiven, izbiro materialov prepusti vzgojiteljici, se ne vključuje v dejavnosti, ki 

ni izbral nihče od anketiranih. 

Glede na odstotek anketiranih vzgojiteljev, ki so v anketnem vprašalniku izbrali odgovor a) 

no spodbudnem okolju  daje pobude za dejavnosti, izbira materiale sam in se odlo

eti ali odgovor d) otrok v učno spodbudnem okolju odkriva in raziskuje z 

utili, preoblikuje materiale in jih kombinira, menim, da se zavedajo, kaj pomeni 

spodbudno okolje in kako to okolje vpliva na učenje otroka. Ker je u

spodbudnem okolju socialen, interaktiven odnos, je spodbudno medosebno ozra

Pomembno je, da se lahko otroci ukvarjajo in igrajo z ljudmi in 

materiali brez strahu, tesnobe, naveličanosti in zapostavljenosti. V učno spodbudnem okolju 

enje osnovno sredstvo, s katerim otroci konstruirajo znanje na podro

ustvenega, intelektualnega in telesnega razvoja. Pri uresničevanju vsega tega ima

en (Hohmann in Weikert, 2005).  

: Vloga vzgojitelja pri aktivnem učenju (v ƒ %) 

zgojiteljici, se ne vključuje v dejavnosti, ki 

ašalniku izbrali odgovor a) 

ira materiale sam in se odloča 

odkriva in raziskuje z 

utili, preoblikuje materiale in jih kombinira, menim, da se zavedajo, kaj pomeni 

Ker je učenje v učno 

spodbudnem okolju socialen, interaktiven odnos, je spodbudno medosebno ozračje bistvenega 

Pomembno je, da se lahko otroci ukvarjajo in igrajo z ljudmi in 

čno spodbudnem okolju 

s katerim otroci konstruirajo znanje na področju 

čevanju vsega tega ima 
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V raziskavi sem proučevala tudi vlogo vzgojitelja (slika 16) v procesu aktivnega učenja in 

ustvarjanju spodbudnega okolja za otrokovo aktivno učenje. Anketiranci so na pet-stopenjski 

lestvici ocenili svoje strinjanje ali nestrinjanje z opisano vlogo vzgojitelja. Z odgovorom, kjer 

je vloga vzgojitelja v procesu učenja otrokom posredovati novo znanje in informacije ter 

priskrbeti vrsto materialov, s katerimi se ti lahko igrajo, se strinja ali popolnoma strinja kar 

78,5 % anketirancev, 11,4 % anketirancev se s trditvijo delno strinja. S trditvijo, da je vloga 

vzgojitelja otrokom zagotoviti bogato in spodbudno okolje, v katerem se otroci sami učijo, 

kjer vzgojitelj prisluhne razmišljanju otrok in ga spodbuja, pa se strinja ali popolnoma strinja 

več kot 94 % anketirancev. Z prej navedeno trditvijo se delno strinja le 5,7 % anketirancev. S 

trditvijo, da je vloga vzgojitelja otroke voditi v procesu raziskovanja in jim pomagati, da 

postopoma obvladajo tisto, česar sami še ne razumejo ter spodbujati otroka, da stvari naredi 

sam, pa se strinja ali popolnoma strinja kar 88,6 % anketirancev. Z navedeno trditvijo se 

delno strinja 11,4 % anketirancev.  

Menim, da lahko na podlagi rezultatov sklenemo, da se večina vzgojiteljev zaveda 

pomembnosti svoje vloge v procesu učenja in zagotavljanja ter ustvarjanja spodbudnega 

okolja, kjer se otrok lahko aktivno uči in razvija. Nobena od navedenih opisov vlog ni 

napačna, le med seboj se nadgrajujejo iz nižje na višjo raven. Vzgojitelji tako zagovarjajo 

konstruktivistični pogled na učenje, kjer ima spodbudno okolje prednost pred tradicionalnim 

učenjem in poučevanjem. Vzgojitelj vodi otroke v procesu raziskovanja (učenja), da 

postopoma obvladajo tisto, kar sami še ne zmorejo. Hohmann in Weikart (2005) trdita, da 

spodbudno učno ozračje prevladuje v takem okolju, v katerem si otroci in odrasli delimo 

vodenje poučevanja oz. učnega procesa. V takem ozračju odrasli skrbimo za učinkovito 

ravnovesje med svobodo  in mejami. Menita, da odrasli ustvarjamo urejeno okolje, tako da je 

spodbujen širok obseg otrokovih interesov, se otrokom pridružujemo kot partnerji, ki se 

resnično zanimamo in ki pozorno opazujemo, poslušamo in se z njimi pogovarjamo ter 

delamo. Otroke opogumljamo in jim pomagamo pri reševanju problemov, ki nastajajo čez 

dan. Otroci so v spodbudnem učnem okolju uspešni prav zaradi spodbudnega ozračja. Tudi 

M. Batistič Zorec (2004) poudarja, da pri slovenskih vzgojiteljih vse bolj prevladuje »k otroku 

usmerjena« filozofija, kjer je potrebno izhajati iz otrokovih resničnih potreb, upoštevati otroka 

takega, kot je, ali pa izhajati iz otrokove »prave narave«.  
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6. ZAKLJUČKI IN USMERITVE 
 

V diplomskem delu sem raziskovala osebna pojmovanja vzgojiteljev predšolskih otrok o 

učenju in poučevanju otrok v vrtcu. Zanimalo me je, katerih oblik učenja se vzgojitelji 

poslužujejo, kakšne načine poučevanja imajo, katerih oblik in metod dela se poslužujejo, kaj 

za njih pomeni aktivno učenje in če se poslužujejo aktivnega učenja, kaj je spodbudno okolje 

in kakšno je njihovo razumevanje vloge vzgojitelja v procesu aktivnega učenja in poučevanja. 

Na osnovi majhnega vzorca anketirancev dobljene rezultate in ugotovitve težko posplošimo 

na celotno populacijo vzgojiteljev po Sloveniji, menim pa, da se osebna pojmovanja 

vzgojiteljev zaradi številnih sprememb na področju vzgoje in izobraževanja ter stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja, usposabljanja  in izobraževanja, dodiplomskega praktičnega 

usposabljanja in drugih stališč in pričakovanj staršev otrok v vrtcu, nenehno preoblikujejo in 

spreminjajo.  

V raziskavi sem ugotovila, da se pojmovanja učenja in poučevanja vzgojiteljev spreminjajo v 

želeni smeri, tj. od nižjih osebnih pojmovanj k višjim ravnem osebnih pojmovanj, od 

tradicionalnega modela učenja in poučevanja k sodobnim modelom pedagoškega dela. 

Osebna pojmovanja se torej oblikujejo in spreminjajo v smeri pojmovanj na višjih kognitivnih 

ravneh, v smeri širših opredelitev učenja in poučevanja, od le kopičenje znanja: od 

pojmovanja poučevanja kot prenašanja znanja k pojmovanju poučevanja kot ustvarjanja 

situacij za odkrivanje in izgrajevanje znanja, od učenja usmerjenega na kopičenje znanja in 

rezultatov k učenju kot procesu. Z novimi didaktičnimi sistemi, ki temeljijo na 

konstruktivističnem pristopu otrok v procesu učenja in poučevanja, dobiva otrok  aktivnejšo, 

pomembnejšo vlogo. Otroci so v procesu učenja in poučevanja bolj samostojni, sodelujejo 

drug z drugim, svoje znanje gradijo v procesu raziskovanja in odkrivanja, predhodna znanja 

preoblikuje in reorganizirajo, pridobivajo različne spretnosti. S takšnimi načini dela pa je 

pospešeno doseganje spoznavnih, čustvenih in socialnih ciljev oz. vsestranski razvoj otrok. 

Osebna pojmovanja vzgojiteljev usmerjajo njihovo pedagoško delo ter spreminjajo pedagoško 

prakso. Vzgojitelji torej spreminjajo svoje pristope, metode in oblike dela z otroki, torej 

spreminjajo in preoblikujejo osebna pojmovana s področja učenja in poučevanja otrok, se 

nagibajo k aktivnejšim oblikam poučevanja otrok ter se zrelo zavedajo svoje vloge v procesu 

poučevanja in otrokovega učenja. Po mnenju slovenskih avtorjev, ki so proučevali osebna 

pojmovanja in iz njih izgrajene subjektivne teorije pedagoških delavcev pa so spremembe 
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osebnih pojmovanj oz. subjektivnih teorij dolgotrajen in nikoli povsem zaključen proces 

(Batistič Zorec, 2004, Turnšek, 2008, Polak, 1997 itd.). 

Teoretična in empirična spoznanja v diplomskem delu mi bodo vsekakor pomagala pri 

nadaljnjem izobraževanju in delu v vrtcu. Na podlagi ugotovitev in spoznanj sem tudi sama 

oblikovala bolj jasna stališča, poglede in pa osebna pojmovanja o učenju ter poučevanju otrok 

v vrtcu, predvsem tudi o tem, kako snovati in izvajati dejavnosti, katerih pristopov, oblik in 

metod dela se posluževati. Sama se sedaj še bolj zavedam pomembnosti vloge vzgojitelja v 

celotnem procesu pedagoškega dela.  Ugotovitve raziskave lahko razširijo poglede in stališča 

tudi drugim vzgojiteljem  in vzgojiteljicam po Sloveniji, da oblikujejo osebna pojmovanja o 

učenju in poučevanju otrok v vrtcih v smeri višjih ravni ter na osnovi teh pojmovanj otroka 

aktivneje vključujejo v proces pedagoškega dela. Glede na svoje izkušnje iz prakse menim, da 

se vzgojitelji v vrtcu še vedno premalo poslužujejo aktivnega učenja otrok, kjer  bi otrok z 

raziskovanjem, projekti, eksperimentiranjem in odkrivanjem sam prišel do odgovorov in 

novega znanja ter aktivno sodeloval pri načrtovanju dnevne rutine v vrtcu. Izvedena raziskava 

je pokazala drugačne, boljše rezultate, kot sem pričakovala glede na pretekle izkušnje. 

Ob pisanju diplomskega dela in analizi rezultatov so se mi porajala različna vprašanja, 

predvsem, kaj in kako naj bi se otroci v vrtcu učili, ali dajemo v vrtcu prevelik poudarek 

učenju in premalo pozornosti otroški igri, ki je v bistvu ena pomembnejših oblik otrokovega 

učenja ter ali šola pričakuje od vrtca preveč, da bo otrok v šolo prišel že celostno pripravljen 

in izoblikovan za učenje in poučevanje. Veliko raziskav s tega področja je že bilo opravljenih, 

vsekakor pa bi se dalo na tem področju raziskati in odkriti še veliko, saj sta učenje in  

poučevanje zelo široki in spreminjajoči se področji, zato sta vseskozi aktualni za raziskovanje. 

Izmed različnih idej za nova raziskovalna vprašanja in raziskave, ki so se mi porajali med 

pisanjem diplomskega dela, naj izpostavim naslednjo: vsekakor bi bilo potrebno raziskati in 

narediti primerjavo mnenj vzgojiteljev v vrtcu in vzgojiteljev v 1. razredu osnovne šole o 

učenju in poučevanju v vrtcu in šoli ter kakšna so pričakovanja šole do vrtca glede 

pripravljenosti otroka na vstop v šolski sistem. V novih raziskavah bi posamezna vprašanja 

lahko oblikovala širše, bolj poglobljeno raziskati pa bi se dalo tudi področje aktivnega učenja 

oz. različnih vrst aktivnega učenja. Idej, odprtih vprašanj in nakazanih rešitev je še veliko …  
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8. PRILOGE 
 

Priloga 1: Anketni vprašalnik  

 
ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Uta Malnar študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in pod mentorstvom dr. Alenke 

Polak sodelujem v raziskavi »Osebna pojmovanja vzgojiteljev predšolskih otrok o učenju otrok v 

vrtcu«. Anketni vprašalnik je namenjen vzgojiteljem in vzgojiteljicam predšolskih otrok. Vprašalnik je 
anonimen, zbrani podatki pa bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Na anketni vprašalnik 
odgovarjate tako, da izberete in obkrožite enega izmed ponujenih odgovorov oziroma označite z  X v 
razpredelnici pri odgovoru, s katerim se strinjate.  

 
1. Spol (obkrožite):  M Ž 

 
2. Stopnja izobrazbe (obkrožite):  
 a) srednja 
 b) višja 
 c) visoka- strokovna 
 d) visoka-univerzitetna 
 e) bolonjski magisterij 
 f) znanstveni magisterij in doktorat 
 
3.  Smer izobrazbe (obkrožite): 
 a) učitelj razrednega pouka (dopišite razred): 
 b) učitelj predmetnega pouka (dopišite predmet):  
 c) SRP pedagog 
 d) socialni pedagog 
 e) pedagog (FF) 
 f) drugo (napišite):  
 
4. Delovna doba na področju vzgoje in izobraževanja (obkrožite):  
 a) do 3 leta 
 b) od 3 do 5 let 
 c) od 6 do 10 let 
 d) od 11 do 20 let 
 e) od 21 do 30 let 
 f) več kot 30 let  
 
5. Kako bi vi osebno (s svojimi besedami) opredelili UČENJE? (odprto vprašanje) 
 
 
 
 
6. Kako bi vi osebno (s svojimi besedami) opredelili POUČEVANJE OZ. PEDAGOŠKO DELO? 
(odprto vprašanje)  
 
 
  



 
 

50 
 

7. Kako vi osebno opredeljujete učenje otrok v vrtcu? Svoje strinjanje ocenite (označite z X) na  

5-stopenjski lestvici od 1 do 5. 

 1 
Se 
nikakor 
ne 
strinjam 

2 3 4 5 
Se 
popolnoma 
strinjam 

Učenje kot kopičenje določenih znanj (vzgojitelj »na obroke« posreduje 
določena znanja otroku), pridobivanje znanj, spretnosti in navad. 

     

Učenje kot proces, kjer otrok na novo samostojno konstruira znanje ter ga 
povezuje z že obstoječimi podatki, pojmi in pravili. 

     

Učenje kot izkušnja z abstraktnim razmišljanjem in posploševanjem ter 
spoznavanjem s čustvenim in socialnim področjem pri učenju. 

     

Učenje kot usmerjanje v prihodnost, predvidevanje in aktivno sodelovanje 
posameznikov, zastavljanje vprašanj problemov ter iskanje možnih rešitev. 

     

 

8. Kako razumete oziroma opredeljujete besedo učenje? Svoje strinjanje ocenite (označite z X) na  

5-stopenjski lestvici od 1 do 5. 

 1 
Se nikakor 
ne strinjam 

2 3 4 5 
Se 
popolnoma 
strinjam 

Kopičenje znanja (večanje  količine znanja, otroka naučiti čim več).      
Memoriranje (prenašanje znanja od vzgojitelja na otroka; spodbuditi, da 
si otrok čim več zapomni na pamet). 

     

Uporaba znanja (znanje otrok uporabi pri igri, dejavnostih itd.).      
Razumevanje znanja (otrok razume, kar se nauči in navaja primer).      
Videnje nečesa na drugačen način (otrok jasno izraža spremenjeno 
mišljenje o nečem in videnje nečesa na drugačen način). 

     

Spreminjanje osebnosti (otrok se ob osvojenem znanju razvija, oblikuje 
spremenjen pogled na stvari). 
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9. V preglednici označite, kateri od navedenih dejavnikov (vplivov) so po vašem mnenju prispevali k 
prej navedenim (vprašanja 5-8) osebnim pojmovanjem? Moč vpliva ocenite (označite z X) na  

5-stopenjski lestvici od  1 do 5. 

Dejavniki vplivanja na vaša  pojmovanja 1  
Ni vplivalo 

2 3 4 5  
Je zelo vplivalo 

lastne pedagoške/delovne izkušnje      
izmenjava znanja in izkušenj s kolegi      
vodstveni delavci       
strokovno znanje - dobljeno med študijem      
strokovno znanje - dobljeno izven študija      
osebne življenjske izkušnje      
lastni osnovnošolski učitelji      
lastni srednješolski učitelji      
lastni fakultetni učitelji      
lastno družinsko življenje      
lastni starši       
lastne napake       
lastne izkušnje s timskim delom      
samostojno branje strokovne  literature      
standardi in cilji znanja v učnem načrtu      
sodelovanje z učitelji z drugih šol      
sodelovanje v aktivu učiteljev      
seminarji strokovnega izobraževanja      
mediji (tisk, TV, internet …)      
drugo (lahko dopišete):      
drugo (lahko dopišete):      

 

10. Katere oblike učenja uvajate pri vašem delu z otroki v vrtcu? (označite z X) 

 1 
Nikoli 

2 3 4 5 
Zelo pogosto 

Učenje s pozitivnim instrumentalnim pogojevanjem (otrokovo vedenje 
usmerjamo s pohvalami in kaznimi). 

     

Učenje s posnemanjem (otrok posnema in prevzame vedenje ter ravnanje 
od odraslih in vrstnikov iz svoje socialne okolice). 

     

Učenje s poskusi in napakami (otroku dopuščam, da se preizkuša in uči iz 
napak). 

     

Asociativno učenje (od otroka pričakujemo, da si zapomni čim več 
povedanega). 

     

Učenje kot pridobivanje pojmov, pravil in zakonitosti (od otroka 
pričakujemo, da se uči, kaj se sme in kaj ne). 

     

Učenje z reševanje problemov (otrok z reševanjem problemov pridobiva 
novo znanje in se uči, pri tem je samostojen in iniciativen). 

     

Ustvarjalno učenje (vzgojitelj spodbuja otroka k iskanju novih rešitev).      
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11. Katera oblike poučevanja uvajate pri vašem pedagoškem delu v vrtcu? (označite z X) 

 1 
 

Nikoli 

2 3 4 5 
Zelo 

pogosto 

Na otroke prenašam različne vsebine.      
Pri otrocih oblikujem ali razvijam njihove sposobnosti in spretnosti.      
Otroke vodim pri njihovem samostojnem spoznavanju sveta.      
Pri otrocih spodbujam njihov vsestranski razvoj tako, da jim priskrbim 
ustrezne vire, izkušnje in spodbude, otrok pa ob mojih povratnih 
informacijah dela samostojno. 

     

 

12. Katere didaktične/metodične pristope, oblike in metode dela uporabljate pri izvajanju dejavnosti in 
učenju z otroki? (označite z X) 

 1 
Nikoli 

2 3  4 5 
Zelo 

pogosto 
Otroci se učijo na podlagi izkušenj.      
Otroci delajo individualno.      
Otroci se učijo ob izdelavi plakata.      
Otroci se učijo z opazovanjem.      
Otroci se učijo, ko samostojno raziskujejo.      
Otroci se učijo preko dela s slikami.      
Otroci se učijo ob poslušanju vzgojiteljeve razlage.      
Otroci delajo v dvojicah.      
Otroci delajo v skupinah.      
Otroci se učijo na podlagi medsebojnega razgovora.      
Otroci se učijo s samostojnim ustvarjanjem.      
Otroci se učijo ob izdelavi projekta.      
Otroci se učijo na podlagi lastnih ugotovitev.      

 

13. Kako razumete načelo aktivnega učenja v vrtcu? (obkrožite) 

a) Otrok mora sam odkriti odgovore na vprašanja, vzgojitelj mu jih ne sme posredovati. 
b) Vzgojitelj otroka spodbuja pri raziskovanju, eksperimentiranju in iskanju odgovorov, ga 

preko vprašanj vodi k odgovorom, ko je potrebno, tudi sama poda razlago. 
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14. Pod aktivno učenje uvrščamo problemsko, raziskovalno ali ustvarjalno učenje, kaj so za vas 
prednosti in pomanjkljivosti teh vrst učenja?  (označite z X) 

 POMANKLJIVOST PREDNOST 
Otroci se učijo strategij reševanja problemov.   

Otroci pridobijo neposredne izkušnje.   

Znanje otrok je trajnejše.   

Večja je samostojnost otrok.   

Proces usvajanja znanja zahteva več časa. 
 

  

Potrebna je večja količina pripomočkov in materialov.   

Otroci samostojno razmišljajo in iščejo rešitve.   

Med vzgojiteljem in otrokom se oblikuje bogata interakcija.    

Med otroki se oblikuje bogata interakcija.   

 

15. Kako na učenje otroka vpliva spodbudno okolje? (obkrožite) 

a) V učno spodbudnem okolju otrok daje pobude za dejavnosti, izbira materiale sam in se odloča 
kaj z njimi početi. 

b) V učno spodbudnem okolju je otrok pasiven, izbiro materialov prepusti vzgojitelju, se ne 
vključuje v dejavnosti. 

c) V učno spodbudnem okolju otrok dejavnosti izbira sam, vendar mu zanimanje za dejavnosti 
kmalu upade. 

d) V učno spodbudnem okolju otrok odkriva in raziskuje z vsemi čutili, preoblikuje materiale in 
jih kombinira. 

 

16. Kakšno je vaše razumevanje vlog vzgojitelja pri procesu učenju otrok v vrtcu in pri 
ustvarjanju spodbudnega okolja za učenje? (označite z X) 

 1 
 

Se ne 
strinjam 

2 3 4 5 
Se 

popolnoma 
strinjam 

Vzgojitelj otrokom posreduje novo znanje in informacije, priskrbi 
vrsto materialov, s kateri se lahko otroci igrajo. 

     

Vzgojitelj zagotovi bogato in spodbudno okolje, v katerem se 
otroci sami učijo, prisluhne razmišljanju otroka in ga spodbuja. 

     

Vzgojitelj otroke vodi v procesu raziskovanja in jim pomaga, da 
postopoma obvladajo tisto, česar sami še ne razumejo, spodbuja 
otroka, da stvari naredi sam. 

     

 

Hvala za sodelovanje! 
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Priloga 2: Opis vzorca (v ƒ in ƒ %) 
 

Tabela 1: Vzorec anketirancev glede na stopnjo izobrazbe 

 

   Stopnja izobrazbe: Frekvenca Odstotek 

  1   srednja 20 28,6 % 

  2   višja 2 5,8 % 

  3   visoka-strokovna 30 42,9 % 

  4   visoka-univerzitetna 14 20,0 % 

  5   bolonjski magisterij 4 5,7 % 

  6   znanstveni magisterij in doktorat 0 0,0 % 

   Skupaj 70 100,0 % 

 
 

Tabela 2: Vzorec anketirancev glede na smer izobrazbe 

 
 
   

Smer izobrazbe: Frekvenca Odstotek 

1   učitelj razrednega pouka  4 5,7 % 

 2   učitelj predmetnega pouka  0 0,0 % 

 3   SRP pedagog 1 1,4 % 

4   socialni pedagog 3 4,3 % 

5   pedagog (FF) 2 2,9 % 

 6    vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 60 85,7 % 

   Skupaj 70 100,0 % 

 
 
Tabela 3: Vzorec anketirancev glede na delovno dobo na področju vzgoje in izobraževanja 
 

 Delovna doba na področju vzgoje in izobraževanja: Frekvenca Odstotek 

  1   do 3 leta 51 56,0 % 

  2   od 3 do 5 let 2 8,8 % 

  3   od 6 do 10 let 1 8,8 % 

  4   od 11 do 20 let 6 9,9 % 

  5   od 21 do 30 let 3 8,8 % 

  6   več kot 30 let 7 7,7 % 

   Skupaj 70 100,0 % 
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Priloga 3: Rezultati vprašalnika (v ƒ in ƒ %) 
 

Tabela 4: Osebna pojmovanja vzgojiteljev  o učenju otrok v vrtcu 

   TRDITVE  ODGOVORI 

        
SE NIKAKOR 

NE 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

SE DELNO 
STRINJAM 

SE 
STRINJA

M 

SE 
POPOLNOM
A STRINJAM 

Skupaj 

1 

Učenje kot kopičenje določenih znanj 
(vzgojitelj »na obroke« posreduje 

določena znanja otroku), 
pridobivanje znanj, spretnosti in 

navad. 

25,7 % 
 

18 

10,0 % 
 
7 

40,0 % 
 

28 

15,7 % 
 

11 

8,6 % 
 

6 

100,0 % 
 

70 

2 

Učenje kot proces, kjer otrok na novo 
samostojno konstruira zanje ter ga 
povezuje z že obstoječimi podatki, 

pojmi in pravili. 

0,0 % 
 

0 

2,9 % 
 
2 

7,1 % 
 
5 

55,7 % 
 

39 

34,3 % 
 

24 

100,0 % 
 

70 

3 

Učenje kot izkušnja z abstraktnim 
razmišljanjem in posploševanjem ter 

spoznavanjem s čustvenim in 
socialnim področjem pri učenju. 

1,4 % 
 

1 

2,9 % 
 
2 

20,0 % 
 

14 

44,3 % 
 

31 

31,4 % 
 

22 

100,0 % 
 

70 

4 

Učenje kot usmerjanje v prihodnost, 
predvidevanje in aktivno sodelovanje 
posameznikov, zastavljanje vprašanj 

problemov ter iskanje možnih rešitev. 

0,0 % 
 

0 

0,0 % 
 
0 

14,3 % 
 

10 

47,1 % 
 

33 

38,6 % 
 

27 

100,0 % 
 

70 

 
 
Tabela 5: Razumevanje besede učenje 

 

   TRDITVE  ODGOVORI 

        
SE NIKAKOR 

NE 
STRINAJM 

SE NE 
STRINAJM 

SE DELNO 
STRINJAM 

SE 
STRINJAM 

SE 
POPOLNO

MA 
STRINJAM 

Skupaj 

1 
Kopičenje znanja (večanje 

 količine znanja, otroka naučiti 
čim več). 

47,1 % 
 

33 

14,3 % 
 

10 

20,0 % 
 

14 

8,6 % 
 

6 

10,0 % 
 
7 

100,0 % 
 

70 

2 

Memoriranje (prenašanje znanja 
od vzgojitelja na otroka; 

spodbuditi, da si otrok čim več 
zapomni na pamet). 

45,7 % 
 

32 

28,6 % 
 

20 

18,6 % 
 

13 

2,9 % 
 

2 

4,3 % 
 
3 

100,0 % 
 

70 

3 
Uporaba znanja (znanje otrok 

uporabi pri igri, dejavnostih itd.). 

0,0 % 
 

0 

1,4 % 
 
2 

7,1 % 
 
5 

38,6 % 
 

27 

52,9 % 
 

37 

100,0 % 
 

70 

4 
Razumevanje znanja (otrok 

razume, kar se nauči in navaja 
primer). 

0,0 % 
 

0 

4,3 % 
 
3 

12,9 % 
 
9 

22,9 % 
 

16 

60,0 % 
 

42 

100,0 % 
 

70 

5 

Videnje nečesa na drugačen način 
(otrok jasno izraža spremenjeno 

mišljenje o nečem in videnje 
nečesa na drugačen način). 

0,0 % 
 

0 

4,3 % 
 
3 

12,9 % 
 
9 

25,7 % 
 

18 

57,1 % 
 

40 

100,0 % 
 

70 

6 

Spreminjanje osebnosti (otrok se 
ob osvojenem znanju razvija, 

oblikuje spremenjen pogled na 
stvari). 

1,4 % 
 

1 

0,0 % 
 
0 

10,0 % 
 
7 

42,9 % 
 

30 

45,7 % 
 

32 

100,0 % 
 

70 
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Tabela 6: Dejavniki vplivanja na osebna pojmovanja vzgojiteljev 

  TRDITVE  ODGOVORI 

        
NI NIKAKOR 
VPLIVALO 

NI 
VPLIVALO 

JE DELNO 
VPLIVALO 

JE 
VPLIVALO 

JE ZELO 
VPLIVALO 

Skupaj 

1 
lastne pedagoške/delavne 

izkušnje 

0,0 % 
 

0 

0,0 % 
 
0 

7,1 % 
 
5 

20,0 % 
 

14 

72,9 % 
 

51 

100,0 % 
 

70 

2 
izmenjava znanja in izkušenj s 

kolegi 

0,0 % 
 

0 

4,3 % 
 
3 

14,3 % 
 

10 

44,3 % 
 

31 

37,1 % 
 

26 

100,0 % 
 

70 

3 vodstveni delavci 
4,3 % 

 
3 

15,7 % 
 

11 

44,3 % 
 

31 

20,0 % 
 

14 

15,7 % 
 

11 

100,0 % 
 

70 

4 
strokovno znanje – dobljeno 

med študijem 

0,0 % 
 

0 

8,6 % 
 
6 

31,4 % 
 

22 

50,0 % 
 

35 

10,0 % 
 
7 

100,0 % 
 

70 

5 
strokovno znanje – dobljeno 

izven študija 

0,0 % 
 

0 

0,0 % 
 
0 

25,7 % 
 

18 

42,9 % 
 

30 

31,4 % 
 

22 

100,0 % 
 

70 

6 osebne življenjske izkušnje 
0,0 % 

 
0 

0,0 % 
 
0 

4,3 % 
 
3 

35,7 % 
 

25 

60,0 % 
 

42 

100,0 % 
 

70 

7 lastni osnovnošolski učitelji 
8,6 % 

 
6 

51,4 % 
 

36 

22,9 % 
 

16 

17,1 % 
 

12 

0,0 %  
 
0 

100,0 % 
 

70  

8 lastni srednješolski učitelji 
15,7 % 

 
11 

22,9 % 
 

16 

50,0 % 
 

35 

7,1 % 
 
5 

4,3 % 
 
3 

100,0% 
 

70  

9 lastni fakultetni učitelji 
7,1 % 

 
5 

17,1 % 
 

12 

31,4 % 
 

22 

38,6 % 
 

27 

5,7 % 
 

4 

100,0 % 
 

70  

10 lastno družinsko življenje 
1,4 % 

 
1 

1,4 % 
 
1 

12,9 % 
 
9 

37,1 % 
 

26  

47,1 % 
 

33 

100,0 % 
 

70 

11 lastni starši 
0,0 % 

 
0 

8,6 % 
 
6 

21,4 % 
 

15 

28,6 % 
 

20 

41,4 % 
 

29 

100,0 % 
 

70 

12 lastne napake 
0,0 % 

 
0 

5,7 % 
 
4 

15,7 % 
 

11 

35,7 % 
 

25 

42,9 % 
 

30 

100,0 % 
 

70 

13 lastne izkušnje s timskim delom 
0,0 % 

 
0 

1,4 % 
 
1 

7,1 % 
 
5 

40,0 % 
 

28 

51,4 % 
 

36 

100,0 % 
 

70 

14 
samostojno branje strokovne 

literature 

0,0 % 
 

0 

1,4 % 
 
1 

35,7 % 
 

25 

30,0 % 
 

21 

32,9 % 
 

23 

100,0 % 
 

70 

15 
standardi in cilji znanja v učnem 

načrtu 

8,6 % 
 

6 

10,0 % 
 
7 

28,6 % 
 

20 

42,9 % 
 

30 

10,0 % 
 
7 

100,0 % 
 

70 

16 
sodelovanje z učitelji z drugih 

šol 

10,0 % 
 

7 

32,9 % 
 

23 

20,0 % 
 

14 

32,9 % 
 

23 

4,3 %  
 
3 

100,0 % 
 

70 

17 sodelovanje v aktivu učiteljev 
7,1 % 

 
5 

12,9 % 
 
9 

50,0 % 
 

35 

22,9 % 
 

16 

7,1 % 
 
5 

100,0 % 
 

70 

18 
seminarji strokovnega 

izobraževanja 

2,9 % 
 

2  

5,7 % 
 
4 

30,0 % 
 

21 

47,1 % 
 

33 

14,3 % 
 

10 

100,0 % 
 

70 

19 mediji (tisk, TV, internet ...) 
4,3 % 

 
3 

17,1 % 
 

12 

42,9 % 
 

30 

30,0 % 
 

21  

5,7 %  
 
4 

100,0 % 
 

70 
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Tabela 7: Oblike učenja v vrtcu 
 

   TRDITVE  ODGOVORI 

        NIKOLI 
SKORAJ 
NIKOLI 

OBČASNO POGOSTO 
ZELO 

POGOSTO 
Skupaj 

1 
Učenje s pozitivnim instrumentalnim 

pogojevanjem (otrokovo vedenje 
usmerjam s pohvalami in kaznimi). 

8,6 % 
 
6 

12,9 % 
 
9 

41,4 % 
 

29 

17,1 % 
 

12 

20,0 % 
 

14 

100,0 % 
 

70 

2 

Učenje s posnemanjem (otrok 
posnema in prevzame vedenje ter 

ravnanje od odraslih in vrstnikov iz 
svoje socialne okolice). 

0,0 % 
 
0 

11,4 % 
 
8 

17,1 % 
 

12 

54,3 % 
 

38 

17,1 % 
 

12 

100,0 % 
 

70 

3 
Učenje s poskusi in napakami 

(otroku dopuščam, da se preizkuša in 
uči iz napak). 

0,0 % 
 
0 

1,4 % 
 
1 

11,4 % 
 

8 

27,1 % 
 

19 

60,0 % 
 

42 

100,0 % 
 

70 

4 
Asociativno učenje (od otroka 

pričakujemo, da si zapomni čim več 
povedanega). 

18,6 % 
 

13 

58,6 % 
 

41 

15,7 % 
 

11 

4,3 % 
 
3 

2,9 % 
 
2 

100,0 % 
 

70 

5 

Učenje kot pridobivanje pojmov, 
pravil in zakonitosti (od otroka 

pričakujemo, da se uči, kaj se sme in 
kaj ne). 

1,4 % 
 
1 

25,7 % 
 

18 

15,7 % 
 

11 

11,4 % 
 
8 

45,7 % 
 

32 

100,0 % 
 

70 

6 

Učenje z reševanje problemov (otrok 
z reševanjem problemov pridobiva 

novo znanje in se uči, pri tem je 
samostojen in iniciativen). 

0,0 % 
 
0 

0,0 % 
 
0 

5,7 % 
 

4 

25,7 % 
 

18 

68,6 % 
 

48 

100,0 % 
 

70 

7 
Ustvarjalno učenje (vzgojitelj 

spodbuja otroka k iskanju novih 
rešitev). 

0,0 % 
 
0 

0,0 % 
 
0 

0,0 % 
 

0 

34,3 % 
 

24 

65,7 % 
 

46 

100,0 % 
 

70 

 

Tabela 8: Načini poučevanja v vrtcu 

   TRDITVE  ODGOVORI 

        NIKOLI 
SKORAJ 
NIKOLI 

OBČASNO POGOSTO 
ZELO 

POGOSTO 
Skupaj 

1 
Na otroke prenašam različne 

vsebine. 

0,0 % 
 
0 

4,3 % 
 
3 

8,6 % 
 
6 

24,3 % 
 

17 

62,9 % 
 

44 

100,0 % 
 

70 

2 
Pri otrocih oblikujem ali razvijam 
njihove sposobnosti in spretnosti. 

0,0 % 
 
0 

0,0 % 
 
0 

4,3 % 
 
3 

22,9 % 
 

16 

72,9 % 
 

51 

100,0 % 
 

70 

3 
Otroke vodim pri njihovem 

samostojnem spoznavanju sveta. 

0,0 % 
 
0 

0,0 % 
 
0 

11,4 % 
 
8 

28,6 % 
 

20 

60,0 % 
 

42 

100,0 % 
 

70 

4 

Pri otrocih spodbujam njihov 
vsestranski razvoj, tako da jim 

priskrbim ustrezne vire, izkušnje in 
spodbude, otrok pa ob mojih 
povratnih informacijah dela 

samostojno. 

0,0 % 
 
0 

0,0 % 
 
0 

7,1 % 
 
5 

24,3 % 
 

17 

68,6 % 
 

48 

100,0 % 
 

70 
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Tabela 9: Didaktični pristopi, metode in oblike dela   

   TRDITVE  ODGOVORI 

        NIKOLI 
SKORAJ 
NIKOLI 

OBČASNO POGOSTO 
ZELO 

POGOSTO 
Skupaj 

1 Otroci se učijo na podlagi izkušenj. 
0,0 % 

 
0 

0,0 % 
 
0 

11,4 % 
 
8 

32,9 % 
 

23 

55,7 % 
 

32 

100,0 % 
 

70 

2 Otroci delajo individualno. 
0,0 % 

 
0 

14,3 % 
 

10 

38,6 % 
 

27 

24,3 % 
 

17 

22,9 % 
 

16 

100,0 % 
 

70 

3 Otroci se učijo ob izdelavi plakata. 
10,0 % 

 
7 

4,3 % 
 
3 

48,6 % 
 

34 

20,0 % 
 

14 

17,1 % 
 

12 

100,0 % 
 

70 

4 Otroci se učijo z opazovanjem. 
0,0 % 

 
0 

4,3 % 
 
3 

12,9 % 
 
9 

28,6 % 
 

20 

54,3 % 
 

38 

100,0 % 
 

70 

5 
Otroci se učijo, ko samostojno 

raziskujejo. 

0,0 % 
 
0 

1,4 % 
 
1 

0,0 % 
 
0 

28,6 % 
 

20 

70,0 % 
 

49 

100,0 % 
 

70 

6 Otroci se učijo preko dela s slikami. 
2,9 % 

 
2 

11,4 % 
 
8 

12,9 % 
 
2 

52,9 % 
 

37 

20,0 % 
 

14 

100,0 % 
 

70 

7 
Otroci se učijo ob poslušanju 

vzgojiteljeve razlage. 

0,0 % 
 
0 

15,7 % 
 

11 

28,6 % 
 

20 

41,4 % 
 

29 

14,3 % 
 

10 

100,0 % 
 

70 

8 Otroci delajo v dvojicah. 
5,7 % 

 
4 

45,7 % 
 

32 

28,6 % 
 

20 

14,3 % 
 

10 

5,7 % 
 
4 

100,0 % 
 

70 

9 Otroci delajo v skupinah. 
2,9 % 

 
2 

1,4 % 
 
1 

10,0 % 
 
7 

61,4 % 
 

43 

24,3 % 
 

17 

100,0 % 
 

70 

10 
Otroci se učijo na podlagi 
medsebojnega razgovora. 

1,4 % 
 
1 

8,6 % 
 
6 

44,3 % 
 

31 

28,6 % 
 

20 

17,1 % 
 

12 

100,0 % 
 

70 

11 
Otroci se učijo s samostojnim 

ustvarjanjem. 

1,4 % 
 
1 

0,0 % 
 
0 

7,1 % 
 
5 

25,7 % 
 

18 

65,7 % 
 

46 

100,0 % 
 

70 

12 Otroci se učijo ob izdelavi projekta. 
4,3 % 

 
3 

5,7 % 
 
4 

24,3 % 
 

17 

50,0 % 
 

35 

15,7 % 
 

11 

100,0 % 
 

70 

13 
Otroci se učijo na podlagi lastnih 

ugotovitev. 

0,0 % 
 
0 

5,7 % 
 
4 

10,0 % 
 
7 

27,1 % 
 

19 

57,1 % 
 

40  

100,0 % 
 

70 

 

Tabela 10: Upoštevanje načela aktivnega učenja v vrtcu 

   
Kako razumete načelo aktivnega učenja v vrtcu? 

 
Frekvenca Odstotek 

  1 
Otrok mora sam odkriti odgovore na vprašanja, vzgojitelj mu jih ne sme 
posredovati. 

14 20,0 % 

  2 
Vzgojitelj otroka spodbuja pri raziskovanju, eksperimentiranju in iskanju 
odgovorov, ga preko vprašanj vodi k odgovorom, ko je potrebno, tudi sama 
poda razlago. 

56 80,0 % 

   Skupaj 70 100,0 % 
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Tabela 11: Prednosti in pomanjkljivosti aktivnega učenja v vrtcu 

 

   TRDITVE  ODGOVORI 

        
POMANKLJIVOST PREDNOST Skupaj 

1 
Otroci se učijo strategij reševanja 

problemov. 

5,7 % 
 
4 

94,3 % 
 

66 

100,0 % 
 

70 

2 
Otroci pridobijo neposredne 

izkušnje. 

0,0 % 
 
0 

100,0 % 
 

70 

100,0 % 
 

70 

3 Znanje otrok je trajnejše. 
7,1 % 

 
5 

92,9 % 
 

65 

100,0 % 
 

70 

4 Večja je samostojnost otrok. 
0,0 % 

0 
 

100,0 % 
 

70 

100,0 % 
 

70 

5 
Proces usvajanja znanja zahteva 

več časa. 

82,9 % 
 

58 

17,1 % 
 

12 

100,0 % 
 

70 

6 
Potrebna je večja količina 

pripomočkov in materialov. 

77,1 % 
 

54 

22,9 % 
 

16 

100,0 % 
 

70 

7 
Otroci samostojno razmišljajo in 

iščejo rešitve. 

1,4 % 
 
1 

98,6 % 
 

69 

100,0 % 
 

70 

8 
Med vzgojiteljem in otrokom se 

oblikuje bogata interakcija. 

1,4 % 
 
1 

98,6 % 
 

69 

100,0 % 
 

70 

9 
Med otroki se oblikuje bogata 

interakcija. 

0,0 % 
 
0 

100,0 % 
 

70 

100,0 % 
 

70 
 
 

Tabela 12: Zagotavljanje spodbudnega okolja v vrtcu 

 

   Kako na učenje otroka vpliva spodbudno okolje? Frekvenca Odstotek 

 1 
 V učno spodbudnem okolju otrok daje pobude za dejavnosti, izbira materiale 
sam in se odloča kaj z njimi početi.  

26 35,6 % 

2 
 V učno spodbudnem okolju je otrok pasiven, izbiro materialov prepusti 
vzgojitelju, se ne vključuje v dejavnosti.    

0 0,0 % 

 3 
 V učno spodbudnem okolju otrok dejavnosti izbira sam, vendar mu zanimanje 
za dejavnosti kmalu upade.  

1 2,2 % 

 4 
 V učno spodbudnem okolju otrok odkriva in raziskuje z vsemi čutili, 
preoblikuje materiale in jih kombinira.   

43 62,2 % 

   Skupaj 70 100,0 % 
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Tabela 13: Vloga vzgojitelja pri aktivnem učenju 
 

   TRDITVE  ODGOVORI 

        

SE 
NIKAKOR 

NE 
STRINJAM 

SE NE 
STRINJAM 

SE DELNO 
STRINJAM 

SE 
STRINJAM 

SE 
POPOLNOM
A STRINJAM 

Skupaj 

 
1 

Vzgojitelj otrokom posreduje novo 
znanje in informacije, priskrbi vrsto 
materialov, s kateri se lahko otroci 

igrajo. 

2,9 % 
 
2 

7,1 % 
 
5 

11,4 % 
 
8 

27,1 % 
 

19 

51,4 % 
 

36 

100,0 % 
 

70 

2 

Vzgojitelj zagotovi bogato in 
spodbudno okolje, v katerem se 

otroci sami učijo, prisluhne 
razmišljanju otroka in ga spodbuja. 

0,0 % 
 
0 

0,0 % 
 
0 

5,7 % 
 
4 

30,0 % 
 

21 

64,3 % 
 

45 

100,0 % 
 

70 

3 

Vzgojitelj otroke vodi v procesu 
raziskovanja in jim pomaga, da 

postopoma obvladajo tisto, česar 
sami še ne razumejo, spodbuja 

otroka da stvari naredi sam. 

0,0 % 
 
0 

0,0 % 
 
0 

11,4 % 
 
8 

22,9 % 
 

16 

65,7 % 
 

46 

100,0 % 
 

70 

 
 

 

 

 

 


