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POVZETEK 

Otroci so v današnjem medijskem svetu vsakodnevno zasuti z najrazličnejšimi informacijami. 

Otroke je zato potrebno seznaniti z različnimi mediji in jih vključiti v proces medijske vzgoje v 

želji, da bi pridobili sposobnosti za kritično vrednotenje medijskih vsebin in sposobnosti 

analiziranja, razumevanja in ocenjevanja medijskih sporočil; s tem pa vzgojiti kompetentne in 

avtonomne državljane. Ob tem ne smemo zanemariti otrokovih želj, potreb in mnenj. 

Participacija otrok mora nujno postati del življenja in dela v vrtcu. Vzgojiteljem mora biti 

pomembno, kaj otroci mislijo in čutijo, njihova mnenja pa je potrebno spoštovati. 

V teoretičnem delu diplomskega dela opredelim medij in opišem značilnosti množičnih 

medijev (tisk, televizija, radio, računalnik in splet).  Opozorim tudi na problem oglaševanja in 

nasilnih medijskih vsebin. Predstavim tudi medijsko vzgojo in z njo povezano medijsko 

pismenost, ki je cilj medijske vzgoje. V nadaljevanju pišem o teoretičnih izhodiščih 

participacije in o opredelitvi slednje v Kurikulumu za vrtce in Konvenciji o otrokovih pravicah, 

predstavim pa tudi druge pomembne dokumente na področju participacije otrok. Opišem tudi 

različne stopnje participacije oziroma neparticipacije. Nazadnje predstavim še projektni 

pristop; opisujem proces raziskovanja problema zaprtega tipa in proces raziskovanja 

problemov odprtega tipa. 

V empiričnem delu diplomskega dela predstavim izvedbo projekta Kako potujejo informacije. 

Otroci so imeli možnost spoznati različne medije, ugotoviti, kako potuje pismo, si ogledati 

radijsko in televizijsko postajo, na koncu pa svoje občutke strniti v prispevku v lokalnem 

mesečniku; s tem so obogatili svoje znanje, se aktivno učili in s tem prevzemali večjo mero 

odgovornosti za učenje. 

 

 

 

 

 

Ključne besede: mediji in njihov vpliv, medijska vzgoja, participacija, projektni pristop, 

proces raziskovanja problema zaprtega tipa  



 

SUMMARY: 

Children in today's media world are overwhelmed with a variety of information on a daily 

basis. It is therefore necessary to familiarize the children with a variety of media and include 

them in the process of media education in order to gain the ability to critically evaluate media 

content and skills of analysing, understanding and assessment of media messages; thereby 

educate competent and autonomous citizens. At the same time we must not neglect the child 

wishes, needs and opinions. Participation of children must necessarily become a part of life 

and work in kindergarten. To educators it must be important, what children think and feel, 

and their opinions should be respected. 

In the theoretical part of the thesis I will define the medium and and describe characteristics 

of the mass media (press, television, radio, computer and the Internet). I will also point to the 

problem of advertising and violent media content. I will introduce media education and 

related media literacy, which is linked to the goal of media education. In the following I will 

write about theoretical platform of the participation and how the latter is defined in the 

Curriculum for kindergarten and the Convention on the Rights of the Child, as well as 

introduce other important documents in the field of children’s participation. I will also describe 

the various stages of participation or non-participation. Finally, I will introduce project 

approach; I will describe the process of researching the problem of closed-type and process 

of researching problems of an open-type. 

In the empirical part of the thesis is presented the implementation of the project How 

information travel. Children had the opportunity to get to know a variety of media, to figure 

out how a letter travels, see the radio and television station, and finally to summarize their 

feelings in a local monthly; thereby enriching their knowledge, actively learn and thus take on 

greater responsibility for learning. 
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UVOD 

V današnji medijsko zasičeni družbi pogosto ne ločimo več pravih in relevantnih informacij od 

nepomembnih. Naloga vzgojitelja je, da otroke seznani z različnimi mediji in pastmi slednjih. 

Slediti je potrebno cilju medijske vzgoje; vzgojitelj mora pri otrocih razvijati sposobnost 

kritične distance do medijskih sporočil in vsebin. Pomembno je, da medijev ne zavračamo, 

ampak da otroke naučimo razumevanja, sprejemanja in uporabljanja medijskih sporočil. Cilj 

medijske vzgoje je, da bo otrok znal sodelovati v komunikaciji in si oblikovati lastna stališča 

ter mnenja. 

Otroci so že v predšolskem obdobju pomembni sogovorniki odraslih, mnenja in prispevke 

otrok pa je treba upoštevati (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Participacija predstavlja 

koncept, ki je v osnovi neločljivo povezan s pojmi integracije, komunikacije, s sodelovalnim 

pristopom in soodgovornostjo. Koncept izhaja iz predpostavke, da otroci zmorejo in želijo 

soustvarjati življenje (Bajželj, Marovič in Krajnčan, 2014; Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 

2009). Ne sme nam biti samoumevna predpostavka, da odrasli ve, kaj je dobro za otroka. 

Ker otroci v vrtcu preživijo velik del dneva, se moramo vzgojitelji vprašati, ali je vrtec resnično 

prostor, namenjen otrokom (prav tam). Otrokom morajo biti zagotovljene lastne izkušnje 

dialoga, participacije, komunikacije med enakopravnimi (Dewey, 1999, v Turnšek, Hodnik 

Čadež in Krnel, 2009). S. Rutar (2013) dodaja še, da moramo otrokove pobude vključiti v 

proces načrtovanja in izvedbo. Gre torej za najvišjo stopnjo participacije, in sicer da otrok 

izraža spodbudo, odrasli pa mu jo pomagamo realizirati. 

V teoretičnem delu diplomskega dela bom predstavila različne opredelitve pojma medij, 

natančneje pa bom opisala tiskane medije, radio, televizijo in računalnik ter splet. V okviru 

tega bom predstavila problematiko oglaševanja in nasilnih medijskih vsebin. Opisala bom 

tudi mogoče učinke medijev na ljudi in kako mediji služijo kot ideološki aparat družbe. 

Nadaljevala bom s predstavitvijo pomembnosti medijske vzgoje in z njo povezane medijske 

pismenosti. Upoštevajoč Kurikulum za vrtce in Konvencijo o otrokovih pravicah, bom 

predstavila koncept participacije, opisala njene stopnje, nazadnje pa se bom za potrebe 

empiričnega dela diplomskega dela osredinila na projektni pristop; natančneje na proces 

raziskovanja problemov zaprtega in odprtega tipa. 

V sklopu empiričnega dela diplomskega dela bom predstavila izveden raziskovalni projekt 

Kako potujejo informacije. Otroci iz Vrtca Mengeš, Enota Sonček so imeli možnost sodelovati 

pri raziskovanju problema zaprtega tipa. Spoznali so, kako potuje pismo, kako se prenašajo 

informacije s pomočjo različnih medijev, obiskali smo radijsko in televizijsko postajo, svoj 

prispevek pa smo objavili tudi v lokalnem mesečniku. V času trajanja projekta so otroci dobili 
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novo znanje o medijih in utrdili starega. Trudila sem se omogočiti čim večjo aktivnost otrok in 

jim zagotoviti, da so vsi slišani, videni in spoštovani, prav tako tudi njihove ideje, želje in 

potrebe.  
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TEORETIČNI DEL 

1 MEDIJI IN MEDIJSKA VZGOJA 

1.1 Množični mediji 

Večino podob v sodobni družbi dobimo prek medijev. Ti nam ne dajejo samo informacij, 

ampak tudi vodijo naše izkušnje (Mikulič, 2008). V družbenem, strokovno-poklicnem in 

zasebnem življenju se vse pogosteje uporablja pojem medij, ki ga je mogoče interpretirati na 

zelo različne načine (Blažič, 1998). Avtor pravi, da medij pomeni nekaj vmesnega, srednjega 

ali posredujočega, ker sama beseda medij izhaja iz latinske besede medius, ki pomeni 

srednji). Medije definira kot nosilce in/ali posredovalce informacij, pri tem pa ne označimo 

natančno načina, obsega in kvalitete določenega medija (prav tam).  

Pojem medija uporabljamo večpomensko, v literaturi pa najdemo širok spekter opredelitev 

medija. Handal (v Blažič, 1998, str. 14) medij opredeli kot sistem, ki posreduje sporočila v 

prostoru in času. V sistem vključuje sestavne dele, ki so potrebni za zapis signalov, značilnih 

za medij, za arhiviranje in prenos sporočila ter za posredovanje signalov do sprejemnika.«  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) medij opredeli kot sredstvo in pripomoček, med 

množične medije pa se prištevajo časopis, radio in televizija. Zakon o medijih (Zmed, 2001, 

2. člen) kot medije opredeli časopise in revije, radijske in televizijske programe, elektronske 

publikacije, teletekst idr., informacije pa so javnosti dostopne v obliki zapisa, glasu, zvoka ali 

slike. Za opredelitev radia, časopisa, računalnika, filmov uporabljamo različne termine. Košir 

in Ranfl (1996a) navajata, da so bili včasih imenovani sredstva javnega obveščanja, 

najpogosteje pa danes govorimo o množičnih občilih ali medijih.  

Pod pojmom medij pa ne razumemo samo tehničnih medijev, ampak so lahko posredniki in 

nosilci informacij tudi osebe. Dichanz in Kolb (1989; v Blažič, 1998, str. 15) definirata medij 

kot »nosilec znaka oz. informacije, a tudi sistem znakov oz. informacij, ko podpirajo in/ali šele 

omogočajo komunikacijo med najmanj dvema partnerjema.« 

Množični mediji imajo v naši družbi pomembno vlogo. K. Erjavec (1999a) navaja, da 

današnjemu času pogosto pravimo medijski čas. Množični mediji nam omogočajo javno 

komuniciranje in so namenjeni razmeroma velikemu, heterogenemu in anonimnemu 

občinstvu. Sporočila niso naslovljena na točno določeno osebo, vsebina pa je odprta za 

javen vpogled in se lahko uporabi takoj. Novi tehnološki dosežki so omogočili novo obliko 

človeškega komuniciranja: množično komuniciranje. 
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Tradicionalni mediji (množični tisk, radio in televizija) opravljajo štiri osnovne funkcije; 

informacijsko (ta omogoča seznanjanje občinstva z dogodki), interpretacijsko (omogoča 

občinstvu, da si oblikuje mnenje), socializacijsko (omogoča prenos znanja z ene generacije 

na drugo) in zabavno (ki omogoča razvedrilo in sprostitev). Ljudje množične medije 

uporabljamo na dopolnjujoč način (prav tam). 

1.1.1 Tisk 

Damjan (1996) pravi, da je glavna značilnost tiskanih medijev točnost objavljenih podatkov, 

govorjena beseda pa ima moč v prepričevalnosti. K. Erjavec (1999a) dodaja, da so mnoge 

študije potrdile pomembnost tiska na vseh življenjskih področjih, v drugo perspektivo pa 

postavlja tudi delo novinarjev, katerih najpomembnejše orodje je beseda oziroma jezik.  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeljuje tisk kot sredstvo, ki je namenjeno 

javnosti za objavljanje sporočil in besedil v tiskani obliki, najpogosteje v obliki časopisov in 

revij.  

Kesić (2003) časopise razdeli na dnevne (ti izhajajo vsak dan, vsebujejo nacionalne in 

regionalne novice, tudi poslovne, finančne in športne), tednike (ti izhajajo enkrat tedensko, 

pokrivajo pa ožje geografsko področje), specializirane časopise (ti so lahko v obliki 

mesečnikov ali tednikov, usmerjeni pa so na specifični trg, ki ima skupne interese in cilje) in 

oglasnike (ti vsebujejo obvestila o novosti na tržišču osebne potrošnje, izdajajo se lokalno in 

navadno brezplačno). 

Kotler (1998) našteje glavne prednosti časopisa; ti omogočajo brezčasnost, dobro pokrivajo 

krajevni trg, stroški so nizki. K. Erjavec (1999a) dodaja, da dnevnik sporoča izčrpno in 

omogoča podrobnejšo analizo dogodka in predstavitev ozadja, prav tako omogoča tudi 

časovno razpoložljivost. Ta pomeni, da bralec lahko sam odloča, kdaj in kako ga bo bral, 

prav tako lahko prispevek prebere vedno znova. Damjan (1996) se strinja, da ponovno 

branje tiskanih sporočil omogoča boljše razumevanje. K. Erjavec (1999a) poudari še 

bralčevo avtonomijo; sam si lahko izbira vsebino, ki jo želi prebrati, ob tem pa mu ni treba 

poslušati ali gledati drugih novic. Poleg tega ima dnevnik na voljo več prostora in lahko objavi 

več lokalnih informacij. Bralec lahko bere dnevnik glede na svojo sposobnost sprejemanja 

informacij, hitrost predvajanih kadrov pa ga pri tem ne omejuje. Kotler (1998) je predstavil 

tudi slabosti časopisa, ki se kažejo v kratki življenjski dobi, kakovost reprodukcije je nizka, 

mladi pa vse manj berejo časopise. Ob tem avtor dodaja še prednosti revije kot tiskanega 

medija. Revije imajo daljšo življenjsko dobo, so verodostojne, reprodukcija pa je 

visokokakovostna. Opozori pa na visoke stroške in prenatrpanost revij z oglasnimi sporočili. 
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Danes imamo v Sloveniji nacionalni dnevnik Delo, regionalna dnevnika Večer in Dnevnik ter 

popularni dnevnik Slovenske novice. Poleg dnevnikov imamo tudi močno razvit trg 

regionalnih časopisov, najvidnejši izmed njih so Dolenjski list, Gorenjski glas, Primorske 

novice (Erjavec, 1999a). Otroški periodični tisk vsebuje informativno, razvedrilno in 

izobraževalno vsebino, ki je namenjena otrokom. Prilagojen je kognitivnim sposobnostim 

otroka na določeni razvojni stopnji. Besedila so zabavna in enostavna, izobraževalna. Tisk v 

času socializacije zato deluje socializacijsko. V osnovnih šolah (in tudi vrtcih) otroški in 

mladinski tisk pogosto uporabljajo kot dodatek k učnemu programu (prav tam). 

1.1.2 Radio 

Radio je množični medij dvajsetega stoletja, uvrščamo ga med tradicionalne medije. 

Najhitreje prenaša informacije, razumljivo in verodostojno najširšemu krogu ljudi. Je zelo 

dostopen in neposreden, uporabljen splošno, informacije pa lahko v trenutku sporoči hitreje 

kot katerikoli drug medij (Erjavec, 1999a). Je izredno razširjen medij, ki zaobjema kar 47 

medijskih enot; sestavljajo jih komercialne, lokalne in regionalne ter študentske postaje 

(Košir in Ranfl, 1996a).  

Radio ima številne prednosti. Je najstarejši elektronski množični medij in hkrati 

najfleksibilnejši medij; zaradi svoje nezahtevne tehnike lahko hitro sporoča informacije, ki so 

nepričakovane. Najbolj je poslušan podnevi in je za mnoge dnevni spremljevalec. 

Najpogosteje se posluša ob opravljanju drugih dejavnosti. Je poceni medij, ki lahko mnogo 

lažje kot televizija ali tisk spremeni programsko shemo, k sodelovanju pa lahko povabijo 

novinarji poslušalce k sodelovanju (Erjavec, 1999a). S. D. Berman (2008) se strinja, da radio 

velja za cenovno dostopen medij, ki lahko v določenem trenutku nagovori širšo javnost, 

vendar pa vseeno velja za enosmerni medij, ker ne omogoča interakcije s poslušalci. 

Radijski novinarji morajo skrbeti za aktualne in ažurne informacije, ob tem pa morajo še 

posebej paziti na uporabo takšnega jezika in besed, ki jih poslušalec zlahka razume. Jezik 

mora biti bogat in ne brez smisla (Erjavec, 1999a). 

Radijske postaje lahko razvrstimo v štiri kategorije, in sicer: 

− nacionalna radijska postaja; 

− lokalna radijska postaja; 

− lokalna komercialna radijska postaja; 

− študentska radijska postaja (prav tam). 

Zakon o medijih (2006) v 76. členu opiše značilnost nacionalne postaje, za katere velja, da 

jih izvaja javni zavod Radiotelevizija Slovenije za potrebe kulturnih in javnih novic. V 77. 
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členu opisuje, da lokalne postaje zajemajo območje, kjer živi 10 % prebivalcev Republike 

Slovenije, regionalne postaje pa so namenjene prebivalcem določenega področja ali 

pokrajine in zajemajo 10–50 % prebivalcev celotne Slovenije (prav tam, 79. člen). V 80. 

členu opredeli tudi študentske postaje, katerih ustvarjalci in poslušalci so večinoma 

študentje. 

1.1.3 Televizija 

Televizija je najmlajši tradicionalni medij. Ustvarjalci programske sheme na televiziji 

ustvarjajo program tako, da pridobijo in ohranjajo pozornost občinstva, ob tem pa morajo 

upoštevati načela javnega radiotelevizijskega sistema, ki zahtevajo: 

− da so v enaki meri vsem gledalcem dostopne televizijske storitve; 

− da oddajajo za vsem okuse in zanimanja; 

− da oddajajo pripadnikom manjšin; 

− da so programi namenjeni razvoju skupnosti in nacionalne identitete; 

− da so programi neodvisni od vladnih in drugih posebnih interesov; 

− da se zmanjša omejevanje oblikovalcev programov in se stremi k osvobajanju (Volčič, 

1999). 

Televizija vse bolj nadomešča informativno vsebino z zabavno, ker s tem lahko v večji meri 

pritegne pozornost gledalcev. Pogosto želi televizija ugoditi željam najštevilčnejšega 

občinstva (predvsem potrebo po razvedrilu), zato ponujajo t.i. lahko vsebino. Televizijske 

vsebine je tako poleg vsebine za nezahtevni okus mogoče razvrstiti še v dve kategoriji, in 

sicer v kategorijo navadnih vsebin, ki okusa ne kvarijo, a ga tudi ne razvijajo, pritegne pa 

široko množico občinstva (npr. vremenska poročila, filmi s koristnimi temami) ter v kategorijo 

vsebine za zahtevni okus. Ta nima veliko občinstva, je pa visokokakovostna in poučna. Sem 

sodijo resna glasba, drame, politične razprave in umetniški filmi (Erjavec in Volčič, 1999a). 

Kljub očitkom in kritikam, ki jih je televizija deležna, ima tudi nekaj prednosti, in sicer: 

− sintetičnost (k večji prepričljivosti posredovanega sporočila pripomorejo gibljiva slika, 

besedilo, zvok, glasba; gledalec ima tako občutek, da je očividec dogajanja); 

− hkratnost (televizija se loči od drugih medijev s svojim neposrednim slikovnim in zvočnim 

prenosom); 

− prezentnost (gledalci se zlahka identificirajo z junaki in zadovoljujejo svoje skrite potrebe, 

televizija namreč daje vtis realnejšega sveta kot drugi mediji) (Erjavec, 1999a). 

Za televizijo velja prepričanje, da le ta sama po sebi otroka zasužnji, mu krni možgane, 

skratka velja za nevarnost (Chen, 1995). Dejstvo je, da sama televizija otrokom ne škodi (kot 
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so prepričani nekateri), a le ob pogoju, da se naučijo pravilno in kritično gledati televizijske 

programe in kako ob tem ohraniti distanco do medijske realnosti (Erjavec in Volčič, 1999b). 

1.1.3.1 Oglaševanje 

Mediji poleg novic, znanja, mnenj in razvedrila posredujejo tudi reklamo. Po merilih 

reklamnega gospodarstva so najbolj učinkoviti tisti mediji, ki privabijo nadpovprečno število 

potrošniško usmerjenih bralcev, gledalcev, poslušalcev z ustrezno kupno močjo (Eicke in 

Eicke, 1995). Oglaševanje je sestavni del medijskih vsebin in pomaga ustvarjati medijsko 

realnost in se vmeša v naša življenja (Drame, 1995). 

Številne študije so razkrile negativne učinke prekomerne medijske potrošnje otrok (Erjavec, 

2013). Medijska industrija in industrija, ki se ukvarja s »produkcijo zabave«, vedno bolj 

obvladujeta otrokov prosti čas, otroci in mladostniki pa ob tem postajajo čedalje bolj 

konzumenti in recipienti (Kordigel, 1996). Za reklamno gospodarstvo so še posebej mamljivi 

otroci in mladoletniki, ker so neizkušeni in lahkoverni ter se nanje lahko vpliva. K. Erjavec 

(1999b) dodaja, da otroci nimajo odnosa do denarja, zato tudi nimajo predstave o tem, 

kolikšna je dejanska vrednost izdelka. Za reklamna imena, simbole in slogane so zelo 

dojemljivi, ob tem pa se ne zavedajo pravega namena reklame in njenih komercialnih 

interesov. Otroci bodo tisto, kar si želijo, izsilili od staršev, obenem pa reklama vsebuje tudi 

t.i. skrito sporočilo, ki sporoča, da so središče življenja nakupovanje, užitek in lastnina. Če 

otroci temu sledijo, obstaja nevarnost, da ne bodo več sposobni spoznavati lastnih možnosti 

in tistih potreb, ki se jih ne da zadovoljiti komercialno (Eicke in Eicke, 1995).  

V zadnjih desetletjih vzgojo humanih in demokratičnih vrednot izpodriva miselnost, 

naravnana k egoizmu, zabavi v vseh življenjskih situacijah. Če se človek navadi na to, da se 

mu želje takoj izpolnijo, obstaja velika verjetnost, da se bodo s tem neizmerno povečevale 

tudi želje. Ta materialistična miselnost se gradi prek medijev (prav tam). Posameznik, ki so 

ga nenehno zaznamovale blagovne znamke in reklame, bo po vsej verjetnosti večjo 

pomembnost pripisoval materialnih stvarem kot notranjim vrednotam (prav tam). I. Drame 

(1995) se ne strinja s trditvijo, da so vse reklame škodljive. Res je, da so vplivne, vendar 

avtorica meni, da opredeljevanje vnaprej ni dobro izhodišče za spodbujanje otrok h 

kritičnemu presojanju tovrstnih sporočil. Trdi, da kritiki utemeljujejo škodljivost reklam glede 

na njihovo vplivnost in prepričljivost. Zagovarja, da morajo starši med odraščanjem svoje 

otroke naučiti, kako naj postanejo odgovorni in obveščeni potrošniki. Večina staršev ne zna 

na pravilen način nevtralizirati reklam. Pogosto ne želijo, da bi njihovega otroka podcenjevali, 

zato mu kupijo prestižne znamke. Reklama lahko otroka tudi razočara in povzroči 

nezadovoljstvo. Takrat mu je potrebno razložiti, kako in zakaj reklama vzgaja neresnična 

pričakovanja. Pomembno je, da starši otroku pomagajo zgraditi samozavest, da ne bo več 
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potreboval dragih igrač, da bi se uveljavil pri drugih otrocih (Eicke in Eicke, 1995). I. Drame 

(1995) doda še, da je svet, v katerem živimo potrošniško naravnan, zato lahko otroke 

poskušamo notranje bogatiti in jim privzgojiti kritične modele presoje izdelkov, ne moremo pa 

jih popolnoma zaščititi pred tem svetom. 

1.1.3.2 Nasilne medijske vsebine 

Otroci odraščajo v stalnem stiku z digitalnimi mediji, sodobna tehnologija pa vpliva na način 

našega življenja in sporazumevanja (Bilić, 2011). Mediji določajo, kaj je v družbenih odnosih 

primerno in kaj ne, po simbolnem sistemu želijo oblikovati uporabnike v medijske porabnike. 

Raziskave kažejo, da se v medijih pojavlja več nasilja, kot ga realno zaznamo. Skrb 

vzbujajoče je, da je nasilje, ki ga prikazujejo v zabavnih programih, predstavljeno kot 

učinkovito sredstvo reševanja konfliktov in da sodi kot del zabavnega programa v kategorijo 

najbolj gledanih oddaj (Hipfl, 1995). K. Erjavec in Z. Volčič (1999b) se sprašujeta, zakaj se 

največ nasilnih prizorov pojavlja v času, ko jih lahko gledajo tudi otroci. O tem pišeta tudi 

Agarwal in S. Dhanasekaran (2012), ki opozorita na veliko količino nasilnih vsebin, ki jih 

otroci pogledajo. Nasilje je največkrat prikazano kot rešitev za težave. Otroci niso sposobni 

ločiti dogajanja na televizijskih ekranih od resničnega sveta. Mladostniki prejemajo medijska 

sporočila, ob tem pa se ne zavedajo dovolj, da mediji konstruirajo družbeno realnost. V 

strokovni literaturi najdemo dva vidika o nasilju v medijih. Prvi je spoštovanje in uveljavljanje 

človekovih pravic (npr. omogočanje prostega dostopa do medijskih vsebin, kar nam 

zagotavlja ustava) ter drugi vidik, ki se sprašuje o morebitni povezanosti nasilja v medijih kot 

povzročitelja nasilja v družbi. Vpliv socialnih in družbenih razmer, v katerih živijo mladi, je 

pomembnejši od vpliva fikcijskega nasilja (Kink, 2009).  

Kakšne učinke ima torej nasilje v medijih na vedenje otrok in mladostnikov? Na to vprašanje 

odgovarjata B. Gunter in J. McAleen (v S. Bašič Hrvatin, 1995) s pomočjo štirih mehanizmov, 

ki se nanašajo na vpliv televizije, in sicer mehanizem vzburjenja (ki se ne omeji samo na 

nasilne vsebine, ampak je prisoten tudi drugje), mehanizem sprostitve (gledanje nasilja lahko 

vpliva na resnično uporabo nasilja), mehanizem posnemanja (otroci uporabljajo junake 

televizijskih oddaj kot model za usklajevanje lastnih vzorcev obnašanja) in neobčutljivost (ki 

vodi v povečano sprejemljivost nasilja v vsakdanjem življenju). Košir in Ranfl (1996b) menita, 

da je prav neobčutljivost poleg posnemanja skrb vzbujajoča. Neobčutljivost namreč pomeni, 

da postane otrok čustveno otopel in se čustveno ne odziva (npr. z žalostjo) na nasilne 

medijske vsebine. Agarwal in S. Dhanasekaran (2012) se strinjata in trdita, da otroci lahko 

pričnejo posnemati nasilno vedenje, ali pa se verjetnost za to zmanjša, če je otroka strah, da 

bi sam postal žrtev nasilja, lahko pa postane tudi neobčutljiv za nasilne vsebine. Dodajata, 

da nasilne vsebine na otroke vsekakor vplivajo različno. O tem piše tudi H. Jeriček Klanšek 
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(2000), ki opaža podobne vplive agresivnih vsebin v medijih na otroka. Razloži jih s pomočjo 

štirih hipotez, npr. z inhibicijsko hipotezo, ki predpostavlja, da filmske agresije povzročijo 

zmanjšanje agresivnega vedenja. Katarzična hipoteza predpostavlja podobno kot 

inhibicijska, hipoteza vzburjenja kaže na to, da filmska agresivnost povzroča emocionalno 

vzburjenje, pri stimulacijski hipotezi pa gre za to, da naj bi filmske agresije pospeševale 

agresivno vedenje. 

Avtorji (Hipfl, 1995; Košir, Ranfl, 1996; Erjavec, Volčič, 1999a; Jeriček Klanšek, 2000; 

Agarwal, Dhahasekaran, 2012) trdijo, da pojav nasilnega vedenja ni odvisen samo od 

količine nasilnih televizijskih oddaj, ki si jih otroci ogledajo, ampak nanj vplivajo tudi drugi 

dejavniki, kot so fizični, čustveni, spoznavni in vedenjski; starost otroka, njegov značaj, 

socialno ozadje ipd. 

Kink (2009) trdi, da je v današnjem svetu, ki je prežet z različnimi informacijskimi sistemi, 

iluzorno omejevati dostop do informacij z nasilno vsebino. Predlaga oblikovanje takšne 

kulture, ki bo zmogla razlikovati med dobrim in slabim, kar pa pomeni dolgotrajen proces 

ustvarjanja primernega okolja; kulturnega in civilizacijskega. K. Erjavec in Z. Volčič (1999a) 

svetujeta, da se je o programih, ki jih otroci gledajo, potrebno pogovoriti. Tako bodo otroci 

lažje razumeli, kaj je realen svet okrog njih. Kink (2009) vidi rešitev v približevanju vzgoje za 

medije. Tako se otroci naučijo uporabe orodij selektivnosti (kritična presoja informacij, 

vpogled v delovanje medijev), s čimer se znajo samostojno odzvati na medijske vsebine, ki 

niso primerne. Otroke in mladostnike ščiti tudi 84. člen Zakona o medijih (2006) v prvem 

odstavku, ki veli, da »televizijski programi ne smejo predvajati pornografije in pretiranega 

nasilja, če bi lahko predvajanje resno škodovalo duševnemu, moralnemu ali telesnemu 

razvoju otrok in mladoletnikov«. 

1.1.4 Računalnik in splet 

Če smo še 150 let nazaj živeli v dobi telegrafa, tej pa je sledila električna doba in doba 

telefonov in radiev, televizije, danes živimo v dobi računalnikov (Mosco, 2004). Slovar 

slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeli računalnik kot elektronsko napravo za 

reševanje nalog, osnovano na vloženem programu. Z opredelitvijo se strinja tudi Ahačič 

(2012a), ki doda še, da beseda računalnik zajema osebne oziroma stacionarne računalnike 

in prenosne računalnike. Prvega sestavljajo ekran, miška, tipkovnica, t. i. »škatla« in kabli, pri 

drugem pa so vsi ti deli združeni na enem mestu. Računalnik omogoča pisanje besedil, 

shranjevanje, kopiranje in lepljenje vsebine v drug program idr. Računalnik nam omogoča 

tudi dostop do spleta (prav tam). 



10 

Svetovni splet omogoča pobeg v lasten svet, spreminja razpoloženje (Griffiths, 1998, v Klen, 

2008). Je enostavno dostopen, ponuja zanimivo vsebino, avtonomijo in anonimnost. 

Hammersly (v Griffiths, 1998, v Klen, 2008) poudari, da internet omogoča tudi dopisovanje 

med osebami, ki imajo enake interese, stike z osebami, katerih drugače najbrž ne bi 

spoznali, komunikacijo po nizkih cenah, ohranjanje stikov z že obstoječimi prijatelji, ljudem 

daje občutek položaja in sodobnosti, omogoča jih, da se jih posluša in jemlje resno ter da 

zaigrajo »drugi jaz«, s tem pa se pokažejo kot »glavni igralci«.  

Računalnik privlači otroke, ker jih usmerja, omogoča jim individualno ali skupinsko delo, hitro 

dobijo povratno informacijo in jih daje možnost popravka (Zore, 2005). Zgodi se, da je splet 

pogosto poln neprimernih vsebin, pred katerimi lahko otroke zaščitimo z namestitvijo 

programov za spletno zaščito (Ahačič, 2012b). Med najbolj poznanimi so Norton Online 

Family, Netnanny in K9 Web protection, slovenski program za zaščito otrok na spletu pa je 

varninainternetu.si (prav tam). 

1.1.5 Učinki medijev in mediji kot ideološki aparat družbe 

A. Mikulič (2008) pravi, da se lahko upravičeno sprašujemo o vplivu, ki ga imajo mediji na 

naše doživljanje, vrednote in vedenjske odzive. Strokovnjake je že ob pojavu množičnih 

medijev skrbel vpliv, ki ga imajo na ljudi. V zgodnjem obdobju je veljal model hipodermične 

igle. Strokovnjaki so si predstavljali učinke medijev, kot da bi sporočila vbrizgali občinstvu 

pod kožo, ti pa naj bi se takoj in z enakimi občutji odzvali na medijsko vsebino, posledično pa 

spremenili svoje vedenje in delovanje. Po tej teoriji imajo mediji na občinstvo vsemogočni 

vpliv. V naslednjem obdobju (nekje od druge svetovne vojne do konca sedemdesetih let) so 

znanstveniki namenjali pozornost moči občinstva; značilno je bilo popolno zanikanje moči in 

učinkov množičnih medijev. Ta smer je preveč zapostavljala pomen medijskih vsebin, po 

drugi strani pa je preveč poudarjala pomembnost občinstva. Raziskave v današnjem času o 

vplivu medijev ne temeljijo več na enotnem vplivu medijev na občinstvo. B. Luthar (1995) trdi 

enako, in sicer, da sodobno raziskovanje medijskega vpliva že dolgo ne govori o 

enostavnem in neposrednem vplivu na gledalce. Meni, da mediji učinkujejo dolgoročno kot 

kultiviranje naravnanosti do družbene realnosti. Mediji na občinstvo ne vplivajo neodvisno od 

družinske, delovne, šolske in prijateljske izkušnje (Erjavec, 1999a). M. Košir (1995) poudari, 

da otroci še nimajo trdno začrtanih meril in vrednot, zato so poleg družine in šole ravno 

množična občila najbolj pomembna socializacijska instanca.  

Althusser (1980) opredeli ideološke aparate države kot neko »določeno število realnosti, ki 

se neposrednemu opazovalcu kažejo kot jasne in specializirane institucije« (str. 51). Med 

ideološke aparate države prišteva verski, šolski, družinski, pravni, politični, sindikalni, kulturni 

IAD. Opozori tudi na informacijski IAD, kamor se vključujejo tisk, radio, televizija ipd. Mediji 
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namreč učinkujejo dolgoročno v smislu nakopičene usmerjenosti do družbene realnosti. Učijo 

nas, kdo je v družbi pomemben in kdo ni, kakšni so družbeno sprejeti vzorci obnašanja do 

drugačnih, učijo nas, kako se vesti kot moški ali kot ženska (Erjavec, 1999a). Mediji 

ustvarjajo svojo, medijsko realnost, ki ustreza njihovim kriterijem. S tem občinstvo zavedejo v 

skonstruirani svet. S pomočjo vedno boljših tehnologij se posameznika resnično prepriča v 

verodostojnost medijskih dogodkov (prav tam). 

1.2 Medijska vzgoja in medijska pismenost v vrtcu 

1.2.1 Medijska vzgoja 

Množični mediji so del našega vsakodnevnega življenja, zato A. Mikulič (2008) vidi rešitev v 

vzgoji za medije. Medijske kritičnosti se moramo naučiti; medijev ne smemo zavračati, 

ampak jih moramo sprejeti in se o njih izobraziti. S tem se strinja tudi I. Drame (1995), ki trdi, 

da so mediji del življenja, ki ga ne zavračamo, temveč ga poskušamo razumeti in kritično 

vrednotiti. Avtor van Dam (1998) poudarja, da je pomembno, da začnemo z medijskim 

izobraževanjem že zgodaj. Vzgoja za medije je danes nujno v središču pozornosti učiteljev in 

delavcev v vzgoji. Mediji nam namreč pomagajo razumeti, kako je povezan svet kot celota 

(Drummond, 1998).  

Dejstvo je, da otroci v predšolskem obdobju »vpijajo« informacije, ki jih pridobijo tudi v 

tiskanih in elektronskih medijih. Pomembno je, da mu oblikujemo kritičen odnos do medijskih 

vsebin in sporočil, naučiti pa ga moramo tudi, da bo razumel, sprejemal in uporabljal 

medijska sporočila (Lepičnik Vodopivec, 2005). Vzgoja za medije se trudi učvrstiti otrokove 

neprestane stike z mediji, obenem pa jim posreduje sposobnost intelektualne distance in 

kritičnost. Priskrbela naj bi jim tudi sredstva, da se lahko vključijo in udejstvujejo v reflektivni 

aktivnosti z mediji ter v neposredni intervenciji (prav tam). Medijska vzgoja otroke spodbudi k 

temu, da postanejo odporni proti manipulacijam medijskih vsebin; tako prepoznajo pomen 

reklam, analizirajo medijska sporočila in jih kritično ovrednotijo (Mršnik, 2004). Fedorov 

(2008) trdi, da je glavni cilj vzgoje za medije razvoj kritičnega mišljenja, sposobnosti 

analiziranja in ocenjevanja medijskih sporočil. Vzgoja za medije lahko otrokom pomaga, da si 

oblikujejo avtonomen pogled na svet, v katerega lahko sami integrirajo izbrane vsebine 

(Drame, 1995). Avtorica dodaja še, da lahko z dobro vzgojo za medije otroke pripravimo, da 

bodo znali in zmogli z distance pogledati na medijske vsebine. Medijska vzgoja lahko 

prispeva h kritičnemu mišljenju o medijih in k premisleku z lastno pametjo. K. Erjavec 

(2000b) dodaja, da mora medijska vzgoja poleg tega, da jim omogoči razvoj kritične in 

avtonomne osebnosti, izhajati iz otrokovega vsakdanjega življenja. 
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Vzgoje za medije ne smemo enačiti z vzgojo z mediji, ki pomeni medijsko podporo pouka. 

Vzgoja za medije je po mnenju M. Košir (1998) pravzaprav medijska pismenost, ki jo lahko 

razdelimo na dve ravni, in sicer na reflektivno (ta spodbuja razmislek o medijskih vsebinah in 

oblikah, uči kritičnost do ponujenih medijskih vsebin in institucij, ki jih proizvajajo) ter 

produktivno (gre za praktični del medijske vzgoje; ustvarjanje risb, plakatov, fotografij, lastna 

radijska in televizijska postaja ipd). Podobno vzgojo za medije vidi tudi Fedorov (2008); meni, 

da vzgoja za medije spodbuja tako rabo medijev kot tudi ustvarjanje v njih. Cilj medijske 

vzgoje je medijsko pismen otrok. Kot tak zna sodelovati v medijski komunikaciji in oblikuje 

lastna stališča ter mnenja (Erjavec, 2000a). 

Vzgoja za medije mora otrokom omogočiti, da medsebojno komunicirajo in se socialno 

zbližujejo, obenem pa mora spodbujati k estetskemu izražanju. Z oblikovanjem stališč in 

moralnih vrednot gradijo svoj osebni etos (prav tam). Takšno početje vodi v svet množičnih 

medijev, kjer je potrebna zmožnost kritičnega presojanja medijskih vsebin (Dragan, 1998, v 

Mršnik, 2004). Enako poudari M. Košir (1998), ki doda še, da je zgoraj našteto potrebno 

otrokom in odraslim, da bi zmogli postati kritični državljani, ki se zavedajo človekovih pravic 

in tudi dolžnosti ter svoje svobode – človeške in državljanske. 

1.2.1.1 Vloga vzgojitelja pri načrtovanju in vpeljavi medijske vzgoje v vrtcu 

Vzgojitelj se mora pred medijskim opismenjevanjem otrok vprašati, kolikšno je njegovo 

znanje o medijih, njihovi uporabi, in na katerih področjih mora svoje znanje utrditi ali pridobiti. 

Premisliti mora o stališčih in vrednotah, ki bi lahko imele vpliv na otroke. Ravno te vrednote 

skupaj z zgledom in znanjem, ki ga bodo pridobili, bodo omogočile spoznavanje današnje z 

mediji nasičene družbe (Lepičnik Vodopivec, 2005). Vzgojitelj mora upoštevati cilje in načela 

Kurikuluma za vrtce, obenem pa je njegova naloga otrokom omogočiti dostop do informacij in 

jih spoznava z njihovo uporabnostjo (Erjavec, 2005). Natančno mora vedeti, kdaj je primeren 

čas za predstavitev posameznega medija. Seznanjen mora biti z zavajajočimi učinki medijev. 

Pri tem mora otrokom svetovati, jih usmerjati in spodbujati, nikakor pa ne diktirati, kako naj z 

določenim medijem ravnajo (Zore, 2005). Prav tako mora spodbuditi vzdušje, ki vlogo otrok 

spremeni iz pasivne v aktivno. Otrokom je potrebno razložiti, kdaj se in kdaj se mediji ne 

uporabljajo v življenju.  

Da sploh lahko vključimo medije v vzgojno-izobraževalni proces je potrebno zagotoviti 

tehnično opremo v vrtcu (Lepičnik Vodopivec, 2011). Pomembno je tudi, da se vzgojitelji 

kontinuirano izobražujejo za medijsko vzgojo. Vzgojitelji bi morali spoznati didaktične in 

pedagoške vidike medijske vzgoje in jih vključiti v svoje delo (Lepičnik Vodopivec, 2005).  
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V vrtcu medije uporabljamo načrtno in sistematično z obvezno sprotno refleksijo in 

evalvacijo. Stritar in Usar (2009) predlagata vključevanje medijev v strokovno delo, kjer so v 

pomoč nazorni predstavitvi tem, sodelovalnemu učenju, motivaciji in spremljanju razvoja 

otrok. Vključevanje medijev v vzgojno-izobraževalni proces omogoči takšno okolje za učenje, 

v katerem lahko otroci pridobijo vse informacije na hiter način (Danilović, 2004). Stritar in 

Usar (2009) dodajata še, da različne vrste medijev spodbujajo verbalizacijo, otroško 

ustvarjalnost, izkustveno učenje otrok. Omogočajo namreč raziskovanje in spodbujajo višje 

ravni mišljenja otroka.  

1.2.1.2 Dejavnosti medijske vzgoje v Kurikulumu za vrtce 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja podlago za strokovno delo v vrtcih 

(Kurikulum za vrtce, 1999). Vzgoja za medije se v Kurikulumu za vrtce pojavlja na več 

področjih, najpogosteje na področju družbe, umetnosti in jezika. 

Na področju jezika lahko vzgojitelji realizirajo cilje, kot sta npr. »otrok doživlja in spoznava 

verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov«, »otrok spoznava 

besedo, knjigo kot vir informacij« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 33) z izvajanjem različnih 

dejavnosti, kot so poslušanje pravljic, zgodbic, ugank, pesmic in pripovedi. Vsebine otrok 

doživlja prek različnih medijev, obiščemo lahko igrano, lutkovno ali filmsko predstavo, 

gledamo risanke in obiščemo knjižnico. Otrok se seznanja s knjigami (z leposlovnimi in s 

priročniki), aktivno rešuje probleme v procesu jezikovne komunikacije, posluša avdio- in 

gleda videogradivo z raznovrstnimi literarnimi besedili iz aktualne otroške literature in 

samostojno ustvarja knjigo ter strip. Odrasli moramo otroku omogočiti dostop do 

najprimernejših virov (priročnikov, slovarjev, leksikonov). 

Na področju umetnosti medijsko vzgojo vzgojitelji uresničujejo predvsem s ciljem »doživljanje 

in spoznavanje komunikacije z in o likovnih, glasbenih, plesnih, dramskih, filmskih in 

televizijskih delih (Kurikulum, 1999, str. 39). Otrok mora imeti možnost sodelovati v medijskih 

skupinskih projektih, z udeležbo v njegovih plesnih, dramskih, likovnih, oblikovalskih in 

glasbenih segmentih. Odrasli mu moramo omogočiti, da nastopa pred publiko in kamero. 

Dejavnosti medijske vzgoje so opredeljene predvsem v okviru avdio-vizualnih dejavnosti, in 

sicer otrok opazuje in komentira kalejdoskop ter izbrane fotografije, otroške filme, TV–

oddaje, videosekvence in se z risbo odziva nanje, poleg tega pa opazuje in sodeluje z 

odraslim pri fotografiranju in videosnemanju. V drugem starostnem obdobju otroci lahko 

opazujejo različne fotografije, slike iz revij in knjig, plakate, gledajo in poslušajo izbrane 

filmske in videoprojekcije, zgoščenke in TV–programe, snemajo s fotoaparatom, 

videokamero in kasetofonom, razlikujejo sredstva za snemanje in predvajanje gibljivih in 

statičnih slik ter zvoka. Otrok fotografira in snema prijatelje in dogajanje v vrtcu med 
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opravljanjem dnevne rutine in ob posebnih priložnosti, gleda animirani, igrani dokumentarni 

film ter filme, ki jih posname sam ali odrasli, spoznava različne zvrsti TV–programa, kot so 

otroške oddaje, dnevne novice, umetniške programe, kontaktne oddaje, športne prenose, 

reklame ipd. (Kurikulum za vrtce, 1999). Mediji so na področju umetnosti prisotni predvsem 

pri avdiovizualnih dejavnostih. Na ta način otrok stopi v proces medijskega opismenjevanja 

(Lepičnik Vodopivec, 2005). 

Na področju družbe imajo otroci možnost kritičnega vrednotenja komercialnih vplivov, 

modnih trendov, ob tem pa se seznanjajo z možnostmi kritičnega vedenja, seznanjajo se z 

različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij (pošta, telefon, radio, televizija) in 

komuniciranja s pomočjo računalnika. Otroku moramo zagotoviti možnost sodelovati v 

pogovorih o predsodkih, stereotipih, modnih trendih in reklamah. 

N. Zore (2005) poudarja pomen kritičnega odnosa do vseh medijev. Podobno opozori tudi 

Kurikulum za vrtce (1999), ki pravi, da moramo pri otroku razvijati kritično distanco do 

številnih reklam, s katerimi so otroci vsakodnevno zasipani. Otroke je potrebno spodbuditi h 

kritičnemu vedenju in afirmaciji njihove individualnosti zaradi izpostavljenosti komercialnim 

vplivom ter modnim trendom. 

Unescova deklaracija o vzgoji za medije (Košir in Ranfl, 1996c) izpostavlja premalo 

posvečanja vzgojno-izobraževalnih institucij medijski vzgoji, zato so v Deklaraciji o vzgoji za 

medije (sprejeti leta 1982) izpostavljeni štirje načini ravnanja, ki vodijo k uresničevanju ciljev 

medijske vzgoje v vrtcu: 

1. uvedba medijskih izobraževalnih programov od vrtca naprej z namenom razviti otrokov 

kritični odnos do medijev, znanje za njihovo uporabo, sposobnost analiziranja in ustvarjanja v 

medijih; 

2. oblikovanje programov za vzgojitelje, kjer bi svoje znanje o medijih poglobili in spoznali 

nove metode za delo z mediji; 

3. spodbujanje področij, ki bi pripomogla k vpeljavi medijske vzgoje; 

4. spodbujanje dejavnosti UNESCA za medijsko izobraževanje (prav tam). 

1.2.2 Medijska pismenost 

Družbe 21. stoletja imajo vedno večje potrebe po dobri pismenosti. Nove potrebe, ki jih 

prinašata tehnološki razvoj in delovanje v medkulturnih okoliščinah, lahko razrešimo samo z 

dobrim poznavanjem različnih oblik pismenosti, od osnovnih do digitalnih (Grosman, 2010). 

Kellner in Share (2005, v Erjavec 2010) pišeta, da pismenost vključuje pridobitev veščin in 

znanja, ki so potrebni za branje, interpretiranje in ustvarjanje tekstov ter intelektualnih orodij, 

in zmožnosti za polno participacijo v kulturi ter družbi. Vsebuje tudi kompetence, ki 
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omogočajo rabo družbeno konstruiranih oblik komunikacije in reprezentacije. R. Hobbs (v 

Košir, 1998) jo opredeli kot zmožnost dostopa, analize, evalvacije in proizvodnjo medijskih 

sporočil v številnih oblikah. Tudi slovenska konceptualizacija medijske pismenosti govori 

enako (Erjavec, 2009). M. Košir (1998) dodaja, da danes znati brati in poznati abecedo ni 

več dovolj. Časa knjige ni konec, a kljub temu se morajo ljudje naučiti kritično analizirati in 

selekcionirati informacije (Erjavec, 2010). Koncept medijske pismenosti se razširja tako, da 

poleg tradicionalnega osredotočanja na tisk in avdiovizualne medije vključuje še internet in 

druge nove medije (Erjavec, 2009). V. Reding (2008, v Erjavec, 2009) poudari, da je 

medijska pismenost ključnega pomena za doseganje aktivnega državljanstva. Medijska 

pismenost je večdimenzionalna usposobljenost posameznika, ta pa obsega medijsko 

tehnično usposobljenost, polega tega pa tudi usposobljenost za upravljanje znanja in 

sprejemanja lastnih odločitev (Meschenmoser, 2002, v Lepičnik Vodopivec, 2005). 

Mediji igrajo pomemben del socializacije. V procesu medijske pismenosti otroci razvijejo 

zmožnost participacije v medijski komunikaciji in ostalih procesih v družbi (Erjavec, 2000a). 

J. Lepičnik Vodopivec (2005) opredeljuje medijsko pismeno osebo kot tisto, ki ve, kakšno 

vlogo imajo mediji v njenem življenju, pozna njihovo delovanje in jih zna tudi uporabiti. 

Erjavčeva (2010) dodaja, da morajo v današnji družbi otroci razviti poleg branja in pisanja 

tudi medijsko pismenost. (Bilić, 2010) trdi, da pismenost danes ni zgolj sposobnost za branje 

in pisanje, temveč postaja temelj znanja in pogoj za vseživljenjsko nadgradnjo le tega, 

vključuje pa tudi medsebojno povezavo s sodobnimi tehnologijami. 

Bralna pismenost je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih 

potencialov in njegovo uspešno sodelovanje v družbi (Nacionalna strategija za razvoj bralne 

pismenosti, 2017). Posebno pozornost medijski pismenosti in njenemu razvoju namenja 

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti. Ta dokument določa cilje vzgojno-izobraževalne 

politike na področju pismenosti (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006). 

Pismenost NSRP opredeljuje kot trajno razvijajoče se zmožnosti, temeljne in druge 

zmožnosti, kot so branje, pisanje, poslušanje, računanje in druge pismenosti; medijska, 

informacijska, digitalna. Vključuje tudi pridobivanje zmožnosti (prav tam). V vrtcu se 

sistematično načrtuje dejavnosti, upoštevajoč Kurikulum za vrtce in NSRP. Izvedene 

dejavnosti ustrezno vplivajo na razvoj pismenosti v tem obdobju (Bah Berglez, 2006). 

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti (2017) poudarja, da mora biti bralno 

gradivo za učenje in branje raznovrstno glede na obliko (tiskano, elektronsko in interaktivno 

gradivo), vsebino in jezik. Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti si postavlja cilj 

navajati otroke na uporabo knjižnega in neknjižnega gradiva ter različnih medijev v 

predšolskem obdobju, odrasli pa morajo knjižno in neknjižno gradivo ter različne medije 

uporabljati skupaj z otroki. 
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Poznamo tri ravni medijske pismenosti. Prva je funkcionalna, o kateri govorimo takrat, ko 

otroci dekodirajo simbolične, avdiovizualne in tiskane zapise v medijih, in ko imajo na voljo 

znanje o tem, kako delujejo mediji. S tem si razvijajo medijsko ustvarjalnost. Ko imajo otroci 

znanje in zmožnost razumevanja najrazličnejših oblik medijskih sporočil, govorimo o kulturni 

pismenosti. Zadnja je kritična pismenost, ki nastopi takrat, ko otroci analizirajo obrazce in 

realizirajo vrednote v medijskih procesih (Scarratt, 2007).  

V prvem poglavju sem spregovorila o množičnih medijih; opisala sem najvidnejše značilnosti 

tiska, radia, televizije in računalnika, ob tem pa predstavila tudi negativno plat prisotnosti 

medijev v našem življenju. To se kaže v obliki nasilnih medijskih vsebin in oglaševanja. V 

drugem delu prvega poglavja sem pozornost namenila medijski vzgoji in pismenosti; kaj 

sploh sta in kakšna je vzgojiteljeva vloga pri zagotavljanju obeh v pedagoškem procesu. V 

drugem poglavju bom predstavila, kaj je participacija, kako jo opredeljujejo različni dokumenti 

in katere so njene stopnje. V nadaljevanju bom predstavila tudi aktivno učenje, raziskovanje 

in projektno delo. 

2 PARTICIPACIJA OTROK: OTROKOVO SOUSTVARANJE ŽIVLJENJA IN 

SOODLOČANJE 

2.1 Kaj je participacija? 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeljuje participacijo kot udeležbo in 

sodelovanje posameznikov na različnih področjih. Participacija otrok pri odločanju in izbiranju 

je ena najbolj popularnih tem, a to ne pomeni, da je široko uveljavljena v vrtcih. Tema sicer ni 

nova, že Dewey je poudarjal vzgojo in izobraževanje prek delovanja ter učenje skozi izkušnjo 

demokratičnega odločanja. James (1999, v Batistič Zorec, 2010) trdi, da bi morali namesto 

preučevanja otrok iskati načine za raziskovanje otroštva z otroki. Številni avtorji poudarjajo, 

da bi morali pri ocenjevanju kakovosti vrtcev upoštevati, kako dejansko doživljajo vrtec otroci, 

ki so vanj vključeni (Batistič Zorec, 2010). Znanje ni nekaj, kar bi otrok sprejel od zunaj brez 

lastne učne aktivnosti (Kovač Šebart, 2011). Dewey poudarja, da morajo biti otrokom 

zagotovljene njihove lastne izkušnje participacije, dialoga, komunikacije med enakopravnimi. 

Družba raznolikosti se lahko po njegovem mnenju le tako razvija (Turnšek, Hodnik Čadež, 

Krnel, 2009). Pomembno je, da otroci ne glede na starost čutijo, da odrasli spoštujemo 

njihovo mnenje in da nam je mar, kaj o nečem mislijo (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 

2004).  

Danes je participacija povezana s pogledom na otroka kot kompetentno bitje. Poudarjanje 

aktivne udeležbe otrok je bilo prej v vzgojno-izobraževalnem procesu omejeno na 
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alternativne pedagoške pristope, v zadnjih desetletjih pa je otrokova pravica do participacije 

v vrtcu zapisana v številnih nacionalnih kurikulih (Batistič Zorec, 2010). Cilj vzgoje ne more 

biti več ta, da bo otrok poslušen. Kroflič (2002; v Rutar, 2013) trdi, da mora biti pripravljen 

sprejemati odločitve, ki so primerne za večino članov skupnosti, in iskati odgovore na 

moralne dileme. Odrasli lahko v največji meri omogočamo in spodbujamo možnost izbire in 

drugačnosti. Različna razmišljanja otrok moramo vzeti kot nekaj dobrodošlega in 

vsakdanjega. Pomembno je, da podvomimo o stvareh, ki se nam zdijo samoumevne, in tako 

preprečimo, da zapademo v rutino (Rakovič, 2004). 

Participacija v vrtcu se pojavlja zlasti na dveh področjih. Otrok se najbolje uči, kadar je 

aktivno udeležen v procesu učenja (Batistič Zorec, 2010), sodeluje pri ustvarjanju skupnih 

ciljev in ima možnost graditi smisel učenja, namesto da zgolj usvaja znanje (Bruner, 1996, v 

Batistič Zorec, 2010). Otroci bi morali aktivno participirati pri oblikovanju skupnosti, pri 

oblikovanju pravil skupnega življenja, pri oblikovanju in urejanju učnega okolja, pri 

spremljanju svojega napredka ipd. (Rutar, 2006). Tudi Stephenson, Gourley in Miles (2004) 

trdijo, da bi morali biti otrokovi pogledi poslušani in spoštovani tako, kot so poslušani in 

spoštovani pogledi odraslih. 

N. Turnšek (2007, v Batistič Zorec, 2010) participacijo definira kot udeležbo otrok v 

oblikovanju njihovega življenja v vrtcu in odločanje o stvareh, ki se jih tičejo. Otrok ne bi smeli 

zgolj pripravljati na njihovo bodočo državljansko vzgojo, ampak bi morali že v vrtcu zagotoviti 

neposredno izkušnjo participacije. To pomeni udeležbo v načrtovanju vsakodnevnih 

aktivnosti, vključenost in pripadnost skupini ter sodelovanje pri reševanju problemov. 

Participacija vključuje tudi odločanje o stvareh, ki vplivajo na življenje posameznika v 

instituciji (Batistič Zorec, 2010). Participacija je osnovna državljanska pravica (Hart, 1992, v 

Rutar, 2013). »Otroci morajo biti vključeni v smiselne projekte skupaj z odraslimi. Nesmiselno 

je pričakovati od otrok, da bodo nenadoma postali odgovorni participativni odrasli pri 

šestnajstih, osemnajstih ali enaindvajsetih letih brez predhodnega izpostavljanja tem 

veščinam in odgovornostim.« (Hart, 1992; v Rutar, 2013, str. 72) Participacija je vpeta v 

koncept in prakso ter vrednoto demokracije. Bernstein navaja, da obstajajo določeni pogoji 

za učinkovito demokracijo, med njimi je tudi pravica do participacije. Pri tem ne gre zgolj za 

pravico do diskusije, ampak  pravica do participacije pomeni pravico do participacije v 

procedurah, kjer je vzpostavljen določen red. Participacija je namreč pogoj za državljansko 

prakso (Rutar, 2013).  

2.1.1 Participacija v Kurikulumu za vrtce 

Vzgojni program za vzgojo in varstvo otrok (1985) je bil v veljavi v našem prostoru v 

prejšnjem stoletju – v 60. in 70. letih so v svetu prevladovali visoko strukturirani in didaktično 
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umerjeni programi, v katerih se je poudarjala priprava otroka na šolo (Batistič Zorec in Krnel, 

2009). Leta 1999 smo v Republiki Sloveniji sprejeli Kurikulum za vrtce, ki je nadomestil 

zgoraj omenjeni Vzgojni program. Če je bil prej poudarek na vsebini, se je danes ta prenesel 

na sam proces predšolske vzgoje, torej na celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se otroci 

učijo v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja pravice otrok, možnost izbire in upoštevanje ter 

spoštovanje različnosti med otroki, spoštuje potrebo po zasebnosti in intimnosti ter daje 

posebno pozornost aktivnemu učenju. Participacijo v vrtcu podpirajo različna načela 

Kurikuluma za vrtce, kljub temu, da je ta neposredno ne omenja; npr. načelo demokratičnosti 

in pluralizma, načelo odprtosti kurikuluma, načelo omogočanja izbire in drugačnosti (»/…/ 

omogoča otrokom, da izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njihove 

želje, interese, sposobnosti, razpoloženje ipd., pri čemer je zelo pomembno, da gre za izbiro 

med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem in 

nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, usmerjeno zaposlitvijo in prosto igro« ter 

načelo aktivnega učenja (/…/ cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, katerega cilj 

niso pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih (simbolnih, 

fantazijskih in domišljijskih) strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja itn., ki so zanj 

značilne v posameznem razvojnem obdobju (Dolar Bahovec idr., 1999, str. 16). 

Vzgojiteljevo vodilo morajo biti otrokove želje in interesi, obenem pa mora biti dovolj 

fleksibilen, da spreminja svoje načrtovane dejavnosti. Izhodiščna točka mora biti vedno otrok, 

njegova realnost, problemi, želje in interesi (Bahovec Dolar in Golobič Bregar, 2004). 

2.1.2 Participacija v Konvenciji o otrokovih pravicah 

Konvencijo o otrokovih pravicah je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov leta 

1989. Sprejetje tega dokumenta je od držav podpisnic zahtevalo, da naredijo korak naprej od 

tradicionalnega pojmovanja otroštva (Batistič Zorec, 2009; Rutar, 2013). Tendenco aktivnega 

participiranja otrok je mogoče zaznati v številnih dokumentih. Poleg konvencije o otrokovih 

pravicah to področje obravnava tudi Bela knjiga Evropske unije – Nova spodbuda za 

evropsko mladino (2001), Evropski pakt za mlade (2005), Smernice vzgoje izobraževanja za 

trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja (2007) in drugi 

dokumenti (Bajželj, Marovič in Krajnčan, 2014).  

Konvencija o otrokovih pravicah ne omenja samo dolžnosti, ki jih imajo odrasli do otrok, 

ampak izraža tudi njihovo udeležbo. V dokumentu pravice otrok lahko razdelimo na tri 

skupine, in sicer na pravice do oskrbe, zaščite in soudeležbe. Prav za zadnjo Konvencija 
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opredeljuje pravico otroka, da sodeluje v odločitvah, ki so povezane z njegovim življenjem. 

Otrok bi moral imeti vedno večje možnosti sodelovanja v skladu z razvojem (Rutar, 2013).  

12. člen Konvencije je ključen, ker izpostavlja in poudarja participacijo otrok in njihovo 

vidnost v socialnem okolju (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 12. člen pravi: 

»Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastno mnenje, pravico do 

svobodnega izražanja teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženega mnenja, da 

se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo. V ta namen ima otrok še posebej 

možnost zaslišanja v kateremkoli sodnem ali upravnem postopku v zvezi z njim, bodisi 

neposredno bodisi po zastopniku ali ustreznem organu, na način, ki je v skladu s procesnimi 

pravili notranje zakonodaje.« (Rutar, 2013) 

G. Landsdown (2001, v Rutar, 2013) izpostavi pomen Konvencije na ravni otrokove 

participacije s pomočjo 12. člena Konvencije o otrokovih pravicah. Odrasli morajo 

vzpostavljati priložnosti, v katerih bodo otroci lahko izrazili svoje poglede in mnenja. 12. člen 

obvezuje odrasle, da zagotovijo priložnosti in opogumijo otroke za izražanje pogledov na 

pomembne zadeve. Paziti moramo, da otrok ne silimo v izražanje njihovih mnenj, če si tega 

ne želijo. Ni dovolj, da ima otrok samo pravico biti slišan. Zelo pomembno je, da imamo 

resen odnos do tega, kar otrok izraža. Seveda to ne pomeni, da se moramo z vsem, kar 

otroci rečejo, strinjati, pomembno pa je, da so njihovi pogledi spoštovani (Rutar, 2013). 

13. člen Konvencije navaja: »Otrok ima pravico do svobode izražanje; ta pravica zajema 

svobodno iskanje, sprejemanje in širjenje vsakovrstnih informacij in idej, ne glede na meje, v 

ustni, pisni, tiskani ali umetniški obliki ali na katerikoli drug način po otrokovi izbiri. Glede 

uveljavljanja te pravice so možne nekatere omejitve, vendar le take, ki jih predpisuje zakon in 

ki so potrebne zaradi spoštovanja pravic in ugleda drugih ali zaradi zavarovanja državne 

varnosti ali javnega reda ali javnega zdravja ali morale.« (prav tam) 

17. člen obravnava pomembno vlogo množičnih občil. Države pogodbenice otroku 

zagotavljajo dostop do informacij iz najrazličnejših virov, zlasti tistih, katerih cilj je okrepiti 

otrokovo blaginjo in zdravje. Države pogodbenice spodbujajo javna občila k širjenju za otroka 

družbeno in kulturno koristnih informacij v skladu z duhom 29. člena, spodbujajo ustvarjanje 

in razširjanje otroških knjig, spodbujajo javna občila, da posvečajo posebno pozornost 

jezikovnim potrebam otroka, ki je pripadnik manjšinske skupine in spodbujajo razvoj 

ustreznih smernic za zavarovanje otroka pred informacijami in gradivi, ki škodujejo njegovi 

blaginji, upoštevajoč določbe 13. In 18. člena (Konvencija o otrokovih pravicah, 1990). 
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2.1.3 Drugi dokumenti, ki obravnavajo področje participacije 

Od leta 1995, ko je bila objavljena prva Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji, sta bili eni izmed vodilnih načel vzgoja in participacija v demokratičnih procesih. 

Uveljavljanje participacije otrok v vrtcu je v današnjem času postalo predmet raziskav, 

teoretskih razprav ter razprav med teoretiki in strokovnimi delavci v vrtcu (Rutar, 2012). Tudi 

v zadnjem desetletju je področje izobraževalnih politik v vedno večji meri postalo del 

mednarodnih politik. Pomembne novosti so bile spodbujene s strani OECD, UNESCO, EU in 

STO. Novosti se nanašajo na področje vseživljenjskega učenja in izobraževanja. Ključni 

dokumenti, ki bodo vplivali na razvoj na tem področju do leta 2020, so poudarili pomen 

spodbujanja aktivnega državljanstva. Ta je postal eden glavnih ciljev izobraževalnih sistemov 

po vsej Evropi (Cunk in Tratnik, 2015). UNESCO je v poročilu Mednarodne komisije o 

izobraževanju za enaindvajseto stoletje izpostavil sedem izzivov, s katerimi se sooča 

izobraževanje v tem stoletju, med drugim tudi napetost med tradicijo in sodobnostjo ter 

napetost med dolgoročnimi in kratkoročnimi pristopi (Delors, 1996; v Cunk in Tratnik, 2015). 

Program Izobraževanja za demokratično državljanstvo je postal osnovni cilj politik 

izobraževanja v Evropi že v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Najpomembnejša 

dokumenta za razvoj sodobnih izobraževalnih politik na področju državljanstva sta bila 

resolucija, sprejeta na konferenci ministrov za izobraževanje leta 2000 v Krakovu, in 

Priporočila Odbora ministrov državam članicam o izobraževanju za demokratično 

državljanstvo iz leta 2002. Evropsko soglasje na področju participacije kaže na pomen, ki ga 

sodobna družba priznava izobraževanju za aktivno participacijo (Cunk in Tratnik, 2015). Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) sledi spremembam na področju predšolske vzgoje, 

vsebuje pa tudi pomembne primerjave slovenskih vrtcev s tujimi. Iz načel predšolske vzgoje 

v vrtcih izpeljuje naslednje cilje, ki jih povezujemo s participacijo: 

− zagotoviti spodbujanje različnih področij razvoja v skladu z zakonitostmi razvojnega 

obdobja ter značilnostmi posameznega otroka, in sicer; razvijati sposobnosti 

razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; razvijati sposobnosti za razumevanje 

različnosti, vključevanja in sodelovanja v skupini ter prosocialnega vedenja; 

spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja, 

− zagotoviti možnosti razvoja in učenja posebnih sposobnosti in spretnosti. 

Predšolska vzgoja in varstvo sta bili v središču razprav vsaj polovico dvajsetega stoletja. 

Socialno-konstruktivistični pogled na vzgojo se je pogosto zoperstavljal transmisijskemu. Za 

prvi model je značilna vzgoja, ki v središče postavlja razvoj celovite otrokove osebnosti s 

spodbujanjem učenja skozi samoodločanje, spontanim raziskovanjem in igro. Pomembno je 

tudi vzajemno sodelovanje med sovrstniki. Igra je enako pomembna kot učenje. Vloga 

odraslega pri tem je pripraviti prostor in opremo za igro, prav tako pa tudi sodelovati z otroki, 
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tako da se spodbuja njihov kognitivni razvoj. Medtem pri drugem modelu učenje temelji na 

teorijah o vzgoji, po katerih je učitelj posrednik znanja in spretnosti. V Evropi pri vzgoji za 3- 

do 6-letne otroke v nacionalnih kurikulumih povsod prevladuje prvi model, razen v Italiji 

(EACEA, 2009). 

2.2 Stopnje participacije 

Organizacija Save the Children (2003, v Rutar, 2013) poudarja, da je potrebno zagotoviti 

smiselno participacijo otrok. Zgolj pravica do soudeležbe ne zagotavlja, da bo ta izpeljana v 

praksi na način, ustrezen za otroka. Smiselna participacija je tista, ki je: 

− etična (zagotavlja dostojanstvo vsakemu otroku), 

− varna (otrokove pravice do zaščite so zagotovljene), 

− nediskriminatorna (vsi otroci morajo imeti enake možnosti za vključenost), 

− otroku prijazna (otroku omogoča participacijo po njegovih najboljših močeh). 

Izredno pomembno za vzpostavljanje smiselne in etične participacije je prepoznavanje 

manipulacije na področju navidezne participacije otrok. Hart (1992, v Rutar, 2013) je kot prvi 

spregovoril o navidezni participaciji otrok. Trdi, da je manipulacija kot stopnja, za katero je 

značilna navidezna participacija. Do manipulacije lahko pride, kadar otroci ne razumejo 

problema, v katerem sodelujejo. Po avtorjevem mnenju je drugi način manipulacije situacija, 

ko otrok ne dobi nobene povratne informacije po tem, ko se z njim posvetujemo. Kadar 

otroke vprašamo, kako bi si preuredili igralnico, oni to narišejo, oddajo svoje predloge, 

kasneje pa se z njimi o tem sploh ne razpravlja več. Otroci nimajo povratne informacije, ali so 

bili njihovi predlogi sploh vključeni. Ko otroci ugotovijo, da njihove ideje in odločitve ničesar 

ne spremenijo, se lahko zgodi, da dobijo vtis, da ni vredno sodelovati pri odločanju v 

prihodnje (Rožič in Turnšek, 2010). Tudi poststrukturalistična misel je opozorila na 

navideznost proste izbire, in si zato postavlja nekatera pomembna vprašanja: 

− ali lahko otrok avtonomno izbira, ko bi si sam želel, ali gre za družbeno zaželene in 

vsiljene izbire v okviru liberalnega modela izvajanja oblasti; 

− kaj otroci izbirajo, katere pobude dajejo otroci in na kakšen način; 

− katere pobude so slišane, pozitivno pripoznane in katere ne (Beavuvois, v Kroflič 2008a, 

v Rutar, 2013). 

Poleg manipulacije Hart (1992, v Rutar, 2013) predstavi še dva načina vključevanja otrok, ki 

ne spadata v koncept smiselne in etične participacije. To sta dekoracija in tokenizem, ki 

pomeni navidezno ponujeno možnost izražanja. Pogosto se zgodi, da imajo otroci možnost 

izraziti svoje ideje, vendar imajo malo možnosti za izbiranje vsebine in organizacije nekega 

dogodka. Ne moremo trditi, da gre za smiselno participacijo, če otrokom ni pojasnjeno, kako 
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so bili za nek dogodek izbrani (odprte mize, gledališke predstave). Otrokom to sicer 

predstavlja pozitivne izkušnje, otroci se v vlogah dobro počutijo, problem pa postane, kadar 

je njihova vključenost nejasna. Otrokom je participacija tako predstavljena kot prevara. 

Ko otroci razumejo namen projekta, vedo, kdo je oblikoval odločitve glede njihove 

vključenosti in zakaj, lahko govorimo o smiselni participaciji. Prav tako morajo imeti otroci 

smiselno vlogo v procesu, ne zgolj dekorativne, razumeti morajo potek projekta, dejavnosti in 

dogodke (prav tam).  

Avtor Shier (2001, v Rutar, 2013) je sestavil lestvico, ki pojasnjuje stopnje participacije od 

najvišje do najnižje. 

STOPNJA PARTICIPACIJE OPIS STOPNJE 

1. stopnja Otroke se posluša. 

2. stopnja Otroke se spodbuja, da izrazijo svoje 

poglede. 

3. stopnja Otrokove poglede se upošteva. 

4. stopnja Otroke se vključuje v procese odločanja. 

5. stopnja Otroci prevzemajo odgovornost in delijo moč 

za odločitve. 

Po Shierju (2001, v Rutar, 2013) je udejanjena prva stopnja participacije, če odrasli pozorno 

poslušajo otroke, ko želijo izraziti svoje poglede brez pripravljenih in organiziranih dodatnih 

priložnosti za izražanje otrok. To kaže na neizraženo posebno skrb s strani odraslih oseb. Ta 

se pojavi šele na drugi stopnji. Po Shierju prvi dve stopnji participacije še ne zagotavljata 

vključevanja otrokovih pogledov v odločitve, zato spadata v navidezno participacijo. Otrokovi 

pogledi so upoštevani šele na tretji stopnji, ko se oblikujejo odločitve. Gre bolj za 

posvetovanje odraslih z otroki. Aktivna participacija nastopi šele s četrto stopnjo, najbolj 

zaželena in najvišja stopnja participacije pa je peta. Ta je uresničena, ko otroci prevzemajo 

odgovornost in moč za sprejemanje odločitev. Avtor opozarja, da so pričakovanja odraslih 

glede otrokove odgovornosti pogosteje prenizka kot previsoka. Res pa je, da od otrok ne 

moremo pričakovati prevzemanja odgovornosti za stvari, za katere ne želijo ali še ne zmorejo 

prevzemati odgovornosti (Rutar, 2013). Smith (2007, v Rutar, 2013) medtem opozori, da bo 

verjetnost izražanja mnenj otrok majhna, če za to nimajo pogojev. Naveže se na teorijo 

Vigotskega, ki govori o potrebnosti obstoja aktivnosti, ki so nad trenutno stopnjo otrokovega 

razvoja in ki se nahajajo v okviru območja bližnjega razvoja. 

Poleg »neparticipacije«, omenjene nekoliko višje, Hart (1992, v Rutar, 2013) navede, kdaj se 

participacija začne, in sicer: 
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− ko otroci razumejo namene projekta, ko imajo smiselno vlogo v projektu, ko svojo vlogo v 

projektu razumejo; 

− druga stopnja vsebuje posvetovanje z otroki glede projekta, ki ga vodijo in pred tem 

razvijejo odrasli; 

− tretja stopnja predstavlja dejavnosti, za katere se odločajo odrasli, vendar se odločajo 

skupaj z otroki; 

− še višjo stopnjo predstavlja projekt, ki ga spodbudi in vodi otrok; 

− najvišja stopnja pa je akcija, ki ga spodbudi otrok, v projektu pa se otroci in odrasli 

odločajo skupaj. 

S. Rutar (2012) opozarja, da bomo morali biti v prihodnosti pozorni na vsebino in stopnjo 

otrokovega vpliva, prav tako tudi na to, kdo da pobudo za projekt, ali imajo vsi možnost 

participacije, na kakšen način so otroci vključeni v projekt in da morajo imeti vsi možnost 

sprotne refleksije procesa skupaj z odraslimi, v skupnem procesu učenja. 

2.3 Aktivno učenje 

Otroci radi rešujejo težje, zahtevnejše naloge in probleme, prav tako sprejemajo odločitve na 

višjih ravneh. Za to je potrebno kritično mišljenje, ki predstavlja višjo obliko mišljenja (Aktivno 

učenje v vrtcu, 2007). Do takega načina razmišljanja pa bo prišlo šele takrat, ko bodo otroci 

smiselno povezovali svoje znanje z novimi informacijami, aktivno sodelovali pri pridobivanju 

novih izkušenj in se zavedali svojih spoznanj. Kritičnega mišljenja se je potrebno naučiti, to 

pa poteka v treh fazah. V prvi fazi se otroci najprej spomnijo vsega, kar že vedo o določeni 

temi. Tako obudijo svoje predznanje, ki ga bodo kasneje nadgradili. Otroci morajo biti aktivno 

vključeni v proces dela in učenja, da bi prišlo do kritičnega razumevanja. V drugi fazi otroci 

pridejo v stik z novimi informacijami, ki nastajajo ob igri ali različnih gradivih. 

Najpomembnejša naloga te faze je ohraniti otrokovo zanimanje in ideje iz prejšnje faze. V 

tretji fazi otroci utrjujejo svoje znanje. V njej pride do trajnega učenja, zelo pomembno pa je 

otroke spodbuditi k aktivni izmenjavi idej med njimi samimi (prav tam). 

Izkušnje, v katerih otrok v predšolskem obdobju učinkuje na svet, so bistvene za razvoj 

miselnih procesov. Če želimo, da bi otroci inteligentno reševali probleme, jim moramo 

omogočiti čim več priložnosti za ukvarjanje s problemi, ki jih zanimajo. Aktivno učenje je 

nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja. Otroci se učijo pojmov in ustvarjajo lastne 

simbole, abstrakcije prek dejavnosti, ki jo sami spodbudijo. Odrasli pri tem 

sodelujemo/opazujemo in omogočimo otroku, da se vključi v izkušnje, ki bodo otroka vodile k 

reorganizaciji njegovega razumevanja sveta (Hohmann in Weikart, 2005). 
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Vse bolj se poudarja pomen aktivnega učenja. Prevladuje stališče, da se otrok najbolje uči, 

ko je aktiven. Načelo aktivnega učenja izhaja iz spoznanj kognitivnih psiholoških teorij 

Piageta, Vigotskega in Montessorijeve, ki poudarjajo, da otrok sam gradi svoje znanje in 

razumevanje (Cotič in Plazar, 2014). Z dejavnimi strategijami učenja želimo prenesti težišče 

od transmisijskega pojmovanja učenja k sodobnejšim razlagam, ki poudarjajo, da naj bi 

proces učenja in poučevanja vključeval tudi: 

− oblikovanje otrokovih miselnih, metakognitivnih, socialnih sposobnosti, in sposobnosti 

uporabe spoznanj, 

− konstrukcijo novih pomenov na osnovi obstoječih, nepopolnih ali napačnih pojmovanj, 

− razvoj otrokovih potencialov (Unesco, 1996; v Marentič Požarnik, 1998; v Turnšek, 

2004). 

V predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje; s pomočjo opazovanja, posnemanja, 

preizkušanja in reševanja problemov, medsebojnih konfliktov in dogovarjanja. Kadar otroci 

sami pridejo do rešitve, ugotovitve ali posledično negativne izkušnje zaradi neustreznega 

dejanja, se največ naučijo. O aktivnem učenju v vrtcu govorimo takrat, ko vzgojitelj 

namenoma uporablja pristope, ki zagotavljajo višjo stopnjo otrokovega sodelovanja v 

procesu pridobivanja izkušenj, novih znanj, predstav in pojmov. Vzgojiteljeva naloga je, da 

aktivira razmišljanje otrok, omogoča izmenjavo mnenj za razpravo, motivira otroke za učenje, 

vpliva na spremembe v razmišljanju, otrokom pomaga pri zastavljanju vprašanj, spodbuja 

različne načine izražanja otrok, spodbuja kritično mišljenje, omogoča, da otroci obdelujejo 

informacije, otrokom omogoča spoznavanje različnih pogledov. Kadar se otroci aktivno učijo, 

so osredotočeni na svoja dejanja in razmišljanja, dajejo pobude za dejavnosti, sami izbirajo 

materiale, z vsemi čutili raziskujejo predmete in materiale, govorijo o svojih izkušnjah in o 

tem, kar delajo (Jarh, 2014). Aktivno učenje ustvarja občutek pripadnosti skupini s povečano 

interakcijo med otroki ter med otroki in vzgojiteljem. Prav tako omogoča, da otroci pridobijo 

pomembne veščine, kot npr. sodelovanje (Active learning, b.d.). 

Aktivno učenje je temelj High/Scopovega predšolskega kurikuluma. Učni proces je razumljen 

kot interakcija med dejanji otroka, ki so usmerjena k cilju, in realnostmi okolja, ki vplivajo na 

ta dejanja. Aktivno učenje je tisto učenje, pri katerem otrok deluje na predmete ter stopa v 

interakcije z ljudmi, dogodki in zamislimi, pri tem pa gradi novo razumevanje (Hohmann in 

Weikart, 2005). 

Odrasli podpirajo otrokov razvoj predvsem s spodbujanjem aktivnega učenja. Odrasli so 

pozorni na to, kar se otroci naučijo (in kako se naučijo), nato pa dajejo otrokom moč, da sami 

vodijo svoje učenje. Odrasli so aktivni, opazujejo, razmišljajo, zavestno sodelujejo in 
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opazujejo. Pomembno je, da odrasli stopajo v interakcijo z otrokom z namenom odkriti, kako 

posameznik razmišlja in sklepa. Odrasli morajo: 

− organizirati okolje in rutine za aktivno učenje, 

− vzpostavljati klimo, ki spodbuja pozitivne socialne interakcije, 

− spremljati in spodbujati otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno 

razmišljanje, 

− načrtovati izkušnje, ki gradijo na otrokovih dejanjih in interesih, 

− prisluhniti razmišljanju otrok, 

− spodbujati otroke, naj stvari naredijo sami (prav tam). 

Vzgojitelji moramo otrokom zagotoviti ustrezno okolje za aktivno učenje. Otroci v takšnem 

okolju: 

− dajejo pobude za dejavnosti, ki izvirajo iz osebnih interesov in namenov, 

− izbirajo materiale in se odločajo, kaj z njimi početi, 

− z vsemi čuti raziskujejo materiale, 

− odkrivajo razmerja skozi neposredno izkušnjo s predmeti, 

− preoblikujejo in kombinirajo materiale, 

− uporabljajo starosti primerna orodja in opremo, 

− uporabljajo velike mišične skupine, 

− govorijo o svojih izkušnjah, 

− s svojimi besedami govorijo o tem, kar počnejo (prav tam). 

Aktivno učenje je pomembno v vrtcih Reggio Emilia, eden ključnih pristopov učenja in 

poučevanja je projektno delo. Otroci se sami odločajo in izbirajo ob sodelovanju z odraslimi 

in vrstniki. Tudi vrtci Reggio Emilia se osredotočajo na tematike, ki so otrokom blizu in 

izhajajo iz njihovega vsakdana. Tako lahko otroci kar najbolje uporabijo svoje izkušnje in 

znanje (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). V svojem načelu o aktivnem učenju 

Kurikulum za vrtce (1999) aktivno učenje razume kot stalno 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. 

Pomembno je spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri 

iskanju odgovorov. V ospredju učenja mora biti razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih. 

Prav tako mora učenje otroka temeljiti na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, na razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav in 

predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na notranji motivaciji in reševanju 

konkretnih primerov ter pridobivanju socialnih izkušenj. Predšolska vzgoja mora graditi na 

otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da 
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predenj postavlja smiselne zahteve oziroma probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, 

mu omogočajo izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira (prav tam). 

2.4 Projektni pristop k učenju 

2.4.1 Projekt in projektno delo 

Veliki slovar tujk projekt opredeljuje kot načrt za izdelavo nečesa, Slovar slovenskega 

knjižnega jezika (2000) pa kot načrt, ki določa, kaj mislimo narediti in kako to uresničiti. 

Projekt avtorice H. Novak, V. Žužej in V. Z. Glogovec (2009) razumejo kot uresničitev 

zamisli, ki je usmerjena k doseganju zastavljenega cilja. Končni cilj pri projektu je jasen, 

obenem pa morajo biti jasno razčlenjeni tudi delni cilji in postopek izvedbe. Projekt se 

zaključi ob dosegu zastavljenega cilja. Ker v projektu sodeluje večje število ljudi, morajo biti 

vsi udeleženci aktivni, vsak član pa odgovarja za svoj delež. 

Med projektom in projektnim delom obstaja razlika, čeprav ju pogosto enačimo.  Projektno 

delo je metodični postopek ali način dela, s katerim se posamezniki učijo razmišljati, 

pridobivati spretnosti, potrebne za projektno delo. Tukaj torej ne gre za izvajanje projekta kot 

načina dela, s katerim se učimo postopkov vodenja in izvajanja projekta od načrtovanja do 

izvedbe, pri projektnem delu temu sledi še evalvacija. To pomeni, da se delo zaključi šele, ko 

analiziramo in ocenimo izvedbo in potek projekta. S projektnim delom se učimo, ob izvajanju 

različnih aktivnosti pa bogatimo svoje znanje in razvijamo različne sposobnosti. Poleg tega 

razvijamo domišljijo in razrešujemo različne problemske situacije. Pri projektnem delu je 

najpomembnejše učenje, ki lahko poteka zavestno in načrtno ali pa spontano. Sodelovanje v 

projektu je privlačen način dela, ker dejavnosti temeljijo na samoaktivnosti in spodbudi 

udeležencev (Novak, Žužek in Glogovec, 2009). Projekti se pri izvajanju projektnega dela 

razlikujejo po velikosti in udeležencih. Projektno delo lahko uporabimo pri predšolskih 

otrocih, osnovnošolcih, dijakih in študentih. Ob tem je pomembno poudariti, da sta projektno 

delo v vrtcu in projektno učno delo identična, ampak sta vsak zase zaradi različne uporabe 

na različnih stopnjah razvoja specifična (Glogovec, Lepičnik Vodopivec in Vonta, 1993). 

Projektno delo v vzgojno-izobraževalnem procesu ima dvojno funkcijo, in sicer kot metodični 

postopek, pri katerem se udeleženci učijo izvajati projekt, in kot način dela, ki jim omogoča 

pridobivanje različnih znanj, sposobnosti, vrednot in navad za aktivnim udejstvovanjem, s 

čimer razvijajo svoje potenciale. S projektnim delom se posameznik uči komuniciranja in 

sodelovanja, osebne odgovornosti, kritičnega presojanja in medsebojnega spoštovanja (prav 

tam).  

Projektno delo se razlikuje v organiziranosti in vodenju otrok od tradicionalnega modela. To 

pomembno vpliva na medosebne odnose in počutje. Pri projektnem delu je najpomembneje 
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spodbujati celovit, skladen in optimalen osebnostni razvoj posameznika (prav tam). Helm in 

Katz (v Jackman, 2009; v Slunjski, 2012) poudarjata, da ima projektni pristop številne 

prednosti, med katerimi so zagotavljanje konteksta za uveljavitev prirojene radovednosti 

otrok, sodelovanje otrok in vzgojiteljev pri učenju, okrepljeno zanimanje staršev za vzgojo in 

izobraževanje otrok, izkustveno učenje, ki dobro vpliva na različna področja otrokovega 

razvoja. Roopnarine in Johnson (2009; v Slunjski, 2012) dodajata, da uporaba projektnega 

pristopa pripomore, da dosežemo večino vzgojnih ciljev v procesu vzgoje in izobraževanja, 

npr. oblikovanje in pridobivanje uporabnega znanja otrok, razvijanje njihovih veščin, krepitev 

organizacijskih sposobnosti otrok in omogočanje otrokom, da se doživljajo kot uspešni. 

Projektno delo se precej razlikuje od tradicionalnih modelov. H. Novak (1990) našteje 

nekatere značilnosti: 

− tematsko problemski pristop; 

− konkretnost tematike z umerjenostjo k življenjski situaciji; 

− ciljno usmerjena in načrtovana aktivnost, katere nosilci so otroci; 

− upoštevanje interesov, potreb in sposobnosti otrok; 

− kooperativnost; 

− odprtost; 

− poudarek na izkustvenem učenju; 

− poudarek na učenju kot procesu zaradi primarno vzgojne funkcije projektnega dela. 

Petrović - Sočo (2009; v Slunjski, 2012) opozarja, da se različni zastareli metodični postopki, 

ki so v nasprotju z bistvenimi značilnostmi projektnega pristopa, pogosto skrivajo pod krinko 

projektnega dela. Pravo projektno delo nosi poudarek na otrokovem prevzemanju aktivne in 

dejavne vloge v procesu učenja, reševanju novih problemov in grajenju novega znanja. 

Omogoča jim večjo udeleženost pri ustvarjanju vsakodnevnega življenja v vrtcu in pri 

odločanju (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

2.5 Raziskovanje – metoda aktivnega učenja 

Otrok se najbolje uči, kadar je aktivno udeležen v dejavnostih (sprašuje, raziskuje, sklepa 

ipd.). Otroku se morajo zdeti dejavnosti osebno smiselne in zanimive. Zanje mora biti 

notranje motiviran. Raziskovanje daje prednost procesom pred končnim rezultatom. Otroci 

se tako ne naučijo zgolj tistega, kar so prvotno nameravali, ampak vzporedno še mnogo 

drugega. Naučijo se, kako se učiti; kako priti do informacij, kako nove informacije zapisati, da 

jih ne bi pozabili, kako razvrstiti pomembne informacije od nerelevantnih (Batistič Zorec in 

Krnel, 2009; Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 
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Raziskovanje je metoda aktivnega učenja. Otroci so po naravi radovedni, odrasli pa moramo 

njihovo radovednost spodbujati. Otroci začnejo hitro zaznavati probleme iz njihovega 

poznanega okolja (Maxim, 1997). Z raziskovalnim pristopom želimo vzpodbuditi in ohraniti 

radovednost ter trajno angažiranost in zanimanje za pridobivanje znanja. Drug temeljni cilj 

procesa izobraževanja pa je oblikovanje ključnih sposobnosti za samostojen pristop k 

reševanju problema. Raziskovanje vzgojiteljem omogoči zagotavljanje višje ravni kakovosti 

učenja in pridobivanja učnih navad otrok (Turnšek, 2004). 

Raziskovalni projekti so pogosto družbeno angažirani in so postali projekti socialnega 

učenja. Otroci se učijo spretnosti sodelovanja in timskega reševanja problema. Z 

raziskovalnimi vprašanji spodbujamo kritično mišljenje in oblikujemo otrokov odnos do 

zastavljenih vprašanj (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

Dolgoročni cilj učenja s pomočjo raziskovanja je procesne narave; ohraniti želimo 

radovednost, željo po spoznavanju novega. Ne govorimo o razvijanju radovednosti, saj 

izhajamo iz predpostavke, da je želja po odkrivanju novega nekaj, kar je otrokom lastno. 

Raziskovanje je poleg igre eden osnovnih principov učenja v vrtcu. Raziskovalni pristop 

omogoča uveljavljanje nekaterih prednosti sodobnejših pojmovanj učenja, ki se usmerjajo v 

razvoj otrokovih sposobnosti, v konstruiranje znanja in v razvoj otrokovih potencialov 

(Marentič Požarnik, 1998; v Turnšek, 2004). 

Otroci ne odkrivajo le znanih dejstev v procesu raziskovanja, ampak gradijo tudi nove 

predstave in pojme. Zgodi se, da se soočijo napačna poimenovanja z znanstvenimi dejstvi. 

Izhodišče učenja morajo biti problemi, ki so zanimivi in povezani z življenjem otrok. Ti 

navadno segajo na več znanstvenih področij, to pa zahteva interdisciplinarnost (Turnšek, 

Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Za uspešno izvajanje projekta morajo biti otroci motivirani. 

Upoštevati moramo njihove lastne interese. Pri izbiranju tematike smo pozorni na življenjske 

situacije iz njihovega okolja (Novak, 1990). Ko otroke spodbujamo, naj izbirajo, bodo sami 

začeli z dejavnostmi, ki izhajajo iz njihovih osebnih interesov in izkušenj. Osebno pomembne 

dejavnosti so boljše izhodišče za učenje v primerjavi z ozko določenimi in vsiljenimi 

nalogami, ki jih otrokom naložijo odrasli (Bahovec Dolar in Golobič Bregar, 2004). 

Ker so otroci aktivno udeleženi v vseh fazah raziskovanja (od postavitve problema do 

odgovorov), so bolj motivirani, želja po spoznavanju pa je ves čas na visoki ravni. To 

prispeva k večji trajnosti znanja oziroma učnih dosežkov. Nove izkušnje in pojmovanja lahko 

uporabimo v vsakdanjem življenju, kar prispeva k večji funkcionalnosti znanja (Turnšek, 

Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

Maxim (1997) loči dve vrsti raziskovanja, in sicer: 
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− raziskovanje problemov zaprtega tipa (inquiry based learning) 

− raziskovanje problemov odprtega tipa (problem-solving process). 

Pomembno je zavedanje, da pri takšnem načinu dela ne gre za to, da otroke zgolj vprašamo, 

kaj si želijo izvedeti ali spoznati (Wolpert Gawron, 2016). Raziskovanje omogoča otrokom, da 

opazujejo svoje okolje in da svoje znanje povežejo z resničnim življenjem. Omogočiti jim 

moramo takšne izkušnje, ki so za njih zanimive in interaktivne, kar povečuje njihovo 

motivacijo za učenje, zaupanje v lastne sposobnosti, ohranja znanje in razvija spretnosti. 

Učenci se z raziskovanjem učijo bolj poglobljeno, saj imajo bolj neposredne izkušnje 

(Bruckner, b.d.). Pomembno je, da si zastavimo cilje projekta. Vedeti moramo, da otroci 

morda ne bodo imeli še vseh potrebnih znanj in spretnosti, zato je potrebna naša pomoč, 

prav tako pa lahko pri raziskovanju naletijo na oviro, kadar rezultat ni tak, kot so pričakovali. 

Otroci se lahko veliko naučijo z reševanjem problemov in prek poskusov ter napak (prav 

tam).  

2.5.1 Proces raziskovanja problemov zaprtega tipa 

Kadar otroci rešujejo problem oziroma skušajo z določenimi informacijami in podatki 

odgovoriti na raziskovalno vprašanje, govorimo o raziskovanju zaprtega tipa. Otroci 

informacije zbirajo z različnimi tehnikami oziroma metodami, npr. z opazovanjem, izvedbo 

intervjuja, z mnenjskimi anketami, s pomočjo zbiranja dokumentov in predmetov proučujejo 

preteklost (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Pri tem ni poudarjeno samo vsebinsko 

učenje, ampak gre primarno za učenje učenja, saj je usmerjeno v razvoj metakognitivnih 

spretnosti pri otrocih starejše starostne skupine. Otrokom je lastna želja po odkrivanju 

novega in iskanje smisla ter razlag našega življenja. Cilj učenja z raziskovanjem je 

ohranjanje radovednosti in trajne motivacije za raziskovalno naravnanost. Pomembno je, da 

jim zagotovimo izkušnjo raziskovanja, saj jim ta daje sporočilo, da je radovednost zaželena in 

spodbuja notranjo motivacijo za vseživljenjsko učenje. Ta način raziskovanja poteka v več 

fazah, opisanih spodaj (prav tam). 

Otroci radi postavljajo vprašanja, ta pa so tudi orodje za vzgojiteljevo spodbujanje 

otrokovega razmišljanja in učenja. Otroci s takšnim načinom raziskovanja razvijajo 

dragocene in kompleksne spretnosti za reševanje problemov. Kadar otroci lahko postavljajo 

vprašanja in iščejo njihove odgovore, se čutijo odgovorne za svoje učenje. Raziskovanje 

problemov zaprtega tipa izkoristi otrokov raziskovalni duh, ustvarja zanimiv in pomemben 

kurikulum, ki otrokove interese in vprašanja uporabi kot izhodišče za učinkovito učenje. Tak 

pristop otroka pojmuje kot graditelja lastnega znanja in učenja, ne le kot pasivnega 

prejemnika znanja drugega (Touhill, 2012). Namen tega pristopa je spodbujati globlje učenje, 
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o katerem govorimo, kadar so otroci očarani, aktivni in vključeni, kjer otroci ustvarjajo 

povezave in razvijajo pomembna razumevanja. Ena najboljših lastnosti takšnega načina 

raziskovanja je, da pogosto pride do razširjenega in dlje časa trajajočega raziskovanja. 

Narava takšnega raziskovanja zagotavlja, da otrokova izkušnja postane globlja in bogatejša. 

Ko otroci razmišljajo o tem, kaj so storili, kaj bodo storili v prihodnosti, ko imajo priložnost se 

pogovarjati, premisliti in spreminjati svoje načrte, njihovo mišljenje in učenje postane veliko 

bolj kompleksno. Včasih v odzivanju na otroške interese, ideje in vprašanja, ne vemo točno, 

kam nas bo osnovna ideja odpeljala. Za otroke je tako učenje pomembno, ker potrjuje in ceni 

njihove ideje ter izbire. To je odličen način za bogatenje in navdih učenja ter vključevanja 

otrok (prav tam). 

Opredelitev problema  

Z uvodnim delom želimo vzpostaviti zavedanje, da obstaja uganka, in poti, s katerimi bomo 

prišli do njene rešitve. Raziskovalni problemi se pogosto pojavijo spontano, ker otroci 

postavljajo vprašanja, ki jih zanimajo. Kadar želimo odrasli vzbuditi zanimanje otrok za nek 

problem, pa je potrebno načrtovati uvodne dejavnosti, s katerimi bomo vzbudili radovednost. 

Za to lahko uporabimo različne tehnike, npr. tehnika skrivnostnega predmeta. Pomembno je, 

da natančno oblikujemo vprašanja, ker nam to zagotavlja, da dejansko raziskujemo tisto, kar 

smo želeli, in da iščemo ustrezne informacije, s katerimi bomo dobili odgovore na zastavljena 

vprašanja. Vedno pustimo prostor za dodajanje novih problemskih vprašanj, ki se nam 

pojavijo pozneje (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009).  

Domneve – kaj predvidevamo, kaj že vemo? 

Otroci imajo različne izkušnje in znanja, nekatere teme so jim znane bolj, nekatere manj. 

Pomembno je, da načrtujemo dejavnosti, ki nam pomagajo ugotoviti, koliko otroci nek 

problem že poznajo, kakšne izkušnje imajo in kaj o raziskovalnem vprašanju že vedo. S 

pomočjo risb, plakatov, posnetkov ipd. dokumentiramo oziroma zapišemo domneve, 

predpostavke in predznanja otrok. Kasneje lahko tako preverimo, kaj smo se novega naučili. 

Ta faza je zelo pomembna za celoten proces raziskovanja. Z njim zagotovimo, da 

raziskovanje poteka od ustrezne izhodiščne točke, otroci pa lahko ugotovijo, kje so se motili, 

kaj so imeli prav in kaj so se novega naučili (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

Zbiranje in dokumentiranje informacij 

Odgovore na zastavljena problemska vprašanja moramo poiskati, zato najprej spodbudimo 

otroke, da razmislijo, kje, kako in od koga bi dobili odgovore. Nekaj ključnih virov predvidimo 

tudi sami, ampak moramo paziti, da odgovornost za učenje prepustimo otrokom v čim večji 

meri. Vzgojitelj mora otrokom omogočiti dostop do informacij, z njimi načrtuje tehnike 
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zbiranja informacij in jih spodbuja k zapisovanju podatkov, pomaga jim pri urejanju informacij 

in išče odgovore na postavljena vprašanja (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

Odgovori na postavljena vprašanja – rešitve problemov 

S pregledom zbranih informacij in njihovi ureditvi zaključimo proces raziskovanja. Ugotovimo, 

kaj smo se naučili, in kakšni so odgovori na vprašanja, ki so nas zanimala. Do odgovorov 

nas pogosto pripelje že sam proces dokumentiranja (npr. časovni trak s fotografijami). Lahko 

se tudi spomnimo, kakšna so bila naša predvidevanja, katere domneve so bile nepravilne in 

kaj smo spoznali novega (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009).  

Uporaba novih spoznanj 

Odločiti se moramo, kaj bomo z informacijami, ki smo jih zbrali. Razmisliti je potrebno, kako 

bi lahko nova znanja, pojme in predstave, sposobnosti ter veščine uporabili v novih 

situacijah. Tukaj lahko preidemo v reševanje problemov odprtega tipa, s čimer omogočimo 

otrokom, da so ustvarjalni in uresničujejo lastne ideje (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 

2009).  

2.5.2 Proces raziskovanja problemov odprtega tipa 

Kadar želimo na načrten način vključiti želje, pobude in iniciative otrok v soustvarjanje 

kakovosti življenja, govorimo o procesu reševanja problemov odprtega tipa (Maxim, 1989; v 

Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Namen takega projekta je priti do rešitev problemov 

s pomočjo otrok in njihovih idej, predlogov, pri tem pa uporabljamo njihove kreativne 

potenciale. Otroke tako spodbudimo k iskanju in preizkušanju alternativnih rešitev 

določenega problema. Otroci razmišljajo o več možnostih in iščejo raznolike rešitve (teh pa je 

najmanj toliko, kolikor je otrok). S tem pristopom tako spodbujamo kreativnost (prav tam). 

Faze reševanja problema odprtega tipa, naštete spodaj, niso časovno zaporedne. 

Raziskovanje problemov odprtega tipa sestavljajo skrbno oblikovani problemi, ki izzovejo 

otroke, da uporabijo tehnike za reševanje problemov, strategije samostojnega učenja in 

sposobnosti za sodelovanje v skupinah (Problem-based learning, b.d.). Otroci dosežejo višje 

oblike razumevanja, razvijejo več sposobnosti za učenje in tudi več socialnih veščin (Rhem, 

1998). 

Otrokom predstavimo problem, ki ga morajo rešiti. Problem lahko navdihne katerikoli 

dogodek, povezan z življenjem otrok. Otrok ne želimo usmerjati k »pravemu« odgovoru, ker 

navadno ti problemi nimajo ene same prave rešitve ali odgovora. Otroci interpretirajo 

vprašanja, zberejo dodatne informacije, ustvarijo možne rešitve, ocenijo možnosti za iskanje 

najboljše rešitve in predstavijo svoje ugotovitve (Delisle, 1997). 
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Opredelitev problema 

Na začetku projekta se soočimo s problemom, z uganko, ki jo želimo rešiti (npr. Naš atrij je 

neurejen in prazen – ali lahko sami kaj naredimo?). S projektom na otroke delegiramo moč 

odločanja in izrazimo zaupanje v njihove sposobnosti spoprijemanja z resnimi problemi. 

Jasno izrazimo, kaj bi radi spremenili ali izboljšali. Otroci prispevajo zamisli, kako rešiti 

problem, vzgojitelji pa jim pomagajo njihove zamisli izpeljati in jih preizkusiti, da bi ugotovili, 

ali so ustrezne ali pa se morajo spomniti česa drugega. Nujna je demokratičnost; vse ideje 

otrok so dobrodošle, vzgojitelj mora spodbuditi vsakega otroka, da prispeva zamisli. Poleg 

tega je pomembno tudi ustvarjanje ozračja, ki spodbuja iskrivost idej. Pogosto se zgodi, da 

so na začetku ideje otrok osamljene, ker otroci niso vajeni, da bi se odrasli pogosto 

posvetovali z njimi o resnih zadevah (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

Iskanje alternativnih rešitev, idej, zamisli 

Vzgojitelj mora sporočiti otrokom, da bodo problem reševali sami. Ker so otroci vajeni, da se 

stvari odrasli lotevajo sami brez njih, je to pogosto zanje presenečenje. Spodbudimo jih, da 

nam s svojimi idejami in predlogi pomagajo. Če smo si na začetku izbrali problem ureditve 

atrija, lahko otrokom ponudimo tehniko risanja idealnega načrta atrija ali pa tehniko 

miselnega viharjenja. Vse zamisli ustrezno dokumentiramo, npr. z risbami, plakati, video- ali 

avdioposnetki (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009).  

Preizkušanje predlogov, rešitev in njihova ocena ter izbira 

Vzgojitelj otrokom pomaga pri uresničevanju njihovih zamisli, kar je lahko preprosto ali pa 

zelo zahtevno. Poseben izziv so ideje, ki so predrage ali nevarne in za to neuresničljive. 

Idejo moramo zato z otroki znova preučiti in poiskati ustrezno nadomestilo. Vzgojitelj mora 

ohraniti odprtost za nenavadne ideje, domišljijo in smisel za sanjarjenje. Pomembno je, da 

otroci dobijo sporočilo, da je vsaka zamisel načelno dobra, čeprav je na prvi pogled neumna. 

Dobro je, če preizkusimo tudi tiste zamisli, za katere odrasli že vnaprej vemo, da niso 

najboljše, ker otroci do izkušenj pridejo s pomočjo poskusov in zmot. To je idealna priložnost, 

da se pogovorimo o tem, kaj je bilo narobe in kako bi se zadeve lahko lotili drugače 

(Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

Ocena dela 

Ovrednotenje je zaželeno ob koncu projekta reševanja problemov. Ti po navadi trajajo tudi 

več mesecev. Vmes se lahko večkrat ustavimo in razmislimo, katere ideje so bile boljše in 

katere slabše. Cilji, ki jih želimo uresničiti s projekti reševanja problemov odprtega tipa so: 

− dvigniti raven otroške udeleženosti v življenju vrtca; 
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− usposabljati otroke za posamezne postopke v procesu reševanja problemov; 

− dvigniti raven demokratičnega odločanja (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

2.6 Učenje na podlagi igre (Finska, Danska, Švedska) 

Raziskave kažejo, da so otroci bolj kompetentni in ustvarjalni, kadar jim je omogočena 

možnost sodelovanja. Zanimive in zabavne teme, ki spodbujajo otrokovo radovednost, lahko 

učenje naredijo bolj osebno in otroku pomembno. Otrokom je potrebno zagotoviti svobodo do 

izražanja in njihovo komunikacijo prepoznati v vsakdanjih interakcijah (Taguma, Litjens in 

Makowiecki, 2013). Igra otrokom pomaga pri razvoju socialnih kompetenc, otroci gradijo 

odnose, se naučijo reševati konflikte in se sproščajo. Pomembno je, da otrokom zagotovimo 

primerno okolje; potrebujejo tople, varne in zaupne odnose, da so pri raziskovanju lahko 

samozavestni (Barblett, b.d.). Učenje na podlagi igre izhaja iz naravne želje otrok po 

sodelovanju v izkušnjah, ki temeljijo na njihovih interesih, prednostih. Kadar se otroci igrajo, 

so bolj motivirani za učenje in razvijejo pozitivne občutke do učenja. Pri tem je izredno 

pomembna vloga vzgojitelja. Ta mora sodelovati z otroki in jih opazovati, da dobi vpogled v 

njihove interese in znanje, biti mora odziven na pobude otrok, spodbuditi mora otroke, da se 

učijo drug od drugega in zagotoviti mirno okolje, v katerem imajo čas raziskovati. Kadar 

združimo igro z učenjem, je večja verjetnost, da bodo otroci razvili resnično razumevanje 

sveta okrog njih (Cole, b.d.). 

Švedska predšolska vzgoja poudarja pomen igre pri otrokovem razvoju s kurikulumom, 

katerega cilj je zagotoviti individualne potrebe in interese otrok. Predšolska vzgoja si 

prizadeva, da se otrokova radovednost razvija, prav tako njegova zmožnost učenja in 

igranja. Igra je osrednji del učenja (Lohmander in Samuelsson, 2015). Okolje v vrtcu mora 

biti veselo, otroku mora dati občutek pripadnosti. V takem okolju lahko opazimo, kako se 

otroci učijo s pogovarjanjem in raziskovanjem idej ter opazovanjem razmišljanja drugih otrok 

(Samuelsson in Carlsson, 2008). Prav tako tudi finski vrtci poudarjajo veselje do učenja, 

jezikovno bogatenje in komunikacijo. Cilj je zagotoviti, da so otroci srečni in odgovorni 

posamezniki. Igra je pomembna, ker daje otrokom pomembne veščine o tem, kako se učiti. 

Igra ni samo svobodna, ampak jo vzgojitelj tudi usmerja. Ne gre zgolj za naključno igro, 

ampak učenje skozi igro. Dobro organizirana igra lahko pomaga razvijati pozornost, 

vztrajnost, koncentracijo in sposobnost za reševanje problemov (Butler, 2016). Finska si za 

prihodnja leta za predšolsko vzgojo postavlja cilj krepiti otrokovo udeležbo v doživljajskem 

učenju. Kot bistveno sredstvo učenja bo igra (Finska v vrhu znanja 2030, 2014). Otroci se 

izredno dobro učijo s pomočjo igre. Ker so tako zainteresirani, nimajo občutka, da se učijo. 

Kadar je igra zabavna, so otroci pripravljeni sodelovati v priložnostih za učenje (Walker, 

2015). Danski vrtci prav tako poudarjajo učenje z raziskovanjem, predvsem v naravi. Sledijo 
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štirim načelom; biti sposoben pomeni, da moramo otrokom omogočiti priložnosti, pri katerih 

bodo lahko razvili svoje sposobnosti npr. teka, skakanja, kolesarjenja ipd; doživeti pomeni, 

da omogočimo otrokom doživeti veselje in srečo na prostem, celo strah, v vedenju, da smo 

poleg njih; uživati pomeni, da otroci uživajo v senzoričnih doživetjih (vonji, zvoki, okusi dajejo 

veselje in užitek, ki sta del učnega procesa); razumeti pa pomeni, da se otroci npr. zunaj 

seznanijo s »skrivnostmi« življenjskega cikla in o tem razpravljajo s svojimi vzgojitelji in 

drugimi otroki (Williams Siegfredsen, b.d.). Vse zgoraj naštete države pripisujejo igri v 

predšolskem obdobju velik pomen. Prenova hrvaškega kurikuluma za področje predšolske 

vzgoje prav tako poudarja projektni način dela glede na izražene interese, sposobnosti in 

potrebe otrok. Otroke se spodbuja k aktivnemu sodelovanju, razmišljanju in načrtovanju 

novih izkušenj, prav tako tudi k prevzemanju tveganja in eksperimentiranja v procesu učenja. 

Otroke se spodbuja tudi k boljšemu razumevanju lastnih izkušenj in okolja, v katerem živijo. 

Igra, raziskovanje, učenje in izražanje spodbujajo razvoj mišljenja na višjih kognitivnih ravneh 

(kritično mišljenje, reševanje problemov, ustvarjalnost, inovativnost in metakognicija), 

povečujejo samozavest in samospoštovanje, spodbujajo razvoj čustvenih kompetenc in 

drugo (Izmjene i dopune nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – 

prijedlog, 2016).  
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EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Otroci sami najbolje vedo, kaj čutijo, mislijo in si želijo. Njihova stališča je potrebno poslušati 

in upoštevati tako kot stališča odraslih. Otroci pogosto želijo sodelovati, vendar ne 

smejo/morejo zaradi odraslih, ki namesto njih sprejemajo odločitve, ne da bi se z njimi prej 

pogovorili, jim prisluhnili; pogosto zato, ker dojemajo otroke kot premalo sposobne in 

kompetentne (Stephenson, Gourley in Miles, 2004). Otroci v vrtcu preživijo velik del dneva, 

zato se je potrebno vprašati, zakaj se o vseh stvareh, ki se tičejo življenja in dela otrok v 

vrtcu, odločamo odrasli sami, brez vključevanja idej in zamisli otrok. Vzgojitelji oziroma 

odrasli so tisti, ki zagotavljajo uresničevanje vseh pravic otrok, pri tem pa morajo dobro 

poznati otrokov razvoj na vseh področjih, saj lahko le tako otroku zagotavljajo dejansko 

participacijo v skladu z otrokovim razvojem in individualnimi značilnostmi. To morajo storiti 

spoštljivo, z visokimi pričakovanji in z upoštevanjem otrokovega področja bližnjega razvoja 

(Rutar, 2006).  

Z raziskovalnim projektom Kako potujejo informacije in s pomočjo strokovne literature sem 

želela v svojem diplomskem delu ugotoviti, kako lahko vzgojitelji v vrtcu zagotavljamo in 

uveljavljamo participacijo otrok. Raziskovalni projekt Kako potujejo informacije sem izvedla v 

vrtcu, temeljil pa je na procesu raziskovanja problema zaprtega tipa. Velik in pomemben del 

današnjega sveta sestavljajo mediji, ki nastopajo kot glavni vir informacij. Z njimi se 

srečujemo vsepovsod že od zgodnjega otroštva in so del našega vsakdana. Poseben 

problem sodobnega sveta predstavlja poplava informacij, zaradi katere včasih ne vemo več, 

katere informacije so pomembne in prave. Tudi Kurikulum za vrtce (1999) izpostavi pomen 

razvijanja kritičnega odnosa do številnih reklam, s katerimi so otroci vsakodnevno zasipani. 

Prav tako je potrebno otroke spodbujati h kritičnemu vedenju in afirmaciji njihove 

individualnosti zaradi izpostavljenosti komercialnim vplivom ter modnim trendom. Otrokom 

sem z dejavnostmi raziskovalnega projekta skušala v čim večji meri zagotoviti možnost, da z 

aktivno udeležbo raziščejo, kako potujejo informacije preko medijev. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je človek del družbenega okolja, v katerem 

raste, živi in deluje. Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga pozneje aktivno 

spreminjali, morajo postopoma spoznati bližnje družbeno okolje in hkrati dobivati vpogled v 

širšo. Ob koncu projekta so imeli otroci možnost, da so s pomočjo izbranega medija lahko 

strnili skupaj svoje občutke, zamisli in opisali stvari, ki so jih bodo doživeli v času trajanja 

projekta. S tem jim je bila omogočena zadnja faza procesa raziskovanja problema zaprtega 
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tipa, in sicer uporaba spoznanj in spretnosti. Pri tem nam je bilo v pomoč sodelovanje z 

različnimi ustanovami (pošta, lokalni časnik, radiotelevizija). 

2 CILJI 

Cilj, ki sem si ga postavila pri empiričnem delu, je bil izvedba raziskovalnega projekta Kako 

potujejo informacije. Otrokom sem želela omogočiti, da bi z lastno aktivnostjo (in medsebojno 

pomočjo) iskali rešitve problema zaprtega tipa. Z opazovanjem in lastno aktivnostjo sem 

želela ugotoviti tudi, v kolikšni meri v skupini uporabljajo aktivno učenje oziroma koliko je 

otrokom omogočeno izražanje lastnih idej, mnenj, zamisli in domnev. 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V času izvajanja raziskovalnega projekta Kako potujejo informacije sem želela s pomočjo 

dejavnosti znotraj projekta odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

− Katere spretnosti in znanja bodo otroci pridobili v procesu raziskovalnega 

projekta? 

− Kakšne so otrokove predstave o tem, kako in zakaj potujejo informacije, kaj so 

mediji in zakaj jih potrebujemo? 

− V kolikšni meri bodo dejavnosti raziskovalnega projekta uresničile cilje 

participacije otrok? 

− Kako uspešni bodo otroci pri izvedbi raziskovalnega projekta in pri iskanju rešitev 

problema zaprtega tipa? 

− Kako uspešna bom pri vodenju raziskovalnega projekta? 

− Kako uspešna bom pri upoštevanju idej in pobud otrok? 

4 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja, ker sem opisovala stanje in 

vsebino pojavov, ki sem jih preučevala. 

4.1 Vzorec 

Raziskovalni projekt Kako potujejo informacije sem izvedla v študijskem letu 2015/2016 v 

Vrtcu Mengeš, Enota Sonček. Izbrala sem si namenski vzorec, in sicer otroke iz homogene 

skupine Ribice. V skupino je vključenih 24 otrok, od tega 10 deklic in 14 dečkov, starih od 5 

do 6 let. 
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4.2 Pripomočki 

V času izvajanja raziskovalnega projekta sem uporabila digitalni fotoaparat za fotografiranje 

in videosnemanje, prenosni telefon za fotografiranje, videosnemanje in glasovno snemanje 

ter različna literarna dela. 

4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Med trajanjem raziskovalnega projekta sem pisala dnevniške zapise poteka dejavnosti, pri 

čemer sem si pomagala z opazovanjem otrok, poslušanjem njihovih vprašanj, odgovorov in 

izjav. Pomagala sem si z videoposnetki, s fotografijami, z zvočnimi posnetki, z zapisi izjav 

otrok. Pri odgovarjanju na postavljena raziskovalna vprašanja in evalvaciji projekta ob sklepu 

raziskovalnega projekta so mi pomagali tudi dnevniški zapisi. 
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5 IZVEDBA PROJEKTA KAKO POTUJEJO INFORMACIJE 

5.1 LUTKOVNA PREDSTAVA IN ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA 

Petek, 8. 4. 2016 

Raziskovalni projekt, s katerim sem želela vzbuditi interes otrok, sem začela z lutkovno 

predstavo Mala putka in mala lisička, ki jo je napisala Brigitte Sidjanski. S seboj sem v vrtec 

prinesla ročno izdelani lutki na palici, ki sva ju izdelali s sošolko.  

Otrokom sem povedala, da nas bosta v vrtcu obiskali gostji, ki nam bosta zaupali svojo 

zgodbo. Z otroki smo se nato pogovarjali, kdo bi lahko to bil. Namignila sem jim, da bosta 

gostji za svojo predstavitev prigod potrebovali gledališče. Tako smo se soočili s prvim 

problemom: kako bosta gostji lahko prišli, če pa v vrtcu nimamo gledališča. Otroci so 

predlagali, da ga v igralnici postavimo kar sami. Najprej smo se zmenili, kje bo stal paravan, 

glede na njegovo pozicijo pa so otroci postavili dve vrsti sedežev. Ko smo imeli gledališče 

pripravljeno, sem otroke vprašala, kaj še potrebujemo pred vstopom v dvorano. Uspešno so 

ugotovili, da potrebujemo vstopnice. Te sem razdelila otrokom, vsak si je nato izbral svoj 

sedež, da se je predstava lahko začela.  

 

Slika 1: Improvizirano gledališče 

Stopila sem za improviziran paravan (katerega so predstavljali naloženi ležalniki, prekriti z 

rjuho), se preoblekla v ustrezna oblačila za igranje in oživila lutki.  



39 

 

Slika 2: Lutkovna predstava 

Lutki sta otrokom predstavili svojo zgodbo. Pravljica govori takole: 

Mala putka se je ves dan igrala v snegu. Zvečer je bila pošteno utrujena in z užitkom se je 

zakopala v svoje toplo gnezdece. Tedaj je plaho potrkalo na vrata. »Kdo je?« je vprašala 

putka. »Jaz, jaz. Zebe me. In poti domov ne najdem. Prosim, spusti me noter!« »Ne, ne, 

nihče ne sme noter!« so vsevprek zakokodakale kure. »Zakaj pa ne? Saj je le uboga majhna 

lisička,« se je začudila putka. »Uboga majhna lisička? Ali ne veš, da lisice kure požro? Hitro 

nam pomagaj zapreti vrata!« Kmalu je bilo v kurniku spet vse mirno. Le mala putka ni mogla 

spati. Uboga premrla lisička tam zunaj pa res ne more biti tako nevarna, si je mislila, in … 

skočila iz kurnika. »Pridi, lisička,« je zašepetala. »Vem za topel prostorček zate.« Krava ni 

mogla verjeti svojim očem, ko je videla, kdo je prišel k njej. Prijazno je zamukala: »Pri meni 

obe lahko mirno zaspita.« Vso noč je pazila nanju. Zjutraj sta se putka in lisička odpravili 

iskat očka lisjaka in mamo lisico. Na robu gozda sta srečali divje prašiče. »Ste kje videli 

lisice?« sta jih povprašali. »Lisice? Ne!« so prestrašeno zakričali prašiči in takoj tiho 

zamomljali: »Putka, pazi se lisic! Požrle te bodo!« Toda mala putka ni hotela pustiti lisičke na 

cedilu. Iz gozda je prikorakal jelen. Zagledal je čudni parček, debelo pogledal in zgroženo 

zaklical: »Mala putka, reši se na moje rogovje!« To je putka tudi storila, vendar ne zato, da bi 

se rešila, pač pa, da bi se razgledala. Nikjer ni opazila nobene lisice …, le svojega prijatelja 

jazbeca. Pravkar je postavljal snežaka. Putka in lisička sta se mu z velikim veseljem 

pridružili. Nenadoma je jazbec zaklical: »Pazi, putka, lisice!« »Končno sva te našla!« se je 

razveselil oče lisjak. »In še okusen grižljajček si pripeljala seboj!« »Ne, ne, očka, putke ne 

smeš požreti!« se je uprla lisička. »Tale putka me je rešila, ko sem se izgubila in skoraj 

zmrznila v snegu. V topli kravji hlev me je peljala.« Oče lisjak in mama lisica sta ostala brez 
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besed. Da ne smeta požreti putke, sta se čudila. Kaj takega pa še ne! Končno se je oglasila 

mama lisica: »No, če je tvoja prijateljica …, je to čisto nekaj drugega,« je dodal oče lisjak. 

»Ne bova te požrla, putka! Obljubiva!« Mala putka se je odpravila domov. Slovo ni bilo težko, 

kajti prijateljici sta se zmenili, da se bosta že naslednji dan spet srečali in se skupaj igrali 

(Sidjanski, 2006). 

Otroci so z zanimanjem spremljali predstavo. Medtem ko sem igrala, sem slišala šepet, 

smeh in izdihe olajšanja, ko lisička ni pojedla putke. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 

sta mi povedali, da so otroci dogajanje pozorno spremljali, občasno vstali iz stola, ko je bilo 

še posebej napeto, in držali pesti, da bi lisička našla pot domov. Med predstavo sem slišala 

nekaj otrok, ko so komentirali, da lutki nista pravi, da ju igram jaz. Po predstavi pa je prišel do 

mene deček in rekel: »Veš, Urška, jaz pa mislim, da sta resnični.« 

Preden sta se lutki poslovili, sta otrokom povedali, da sta pri vzgojiteljicah (Tanji, Špeli in 

meni) pustili koščke zemljevida, ki vodijo do skritega zaklada. Lutki sta se poslovili, jaz pa 

sem otrokom prinesla vrečko, v kateri so bili razrezani koščki zemljevida.  

 

Slika 3: Kosi zemljevida 

Že doma sem narisala tri zemljevide oziroma tloris vrtca. Ker so otroci med letom spoznavali 

črke, sem zemljevide zasnovala tako, da so bila na njih napisana imena igralnic. Na koščke 

zemljevida sem na zadnjo stran napisala tri črke (A, B, K; S, V, Z; L, M, P). Otroci z isto 

trojico črk so se združili v skupino. Tako so nastale tri skupine.  
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Slika 4: Iskanje skupine 

S sodelovanjem so otroci sestavili zemljevid. Na vsakem od teh je bil z rdečim križem 

označen kraj v vrtcu, kjer jih je čakal skriti zaklad. Otroci so uspešno sestavili zemljevide in 

bili izredno navdušeni. Zemljevide sem razrezala precej zahtevno, zato so se morali otroci 

precej potruditi. Ko so vsi sestavili zemljevid, so šli v skupini, v kateri so bili, na raziskovanje 

vrtca s pomočjo zemljevida, da bi našli skriti zaklad. Na skrivnih mestih so našli majhne 

kuverte, ki so jih prinesli v igralnico. Združili smo nekaj miz in odprli kuverte. Iz njih so se 

vsule črke slovenske abecede. Med tem, ko so raziskovali prostore v vrtcu, sem jim v 

igralnici pustila škatlo. Naloga otrok je bila, da črke abecede razvrstijo v pravilnem vrstnem 

redu. Otroke je zelo zanimalo, kaj se skriva v škatli. Med sestavljanjem abecede je 

navdušenje ves čas naraščalo. Ko so jo sestavili, sem iz stranske odprtine škatle izvlekla 

listek, na katerem je pisalo, da se bo ključavnica škatle odklenila v torek po zajtrku. Otroci so 

se navdušeno pogovarjali, da komaj čakajo, da se škatla odpre.  
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Slika 5: Sestavljanje skrivnega gesla 

5.2 SKRIVNA ŠKATLA IN POGOVOR O NJENI VSEBINI 

Torek, 12. 4. 2016 

V torek zjutraj so otroci že med zajtrkom spraševali, če je škatla že odprta. Odvrnila sem jim, 

da bomo to videli, ko pojedo. Otroci so se hitro uredili in pohiteli za mizo, na kateri je bila 

skrivnostna škatla. Ko so bili vsi zbrani, smo poskusili odpreti škatlo. Otroci so imeli široko 

odprte oči, nekateri so kar poskakovali na mestu. Ko se je škatla odprla, so bili v njej časopis, 

zgoščenka, digitalni fotoaparat in pismo. Otroci so bili začudeni, nekateri so imeli nasmehe 

na obrazu, drugi pa so z zanimanjem spraševali, kaj bodo z vsebino škatle počeli. Eden od 

otrok je opazil pismo in predlagal prijateljem, da ga skupaj odprejo. Prosili so me, naj naglas 

preberem, kaj piše v njem. V njem je pisalo: 

DRAGI OTROCI! 

HVALA, KER STE NAJU TAKO LEPO SPREJELI IN POZORNO PRISLUHNILI NAJINIM 

DOGODIVŠČINAM. NA KONCU SE NAMA JE NA ŽALOST MUDILO, KER MORAVA 

OBISKATI ŠE VELIKO OTROK IZ DRUGIH SKUPIN IN VRTCEV, DA TUDI NJIM POVEVA, 

KAJ VSE SE NAMA JE ZANIMIVEGA ZGODILO. V VAŠI DRUŽBI SVA RESNIČNO 

UŽIVALI. DRAGI OTROCI, ZA VAS IMAVA ZANIMIVO VPRAŠANJE. ALI KDO VE, KAKO 

JE TO PISMO PRISPELO DO VAS IN KAKO NAOKROG POTUJEJO INFORMACIJE? V 

POMOČ PRI RAZISKOVANJU VAM BO SKRIVNOSTNA ŠKATLA, KI SVA JO PUSTILI V 

VAŠI IGRALNICI. KO BOSTE TUDI VI IZVEDELI KAJ NOVEGA O TEM, KAKO POTUJEJO 
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INFORMACIJE, PA NAMA LE NAPIŠITE PISMO, ZELO GA BOVA VESELI! VSEM VAM, 

TANJI, ŠPELI IN URŠKI PA ŽELIVA VELIKO ZABAVE PRI RAZISKOVANJU! 

LISIČKA IN PUTKA 

 

Slika 6: Pismo 

Ko sem prebrala pismo, so se otroci hihitali. Pogovarjali smo se o tem, kar sta nas spraševali 

Lisička in Putka. Otroci so o tem, kako je to pismo prišlo v vrtec, povedali naslednje: 

D: »Prinesel ga je poštar zjutraj.« 

A: »Nekdo ga je vrgel v nabiralnik.« 

M: »Lisička in Putka sta ga pustili v škatli.« 

P: »V knjigi sem videl, da pisma prinese golob.« 

A: »Pismo je prišlo po hitri pošti.« 

L: »Tanja ga je vzela iz nabiralnika.« 

T: »Pismo pride, ko ga kdo pošlje.« 

O: »Pismo pride, če napišeš mail in daš pravi naslov.« 

 

Z otroki smo se nato pogovarjali še, kdo bi nam znal odgovoriti na to vprašanje. Povedali so, 

da bi lahko šli vprašat na pošto, odgovoriti bi nam znal tudi poštar, ali pa bi pogledali v 

kakšno knjigo. Na osnovi otroških domnev, kako potuje pismo, smo oblikovali vprašanja, ki 
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smo jih postavili zaposlenim v Poštno logističnem centru v Ljubljani. Spodaj navajam 

vprašanja otrok in vzgojiteljice ter pomočnice vzgojiteljice: 

»Kako pride pismo na pravi naslov?« 

»Kdo razvrsti toliko pošte?« 

»Kaj se zgodi, če pošljete pismo na napačen naslov?« 

»Ali vam pri razvrščanju kdo pomaga?« 

»V katere države pošiljate pismo?« 

»Zakaj je treba na pismo dati znamko?« 

»Zakaj se poštar pozimi vozi z motorjem, če je sneg?« 

»Ali preberete kdaj kakšno pismo?« 

»Zakaj poštar ponoči ne nosi pisem?« 

»Zakaj imate na pošti štampiljke (kot mi v vrtcu)?« 

»Zakaj prodajate igrače na pošti?« 

»Koliko ljudi dela na pošti?« 

»Ali golobi pismonoše delajo z vami?« 

»Mi smo bili na morju v Grčiji. Ali so slovenski poštarji tudi v Grčiji, da pošljejo kartico?« 

Vprašanja sem zapisala na velik list papirja. 

 

Slika 7: Vprašanja otrok o pošti 1 
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Slika 8: Vprašanja otrok o pošti 2 

Otroke sem povedala, da nam bodo znali na ta vprašanja odgovoriti v Poštnem logističnem 

centru v Ljubljani. Vprašala sem jih, kaj lahko storimo, da si bomo lahko odgovore na naša 

vprašanja kasneje še enkrat ogledali. Otroci so predlagali, da si jih zapišemo, ena deklica pa 

je svetovala, da s seboj vzamemo telefon, s katerim bomo posneli in fotografirali, kar nam 

bodo pokazali. Vse predlagano smo vzeli s seboj.  

5.3 OBISK POŠTNEGA CENTRA IN RISANJE 

Petek, 15. 4. 2016 

Z otroki smo se z lokalnim avtoprevoznikom odpeljali v Poštno logistični center v Ljubljani, 

kjer smo si ogledali pot pisma. Sprejel nas je gospod Boštjan Bizjak, ki je referent za varnost. 

V recepciji smo si najprej ogledali maketo poštnega centra in skušali ugotoviti, kje se 

nahajamo. Nato smo si ogledali veliko halo, v katero tovornjaki pripeljejo pošto. Gospod 

Bizjak nam je razložil, kako tovornjak naloži vreče s pismi. Na srečo je ravno tisti trenutek 

vzvratno pripeljal ogromen tovornjak, naložen z vrečami pisem. Ko je parkiral na posebni 

ploščadi, je spustil hidravlično rampo. Otroci so v notranjosti tovornjaka lahko videli ogromne 

vreče s pismi.  
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Slika 9: Tovornjak z naloženo pošto 

Nato smo poskusno na posebnem sistemu za razvrščanje pisem (nekakšne tračnice na 

stropu, ki vozijo naokrog vreče s poštno vsebino) poslali škatlo, da so otroci lahko videli, 

kako razvrščajo vreče s pismi. Otroke je zanimalo, če lahko škatlo pošljemo na mesto, kjer 

se zbira pošta za Mengeš. Gospod Bizjak je otroke vprašal, če vedo, katera je poštna 

številka njihovega kraja. Otroci so znali odgovoriti na njegovo vprašanje, zato je v poseben 

računalnik vpisal ustrezno poštno številko (1234, Mengeš). Tako smo lahko spremljali pot 

škatle do mesta za pošto, ki potuje v Mengeš. Ko je škatla prišla na pravo mesto, se je 

odpela in padla v zaboj. Otroci so bili navdušeni.  
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Slika 10: Pot škatle do pravega mesta 

Nato smo si ogledali še posebne tobogane, po katerih se spušča pošta. To se je otrokom 

zdelo še posebej zanimivo. Pot smo nadaljevali v nadstropje višje, kjer smo si ogledali 

poseben stroj, ki skupaj zlaga revije in jih nato še poveže v paket. Pakete nato naložijo na 

paleto. Ko je ta polna, pripeljejo posebnega robota, ki jo ovije s folijo. Zaposleni nam je 

robota tudi vključil in pokazal, kako to poteka v praksi. Otrokom je bil robot izredno všeč, ker 

je delal kar sam od sebe, ob tem pa je še piskal.  
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Slika 11: Stroj za povezovanje revij v paket 

 

Slika 12: Robot za ovijanje palet 



49 

Pot smo nadaljevali v oddelek, kjer se pošta razvršča ročno. Zaposlena v tem oddelku je 

otrokom odgovorila na vprašanja, ki so jih zanimala, npr. zakaj je treba pošto razvrščati 

ročno, ali se vsa pošta razvršča ročno in tudi to, ali jo kdaj boli hrbet.  

 

Slika 13: Ročno razvrščanje pošte 

Gospod Bizjak je otrokom razložil, da je trenutno tukaj samo delavka, ampak da je ponoči 

tukaj veliko več zaposlenih. Otroke je zanimalo, zakaj. Razložil jim je, da je na pošti ponoči 

ogromno dela, da je lahko naslednji dan pošta že na pravem naslovu. Enega dečka je 

zanimalo, kdaj ti ljudje potem spijo. Gospod Bizjak se je potrudil otrokom razložiti pojem 

nočne izmene. Povedal jim je, da ti ljudje spijo podnevi, ko se otroci v vrtcu igrajo in ko so 

npr. popoldne doma, ponoči pa delajo, ko otroci spijo. Deček je rekel: »Aha, potem so to kot 

sove.« Zdelo se mi je zelo zanimivo, kako otroci povezujejo znanje in si skušajo razložiti 

nove pojme s stvarmi ali dogodki, ki jih že poznajo. Dobro se je odzval tudi gospod Bizjak, ki 

je dečka pohvalil za njegovo razmišljanje in mu odvrnil, da ima pravzaprav prav. Pot smo 

nato nadaljevali še nadstropje višje, kjer smo si ogledali ogromne stroje, ki razvrščajo pošto. 

Zaposleni na tem nadstropju so nam pokazali, kako to deluje. Otroci so tako videli, kako 

pisma hitijo po traku in skozi posebne reže padajo na pravo mesto.  
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Slika 14: Strojno razvrščanje pošte 

 

Slika 15: Stroj za razvrščanje pošte 2 
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Otroci so bili nad stroji navdušeni. Ko je en deček videl, kako pisma švigajo sem in tja, je s 

široko odprtimi očmi izjavil: »Ooo, hudo!« Zaposleni so se resnično potrudili, da so otroci vse 

naprave in dogajanje lahko čim bolje videli. Ko smo si npr. ogledovali stroj za strojno 

razvrščanje pisem, so otrokom pripeljali nekakšen voziček, na katerega so otroci lahko 

stopili, da je bilo dogajanje v višini njihovih oči.  

Po ogledu strojev in naprav smo se ustavili še v prostoru, kjer pisma žigosajo. Otroci so 

dobili vsak svoj list papirja, na katerega so lahko napisali ali narisali, kar so želeli. Uporabili 

so lahko tudi poštne žige (npr. lomljivo, Pošta Slovenije) in nalepke.  

 

Slika 16: Izdelava pisma 

Otroci so želeli preizkusiti, ali bo pismo res prišlo v Mengeš v vrtec, zato so predlagali, da 

enega pošljemo. Na list papirja so se vsi podpisali, ga poštempljali in mi ga izročili. Nazadnje 

smo odšli na poštno okence, kjer smo kupili kuverto in znamko. Otroci so narekovali naslov, 

na katerega mora pismo priti. Gospe na okencu smo oddali našo pošiljko. Otroci so jo 

vprašali, kdaj misli, da bo pismo prišlo. Odvrnila jim je, da bo pismo v vrtcu najverjetneje že v 

ponedeljek.  
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Slika 17: Pismo otrok 

Ko smo se vrnili v vrtec, so se otroci za mize usedli v štiri skupine. Vsak v skupini je z 

barvicami narisal dogodek, ki si ga je iz obiska najbolj zapomnil. Izredno zanimivo se mi je 

zdelo, da kljub temu, da jim nisem naročila, naj vsak nariše določeno fazo poti pisma, so se 

sami med seboj dogovorili, kaj bo kdo narisal. Risbe sem prilepila po ustreznem vrstnem 

redu, tako da je nastalo več časovnih trakov. 

 

Slika 18: Vlak Pošte Slovenije 
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Slika 19: Časovni trak poti pisma 1 

 

Slika 20: Časovni trak poti pisma 2 
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5.4 PREVERJANJE DOMNEV O POTI PISMA IN POGOVOR O MEDIJIH 

Ponedeljek, 18. 4. 2016 

Zjutraj smo najprej odšli pred vrtec pogledat v nabiralnik, če je naše pismo že prišlo. Ko so 

ga med prispelo pošto otroci zagledali, so bili navdušeni. Odšli smo v igralnico, kjer smo ga 

odprli in obesili. 

 

Slika 21: Odpiranje nabiralnika 
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Slika 22: Obešena kuverta 

S pomočjo časovnih trakov in plakata z vprašanji otrok smo skupaj ugotavljali, kaj smo v 

Poštno logističnem centru novega spoznali, kaj smo pravilno domnevali in v čem smo se 

motili. Vse to smo označili tudi na plakatu. S kljukicami smo označili vprašanja, na katere 

smo dobili odgovore. 

 

Slika 23: Preverjanje domnev 
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Časovni trak z risbami otrok v igralnici smo si skupaj ogledali. Vsaka skupina je drugim 

pojasnila, kaj so narisali. Otroke sem vprašala, če se spomnijo, kaj sta v pismu spraševali 

Lisička in Putka. Otroci so povedali, da sedaj vedo, kako potuje pismo. Opomnila sem jih, da 

moramo ugotoviti še, na kakšen način še lahko potujejo informacije.  

Ko sem otroke vprašala, kaj mislijo, da so mediji, so odgovorili: 

»Medo.« 

»Med.« 

»Narava.« 

»Medvedka.« 

»Medij je nek predmet.« 

»Ime medveda.« 

»Da je ful medvedov.« 

»Smeti.« 

»Hrana.« 

 

Slika 24: Domneve o tem, kaj so mediji 

Otroke sem usmerila k razmišljanju o predmetih, ki smo jih našli v skrivnostni škatli. Otroci so 

obnovili, kaj vse je bilo v škatli. Vprašala sem jih, kje se uporabljajo kamere in fotoaparati. 

Odvrnili so: 

»Da se slikamo.« 

»Ko snemamo.« 

»Da pogledamo.« 

»Očiji in mamice gledajo filme.« 
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Povedali so še: 

»V avtu poslušamo radio.« 

»Glasba pride iz radia in antene.« 

»Moj ati ima na računalniku radio.« 

Spoznali smo televizijo in radio, nato pa smo iskali še tretji manjkajoči medij. Otroci so 

ugotavljali, kaj bi to lahko bilo: 

»Elektrika.« 

»Računalnik.« 

»Telefon.« 

»Tablica.« 

»Tabla.« 

»Knjige.« 

»Črke pa knjige.« 

Ko smo povzemali, katere medije smo spoznali, so jih otroci našteli: 

»Radio.« 

»Tiskani mediji.« 

»Televizija.« 

Nato smo našteli še značilnosti zgoraj naštetih medijev. Otrokom sem povedala, da so mediji 

lahko tudi kakšne druge stvari. Ena deklica je rekla, da so mediji lahko tudi lutke. Drug deček 

je rekel, da je medij lahko tudi vreča. Ko sem ga vprašala, zakaj tako misli, mi je odvrnil, da 

je vreča lahko medij, ker iz nje lahko naredimo karkoli.  

Nato so mi odgovorili še na vprašanje, kako potujejo informacije: 

»Po mikrofonu.« 

»Po televiziji.« 

»Po računalniku.« 

»Po telefonu.« 

»Po tablici.« 

»Po radiu.« 

»Po kameri.« 

»Po pošti.« 

»Po položnici.« 

Ugotavljali smo tudi, kdo se pri svojem poklicu srečuje s prenosom informacij: 

»Poštar.« 

»Delavci na gradbišču.« 
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»Električarji.« 

»Tisti, ki delajo na televiziji.« 

»Tisti, ki se ukvarjajo z računalniki in telefoni.« 

 

Slika 25: Domneve o poklicih, povezanimi z mediji 

Ko sem otrokom povedala, da nam bodo to znali razložiti na RTV-ju, sem jih vprašala, če 

vedo, kaj kratica RTV pomeni. Edini odgovor je bil odgovor dečka: 

»Govoril sem na televiziji, ko so štorklje preselili.« 

Ker otroci niso ugotovili, kaj kratica pomeni, sem jim povedala, da bomo obiskali 

Radiotelevizijo Slovenije, kjer nam bodo to zagotovo znali pojasniti, poleg tega pa še katere 

poklice vse opravljajo in še marsikaj drugega. Vzgojiteljica je otroke vprašala, ali kdo ve, kdo 

bi lahko delal na radiu in televiziji: 

»Napovedovalec.« 

»Novinarji.« 

»Tisti, ki tam delajo.« 

»Pomočniki.« 

»Tisti, ki vodijo poročila.« 

»Vodja radia.« 

»Tisti, ki živijo nekje, povejo, kaj se je zgodilo.« 

Navezala sem se na zadnji odgovor dečka, ki je govoril o poročanju očividcev nekega 

dogodka. Pomočnica vzgojiteljice ga je vprašala, kdo te stvari posname. Odvrnil je, da 

kamere. Potem smo ugotavljali, kako se imenuje oseba, ki snema s kamero. Otroci so 
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odvrnili, da je to »kameran«. Odločili smo se, da bomo na RTV Slovenija povprašali nekoga, 

ki se s tem resnično ukvarja in da nam bo povedal, če se njegov poklic res tako imenuje. 

5.5 OBISK RTV SLOVENIJA 

Petek, 22. 4. 2016 

Z lokalnim avtoprevoznikom smo se odpeljali v Ljubljano, kjer so nas najprej sprejeli na 

Radiu Slovenije. Gospa Alenka Kovačič nas je najprej odpeljala v studio, kjer se snemajo 

radijske igre za otroke. 

 

Slika 26: Obisk RTV Slovenija 

Najprej je otrokom pojasnila, kdo vse je zaposlen na radiu in kaj je njihova naloga. 

Predvajala nam je tudi pesmi iz radijskih iger za otroke. Otroci so zraven zapeli. Povedali so 

ji, da imajo Žogico Nogico in Zvezdico Zaspanko tudi v vrtcu, ki ju poslušajo med počitkom. 

Nato nam je razkazala še sobo, v kateri smo bili. Je posebno izolirana, ima mizo, stol in 

mikrofon za igralca, celo pipo in kad, da lahko posnamejo zvočne učinke tekoče vode. 

Otrokom se je to zdelo zelo zanimivo. Najbolj so bili prevzeti nad kadjo. 
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Slika 27: Studio za snemanje 

Nato smo se odpravili v prostore Vala 202, kjer smo si lahko ogledali snemanje oddaje Radio 

Ga Ga v živo. Biti smo morali zelo tihi, da se nas ni slišalo v etru.  
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Slika 28: Radijski studio 

Otroci so se prestopali, da bi bolje videli. Zaposleni tam so otrokom pojasnili pot informacij od 

njih do radia na otrokom razumljiv način. Videli smo tudi studie za montažo. Ko smo dobili 

vse odgovore na naša vprašanja, ki se nanašajo na radio, nas je prevzel sodelavec iz 

Televizije Slovenije. Popeljal nas je po podzemnem hodniku, ki povezuje Radio in Televizijo. 

Hodnik je obenem tudi muzej starih radijskih in televizijskih predmetov. Otroci so lahko videli 

prve naprave, s katerimi so delali na slovenski televiziji, mikrofone, ki so jih uporabljali 

novinarji včasih, stare kamere in filmske trakove. Ko smo prišli mimo stare televizije, je en 

deček komentiral njen izgled: »Kako čudaška televizija. Debela je!«  
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Slika 29: Muzej RTV Slovenija 

Ogledali smo si studio, v katerem snemajo televizijski dnevnik. Vodja ogleda je otroke 

vprašal, če mislijo, da novinarji znajo vse besedilo, ki ga povedo pri poročilih, na pamet. 

Prepričani so bili, da so novinarji tako pametni, da to znajo. Vodja ogleda jim je nato pojasnil, 

da je novinarjem za to v pomoč televizijski boben, na katerem se izpisujejo besede, ki jih 

nato preberejo. Otroci so na stenah lahko opazili ogromno reflektorjev, vse okrog njih so bile 

kamere.  
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Slika 30: Televizijski studio 

V istem prostoru je bila tudi t.i. modra soba, v kateri se snema vreme, pa tudi Ribič Pepe. 

Vodja ogleda je otrokom pojasnil, kako s pomočjo računalniške tehnologije nastane 

omenjena oddaja za otroke in druge.  

 

Slika 31: Modra soba 

Ogledali smo si tudi največji studio v Sloveniji. Otroci so bili nad njim še posebej navdušeni. 

V njej so bile posnete najrazličnejše oddaje, npr. Moja Slovenija in Vse je mogoče. Otroci so 

bili prevzeti nad velikostjo prostora. Zanimalo jih je, kako postavijo sceno, kako jo pripeljejo 

notri in če še kje na svetu obstaja večji studio. Nazadnje smo si lahko ogledali še nadzorno 

sobo. Otroke je najbolj navdušila ogromna količina televizorjev, gumbov in tipk. Zaposleni so 
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za otroke prižgali televizijske ekrane, da so lahko videli, kako zgleda prostor zvečer, ko se v 

njem tre ljudi, ki skrbijo, da gre vse po načrtu.  

 

Slika 32: Nadzorna soba 

Otroci so lahko zaposlene na Radioteleviziji Slovenije vprašali vse, kar jih je zanimalo in na 

vse tudi dobili odgovor. S seboj smo imeli tudi plakat z vprašanji, ampak ga sploh nismo 

potrebovali, ker so nam zaposleni odgovorili nanje že sami od sebe. Zanimivo mi je bilo 

opazovati, kako so otroci spontano postavljali vprašanja, ki so jih zanimala tisti trenutek. 

Ko smo se vrnili v vrtec, smo se pogovarjali o tem, kaj smo vse izvedeli, preverili smo svoje 

domneve in ugotovili, v čem smo se motili in kje smo imeli prav. Vse to smo tudi označili. 

  

Slika 33: Skupinska fotografija v televizijskem studiu 
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Slika 34: Preverjanje domnev o poklicih, povezanih z mediji 

 

Slika 35: Preverjanje domnev o medijih 

5.6 OBJAVA PRISPEVKA V OBČANU 

Petek, 6. 5. 2016 

V zadnji fazi diplomskega projekta sem za zaključek otroke vprašala, kako bi lahko pokazali 

vsem, ki bi jih to zanimalo, kaj smo počeli ves mesec. Otroci so imeli možnost izraziti svoje 

misli, občutke in vtise celotnega projekta s pomočjo izbranega medija. Skupaj smo se 

odločili, da bomo svoja doživetja najlažje predstavili tako, da bomo v lokalni mesečnik 

Mengšan poslali pismo. Ker smo morali prispevku obvezno dodati digitalno fotografijo, smo z 
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otroki razmišljali, kako bomo to izvedli po navadni pošti. Prišli smo do ugotovitve, da lahko 

pošljemo elektronsko sporočilo s priponko, in tako povsem nenačrtovano spoznali še četrti 

medij; računalnik. Skupaj z otroki smo oblikovali sporočilo za urednika Mengšana. Otroci so 

me opozorili, da moram pazljivo napisati elektronski naslov, drugače pismo ne bo prišlo prav. 

Ko smo bili zadovoljni z našo prošnjo za objavo prispevka, smo jo poslali. Otroci so nestrpno 

pričakovali odgovor v elektronskem poštnem nabiralniku. Z uredništva so nam sporočili, da 

bodo naš prispevek z veseljem objavili. Spodaj prilagam izkušnje, vtise in mnenja otrok, ki so 

jih želeli deliti z vsemi. O mnenjih in sporočilih, ki so jih želeli posredovati, sem vprašala 

vsakega otroka posebej, tako da je imel res vsak otrok možnost povedati in predstaviti tisto, 

kar je želel sam na izviren način. 

 

Slika 36: Prispevek v občanu 
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6 EVALVACIJA IZPELJANJEGA PROJEKTA 

Pred začetkom projekta Kako potujejo informacije sem si postavila šest raziskovalnih 

vprašanj, na katere sem želela odgovoriti med raziskovalnim projektom, hkrati pa je bil moj 

cilj dvigniti raven otroške participacije v skupini v vseh fazah reševanja problemov zaprtega 

tipa. Odgovori na raziskovalna vprašanja se prepletajo v spodnji evalvaciji. 

Zavedati se moramo, da morajo imeti otroci smiselno vlogo v procesu, ne zgolj dekorativne, 

razumeti morajo namene projekta, najvišjo stopnjo participacije pa dosežemo z akcijo, ki jo 

spodbudi otrok, kjer se odrasli in otroci odločajo skupaj (Hart, 1992, v Rutar, 2013). Trudila 

sem se, da so bili otroci v projekt vključeni aktivno, z lastno aktivnostjo so imeli možnost 

pridobiti novo znanje o medijih in širjenju ter potovanju informacij. Ob začetku projekta so se 

mi otroci zdeli nekoliko zadržani pri odzivanju na moje pobude. Kadar sem otrokom postavila 

vprašanje, so bili najprej plašni, kot da bi se bali, da bodo odgovorili napak. Ko so ugotovili, 

da cenim in poslušam vsako njihovo idejo, mnenje in domnevo, so postali aktivni. Otroke 

sem spodbujala, da so izrazili svoje poglede. Na začetku je bilo teh spodbud več, toda bolj 

ko se je projekt iztekal proti koncu, bolj so otroci sodelovali. Menim, da so otroci dobili 

občutek, da so resnično slišani in upoštevani, s tem pa so pridobili tudi samozavest in 

zaupanje v lastne zmožnosti in sposobnosti. Posebej pozorna sem bila tudi na tihe otroke, ki 

niso takoj dali svojega predloga. Potrebovali so zgolj dodatno spodbudo; včasih je večina 

otrok že podala svoje mnenje, nato pa sem otroka, ki ga še ni podal, poklicala in ga vprašala, 

kaj on misli. Ko je videl, da me zanima tudi njegovo mnenje, ga je delil z nami z nasmehom 

na obrazu. Poskrbeti moramo za dodatno spodbudo otrok, ki so manj vključeni (Rutar, 2013). 

Večkrat sem poudarila, da je res vsaka ideja in misel dobrodošla. Otrokom sem poskušala 

obrazložiti, da ni pomembno, če je odgovor napačen, da noben odgovor ni neumen, tudi če 

morda tako mislijo. Upoštevala sem, da je pomembno predati otrokom sporočilo, da je vsaka 

zamisel načelno dobra. Preizkusili oziroma spraševali smo se tudi o takšnih vprašanjih, za 

katere odrasli že vnaprej vemo, da niso najboljša (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

Zanimivo mi je bilo opazovati razmišljanje otrok, njihovo odzivanje na moje pobude in 

vprašanja o njihovih idejah in zamislih. Kar se mi zdi še posebno dobro, je to, da so bili otroci 

ves čas projekta visoko motivirani, stvari, ki smo jih raziskovali, pa so se jim zdele izredno 

zanimive. Otroci so bili v projekt aktivno vključeni, vedno so imeli možnost podati svoje 

mnenje in z mano ter drugimi otroki deliti svoje zamisli in ideje o rešitvi problema. Otroci se 

zavedajo, kaj je za odrasle v njihovi bližini resnično pomembno in zanimivo ter kaj je vredno 

poizkušanja, njihovega dela, časa in pozornosti (Katz, 1998, v Skubic, 2009). 

Ker je vedno prostor za izboljšavo, lahko trdim, da bi bili nekateri deli projekta lahko izpeljani 

s še večjim poudarkom na participaciji otrok, obenem pa menim, da sem uspešno in v 
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zadovoljivi meri izpolnila koncept participacije s pomočjo projektnega pristopa. Menim, da 

sem bila uspešna pri vodenju projekta. Z otroki sem sodelovala, jih spodbujala, upoštevala 

njihove predloge in želje, poslušala njihova mnenja in zaupala v njihovo kompetentnost. 

Prizadevala sem si, da otrokom nisem predlagala svojih rešitev in idej, s tem pa upoštevala, 

da moram odstopiti od dokončnih odgovorov na vprašanja in moči, ki naj jo daje posedovanje 

resnic. Ta moč nam namreč ne pripada (Rutar, 2013). Otrokom sem raje omogočila možnost 

podajanja zamisli in njihovih predvidevanj brez omejitev.  

Projekt sem izvedla v mesecu dni. Želela bi si, da bi imela za izvedbo več časa. V mesecu 

aprilu se je v skupini Ribice veliko dogajalo; poleg mojega projekta so obiskali tudi Osnovno 

šolo Mengeš, imeli kulturno prireditev za starše v Kulturnem domu Mengeš in mnoge druge 

stvari. Tako jaz kot otroci smo imeli še veliko idej in zamisli, kaj vse bi še lahko počeli, ampak 

nam je na žalost zmanjkalo časa za vse. V okviru projekta smo želeli posneti svoja poročila. 

Otroci so predlagali, da bi iz velikih kartonov izrezali televizijo, potem pa bi se vsak preizkusil 

v vlogi novinarja ali očividca, vremenarja. Predlog so otroci nato razširili tako, da bi poročila 

posneli in jih presneli na zgoščenko, ki bi jo nato predvajali staršem. Lahko bi tudi posneli 

pesmi, ki jih otroci poznajo, in jih nato poslušali po radiu. V projekt bi lahko vključili tudi 

anketno raziskovanje, s pomočjo katerega bi otroci spraševali otroke in vzgojitelje iz drugih 

skupin za njihova mnenja, ideje in predloge. Menim, da je bil izpeljan projekt uspešen. 

Razveselila so me mnenja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice ter staršev otrok. Pozitivna 

povratna informacija mi je dala spodbudo in zagon za nadaljnje delo ter uresničevanje 

participacije v vrtcu. Participacija v vrtcu bi morala nujno postati del vsakdana v vrtcu. 

Vzgojitelji bi morali uporabljati projektno delo, ki omogoča participacijo in aktivno učenje. 

Otroci tako vedo, da je odraslim njihovo delo pomembno in da jemljejo resno njihove ideje. 

Odrasli tako sporočajo otrokom, da jim je pomembno njihovo iskanje odgovorov in 

intelektualno delo (Katz, v Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Menim, da smo zadostili 

merilom učenja z raziskovanjem, in sicer je bila otrokom zagotovljena največja možna 

samostojnost v procesu zbiranja informacij, njihova spoznanja so se uporabljala in ne le 

skladiščila, proces spoznavanja pa je bil utemeljen na predhodnih izkušnjah, znanjih in 

pojmovanjih otrok. 

Ob koncu evalvacije naj dodam še, da morajo biti otroci vključeni v načrtovanje in izvajanje 

dejavnosti in aktivnosti v predšolskih programih, seveda v skladu z njihovo starostjo in 

zrelostjo, s tem pa imajo otroci možnost pridobiti izkušnje povezanosti med vplivom in 

odgovornostjo, tako na osebni kot na družbeni ravni (Langsted; 1994, v Rutar, 2013). Za 

uveljavljanje participacije pa vzgojitelji potrebujemo nabor veščin, znanj in izkušenj (Rutar, 

2013). Pomembno je, da se sprašujemo, ali koga zanima, kakšen vrtec si želi otrok in ali 
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otroke pojmujemo kot strokovnjake, ko se pogovarjamo o njihovem življenju (Langsted; 1994, 

v Rutar, 2013). Vzgojitelj z uporabo participacije ali neparticipacije soodgovarja za 

oblikovanje otrokove podobe o sebi kot pomembnem ali nepomembnem partnerju v procesu 

vzgoje in izobraževanja (Rutar, 2013). Otrok je kompetenten in edinstven posameznik s 

potenciali in sposobnostmi soustvarjanja kulture, znanja in lastne identitete. Otroke je 

potrebno sprejeti kot člane in udeležence kulture, pomembno pa jim je dati priložnost, da jo 

ustvarjajo in spreminjajo v vsaki generaciji (Bruner, 1996; Dahlberg, Moss in Pence, 2000; v 

Batistič Zorec, 2009). Otroci namreč že zgodaj pokažejo, da imajo glas, toda bolj kot to je 

pomembno, da znajo poslušati in želijo, da se jih posluša. Naloga vzgojitelja je, da otroke 

podpira in neguje otrokovo različnost v izražanju (Rinaldi; 2006, v Skubic, 2009). 
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SKLEP 

Otroci se rodijo v svet medijev. Lahko trdimo, da so nam mediji precej olajšali življenje z 

lahkim in hitrim dostopom do informacij. Zavedati pa se moramo morebitnih škodljivih in 

zavajajočih učinkov medijev, ki so še posebno nevarni za otroke in mladoletnike zaradi 

njihove neizkušenosti in lahkovernosti. Pri tem igra veliko vlogo medijska vzgoja, katere cilj je 

medijsko pismen otrok. Kot tak bo znal sodelovati v komunikaciji, si oblikovati lastna stališča 

in mnenja. Pomembno je, da odrasli spodbujamo izražanje mnenj, domnev in stališč otroka. 

Oni sami namreč najbolje vedo, kakšne so njihove potrebe in želje. 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem opredelila pojem medij. Tega je mogoče 

interpretirati na različne načine, večinoma pa se uporablja v smislu nosilca in posredovalca 

informacij ter sporočil v prostoru in času. Natančneje sem opisala tradicionalne medije (tisk, 

radio in televizijo) in predstavila njihove prednosti ter slabosti. Dejstvo je, da tiskani mediji 

poročajo najbolj izčrpno, toda radio na drugi strani obvešča najhitreje. Televizija nam 

medtem daje (varljiv) občutek, da smo v središču dogajanja. Otroke je potrebno naučiti 

pravilnega in kritičnega gledanja televizijskih programov ter ohranjanja distance do medijske 

realnosti (Erjavec in Volčič, 1999b). Tradicionalnim medijem sem dodala predstavitev 

računalnika in spleta. Posebno pozornost sem posvetila problematiki oglaševanja in nasilnih 

medijskih vsebin. Mladostniki prejemajo medijska sporočila, ob tem pa se ne zavedajo 

dovolj, da mediji konstruirajo družbeno realnost (Agarwal in Dhanasekaran, 2012). Ravno 

zaradi tega je izrednega pomena medijska vzgoja, ki želi učvrstiti otrokove neprestane stike z 

mediji, obenem pa jim posreduje sposobnost intelektualne distance in kritičnost (Lepičnik 

Vodopivec, 2005). Opisala sem tudi vlogo vzgojitelja pri načrtovanju in vpeljavi medijske 

vzgoje v vrtcu. Ta mora otroke spodbujati, jih usmerjati in svetovati, v pomoč pri tem pa so 

mu raznovrstne dejavnosti medijske vzgoje v Kurikulumu za vrtce (1999), npr. da otroci 

snemajo s fotoaparatom in videokamero, opazujejo različne fotografije in slike iz revij ter 

knjig, opazuje izbrane otroške filme, TV–oddaje in drugo.  

V drugem delu teoretičnega dela diplomskega dela sem se posvetila predstavitvi koncepta 

participacije in opredelitvi slednje v dokumentih, kot sta Kurikulum za vrtce in Konvencija o 

otrokovih pravicah. Odrasli moramo v največji meri zagotavljati in spodbujati možnost izbire 

in drugačnosti. Otroci bi morali aktivno participirati pri oblikovanju skupnosti in pri oblikovanju 

pravil skupnega življenja, pri oblikovanju in urejanju učnega okolja, prav tako pa tudi pri 

spremljanju svojega napredka ipd. (Rutar, 2006). Navedla sem tudi stopnje participacije 

oziroma opredelila, kdaj lahko sploh govorimo o smiselni participaciji. Po Hartu (1992) 

govorimo o njej takrat, ko otroci razumejo namen projekta, vedo, kdo je oblikoval odločitve 

glede njihove vključenosti in zakaj. Na koncu za potrebe empiričnega dela diplomskega dela 
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sem opisala še značilnosti projektnega pristopa, natančneje predstavla proces raziskovanja 

problemov zaprtega tipa in proces raziskovanja problemov odprtega tipa. V empiričnem delu 

diplomskega dela sem predstavila projekt Kako potujejo informacije. Opisala sem dejavnosti, 

ki so se zvrstile s pomočjo raziskovanja problema zaprtega tipa. S tem sem otrokom 

omogočila aktivno participacijo. Njihova mnenja, ideje in predvidevanja so bila upoštevana in 

spoštovana. 

Raziskave kažejo, da vzgojiteljice v slovenskih vrtcih poudarjajo zahtevo po večji stopnji 

participacije otrok v vrtcu, po drugi strani pa ocenjujejo, da otroci v slovenskih vrtcih zelo 

redko soodločajo (Turnšek, 2005, v Rutar, 2013). Skrb vzbujajoče je, da velik delež 

vzgojiteljic meni, da otroci še nimajo dovolj znanja in izkušenj, da bi razumeli posledice svojih 

odločitev in sprejeli odgovornost zanje (prav tam). Ob zaključku diplomskega dela bi rada 

spodbudila vse vzgojitelje in tiste, ki to še bodo, k uresničevanju koncepta participacije otrok 

v vrtcu. Zavrniti je potrebno kritike, ki trdijo, da otroci še niso zmožni sodelovati pri 

ustvarjanju življenja. Otroci so namreč kompetentni državljani že v predšolskem obdobju in 

so zato sposobni odločati se o zadevah, ki se jih tičejo. Vzgojitelji morajo ustvariti takšno 

okolje, v katerem se otroci lahko dogovarjajo in razlagajo svoje ideje. Otrokove potrebe in 

zmožnosti morajo biti spoštovane, njegove ideje pa morajo biti cenjene in upoštevane na 

podlagi sodelovanja in dogovarjanja. Otroci se učijo artikuliranja svojih idej in pogledov v 

okolju, ki jih spodbuja k participaciji. Knjige, informacijska-komunikacijska tehnologija in 

oprema za spodbujanje otrokove kreativnosti morajo biti omogočene vzgojitelji pri njegovem 

delu (Wood, v Rutar, 2013).  

Vrtec je ustanova, namenjena otrokom, zato je nesmiselno in narobe, da se o stvareh, ki se 

tičejo življenja otrok, odločajo odrasli sami. Vzgojitelji moramo zagotoviti takšno okolje in 

vzpostavljati takšne odnose, ki omogočajo participacijo otrok. Otroci so polni idej, radovedni 

in pripravljeni raziskovati. Naša naloga je, da se na otrokove pobude odzovemo in jim 

raziskovanje omogočimo. Otroci potrebujejo okolje, ki jih bo spodbudilo, da bodo znali sami 

priti do novih znanj in izkušenj. Kadar so aktivno vključeni v dejavnosti, so otroci zbrani, 

notranje motivirani in se ne dolgočasijo. V dejavnosti vložijo veliko truda, so ustvarjalni in 

vztrajni ter pozorni na podrobnosti. So zadovoljni, odprti za nove izkušnje, se hitro prilagodijo 

na nove situacije, se odzivajo na komunikacijo z vrstniki, raziskujejo, sporočajo o svojih 

potrebah in željah (Laevers, 1994; v Rutar, 2013). Z vsako izkušnjo se majhni otroci učijo, da 

so pomembni, cenjeni in spoštovani. Vedo, da bodo njihove individualne potrebe in želje 

zadovoljene ter da bodo njihove pravice zaščitene (Seefeldt in Barbour, 1994; v Rutar, 

2006). Vzgojitelji v vrtcu smo tisti, ki jim to lahko omogočimo, in sicer z zagotavljanjem 

demokratične kulture v vrtcu s pomočjo pristopa, ki spodbuja otroke k izražanju njihovih idej. 
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PRILOGA 

Priloga 1: Soglasje staršev/skrbnikov otrok 

Spoštovani starši/skrbniki otrok! 

 

Sem Urška Boštic, redna študentka 3. letnika Predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Darije Skubic pripravljam diplomsko delo z naslovom 

MEDIJSKA VZGOJA V VRTCU. Empirični del diplomskega dela bom izvedla v mesecu aprilu 

v času praktičnega usposabljanja v vrtcu, in sicer v skupini Ribice. Raziskovalni projekt 

»Kako potujejo informacije« bo temeljil na procesu raziskovanja zaprtega tipa; otroci bodo 

imeli možnost z aktivnim učenjem obogatiti svoje znanje o medijih, obiskali pa bomo tudi 

RTV Slovenije in Poštni center Ljubljana. Da bom pri pisanju in zagovoru diplomskega dela 

lahko čim bolj nazorno predstavila izpeljan projekt v vrtcu, mi bodo v pomoč fotografije, 

videoposnetki, zvočni posnetki in izjave Vaših otrok, zato Vas prosim, da mi z Vašim 

podpisom v spodnjo tabelo omogočite objavo zgoraj naštetega v študijske namene. Vse 

podatke Vaših otrok bom varovala skladno z varovanjem osebnih podatkov. 

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za Vaše zaupanje in Vas lepo pozdravljam! 

 

Urška Boštic 

 

IME IN PRIIMEK OTROKA  PODPIS STARŠEV/SKRBNIKOV 

  

  



 

Priloga 2: Soglasje staršev/skrbnikov otrok (obisk Poštnega centra) 

Spoštovani starši/skrbniki otrok! 

 

V petek, 15. 4. 2016, bomo v okviru projekta »Kako potujejo informacije« obiskali Poštni 

logistični center Ljubljana. Tam si bodo imeli otroci možnost ogledati, kaj se zgodi s pošto 

potem, ko jo vržemo v nabiralnike, kam potuje, kdo/kaj oziroma kako jo razvrstijo in 

poskrbijo, da pride na pravi naslov, zaposleni v Poštnem centru pa bodo odgovorili na vsa 

vprašanja otrok.  

Odhod izpred vrtca Sonček bo ob 8.15, zato bo zajtrk ta dan ob 7.30. Strošek prevoza bo 

obračunan pri položnici meseca maja. S podpisom v spodnji seznam dovoljujete udeležbo 

Vašega otroka. 

 

Tanja, Špela in Urška 

 

IME IN PRIIMEK OTROKA  PODPIS STARŠEV/SKRBNIKOV 

 

  

 

  



 

Priloga 3: Soglasje staršev/skrbnikov otrok (obisk RTV) 

Spoštovani starši/skrbniki otrok! 

 

V petek, 22. 4. 2016, bomo v okviru projekta »Kako potujejo informacije« obiskali 

Radiotelevizijo Slovenije (RTV). Otroci bodo spoznali poklic novinarja, kako nastanejo 

poročila in druge oddaje,  pogledali bomo, kako izgleda radijska oziroma televizijska postaja, 

zaposleni na Radioteleviziji Slovenije pa bodo odgovorili na vprašanja, ki jih bodo imeli otroci. 

Odhod izpred vrtca Sonček bo ob 9.15. Peljali se bomo z avtoprevoznikom Slapar Maks, s. 

p. Strošek prevoza bo obračunan pri položnici meseca maja. 

 

S podpisom v spodnji seznam dovoljujete udeležbo Vašega otroka. 

 

Tanja, Špela in Urška 

 

 

IME IN PRIIMEK OTROKA  PODPIS STARŠEV/SKRBNIKOV 

 

  

 

  



 

Prioga 4: Objava prispevka v občanu 

PROJEKT »KAKO POTUJEJO INFORMACIJE« V VRTCU SONČEK 

V mesecu aprilu smo v Vrtcu Sonček v skupini Ribice izvedli projekt Kako potujejo 

informacije. Otroci so imeli možnost z aktivnim učenjem obogatiti svoje znanje o medijih, 

spoznali smo poklice, povezane z njimi, ogledali smo si lutkovno predstavo, iskali skriti 

zaklad, obiskali pa smo tudi RTV Slovenije in Poštni center Ljubljana. Tudi otroci so želeli, da 

spoznate, kaj vse smo počeli in se novega naučili, zato si preberite spodnje vtise ter izjave 

otrok: 

»Najbolj sem si zapomnil največji studio v Sloveniji, ko smo bili na RTV-ju. Tja pripeljejo tudi 

poševni oder.« 

»Meni je bilo najbolj všeč, ko smo iskali skriti zaklad.« 

»Videli smo modro sobo, v kateri snemajo Ribiča Pepeta pa vreme za mami.« 

»Jaz vem, da je lahko časopis medij. V ponedeljek sem pa mislil, da je to brlog od 

medveda.« 

»RTV pomeni Radiotelevizija.« 

»Najboljši na pošti je bil robot za zavijanje časopisa.« 

»Najbolj mi je bil všeč televizijski studio, kjer je velika steklena miza, da lahko berejo 

poročila.« 

»Na pošti mi je bil super tovornjak, ki je pripeljal vzvratno, da potem poštarji dol zložijo velike 

vreče s pismi.« 

»Najprej smo sestavili zemljevid, potem smo pa lahko našli skriti zaklad.« 

»Najbolj sem si zapomnila, ko sta v vrtec prišli lutki Kokoška in Lisička.« 

»Spomnim se, ko smo se pogovarjali o medijih in je nekdo rekel, da je to med.« 

»Meni je bil najbolj všeč tobogan na pošti, po katerem se spuščajo škatle, da jih poštarji 

nesejo v pravo hišo.« 

»Na radiu smo poslušali pesmice Žogice Nogice. Tudi v vrtcu imamo CD.« 

»Na pošti so imeli tak tekoči trak, po katerem so se peljale škatle v Mengeš.« 

»Gospod nam je pokazal muzej, kjer so bile debele televizije.« 

»Šli smo v sobo, kjer je bilo notri milijon televizij, da lahko ljudje, ki tam delajo, več stvari 

gledajo naenkrat.« 

»Na pošti nam je gospod povedal, da oni delajo veliko ponoči, podnevi pa spijo.« 

Otroci sami najbolje vedo, kaj čutijo, mislijo in si želijo. Njihova stališča je potrebno poslušati 

in upoštevati, tako kot stališča odraslih. Otroci v vrtcu preživijo velik del dneva, zato si 

vzgojitelji prizadevamo, da se o stvareh, ki se tičejo življenja in dela otrok v vrtcu, ne 



 

odločamo odrasli sami, brez ali z malo vključevanja idej in zamisli otrok, ampak otrokom 

omogočimo aktivno vključevanje po njihovih najboljših močeh. 

Urška Boštic z Ribicami, Tanjo in Špelo 

 


