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POVZETEK 

 

V magistrskem delu smo z deskriptivno in komparativno metodo analize in primerjave 

dokumentov analizirali slovenski kurikul predšolske vzgoje in kurikule predšolske vzgoje iz 

Anglije, Finske in Nove Zelandije. Kvalitativna empirična raziskava temelji na analizi 

kurikulov ter priročnikov h kurikulom za jezikovno področje. Podatke smo obdelali s 

kvalitativno vsebinsko analizo. Osredinili smo se najprej na umestitev predšolskega obdobja v 

celotni sistem vzgoje in izobraževanja posameznih držav, nato pa na umestitev književne 

vzgoje in medkulturne književnosti v predšolsko vzgojno prakso. Kurikule smo primerjali po 

šestih merilih, izbranih na podlagi mednarodnih raziskav bralne pismenosti in medkulturnosti 

ter študija mladinske književnosti. S primerjavo štirih šolskih sistemov, kurikulov in 

priročnikov smo ugotovili, da med njimi ni večjih razlik. Izbrane države imajo primerljivo 

strukturo šolskih sistemov in kurikulov, primerljivo organizirano predšolsko vzgojo ter 

podoben izbor glavnih področjih in načel v kurikulih. Razlika se kaže pri metodah in oblikah 

dela ter pri vnašanju vsebin in dejavnosti v vzgojno prakso. V zadnjem delu smo na podlagi 

ugotovitev predlagali metodična in didaktična priporočila za slovenski kurikul oziroma 

priročnik za področje jezika ter podpodročji književnosti in medkulturne književnosti. 
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ABSTRACT 

 

In the master thesis, we have analysed Slovenian preschool curriculum and preschool 

curricula from England, Finland and New Zealand using descriptive and comparative 

methodology and document analysis. Qualitative empirical research includes comparative 

analysis of the curricula and its handbooks in the area of language. Qualitative content 

analysis is used for processing data. First we looked at how preschool education is placed 

within the entire educational system of each country and then how literary education and 

intercultural children's literature are placed within the preschool educational practices. The 

curricula were compared according to six criteria derived from the international researches in 

literacy and intercultural literacy and from the professional literature in the field of children's 

literature. The comparison of four different educational systems, curricula and its handbooks 

has not shown any major differences among them. The educational systems and the 

organization of preschool education is similar in the four countries, and the curricula have 

comparable coverage of main educational areas and principles. Significant differences have 

been discovered in using different methods and techniques for transferring the educational 

program in practice. Based on the findings, the last part of the thesis suggests didactical 

improvements for Slovenian curriculum and handbook in the area of language and subareas – 

literature and intercultural literature. 
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I UVOD 
 

Mladinska književnost
1
 je pomemben del področja jezika in zgodnjega opismenjevanja v 

predšolskem obdobju. Zaradi novih raziskovanj, globalizacije in z njo vedno večje tržne 

ponudbe se sooča z novimi izzivi. S temi izzivi se posredno srečujejo tudi strokovni delavci v 

vzgojni praksi.  

Mladinska književnost je v smislu vzgoje in didaktike v veliko pomoč na vseh razvojnih 

področjih, predvsem pri razvoju jezika in opismenjevanja, ki sta v predšolskem obdobju 

osnova za učenje. Sodobni izzivi mladinske književnosti so razlikovanje kakovostne in 

estetske književnosti od tržne in potrošniško usmerjene ter vrednotenje in uporaba novih 

medijev IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija). S širitvijo ponudbe svetovne 

mladinske književnosti na slovenskem trgu in z vse večjim zavedanjem pomembnosti vzgoje 

za medkulturne vrednote, se medkulturna mladinska književnost uveljavlja kot nepogrešljiv 

del vzgojne prakse.  

"Zasnovo poučevanja medkulturne mladinske književnosti odlikujejo motivno-tematska zanimivost oz. 

kulturna različnost in kulturni pluralizem, depedagogizacija, zorni kot naslovnika ter osredinjenost na 

sprejemnika/učenca" (Blažić, 2011, str. 175).  

Otroci z obravnavanjem medkulturnih književnih besedil razvijajo medkulturno zavest, ki 

temelji na strpnosti in spoštovanju vseh kultur, razumevanju medkulturnih okoliščin in 

uspešnem sobivanju v medkulturnem okolju (prav tam). 

Pojem medkulturnost
2
 nima splošno sprejete definicije, avtorji z njim večinoma opisujejo 

odnos in kakovost interakcij med različnimi kulturami v istem prostoru (Klemenčič in 

                                                 

1 Mladinska književnost ima več različnih definicij in pojmovanj. V magistrskem delu uporabljamo definicijo 

mladinske književnosti s stališča literarne vede: "Mladinska književnost je književnost, ki ima za predmet 

poučevanja mladinsko književnost oz. književnost za mlade naslovnike od rojstva do 18. leta" (Blažić, 2011, str. 

7). 

2 V besedilu bomo uporabljali izraz medkulturnost, ki nadomešča tujki interkulturalizem in interkulturnost, ter 

izraz večkulturnost, ki nadomešča tujki multikulturalizem in multikulturnost. 
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Štremfel, 2011; Lukšič-Hacin, 1999). Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (2012) ga 

opiše:  

mèdkultúrnost -i ž (ȅ-ȗ) 

1. kar je, obstaja med različnimi kulturami, navadno na določenem ozemlju; interkulturnost 

(1): filozofija medkulturnosti; Kurikul je zasnovan zelo odprto in prožno, tako da seznanjanje s tujim 

jezikom in prvinami drugih kultur ter ozaveščanje medkulturnosti ni v nasprotju z njegovimi izhodišči in 

načeli 

2. medsebojni vplivi, prepletanje več različnih kultur na določenem ozemlju; interkulturnost 

(2): Medkulturnost je način bivanja, ki prebivalce Evrope že od nekdaj najgloblje prežema 

E ↑mèdkultúrni 

Za soočenje s spremembami na strokovnem in družbenem področju in premislek o vnašanju 

novih spoznanj v predšolsko vzgojno prakso je treba reflektirati kurikul in priročnik h kurikulu 

ter ga posodobiti na področju jezika, podpodročjih književne vzgoje in medkulturne književne 

vzgoje. Za širši pogled in pridobitev novih informacij bomo v refleksijo poleg slovenskega 

vključili tudi kurikule Anglije, Finske in Nove Zelandije. 

V analizi kurikulov iz štirih različnih kulturnih okolij in štirih različnih šolskih sistemov bomo 

iskali podobnosti in razlike v priporočilih za izvedbo vzgojne prakse na jezikovnem področju, 

bolj podrobno na podpodročjih književne vzgoje in medkulturne književnosti, in se iz 

ugotovitev učili, kako izboljšati slovenski kurikul. 

Proučevane države so izbrane zaradi življenjskih poti avtorice magistrskega dela. V vseh teh 

državah je živela in delala na področju vzgoje otrok in se tako seznanila z njihovo kulturo, 

vzgojnimi navadami, književno ponudbo za otroke in tudi predšolskimi ustanovami. 

Vsakodnevno opazovanje in spremljanje drugačnih kulturnih vzorcev posameznika bogati, saj 

omogoča pridobivanje izkušenj, nova znanja, istočasno pa odpira številna vprašanja in 

primerjave med njegovo in tujo kulturo. Vsak kulturni prostor ima svoj jezik, tradicijo, 

izobraževalni sistem ter pogled na kulturo in književno vzgojo. S primerjavo teh elementov 

bomo dobili uvid v posamezno kulturo ter poskušali iz razlik in podobnosti izluščiti nova znanja 

za obogatitev slovenske teorije in prakse na področju jezika, podpodročjih književne in 

medkulturne književne vzgoje. 

V prvem delu magistrskega dela so predstavljeni šolski sistemi Anglije, Finske, Nove Zelandije 

in Slovenije. Predšolsko obdobje je umeščeno v celotni sistem vzgoje in izobraževanja, kar 

omogoča širše razumevanje sistema in kurikulov. 
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V drugem delu so predstavljeni kurikuli izbranih držav in priročniki h kurikulom: struktura 

kurikula, področja, namen in cilji posameznega kurikula ter priročnika. Bolj podrobno so 

opisani področje jezika ter podpodročji književnost in medkulturnost v povezavi s 

književnostjo. 

Tretji del vsebuje analizo kurikulov na področju jezika ter podpodročjih književne vzgoje in 

medkulturne književnosti po šestih različnih merilih, izbranih z obravnavo mednarodnih 

raziskav na področju opismenjevanja in študija mladinske književnosti. Pri analizi smo iskali 

razlike in podobnosti v priporočilih za izvajanje dejavnosti na področju jezika, podpodročjih 

književnosti in medkulturne književnosti. 

V četrtem delu so na podlagi izsledkov predstavljeni predlogi za metodične in didaktične 

izboljšave slovenskega kurikula oziroma priročnika h kurikulu za področje jezika in 

podpodročji književnosti ter medkulturne književnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOMBA: Vsi prevodi iz angleškega jezika v magistrskem delu so delovni prevodi avtorice. 
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II TEORETIČNI UVOD 

1 ŠOLSKI SISTEMI 

1.1  Sistem vzgoje in izobraževanja v Angliji 
 

Anglija je ena od štirih dežel Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.  

"Šolski sistem Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske odraža razlike v zgodovinskem 

razvoju sestavnih delov Združenega kraljestva. Sistem je načelno enoten, z manjšimi krajevnimi 

posebnostmi" (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, 2012).  

V tej nalogi bomo obravnavali šolski sistem Anglije. Za področje izobraževanja je pristojno 

Ministrstvo za šolstvo [Department for Education]. Javno šolstvo je financirano od tretjega 

(predšolska stopnja) do devetnajstega leta starosti (visokošolska stopnja). V Angliji je šolanje 

zakonsko obvezno od petega do šestnajstega leta otrokove starosti, kar obsega osnovnošolsko 

in srednješolsko stopnjo. Angleški izobraževalni sistem si prizadeva za visoko izobraženo 

družbo, ki ponuja enake možnosti vsem otrokom, ne glede na socialni status družine 

(Department for Education, 2015; Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, 

2012; UK: England Overview, 2016). 

Šolanje je razdeljeno na predšolsko vzgojo [early childhood education and care], 

osnovnošolsko izobraževanje [primary education], srednješolsko izobraževanje [secondary 

education], visokošolsko izobraževanje [higher education] in izobraževanje odraslih [adult 

education] (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, 2012; UK: England 

Overview, 2016). 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

Predšolska vzgoja v Angliji je namenjena otrokom od rojstva do dopolnjenega petega leta 

starosti. Publikacija Zakonski okvir za prva leta osnovnega izobraževanja
3
 (2014) [Statutory 

Framework for the Early Years Foundation Stage] je nacionalni dokument, ki določa cilje 

zgodnjega učenja in razvoja (Marjanovič Umek, 2011). Ti cilji so smernice za širok spekter 

različnih ponudb zasebnega in javnega varstva za predšolske otroke, ki sledijo različnim 

                                                 

3
 Vir prevoda: Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse, 2011, str. 200. 
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vzgojnim programom. Država omogoča vsem otrokom od tretjega leta starosti brezplačno 

šolanje v obsegu petnajst ur na teden (UK: England Overview, 2016; Department for 

Education, 2015; Nursery school, 2015). 

OSNOVNOŠOLSKO IN SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

V Angliji sta zakonsko obvezujoča tako osnovnošolsko kot srednješolsko izobraževanje. 

"Osnovno šolo obiskujejo otroci šest let, od petega leta starosti naprej. Izobraževanje nadaljujejo na 

srednji šoli, ki traja od 11 do 16 leta starosti. Obvezno šolanje se konča z opravljenimi izpiti in 

pridobitvijo zaključne listine o izobraževanju (General Certificate of Secondary Education GCSE)" 

(Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, 2012).  

Nacionalni kurikulum v Angliji
4
 (2007) [The National curriculum for England] je sestavljen iz 

štirih stopenj [key stage 14] in zajema enajst let vzgojnega programa. Vsaka stopnja ima 

predpisan predmetnik in vzgojne cilje. Šole lahko izvedbeni kurikulum prilagajajo potrebam 

posamezne šole in okolja, zagotavljajo uravnotežen program, ki vključuje duhovni, moralni, 

duševni in telesni razvoj učencev ter jih pripravlja na odgovornost, izkušnje in priložnosti, ki 

jih čakajo v življenju (UK: England Overview, 2016). 

Velika večina dijakov nadaljuje brezplačno šolanje z dvoletnim preduniverzitetnim 

izobraževanjem [pre-U ali Sixth Form]. Na izbiro imajo več različnih možnosti srednjega 

splošnega ali srednjega poklicnega izobraževanja. Ob koncu dvoletnega šolanja učenci 

opravljajo izpite za pridobitev uradne listine o opravljenem šolanju [General Certificate of 

Education at advanced level]. Število predmetov, ki jih opravijo na izpitu, si izberejo sami, 

vendar je zahteva za nadaljevanje študija na visokošolski ravni opravljen izpit iz najmanj treh 

različnih predmetov [3 GCE A-level] (UK: England Overview, 2016.; Združeno kraljestvo 

Velike Britanije in Severne Irske, 2012). 

VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

Visokošolske izobraževalne ustanove (akademije, fakultete, inštituti, kolidži in univerze) 

izvajajo tako univerzitetne kot visoko strokovne študijske programe.  

                                                 

4
 Vir prevoda: Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse, 2011, str. 200. 
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"Ob končanem študijskem programu, ki ne daje stopnje izobrazbe, študentom podelijo drugo vrsto 

kvalifikacije, in sicer listino o izobraževanju Certificate ali Diploma" (Združeno kraljestvo Velike 

Britanije in Severne Irske, 2012).  

To so tako imenovani študijski programi 'non-degree'. Študijski programi z diplomo [degree], 

so lahko dodiplomski, ki se zaključijo z diplomo prve bolonjske stopnje [bachelor´s degree] in 

večinoma trajajo tri leta. Študij se lahko nadaljuje z eno ali dvoletnim magistrskim 

programom, ki se zaključi z nazivom magister stroke [masters degree].   

"Po končanem magistrskem študijskem programu se lahko študent vpiše na doktorski študijski program 

Doctor of Philosophy (PhD, včasih tudi DPhil). Doktorski študijski programi trajajo od dve do tri leta in 

temeljijo izključno na raziskovalnem delu, ki se konča z izdelavo doktorske disertacije" (Združeno 

kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, 2012). 

Izobraževalne ustanove imajo različne vire financiranja, kot so financirani raziskovalni 

projekti, javna sredstva, poslovanje in šolnine. Ustanove samostojno oblikujejo študijske 

programe, ki ustrezajo nacionalno dogovorjenim pravilom [Code Quality], ki so določena v 

dokumentu FHEQ (Framework for Higher Education Qualifications in England, Wales and 

Northern Ireland) (UK: England Overview, 2016). 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  

V izobraževanje odraslih štejemo širok izbor poklicnih programov, ki usposabljajo odrasle za 

delo in poklicno napredovanje. Večina vladno financiranih programov so pripravništva, 

delodajalci pa krijejo različna usposabljanja na delovnem mestu. Odrasli lahko prek programa 

[Acces to Higher Education] izpopolnjujejo znanje posameznih predmetov in opravljajo izpite 

za vpis v visokošolske programe. Glavni izvajalci nadaljnjega izobraževanja [further 

education] so zasebni kolidži (UK: England Overview, 2016). 
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Slika št. 1: Sistem vzgoje in izobraževanja v Angliji 

(povzeto po: UK: England Overview, 2016; School systems England, 2015) 
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1.2  Sistem vzgoje in izobraževanja na Finskem 
 

Na Finskem je za izobraževanje odgovorno Ministrstvo za šolstvo in kulturo [Ministry of 

Education and Culture]. Glavni cilj finskega izobraževalnega sistema je omogočiti vsem 

državljanom enakovreden dostop do kakovostne izobrazbe, zato je celotno šolanje, od 

priprave na šolo (pri šestih letih) do terciarne izobrazbe, financirano iz državnega proračuna 

in je brezplačno za vse uporabnike. Izobraževanje temelji na načelu vseživljenjskega učenja, 

kar pomeni, da se posamezne smeri izobrazbe ne končajo, temveč lahko študentje po lastni 

presoji in želji nadaljujejo izobrazbeno pot. Ključne vrednote finske izobraževalne politike so 

kakovost, učinkovitost, pravičnost in internacionalizacija (Education System in Finland, 2015; 

Finland Overview, 2015). 

Finski izobraževalni sistem sestavljajo:  

PREDŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

V predšolskem obdobju [early childhood education] je otrokom na voljo dnevno varstvo 

[child day care], ki je organizirano zasebno, v občinskih vrtcih [day care centres] in 

varstvenih družinah [family day care]. Otroci se lahko vključijo vanj po končanem 

porodniškem dopustu staršev, ko dopolnijo devet mesecev (Early childhood education and 

care in Finland, 2015; Kela, 2016).  Plačilo za dnevno varstvo je  odvisno od velikosti in 

dohodka družine ter zahtevanih ur varstva (10-urni ali 5-urni program). Zasebni ponudniki 

samostojno določajo ceno, država pa ponuja državno nadomestilo za plačilo varstva 

(Education System in Finland, 2015). 

Območne oblasti so odgovorne za kakovost in nadzor predšolske vzgoje. Nacionalna 

strategija [National early childhood education and care strategy] določa smernice in cilje 

vzgojnega programa. Za finski prostor je značilno, da  posamezne vzgojne ustanove uživajo 

veliko mero avtonomije, vendar so dolžne uskladiti svoj vzgojni program z nacionalno 

strategijo (Finland Overview, 2015). 

PRIPRAVA NA ŠOLO 

Predšolsko obdobje se konča z enoletno pripravo na šolo [pre-primary education], ki je 

obvezna od avgusta 2015 (Early childhood education and care, 2016). Leto priprave na šolo je 

lahko organizirano v šoli, v vrtcu, v varstveni družini ali v zasebnem varstvu. Vzgojitelji 

imajo naziv diplomiran vzgojitelj predšolskih otrok ali osnovnošolski učitelj. Vzgojni 
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program sledi ciljem kurikula Temeljni kurikulum za predšolsko vzgojo na Finskem
5
 (2010) 

[National Core Curriculum for Pre-primary Education]. Stroške varstva v celoti krije država 

(Education System in Finland, 2015).  

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE   

V obvezno osnovno šolo [comprehensive school] vstopajo sedemletni otroci. Osnovnošolsko 

izobraževanje [basic education] traja devet let. Kurikul posameznih šol temelji na 

Nacionalnem temeljnem kurikulumu za osnovnošolsko izobraževanje
6
 (2014) [National Core 

Curriculum for Basic Education], ki vključuje cilje, ključne vsebine posameznih predmetov, 

načela, smernice za ocenjevanje učencev, priporočila o skrbi za blaginjo učencev, pomoč pri 

usmeritvah v izobraževanju ter smernice za izobraževanje učencev s posebnimi potrebami. 

Nacionalni kurikul je osnova tudi za zasebne osnovne šole. Osnovnošolsko izobraževanje je 

popolnoma brezplačno. Ministrstvo za izobraževanje sofinancira tudi prostovoljno dodatno 

poučevanje priseljenih otrok kot pripravo za osnovno izobraževanje (Education System in 

Finland, 2015). 

Otroci, ki končajo obvezno izobraževanje, lahko šolanje podaljšajo za eno leto. Dodatno leto 

jih spodbudi k odločanju za nadaljevanje šolanja na srednješolski stopnji (prav tam). 

V sklopu osnovnošolskega izobraževanja imajo učenci na voljo tudi dve zunajšolski vzgojni 

dejavnosti: glasbeno in umetnostno vzgojo [music and art education] ter dopoldanske in 

popoldanske dejavnosti [morning and afternoon activities]. 

Dopoldanske in popoldanske dejavnosti so namenjene otrokom prvega in drugega razreda. To 

so varne dejavnosti za otroke zunaj šolskega urnika, ki spodbujajo izobraževanje v prostem 

času in se jih otroci udeležujejo prostovoljno. Območne skupnosti po lastni presoji 

organizirajo dejavnosti v svojem okolju, na primer vodeno rekreacijo, delavnice in spretnosti 

na različnih področjih, umetnostno vzgojo (slikanje, glasba, govor) ali pisanje domačih nalog. 

Dejavnosti so organizirane skladno z Zakonom o osnovnem šolstvu [Basic Education Act], ki 

določa okvir za njihovo organizacijo ter zagotavlja kritje stroškov iz državnega proračuna 

(prav tam). 

                                                 

5
 Vir prevoda: Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse, 2011, str. 200. 

6
 Vir prevoda: Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse, 2011, str. 200. 
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Glasbena in umetnostna vzgoja je organizirana v glasbenih šolah in šolah za druge umetnosti 

(literarna umetnost, ples, uprizoritvena umetnost, cirkuška in gledališka, ter vizualna 

umetnost: arhitektura, avdiovizualna umetnost, likovna umetnost ter umetnost obrti). Osnovno 

izobraževanje na področju umetnosti pripravi otroke na nadaljnje šolanje na umetnostnem 

področju na srednješolski stopnji. Cilji in vsebine izobraževanja so določeni z učnim načrtom 

[Curricula for Basic Education in the Arts]. Območne skupnosti prejemajo državno finančno 

podporo za zagotavljanje umetnostne izobrazbe glede na število prebivalcev oziroma na 

podlagi potrjenega števila postavk učnih ur. Posamezne šole imajo določen manjši prispevek 

v obliki šolnine (prav tam). 

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE  

Srednješolsko izobraževanje [upper secondary education] zajema srednje splošno 

izobraževanje [general upper secondary education] in srednje poklicno izobraževanje 

[vocational education and training]. Pogoj za vpis v srednjo šolo je zaključena osnovnošolska 

izobrazba. Otroci se vpisujejo pri šestnajstih letih. Šolanje traja tri leta (Finland Overview, 

2015). 

Srednje splošno izobraževanje omogoča široko splošno izobrazbo in pripravi dijake za 

nadaljevanje študija na visokošolski stopnji. Srednješolci niso razdeljeni v razrede in ne 

obiskujejo skupnega pouka po enoletnem programu, temveč si izberejo različne predmete, ki 

jih lahko opravijo v dveh, treh ali štirih letih. Pri posameznih predmetih se odločijo za 

individualno napredovanje ali študij v skupini. Nekatere srednje šole posebno poudarjajo 

posamezna področja, kot so glasba, šport, umetnost ali priprava na mednarodne izpite. 

Program splošnega srednješolskega izobraževanja je določen z vladno uredbo [The 

Government Decree on the General National Objectives of General Upper Secondary 

Education and the Distribution of Lesson Hours], ki opredeljuje cilje vzgoje in odreja čas za 

posamezne predmete, skupine predmetov ter študentsko svetovanje. Nacionalni kurikul 

[National Core Curriculum for Upper Secondary Schools, 2015] pa določa cilje in vsebino 

predmetov. Šolanje se konča z nacionalnim maturitetnim izpitom [matriculation examination] 

(Education System in Finland, 2015). 

Srednje poklicno izobraževanje je namenjeno izpopolnjevanju znanj in spretnosti za različne 

poklice, odziva se na potrebe trga dela ter spodbuja vseživljenjsko učenje. Namenjeno je tako 

dijakom kot že zaposlenim odraslim in traja tri leta. Učenci poklicnih srednjih šol se lahko 

istočasno poklicno izobražujejo in pripravljajo na maturitetni izpit. Po končanem šolanju 
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lahko nadaljujejo študij na politehnični ali univerzitetni stopnji. Poklicno izobraževanje je 

možno tudi kot pripravništvo [apprenticeship training]. Bodoči pripravnik, ki ima 15 let ali 

več, sklene z delodajalcem sporazum za čas šolanja. Za vsakega pripravnika se izdela 

individualen načrt študija, ki ustreza zahtevam in ciljem nacionalnega učnega načrta (prav 

tam). 

UNIVERZITETNO IN POLITEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE 

Terciarno izobraževanje poteka na univerzah in politehnikah. Politehnike so poklicno 

usmerjene visokošolske ustanove, ki izobražujejo strokovnjake posameznih področij glede na 

potrebe trga dela ter spodbujajo regionalni razvoj. Poslanstvo univerz je znanstveno 

raziskovanje in izobraževanje, ki temelji na izsledkih raziskav (Finland Overview, 2015; 

Education System in Finland, 2015). 

Politehnike so javne ali zasebne ustanove, ki jih potrdi država, vendar imajo notranjo 

avtonomijo. Za vpis na fakulteto zahtevajo končano srednješolsko izobrazbo. Študij je 

zasnovan kot tri- do štiriletni program, ki zagotavlja višjo izobrazbo in praktično strokovno 

usposobljenost na izbranem področju. Vsak študent ima osebni učni načrt, s katerim sledi 

svojemu napredku. Vsi načrti vključujejo tudi praktično usposabljanje. Za vpis na dvoletni 

magistrski študij so poleg končane prve univerzitetne stopnje [bachelors' level polytechnic 

degree] pogoj tudi tri leta delovnih izkušenj. Magistrska stopnja je enakovredna univerzitetni 

magistrski stopnji (Education System in Finland, 2015). 

Univerze spodbujajo neodvisno raziskovanje ter znanstveno in umetniško izobrazbo, ki 

temelji na raziskavah. Njihova naloga je, da s pridobljenim znanjem služijo državi in 

človečnosti. Prizadevajo si okrepiti vpliv na družbo prek umetniških dejavnosti in s 

posredovanjem izsledkov znanstvenih raziskav. Univerze so zavezane k upoštevanju zakona o 

univerzah [Universities Act], vendar uživajo visoko avtonomijo in imajo samostojno notranjo 

upravo. Večina univerz je javnih. Ponujajo različne programe, ki so ovrednoteni s kreditnimi 

točkami [ECTS]. Za končano prvo stopnjo [bachelor's degree] je treba zbrati 180 točk, in sicer 

v treh letih študija. Po končani prvi stopnji je možen vpis na magistrski program, ki zahteva 

120 točk oziroma dve leti študija. Študij se lahko nadaljuje na doktorski stopnji, kjer so glede 

na smer študija različne zahteve. Študij je prilagojen vsakemu posamezniku z osebnim učnim 

načrtom, ki mu študent sledi in tako spremlja svoj napredek (prav tam). 
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

Izobraževanje odraslih poteka v različnih inštitucijah, tako v šolah kot v društvih, študijskih 

središčih, poletnih šolah in drugje. Finska ima široko ponudbo programov za odrasle na vseh 

stopnjah izobraževanja, ki omogočajo pridobitev naziva, poklica in diplome, izpopolnjevanje, 

utrjevanje in nadgrajevanje znanja, študij ob delu in dokvalifikacije. Ponudba je vezana tudi 

na trenutne potrebe na trgu dela. Cilj je, da je ponudba dostopna vsem odraslim, posebno 

tistim, ki iščejo zaposlitev, odraslim z nizko izobrazbo ali izobrazbo, ki danes ni več priznana 

ter priseljencem in starejšim od 55 let. Odrasle želijo motivirati za vseživljenjsko učenje. 

Večino izobraževanja odraslih krije državni proračun, obstaja pa tudi precej drugih virov 

financiranja. Nekatere vrste izobraževanj so popolnoma brezplačne, pri drugih je treba plačati 

del šolnine (Education System in Finland, 2015; Finland Overview, 2015). 
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Slika št. 2: Sistem vzgoje in izobraževanja na Finskem 

(povzeto po: Finland Overview, 2015; Education system in Finland, 2015a) 
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1.3  Sistem vzgoje in izobraževanja na Novi Zelandiji 
 

Šolski sistem Nove Zelandije se deli na tri stopnje: predšolsko vzgojo [early childhood 

education ali ECE], osnovno in srednjo šolo [primary and secondary schools] in nadaljnje 

(terciarno) izobraževanje [further education] (Education in New Zealand, 2015). 

Nova Zelandija ima raznovrstno prebivalstvo in naloga izobraževalnega sistema je, da 

omogoča kakovostno in trajnostno naravnano izobraževanje za vse, ne glede na različne 

sposobnosti, verska prepričanja, etnično pripadnost, socialni status ali vzgojna prepričanja. 

Šola je zakonsko obvezna za otroke od 6. do 16. leta (prav tam). 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

Predšolska vzgoja je namenjena otrokom od rojstva do vstopa v šolo. Vsi programi predšolske 

vzgoje temeljijo na nacionalnem kurikulu Te Whāriki (1996) (dobesedni prevod "tkana 

preproga"). Velika večina novozelandskih otrok obiskuje programe predšolske vzgoje. Za 

otroke od 3 do 5 let država krije stroške programa v obsegu dvajset ur na teden (prav tam). 

Izvajalci javno veljavnih vzgojnih programov [ECE service  early childhood education 

service] so razvrščeni v pet skupin (Early Childhood, 2015): 

 Osrednji izvajalci predšolske vzgoje [center based ECE] 

To so vladno potrjeni programi, ki delujejo skladno z Zakonom o izobraževanju [Education 

Act]. Programi se razlikujejo po filozofiji, organizaciji in etnični pripadnosti ter imajo 

različne nazive: centri zgodnjega učenja [early learning centres], igralni centri [playcentres], 

jasli [crèches], mala šola [preschool], maorski vrtci [Ngā Kōhanga Reo], samojskootoški vrtci 

[A’oga amata], vrtci [kindergartens], vrtci Montessori in Waldorfski vrtci [Rudolf Steiner]. 

  Maorski vrtec [Ngā Kōhanga Reo] 

Program maorskih vrtcev omogoča otrokom [mokopuna] od rojstva do šestega leta vzgojo v 

maorski skupnosti [whānau Māori], kjer je jezik okolja maorščina. Za delovanje programa je 

odgovorna skupnost [whānau], ki je dolžna slediti smernicam nacionalnega skrbniškega sveta 

[Te Kōhanga Reo National Trust Board]. Skrbniški svet in maorska skupnost skupaj naredita 

načrt [kaupapa], ki si prizadeva za blaginjo, varnost otrok in skupnosti ter ohranja maorski 

jezik [reo Māori]. 
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 Vzgojno-varstvene družine [home based ECE] 

Vzgojno-varstvene družine izvajajo organizirano varstvo in vzgojo predšolskih otrok na 

domu. Dejavnosti ustrezajo zakonskim zahtevam Zakona o izobraževanju. Obvezen pogoj je, 

da je vzgojitelj plačan za vzgojno-varstveno dejavnost. Vlada omogoča možnosti 

sofinanciranja. V skupino je lahko vključenih do pet otrok, ki so stari manj kot šest let. 

Varstvo je lahko 24-urno ali določeno z delovnimi dnevi in urami. 

 Bolnišnični vrtec [hospital based ECE] 

Bolnišnični vrtci delujejo v bolnišnicah in izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja za 

otroke, ki se tam zdravijo. Vrtci delujejo skladno s pravili in priporočili, prilagojenimi 

bolnišničnemu okolju. 

 Igralne skupine [playgroups] 

Igralne skupine so organizirane skupine staršev z otroki, ki se redno srečujejo in omogočajo 

otrokom skupno igro. Skupine se združujejo po skupnih zanimanjih, na primer skupina 

staršev iz iste soseske, družine, ki imajo isti jezik in kulturo, kot so maorska [Puna 

Kōhungahunga] ali pacifiška [Pacific Islands early childhood education groups]. Če se želijo 

registrati in dobiti finančno podporo ministrstva, skupine delujejo skladno z uradnimi predpisi 

[Education (Playgroups) Regulations in Certification Criteria for Playgroups]. 

OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 

Osnovno šolanje na Novi Zelandiji je obvezno po dopolnjenem šestem letu, vendar se večina 

otrok vpiše v osnovno šolo, ko dopolnijo pet let. Šolanje je brezplačno za otroke med petim in 

devetnajstim letom. Razdeljeno je na trinajst stopenj ali razredov [13 year levels]. Osnovna 

šola obsega stopnje od 1. do 8., srednja šola pa od  9. do 13. Šolanje je zakonsko obvezno do 

šestnajstega leta (11. stopnje), vendar večina otrok zaključi vseh trinajst stopenj (Education in 

New Zealand, 2015). 

Na Novi Zelandiji je precej različnih javnih šol. Otroci si navadno izberejo tisto, ki je 

najbližje domu. Obstajajo dekliške, deške in mešane javne šole. V večini šol poteka pouk v 

angleškem jeziku, nekaj šol pa uporablja izključno maorski jezik (prav tam). 

Vrste javnih šol (Types of schools, 2015): 
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 Osnovna šola [primary school]: osemletna osnovna šola [full primary school] za  učence 

od 1. do 8. razreda in šestletna osnovna šola [contributing school] za učence od 1. do 6. 

razreda. 

 Kompozitna/območna šola [composite/area school] ima osnovnošolsko in srednješolsko 

stopnjo, od 1. do 13. razreda in se navadno nahaja na podeželskih območjih. 

 Maorska osnovna šola [Te kura kaupapa Māori] in 'Wharekura' (hiša učenja
7
) sta javni 

šoli, kjer poučujejo v maorskem jeziku, skladno z maorsko kulturo in vrednotami. Glavni 

cilj obeh šol je usposobiti učence za uspešno sporazumevanje in delo v angleškem in 

maorskem jeziku. V maorski osnovni šoli poučujejo učence od 1. do 8. razreda, v ’hiši 

učenja’ pa od 9. do 13. razreda. 

 Dopisna šola [correspondence school] izvaja izobraževanje na daljavo od 1. do 13. razreda 

za otroke, ki živijo v oddaljenih skupnostih. 

 Vmesne stopnje: nižja srednja šola [intermediate school] je šola za učence 7. in 8. razreda. 

Srednja/kompozitna območna šola [middle school/restricted composite school] je šola za 

učence od 7. do10. razreda. 

 Srednja šola [secondary school]. Večina srednjih šol izvaja pouk za otroke od 9. do 13. 

razreda, nekatere pa od 7. do 13. razreda. 

 Šole s prilagojenim učnim programom [special schools] so šole za nadarjene otroke, 

otroke s posebnimi potrebami in otroke z učnimi ter vzgojnimi težavami. 

Poleg javnih šol so na voljo tudi javne integrirane šole [state integrated schools], ki poleg 

javnega programa izvajajo tudi versko vzgojo ali vzgojo po posebnem vzgojnem principu. 

Preostale šole so še zasebne šole, internatske šole in srednje šole za noseče srednješolke ali 

mlade mame, ki ne zmorejo obiskovati redne šole [teen parent units]. Novost v šolskem 

sistemu so partnerske šole [Kura Hourua (partnership schools)], ki so namenjene otrokom z 

učnimi težavami ali posebnimi potrebami in delujejo po prilagojenem programu. Prve take 

šole so se pojavile leta 2014 (Education in New Zealand, 2015; Types of schools, 2015). 

Izobraževalni programi vseh šol izhajajo iz nacionalnega kurikula, ki vsebuje kurikulum za 

angleško govoreče [The New Zealand National Curriculum for English-medium schooling] in 

kurikulum za šole v maorskem jeziku [Te Marautanga o Aotearoa]. Oba kurikula obravnavata 

osem učnih področij in temeljita na vzgoji otrok za vrednote dejavnega vključevanja, 

                                                 

7
 Vir prevoda: Bajt, 2016, str. 8. 
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povezanosti, samozavesti in vseživljenjskega učenja. V osnovni šoli je poudarek na 

ustvarjanju trdnih temeljev na področju pisanja in računanja. V srednji šoli, na stopnjah od 11 

do 13, pa začnejo učence pripravljati na različne poklicne usmeritve v nadaljnjem šolanju. Vsi 

učenci obiskujejo enak srednješolski program, zato lahko po končanem programu nadaljujejo 

šolanje na kateremkoli univerzitetnem programu (Ministry of Education, 2015). 

NADALJNJE (TERCIARNO) IZOBRAŽEVANJE 

Terciarno izobraževanje vključuje poklicno in univerzitetno izobraževanje. Izvajajo ga javne 

in zasebne ustanove, ki ponujajo različne programe. Bolj kot raznovrstnost programov je 

pomembna njihova kakovost. Vlada študij delno financira  in študentom ponuja posojila. 

Študentje krijejo 30 odstotkov  šolnine. 

Univerzitetno izobraževanje 

Univerzitetni študij izvajajo samo javne ustanove, ki razpisujejo dodiplomske 

[undergraduate], magistrske [masters] in doktorske [doctoral (PhD)] programe. Za vpis na 

univerzo morajo študentje doseči zahtevano raven na desetstopenjski lestvici kvalifikacij 

[New Zealand Qualifications Framework (NZQF)]. Za doseženo stopnjo dobijo nacionalno 

spričevalo [National Certificate of Educational Achievement (NCEA)]. Univerzitetni 

programi so urejeni s kreditnim sistemom, ki omogoča preprosto prehajanje med njimi. Študij 

temelji predvsem na visoko kvalitetnem raziskovanju, sodelovanju z gospodarstvom ter 

mednarodnem povezovanju. Univerze so avtonomne in delno (50-odstotno) financirane od 

vlade (Ministry of Education, 2015; Qualifications and standards, 2015). 

Izobraževalne ustanove, ki izvajajo izobraževanje v okviru maorske kulture
8
 [Wānange]  

'Wānange' so javne izobraževalne ustanove, ki ohranjajo, poglabljajo in širijo znanje skladno 

z maorsko tradicijo [āhuatanga Māori] in maorskimi običaji [tikanga Māori]. Ponujajo 

različne izobraževalne programe do magistrske stopnje (Ministry of Education, 2015). 

 Tehnična in poklicna izobrazba 

Tehnične ali poklicne izobraževalne programe razpisujejo številne izobraževalne ustanove: 

tehnični in politehnični inštituti [institutes of technology and polytechnics (ITPs)], 

                                                 

8
 Vir prevoda: Bajt, 2016, str. 8. 
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organizacije za industrijsko usposabljanje [industry training organisations (ITOs)], 'Wānange' 

in zasebne izobraževalne ustanove [private training establishments (PTEs)]. Nekatere 

programe izvajajo tudi vladne ustanove za usposabljanje [government training 

establishments], univerze in podjetja z možnostjo šolanja na delovnem mestu. Programi 

poklicnega izobraževanja se prilagajajo potrebam v industriji in na trgu dela, da mladim 

zagotovijo možnost zaposlitve ob koncu študija [Vocational Pathways – Youth guarantee] 

(prav tam). 

Slika št. 3: Sistem vzgoje in izobraževanja na Novi Zelandiji 

 (povzeto po Alhalwachi, 2013; New Zealand: Structure of the Education System, 2015; 

Vocational Education and Training, 2015)  
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1.4  Sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji 
 

Slovenski šolski sistem sestavljajo primarno, sekundarno in terciarno izobraževanje, kar 

vključuje izobraževanje od vrtca do doktorskega študija na univerzi. Obvezno je devetletno 

osnovnošolsko izobraževanje. Iz sredstev državnega proračuna je financirano izobraževanje 

od osnovnošolske do magistrske stopnje (ZOFVI, 1996). 

"V zadnjem desetletju so bile prioritete na področju vzgoje in izobraževanja usmerjene na dvig 

izobrazbene ravni prebivalstva ter zagotavljanje enakih možnosti za vse državljane Slovenije, ne glede 

na rojstvo, kulturno ali jezikovno poreklo, zdravstveno stanje, družbeni položaj, spol ali katerokoli 

drugo osebno okoliščino" (Slovenija: Pregled vsebine, 2016). 

PRIMARNO IZOBRAŽEVANJE 

Primarno izobraževanje zajema predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje in osnovno 

glasbeno izobraževanje.  

Predšolska vzgoja 

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se vključujejo otroci, ki 

dopolnijo enajst mesecev, in jih obiskujejo do vstopa v šolo. 

Javne vrtce ustanavljajo občine, ki tudi določajo ceno programa. "Višina plačila [staršev] za 

vrtec se določi v skladu z lestvico, ki starše razvršča v 9 dohodkovnih razredov" (Direktorat 

za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, 2016). Starši na podlagi izračuna plačajo od 0 do 77 

% cene programa, ki ga obiskuje njihov otrok. Družine, kjer vrtec obiskuje več otrok, plačajo 

za drugega otroka 30 % cene, ki je določena za prvega otroka, za vsakega naslednjega otroka 

pa so plačila oproščene (prav tam).  

V javnem vrtcu se vzgojni program načrtuje skladno s Kurikulom za vrtce (1999). Vrste 

programov ločimo glede na trajanje (dnevni in poldnevni program, krajši program (240–720 

ur letno) in glede na organizacijo (javni zavod ali vzgojno-varstvena družina). Zasebni vrtci 

delujejo po internih programih, ki sledijo različnim pedagoškim načelom (Montessori, Steiner 

in drugi) (prav tam). 
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Osnovnošolsko izobraževanje 

Učenci vstopijo v osnovnošolsko izobraževanje s šestim letom. Po devetih letih izobraževanja 

izpolnijo osnovnošolsko obveznost, izobraževanje pa zaključijo z uspešno končanim 9. 

razredom.  

"Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo [javne in tri zasebne] osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim 

programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami" 

(Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, 2016).  

Osnovnošolski program se izvaja na podlagi predmetnikov in učnih načrtov. Osnovne šole na 

narodnostno mešanem območju imajo ustrezno prilagojen predmetnik in učne načrte glede na 

učni jezik. 

Učni načrti  imajo "(...) vgrajene različne metode in oblike poučevanja, ki naredijo pouk bolj raznolik in 

zanimiv, hkrati pa vključujejo metode in oblike poučevanja, ki so še posebej primerne za mlajše učence. 

Tudi v učnih načrtih za učence višjih razredov je še posebej velik poudarek na eksperimentalnem in 

problemskem učenju" (prav tam). 

Osnovno glasbeno izobraževanje 

Glasbeno in plesno izobraževanje poteka v javnih glasbenih šolah po javno veljavnih 

vzgojno-izobraževalnih programih: predšolska glasbena vzgoja; glasbena pripravnica; plesna 

pripravnica ter programa glasbe in plesa. Nekaj zasebnih glasbenih šol izvaja javno veljavni 

program glasbenih šol, druge pa programe po posebnih pedagoških načelih.  

"V pouk vseh predmetov se lahko vključijo predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci in 

odrasli, in sicer pod pogoji (starost učenca, fizične dispozicije, nadarjenost ...), določenimi z 

izobraževalnimi glasbenimi in plesnimi programi" (prav tam). Izobraževanje traja od 4 do 8 

let. "Nadarjeni glasbeniki in plesalci lahko po končani glasbeni šoli nadaljujejo svoje 

izobraževanje na srednji stopnji - umetniški gimnaziji, smer glasba oziroma ples" (prav tam). 

Redni del programa se financira iz državnega proračuna, vendar "(...) javna glasbena šola 

določi prispevek za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere ne 

zagotavlja sredstev območna skupnost. Višino prispevkov določi šola v soglasju s šolsko 

upravo" (Prispevek staršev, 2010). 
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SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE 

Sekundarno izobraževanje zajema srednješolsko in višješolsko izobraževanje ter 

izobraževanje odraslih. 

Srednješolsko izobraževanje 

"Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji se deli na splošno, poklicno ter na srednje 

strokovno in tehniško izobraževanje" (Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje 

odraslih, 2015). 

Srednje šole sledijo javno veljavnim izobraževalnim programom. V srednjo šolo se lahko 

vpišejo učenci, ki so uspešno končali devetletno osnovno šolo in izpolnjujejo pogoje razpisa 

za posamezni program. Srednješolski programi se navadno zaključijo v dveh do štirih letih z 

zaključnim izpitom, poklicno maturo ali splošno maturo – preverjanjem znanja (Skupne 

informacije o srednješolskem izobraževanju in programih, 2015; Slovenija: Pregled vsebine, 

2016). 

Višješolsko izobraževanje 

Višješolsko izobraževanje je del sekundarnega izobraževanja, za katerega je značilen 

praktično usmerjen študij, ki je pomemben del vseživljenjskega izobraževanja. Višješolski 

programi so značilno poklicno naravnani in vezani na potrebe delodajalcev. Skoraj polovica 

posameznega programa je namenjena praktičnemu usposabljanju v podjetjih.  

"Višješolski študijski programi se oblikujejo po evropskih načelih o kratkih programih v visokošolskem 

izobraževanju in v skladu z izhodišči, ki jih v soglasju z ministrom sprejme Strokovni svet Republike 

Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. Podlaga za pripravo višješolskega študijskega 

programa so en ali več poklicnih standardov, ki jih sprejme minister, pristojen za delo, na predlog 

strokovnega sveta" (ZVSI, 2014). 

Javne višje strokovne šole imajo status izobraževalnega zavoda ali organizacijske enote 

zavoda, zasebne pa izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnoveljavnega programa. Javne šole in 

zasebne šole s koncesijo so financirane iz sredstev državnega proračuna (Direktorat za srednje 

in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, 2015). 
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Izobraževanje odraslih 

Izobraževanje odraslih je namenjeno izopopolnjevanju, usposabljanju, poglabljanju in širitvi 

znanja odraslih. Programi osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega 

izobraževanja se izvajajo na ljudskih univerzah, pa tudi v sklopu šol in drugih izobraževalnih 

organizacij (prav tam). 

"Izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih se določi z letnim programom, ki ga sprejme 

Vlada Republike Slovenije. Letni program določa izobraževalne programe, ki se financirajo iz javnih 

sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, obseg sredstev, ki se zagotovijo 

v državnem proračunu, in ministrstva, pristojna za izvedbo programa" (prav tam). 

TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 

Terciarno izobraževanje ali visoko šolstvo se deli na tri stopnje: visokošolski strokovni 

študijski programi in univerzitetni študijski programi na prvi stopnji, magistrski študijski 

programi na drugi stopnji in doktorski študijski programi na tretji stopnji. Državni proračun 

zagotavlja sredstva za prvo in drugo stopnjo študija na javnih in koncesioniranih zasebnih 

visokošolskih zavodih. Iz državnega proračuna se lahko pod določenimi pogoji sofinancira 

tudi študij tretje stopnje. 

"Univerze in samostojni visokošolski zavodi so avtonomni in sami v skladu z zakonom sprejemajo 

študijske programe in določajo kriterije, ki jih morajo izpolnjevati visokošolski učitelji in sodelavci" 

(Delovna področja, 2015). 

Visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi 

Študijske programe izvajajo fakultete, akademije, visoke strokovne šole univerz ter javni in 

koncesionirani samostojni visokošolski zavodi. Vsako leto objavijo razpis za vpis v enovite 

magistrske študijske programe druge stopnje, univerzitetne študijske programe prve stopnje in 

visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje. Pogoji vpisa so določeni za 

posamezne programe, vsi pa zahtevajo opravljeno splošno oziroma poklicno maturo ali 

zaključni izpit iz ustreznega štiriletnega srednješolskega programa (Razpis za vpis 2015/2016, 

2015). 

Magistrski študijski programi 

Magistrski študijski programi so nadaljevanje prvostopenjskega študija in omogočajo bolj 

poglobljen študij na posameznih področjih. Vsako leto je objavljen razpis akreditiranih 
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magistrskih študijskih programov na javnih univerzah (Magistrski programi, 2013). Pogoji 

vpisa se razlikujejo od programa do programa. Programe izvajajo tudi zasebni visokošolski 

zavodi. 

Doktorski študijski programi 

Programe doktorskega študija razpisujejo javni in zasebni visokošolski zavodi. Pogoji vpisa 

ter šolnine se razlikujejo od programa do programa (Razpisi za vpis v doktorske študijske 

programe, 2013).  
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Slika št. 4: Sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji 

(Zgradba sistema izobraževanja, 2015) 
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1.5  Primerjava šolskih sistemov 
 

Slika št. 5: Primerjalna razpredelnica šolskih sistemov 

Zgradba šolskih sistemov obravnavanih štirih držav je primerljiva po letih šolanja, sosledju 

stopenj šolanja, zahtevnosti posameznih stopenj in drugem. Večje razlike med šolskimi 

sistemi so: 

 Starost otrok, ki so vključeni v predšolsko vzgojo. Anglija in Nova Zelandija imata 

organizirane oblike predšolske vzgoje za otroke od rojstva naprej, Finska od starosti devet 

mesecev, Slovenija pa po dopolnjenih enajstih mesecih. 

 Vstop v osnovno šolo. V Angliji in na Novi Zelandiji vstopajo otroci v osnovno šolo v 

petem letu starosti, v Sloveniji v šestem letu starosti, na Finskem pa s sedmimi leti, vendar 

so v šestem letu vključeni v obvezno enoletno pripravo na šolo. 

 Obvezno šolanje. V Angiji je šolanje obvezno od petega leta naprej in se zaključi v 

šestnajstem letu starosti. V drugih treh državah se začne obvezno šolanje po dopolnjenem 

šestem letu in traja na Finskem in v Sloveniji do petnajstega leta, na Novi Zelandiji pa do 
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enajstega leta starosti. V treh državah traja obvezno šolanje devet let, na Novi Zelandiji pa 

pet let. 

 Osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje sta v obravnavanih državah organizirana 

različno, v vseh pa se srednješolsko izobraževanje zaključi v osemnajstem letu starosti. V 

Angliji obsega osnovna šola šest razredov (5–11 let), srednja šola pa pet razredov (11–16 

let). Po končani srednji šoli se šolanje nadaljuje z dvoletnim preduniverzitetnim 

programom (16–19 let), ki je obvezen za vpis v visokošolske programe. Na Finskem traja 

osnovna šola devet let (7–16 let), srednja šola pa dodatna tri leta (16–19 let). Na Novi 

Zelandiji traja osnovnošolsko izobraževanje osem let (5–13 let), srednješolsko pa pet let 

(13–18 let). V Sloveniji obsega osnovna šola devet razredov (6–15 let), srednja šola pa 

štiri (15–19 let). 

Sistemi se razlikujejo tudi po vključevanju odraslih v izobrazbo, v možnostih prehajanja med 

različnimi izobraževalnimi programi, financiranju izobraževanja (stroške izobraževanja krije 

država ali ga samostojno plačujejo udeleženci, možnosti štipendiranja, študijskih kreditov in 

drugega) ter v ponudbi dodatnih zunajšolskih dejavnosti, organiziranih v okviru javnega 

šolstva (na primer glasbena in umetnostna vzgoja).  
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2 KURIKUL IN PRIROČNIK H KURIKULU V 

PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 

Kurikul je državni dokument, ki temelji na osnovnih vrednotah družbe, zapisanih v državni 

zakonodaji, mednarodnih deklaracijah ter konvencijah človekovih in otrokovih pravic 

(National Core Curriculum for Pre-primary Education, 2010). Kurikul je osnova za 

načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela v predšolskih programih (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Kurikul določa standarde za učenje, razvoj in nego otrok (EYFS, 2014). Napisan je tako, da z 

upoštevanjem smernic dosežemo vzgojni napredek pri vsakem otroku in omogočimo vzgojno 

okolje, ki tak napredek podpira (Te Whāriki, 1996). 

 

2.1  Angleški predšolski kurikul - Statutory Framework for the Early 

Years Foundation Stage 
 

V Angliji je od 1. septembra 2006 v vseh ustanovah, ki se ukvarjajo z vzgojo predšolskih 

otrok, zakonsko veljavna publikacija Zakonski okvir za prva leta osnovnega izobraževanja 

(2014) [Statutory Framework for the Early Years Foundation Stage]. Zakonski okvir za 

predšolsko obdobje, v nadaljevanju EYFS, je izdal Direktorat za vzgojo in izobraževanje 

[Department of Education]. Osnovni namen dokumenta so smernice za spremljanje kakovosti 

dela v vrtcu in ocenjevanje razvoja posameznega otroka. EYFS postavlja standarde za učenje, 

razvoj in nego otrok od rojstva do petih let (EYFS, 2014).   

Angleški kurikul EYFS opredeljuje (prav tam): 

 načela za delo z otroki, 

 področja in cilje zgodnjega učenja in razvoja (pogoje za učenje in razvoj), 

 ocenjevanje oziroma spremljanje razvoja posameznega otroka in 

 prostorske, varnostne ter organizacijske zahteve osebja in ustanov (varnost otrok, šolanje 

vzgojnega osebja, normativi za otroke in vzgojno osebje, določanje otrokovega varuha 

[key person], zdravstveno-higienski režim, discipliniranje otrok, otroci s posebnimi 

potrebami). 
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EYFS (2014) opredeljuje tri glavna GLAVNA PODROČJA 

[prime areas] (Marjanovič Umek, 2011): 

1. sporazumevanje in jezik, 

2. gibalni razvoj, 

3. osebnost, socialni in čustveni razvoj. 

in štiri PODPODROČJA [specific areas], ki se navezujejo na 

glavna področja: 

1. pismenost, 

2. matematika, 

3. razumevanje okolja, 

4. izražanje in ustvarjalnost na področju umetnosti. 

Vsako področje ima opredeljene cilje in priporočila za delo. Pri delu z mlajšimi otroki so 

poudarjena glavna razvojna področja, ki so temelj za nadaljnji razvoj. V dokumentu so 

opisane tudi ocenjevalne lestvice, s katerimi vzgojitelji sistematično spremljajo razvoj in 

počutje vsakega otroka. Prvo ocenjevanje izvedejo med otrokovim drugim in tretjim letom. 

Vzgojitelji lahko z oceno otrokovega razvoja in načrtovanim delom seznanijo tudi starše in 

pediatra. Ob izstopu iz vrtčevskega okolja ima vsak otrok izpolnjeno osebno mapo o svojem 

razvoju in oceno, v kolikšni meri izpolnjuje oziroma presega vzgojne cilje. Vzgojitelji podajo 

tudi mnenje o otrokovi pripravljenosti na osnovno šolo. Osebne mape otrok posredujejo 

učiteljem prvih razredov osnovne šole (EYFS, 2014). 

PRIROČNIKI H KURIKULU EYFS 

Uradni partner Oddelka za vzgojo in izobraževanje na ministrstvu [Department of Education] 

je zveza nevladnih organizacij 'The Children’s Partnership' (The Children's Partnership, 

2013), ki zagotavlja kakovostno vzgojno okolje za predšolske otroke in povezuje stroko, 

družine otrok in ministrstvo. Na njihovi spletni strani so objavljene publikacije, ki temeljijo na 

programu kurikula in poskušajo izboljšati izvajanje kurikula v predšolskih ustanovah.  

Izpostavili bi dobro stukturirana priročnika: Vzgojni vidiki v predšolskem obdobju (2012) 

[Development Matters in the Early Years Foundation Stage], ki je osnova za izvajanje 

kurikula EYFS (2014) v praksi – priporoča dejavnosti in organizacijo vzgojnega okolja glede 

na starost otrok in področja kurikula. Priročnik je izdalo dobrodelno združenje 'The British 

 Slika  št. 6: Statutory Framework 

for the EYFS (2014) 
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Association for Early Childhood Education', ki ga podpira Direktorat za vzgojo in 

izobraževanje. V njem so nanizani predlogi za izvajanje metode učinkovitega učenja 

[effective learning]. Metoda učinkovitega učenja poudarja: odnos med vzgojitelji in otroci; 

podajanje vsebin skozi igro in raziskovanje; razvijanje kritičnega in ustvarjalnega mišljenja; 

spodbudno učno okolje ter upoštevanje individualnosti vsakega otroka.  

Drugi priročnik za vzgojitelje Priročnik za osebno mapo v prvih letih osnovnega 

izobraževanja (2015) [Early Years Foundation Stage Profile – Handbook] služi kot dodatna 

pomoč pri pripravi ocenjevalnih listov za spremljanje razvoja otrok. Na uradnih spletnih 

straneh Ministrstva za izobraževanje so številne povezave s priporočili za delo z otroki v 

predšolskem obdobju (EYFS handbook 2016, 2015). 

 

PODROČJE JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠKEM KURIKULU 

V angleškemu kurikulu EYFS (2014) področje jezika in podpodročje književnosti pokrivata 

glavno področje sporazumevanje in jezik in podpodročje pismenost. 

Za razvoj sporazumevanja in jezika vzgojitelji predšolske otroke vzgajajo v jezikovno 

bogatem okolju, kjer razvijajo sposobnosti poslušanja in govorjenja v različnih govornih 

okoljih in situacijah ter spodbujajo njihovo samozaupanje pri izražanju (EYFS, 2014).  

Glavni cilji (prav tam): 

 Poslušanje in pozornost: Otroci pozorno poslušajo v različnih govornih situacijah. 

Poslušajo zgodbe, prepoznavajo ključne elemente zgodb, se dejavno odzivajo in 

Slika št. 8: Naslovnica: EYFS Profile – 

Handbook (2015) 

 

 

Slika št. 7: Naslovnica: Development Matters in the Early 

Years Foundation Stage  (2012) 
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sodelujejo z vprašanji. Otroci usmerjajo pozornost na govor in primerno odgovarjajo, tudi 

kadar so zaposleni z drugo dejavnostjo. 

 Razumevanje: Otroci sledijo daljšim navodilom, ki vsebujejo več različnih sporočil. 

Otroci odgovarjajo na vprašanja ’kako’ in ’zakaj’, ko jih vprašamo o njihovih doživetjih, 

zgodbah ali dogodkih. 

 Govor: Otroci primerno izražajo svoje misli glede na različne sogovornike. Uporabljajo 

preteklik, sedanjik in prihodnjik, skladno s časom dogodka, ki ga opisujejo. Otroci sami 

razvijajo svojo pripoved in razlago s povezovanjem svojih izkušenj, znanja in dogodkov. 

 Pismenost: 

 Branje: Otroci berejo in razumejo preproste stavke. Uporabljajo fonetično znanje za 

branje osnovnih besed in nekaterih zahtevnejših besed. Besede preberejo pravilno in 

glasno. Razumevanje prebranega pokažejo v pogovoru z drugimi. 

 Pisanje: Otroci uporabljajo fonetično znanje za zapis besed (po prepoznavanju 

posameznega glasu). Otroci zapisujejo posamezne besede ali osnovne stavke in jih 

nato preberejo. Osnovne besede zapisujejo pravilno, nekatere pa samo po fonetičnem 

zapisu. 

Tudi na drugih področjih kurikula so opisane dejavnosti in cilji, ki spodbujajo razvoj jezika. 

Cilji področja ’osebni, socialni in čustveni razvoj’ vključujejo prepoznavanje in opisovanje 

čustev, govorjenje pred skupino znanih ljudi, samostojno prošnjo za pomoč, zmožnost 

sledenja pravilom in sodelovalno igro, kjer se otroci dogovarjajo in prevzemajo različne 

vloge.  

Prav tako je razvoj jezika pomemben na podpodročju razumevanje okolja, kjer se znanje širi 

predvsem s pripovedovanjem in prepoznavanjem podobnosti in razlik v okolju. 

Književne vzgoje kurikul ne omenja neposredno, vendar jo zlahka uvrstimo na področje 

umetnosti kot del izražanja in ustvarjalnosti. Otroci imajo v vrtcu dostop do širokega izbora 

didaktičnega in igralnega materiala za samostojno raziskovanje in igro, ki zajema tudi 

besedila mladinske književnosti. Vzgojitelji otroke spodbujajo k izražanju zamisli prek 

različnih umetnostnih jezikov – gibanja, glasbe, igre vlog, oblikovanja, plesa, tehnologije in 

umetnosti. Eden od ciljev tega področja je učenje različnih pesmi ter njihovo ustvarjalno 

spreminjanje. 
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V kurikulu EYFS (2014) je poseben poudarek namenjen otrokom, katerih materni jezik ni 

angleščina. Vzgojitelji tujejezičnim otrokom omogočajo igro in učenje v maternem jeziku in 

spodbujajo govorni razvoj v njihovem domačem okolju. Predvsem v prvih letih obiskovanja 

programa imajo otroci veliko priložnosti za pridobitev visoke ravni znanja angleškega jezika, 

ki se ocenjuje na področju jezika, pismenosti in sporazumevanja. Kadar vzgojitelj oceni, da 

otrokovo znanje angleškega jezika ni zadovoljivo, oceni njegov razvoj in napredek v 

maternem jeziku (s pomočjo staršev ali skrbnikov) in se odloči ali je pri otroku opaziti 

zakasnitev v govornem razvoju (prav tam). 

PODROČJE JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI V PRIROČNIKU 

V priročniku Vzgojni vidiki v predšolskem obdobju (2012) najdemo priporočila za dejavnosti 

in organizacijo prostora za delo na področju jezika. 

KNJIŽNI KOTIČEK 

Priporočeno je, da ima vsaka igralnica knjižni kotiček, kjer lahko otroci sami pridejo v stik s 

knjigami. V kotičku so na voljo umetnostna in neumetnostna besedila, knjige z različnih 

področij (gradbeništvo, umetnost, kuhanje ...), igroknjige, revije in drugi tisk. Vrtec ima 

urejene tudi knjižne kotičke, kjer lahko otroci prebirajo knjige z odraslimi (Development 

Matters in the Early Years Foundation Stage, 2012). 

MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

Književna besedila so v priročniku omenjena predvsem kot didaktično sredstvo za doseganje 

vzgojnega cilja ali za predstavitev teme otrokom (zgodbe z vzgojnimi nauki, knjige z 

možnostjo poistovetenja s književno osebo, knjige, ki spodbujajo prepoznavanje čustev). 

Otroci v stiku s knjigo iščejo pomen zgodbe (kaj se je zgodilo in zakaj) ter razvijajo 

sposobnosti predvidevanja in razlage. Edina navedena knjiga v priročniku je slikanica M. 

Rosen in H. Oxenbury: Lov na medveda [We’re Going on a Bear Hunt]. 

Naslov izvirnika: Lov na medveda [We’re Going on a 

Bear Hunt] 

Avtor: Michael Rosen 

Ilustratorka: Helen Oxenbury 

Prvi natis v angleščini: 1989, New York : Margaret K. 

McElderry Books. 

Prevod v slovenščino: Anja Štefan 

Slika št. 9: Naslovnica: We’re Going on a Bear Hunt, 

1989. 
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Naslov: Lov na medveda 

Prvi natis v slovenščini: 2015, Ljubljana : Mladinska 

knjiga. 

Vsebina: slikanica, pripoved v verzih. 

 

 

Priporočajo jo kot primer dejavne in domiselne igre, pri kateri si otroci zapomnijo potek 

dogajanja v zgodbi in ga nato posnemajo z gibanjem (prav tam). 

TUJEJEZIČNI OTROCI 

Za skupine z otroki  iz različnih kulturnih okolij je nanizanih precej priporočil (Development 

Matters in the Early Years Foundation Stage, 2012): 

 Ponudba dvojezičnih knjig, če je možno, tudi branje zgodb v obeh jezikih. Sodelovanje 

tujejezičnih staršev, ki se lahko vključijo v dejavnost in se tako čutijo sprejete in 

spoštovane.  

 Tujejezične knjige so priložnost za spoznavanje različnih pisav. 

 Izdelava knjige s posameznim otrokom (z nalepljenimi ilustracijami ali fotografijami 

otroku znanih oseb, krajev in predmetov).  

 Precej poudarjajo uporabo vseh jezikov, ki jih govorijo otroci, vključeni v oddelek. Starši 

sporočijo, katere jezike govorijo v domačem okolju in v katerem jeziku se otrok najraje 

izraža. V vrtcu spodbujajo uporabo besed iz domačega jezika in sprotno prevajanje, 

izdelujejo plakate s pozdravi ali besedami v različnih jezikih ... Otroci pri poslušanju in 

učenju tujega jezika začnejo prepoznavati, da je večjezičnost koristna veščina.  

ZGODBE, RIME, PESMI 

Priporočene dejavnosti (Development Matters in the Early Years Foundation Stage, 2012): 

 Poslušanje zgoščenk s pesmimi, rimami in pravljicami ter uporaba drugih sredstev IKT. 

Petje otroških pesmi, bibarij, uspavank in prosto pripovedovanje zgodb. Tudi pesmi v 

različnih jezikih, ki jih poznajo starši. 

 Spodbujanje otrok k ponavljanju, iskanju rim, spremembi intonacije glasu 

(interpretiranju), iskanju podobnosti med različnimi besedami, igranju z besedami, 
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izmišljevanju novih besed, menjavi besed v pesmih (na primer žiga žaga poje Maja), 

izmišljevanju novih poimenovanj pravljičnih likov, ki otroke pritegnejo (pošasti, liki s 

čarobno močjo in podobno). 

 Pripovedovanje zgodb, v katerih se ponavlja refren, ples ali pesem, ki zahteva sodelovanje 

ali odgovarjanje otrok. 

 Izdelava bralnih sten ali kotičkov s pripomočki, ki spodbujajo ponavljanje zgodb, 

simbolno igro in večkratno branje. 

 Priprava 'bralnih torbic', ki jih otroci odnesejo domov. V torbici je knjiga, ki jo starši 

otrokom preberejo ali zapojejo pesmi iz nje. 

OPISMENJEVANJE (prav tam): 

 Prepoznavanje glasov, črk, besed, pomenov simbolov. Didaktične igre za spodbujanje 

opismenjevanja. Branje zgodb s premori, pri katerih otroci dopolnjujejo besede z vidnim 

besedilom ali ilustracijami. 

POSLUŠANJE (prav tam): 

 Ustvarjanje okoliščin, v katerih se otroci lahko izražajo in poslušajo drug drugega 

(recitacija ali petje pesmi, pripovedovanje). Otrokom, katerih materni jezik ni angleščina, 

namenijo posebno pozornost, da se dejavno vključijo v takšne dejavnosti. 

 Vzgojitelji so vzor dobrih poslušalcev, ki otroke poslušajo, slišijo njihove zgodbe in se 

odzivajo nanje. 

IGRE VLOG, UMETNOSTNA VZGOJA (prav tam): 

 Igre vlog – ponudba materiala, ki ga otroci poznajo iz vsakdanjega življenja. Med drugim 

predmetov iz različnih kulturnih okolij, ki bodo nekaterim otrokom vzbudili občutek 

domačnosti, za druge pa bodo učni material pri spoznavanju različnih kultur. 

 Pripovedovanje zgodb z lutkami ali uporabo različnih pripomočkov. Igralni material za 

simbolno igro so lutke, ljubkovalne igrače in punčke za igro. Med igro otroci razvijajo 

prijateljske odnose, razmišljajo o svojih in tujih čustvih ter govorijo o njih.  

Spodbujanje otrok, da v svojo igro vključijo elemente zgodb, pesmi, rim in besednih iger. 

Otroci imajo na voljo škatle [story boxes], v katerih so pripomočki iz različnih znanih zgodb, 

s katerimi se lahko igrajo in jih samostojno pripovedujejo. Za razvijanje simbolne igre lahko 

vzgojitelji postavijo gledališki oder s pripomočki ali predvajajo zvok dežja in podobno. Pri 
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tem uporabljajo elemente, ki spodbujajo domišljijo. Otrokom lahko preberejo začetek zgodbe 

(na primer Medvedek Paddington) in jih motivirajo, naj zgodbo nadaljujejo z igro (kako bodo 

sprejeli medvedka, ki so ga našli na postaji). Otroci imajo možnost za igro takrat, ko so še pod 

vtisom zgodbe, teme ali predstave in so motivirani za podoživljanje. 

Naslov izvirnika: A Bear Called Paddington  

Avtor: Michael Bond 

Ilustratorka: Peggy Fortnum 

Prvi natis v angleščini: 1958, New York: Dell. 

Vsebina: slikanica. 

Prvi natis v slovenščini: 1995, Tržič : Učila. 

Prevod v slovenščino: Mateja Arhar 

Naslov: Medvedek Paddington  

Prevod dela: Michael Bond, ilustrator John Lobban: 

Paddington bear, 1992. 

Slika št. 10: Naslovnica: A Bear Called 

Paddington, 1958. 

 

 

 

 Vrtec povabi umetnike in pravljičarje iz različnih kultur, ki nastopijo za otroke, ti pa 

dobijo izkušnje uživanja v predstavi in spoznavanja različnih kultur. 

 

MEDKULTURNOST V POVEZAVI S KNJIŽEVNOSTJO V KURIKULU IN 

PRIROČNIKU 

Vrednote medkulturne vzgoje so v angleškem kurikulu vključene v različna področja. Načelo 

nediskriminatorne prakse in enakih možnosti zagotavlja vsakemu otroku podporo pri 

vključevanju v vzgojno okolje (EYFS, 2014). 

Medkulturna vzgoja je del splošne vzgoje pri temah o spoznavanju sveta, različnih kultur in 

sebe, kar je omenjeno na področjih: razumevanje okolja ter osebni, socialni in čustveni razvoj 

ter razvoj jezika pri otrocih, katerih materni jezik ni angleščina. 

Medkulturnost in književnost nista nikjer v kurikulu EYFS omenjeni v neposredni povezavi, 

vendar k medkulturni vzgoji in ozaveščanju nedvomno pripomoreta kulturno raznovrstno 

okolje, v katerem živi večina angleških otrok, ter eden boljših izborov knjig svetovne 

mladinske književnosti, ki so otrokom na voljo.  
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MEDKULTURNOST V POVEZAVI S KNJIŽEVNOSTJO V PRIROČNIKIH 

V Priročniku za osebno mapo v prvih letih osnovnega izobraževanja (2015) najdemo navodila 

za delo z otroki iz neangleških kultur, katerih materni jezik ni angleščina. Poudarjena je 

pomembnost razvoja maternega jezika, ki je osnova za razvoj drugega jezika, torej angleščine. 

Osrednjo vlogo imajo starši, ki z otrokom govorijo v maternem jeziku. Poleg tega imajo 

otroci tudi v angleško govorečem okolju možnost za igro, doseganje uspehov in pridobivanje 

dobrih izkušenj pri izražanju in iznajdljivosti. Vzgojitelji poiščejo primerne poti oziroma 

načine, da se otrokom približajo in jim omogočijo igro s predmeti ali načini, ki so jim blizu, 

saj se bodo le ob dobrem počutju in sprejetosti zmogli učiti in privaditi na angleško kulturo ter 

jezik (EYFS Handbook, 2015). 

Priročnik Vzgojni vidiki v predšolskem obdobju (2012) vsebuje veliko spodbud za delo z 

otroki, katerih materni jezik ni angleščina, poleg tega pa opozarja tudi na medčloveške odnose 

in rahljanje stereotipov. Predlaga naslednje: 

 Otroci se nestrpnosti do različnosti priučijo od odraslih, zato naj bodo vzgojitelji pozitivno 

naravnani do otrok, ki prihajajo iz drugih kultur. Razlike med kulturami naj sprejemajo 

kot prednost in bogatenje okolja. Vsak otrok naj bo sprejet kot enakovreden in dobrodošel 

del skupine. 

 Skupina v vrtcu naj praznuje praznike iz različnih kulturnih okolij in se seznanja z njimi 

ter spodbuja pozitivno samopodobo otrok iz različnih kultur. Otroci in starši naj spoznajo 

podobnosti med različnimi verstvi, kulturami in prazniki. 

 Otroci naj imajo na voljo knjige in druge predmete, ki so značilni za določeno kulturo. 

Vzgojitelji naj jih z lutkami in drugimi pripomočki učijo spoštovanja in razumevanja 

drugih kultur ter presegajo negativne stereotipe. Kadar otroke poučujejo o drugih kulturah, 

naj uporabljajo sodobne fotografije in zgodbe, ki ne ustvarjajo stereotipov in napačnih 

predstav. 

 Otroke naj spodbujajo, da govorijo o svojem domu in okolju, v katerem živijo, ter se 

zanimajo za zgodbe drugih otrok. Otroci lahko od doma prinesejo predmete ali fotografije 

svoje družine. 

 Otroci naj imajo možnost govorjenja v maternem jeziku. 

 Otroci naj spoznavajo različne možnosti za pozitivne odzive v različnih situacijah. Igrače, 

lutke in zgodbe naj vsebujejo tudi temnopolte junake, gibalno ovirane kralje in kraljice, 

družine istospolnih partnerjev, zdravstvene tehnike, gasilke in podobno. 
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2.2  Finski predšolski kurikul - National Core Curriculum for Pre-

primary Education 
 

Na Finskem je osnovni kurikul za predšolsko obdobje Temeljni kurikulum za predšolsko 

vzgojo na Finskem (2010) [National Core Curriculum for Pre-primary Education], ki ga je 

izdal Finski nacionalni odbor za izobraževanje [Finnish National Board of Education]. Izdali 

so ga leta 2000 in nazadnje obnovili leta 2010. Obravnava vzgojo otrok, ki obiskujejo vrtec 

zadnje leto pred vključitvijo v osnovno šolo. H kurikulu so izdali priročnik Nacionalne 

kurikularne smernice za predšolsko vzgojo in varstvo 

(2003) [National Curriculum Guidelines on Early 

Childhood Education and Care in Finland (ECEC)], ki se 

osredinja na vzgojo otrok, mlajših od šest let. Na podlagi 

nacionalnega kurikula in upoštevanja individualnih razmer 

(poslanstvo ustanove, vzgojni program, območje ustanove, 

posebne potrebe in podobno) vsaka vzgojna ustanova na 

Finskem napiše svoj območni kurikul [local curriculum].  

Finski nacionalni odbor za izobraževanje je leta 2014 izdal 

nov kurikul Temeljni kurikulum za predšolsko vzgojo na 

Finskem 2014 [National Core Curriculum for Pre-primary 

Education 2014], ki je začel veljati avgusta 2016 (Pre-

primary education, 2016; The developement of Education, 

2008). 

Z novim kurikulom težijo k poenotenju učno-vzgojnih načrtov za predšolsko in 

osnovnošolsko obdobje – kot enoten program, ki se iz vrtca nadaljuje v šolo. Kurikul ne 

izpostavlja posameznih področij, temveč teži k integriranemu izobraževanju in povezovanju 

vseh področij (The developement of Education, 2008).  

Kurikul zajema (National Core Curriculum for Pre-primary Education, 2010):  

 namen in splošne cilje predšolske vzgoje,  

 priporočila za organizacijo vzgojnega okolja in učnih metod, 

 področja in cilje predšolske vzgoje, 

Slika  št. 11: Naslovnica: National 

Core Curriculum for Pre-primary 

Education (2010)  
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 oblike podpore pri učenju in razvoju vsakega otroka, ki vključujejo prepoznavanje in 

zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje z načrtom za celostni razvoj posameznika. Pri 

opazovanju predšolskih otrok upoštevajo njihove miselne, predvsem jezikovne zmožnosti, 

socialni in čustveni razvoj, družinsko in kulturno okolje iz katerega izhajajo, telesne 

sposobnosti in drugo. Zgodnje prepoznavanje težav in delo z otroki uspešno preprečuje 

nadaljnje učne težave.  

 Definicijo različnih oblik podpore, ki se delijo na splošno [general support], dodatno učno 

pomoč [intensified support] in specifično učno pomoč [special support in pre-primary 

education] v predšolskem obdobju. Za vsakega otroka, ki potrebuje dodatno ali specifično 

učno pomoč, se napiše individualiziran program, ki temelji na kurikulu. Predloga za 

pisanje individualiziranega programa je del območnega kurikula. 

 Priporočila, kako poskrbeti za dobro počutje otrok, zagotoviti njihovo varnost in zaščito. 

 Navodila za izvedbo predšolskega programa za otroke iz drugih kultur in jezikovnih 

okolij. Navodila za izvedbo vzgojnega programa v tujem jeziku in v dvojezičnem učnem 

okolju.   

GLAVNA PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE (National Core Curriculum for Pre-

primary Education, 2010): 

 jezik in sporazumevanje [language and interaction], 

 matematika [mathematics], 

 etika in verstva [ethics and religion], 

 okolje in narava [environmental and natural studies], 

 zdravje [health], 

 telesni in gibalni razvoj [physical and motor development], 

 umetnost in kultura [arts and culture]. 

Predšolska vzgoja na Finskem temelji na integraciji področij in različnih tem. Otroci 

sodelujejo pri izbiri tem in načrtujejo z vzgojitelji. Integracija in učni proces sta pomembnejša 

od posamezne vsebine. Najpomembnejši del učenja je pridobivanje izkušenj in znanja na 

različne načine v interakciji z odraslimi ter vrstniki. Opis področij služi le kot pripomoček 

vzgojiteljem za načrtovanje (National Core Curriculum for Pre-primary Education, 2010). 

Pri vsakem področju je opisano, kako ga otroci najlažje osvojijo – kakšne izzive potrebujejo, 

kakšen način igre, katera znanja pridobivajo – na primer pri matematiki razvijajo koncepte, 
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logično mišljenje in metakognicijo. Vloga odraslih je pripraviti primerno in zanimivo učno 

okolje ter otroke spodbujati k mišljenju, raziskovanju in ustvarjanju. 

PRIROČNIK H KURIKULU  

Priročnik h kurikulu je pravzaprav kurikul, namenjen otrokom, mlajšim od šest let, in se 

imenuje: Nacionalne kurikularne smernice za predšolsko vzgojo in varstvo (2003).  

Posveča se vsem vidikom vzgojnega okolja za otroke, tako pripravi vodenih učnih dejavnosti, 

kot tudi negi, igri in počutju otrok. Poudarja pomembnost interakcije v odnosih (National 

Curriculum Guidelines on ECEC in Finland, 2003). Določa tudi vizijo, vrednote, cilje in 

zakonsko podlago za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 

Pri vnašanju vsebin v prakso kot najpomembnejše merilo 

upošteva dobro počutje in igro otrok. Nega, vzgoja in učenje 

se v predšolskem obdobju prepletajo kot celota. Vzgojitelji 

so zavzeti in imajo etičen ter strokoven odnos. Ustvarjajo 

varno in mirno okolje z ustaljeno, vendar prilagodljivo 

dnevno rutino. Pri otrocih razvijajo pozitiven odnos do 

sveta, soljudi in samih sebe ter veselje do učenja. 

Sodelovanje vzgojiteljev in staršev otrok je pri vsem, kar 

zadeva otroke, čim tesnejše. Za vsakega otroka vzgojitelji 

skupaj s starši napišejo individualiziran vzgojni načrt in 

sproti vrednotijo otrokov razvoj (prav tam). 

Priročnik obravnava štiri za otroke pomembna področja in 

jih uporabi kot vodilno načelo načrtovanja in izvajanja 

dejavnosti: igra [playing], gibanje [physical activities], 

umetnost [artistic experiences and self-expression] in raziskovanje [exploration]. Vsa 

področja so utemeljena s treh vidikov: izkušnja otrok, vloga vzgojiteljev in priprava učnega 

okolja (prav tam). 

GLAVNA PODROČJA PRIROČNIKA H KURIKULU 

Glavna področja oziroma glavne vsebine [core content] so definirana drugače kot v osnovnem 

kurikulu. Poudarjeno je predvsem povezovanje in enakovredna zastopanost vseh vsebin pri 

upoštevanju starosti in razvoja otrok (prav tam).  

 Slika št. 12: Naslovnica: National 

Curriculum Guidelines on Early 

Childhood Education and Care in 

Finland (2003) 
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Namesto o področjih govori priročnik o ’vsebinskih vidikih’ [content orientations]. Različni 

vidiki v smislu različnega odzivanja ali širšega pogleda na pojave in stvari segajo na naslednja 

področja: 

 matematični vidik [mathematical orientation], 

 naravoslovni vidik [natural sciences orientation], 

 socialno-zgodovinski vidik [historical-societal orientation], 

 estetski vidik [aestetic orientation],  

 etični vidik [ethical orientation], 

 versko filozofski vidik [religious-philosophical orientation]. 

Koncept različnih vidikov ne pomeni poučevanja otrok na različnih področjih, temveč 

spoznavanje in pridobivanje sposobnosti preučevanja, razumevanja in doživljanja sveta okoli 

sebe na različne načine. Vsak pojav lahko obravnavamo z različnih vidikov, ki vplivajo na 

kritično mišljenje, ustvarjalnost, izražanje in naš odziv.  

Jezik ni omenjen kot eden od vidikov, saj je kot način sporazumevanja in interakcije 

pomemben del vseh vidikov in ima osrednjo vlogo v vseh učnih, vzgojnih in vsakdanjih 

situacijah. Vzgojitelji kolikor je le mogoče, pravilno uporabljajo jezik, predvsem ko otrokom  

razlagajo nove koncepte. 

 

PODROČJE JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI V FINSKEM KURIKULU 

Področje jezika in sporazumevanja je v finskem kurikulu opisano tako:  

"Jezik je medij mišljenja in izražanja. Otroci z naučenimi koncepti analizirajo svoje okolje in si 

izgrajujejo svoj pogled na svet. Predšolska vzgoja naj s pomočjo jezika spodbuja razvoj otrokovih 

miselnih, socialnih, čustvenih in sporazumevalnih veščin, kar pripomore tudi k boljšemu čustvovanju in 

ustvarjalnosti ter utrjuje otrokovo samopodobo. Otroke je treba spodbujati in jih opolnomočiti, da 

postanejo dejavni govorci in poslušalci v različnih interaktivnih situacijah, tako vsakdanjih kot učnih. 

Otroci naj se naučijo govoriti o svojih občutkih, mislih in željah ter glasno izraziti svoja mnenja in 

sklepe. Naučijo naj se poslušati in pripovedovati. Kot člani skupine naj se navadijo poslušati pogovore 

otrok in odraslih, sodelovati v njih in počakati, da dobijo besedo. 

Otrokom je treba brati, pripovedovati zgodbe, pravljice, narekovati dejstva, pesmi, rime in tako naprej 

ter jim s tem ponuditi priložnost, da uživajo v poslušanju. Med poslušanjem bodo slišano povezali s 

svojimi izkušnjami, kar jim bo pomagalo razumeti svoje in tuje življenje. Spoznali bodo, kako 
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pomembno je branje. Motivirani bodo za postavljanje vprašanj, za iskanje in sklepanje ter vrednotenje 

slišanega. 

Predšolska vzgoja postavlja temelje pismenosti. Osnova porajajoče pismenosti je, da otroci poslušajo in 

so slišani, da govorijo in se jim pripoveduje, da z njimi razpravljamo, jih sprašujemo in poslušamo 

njihove odgovore. V takšnem okolju bodo otroci nezavedno razvijali svoj besedni zaklad in pismenost. 

Osnova za začetek branja in pisanja so otrokove zgodnje izkušnje in veščine, ki si jih izgrajuje v 

predšolskem obdobju. Vsak otrok bo v spodbudnem in učečem okolju našel sebi in svojim 

sposobnostim primeren način za učenje branja. Otrokom je treba ponuditi učni material, ki spodbuja 

branje v skupini z drugimi otroki in odraslimi ter samostojno branje. 

Cilj je vzbuditi otrokovo zanimanje za odkrivanje jezika. Otrok naj vedno raziskuje kontekst, ki ga 

zanima. Raziskuje naj različna besedila, izraze, posamezne glasove in besede. Spodbude za razvoj 

jezika so igre z besedami, govorjenje smešnic in rim ter raznovrstna ponudba zapisanih besedil. Otroci 

bodo dobili izkušnje spreminjanja govora v zapis in obratno prek učenja in posnemanja odraslih ter ob 

svojih bralnih in pisalnih poskusih" (National Core Curriculum for Pre-primary Education, 2010, str. 

1011). 

Učenje govora in razvoj pismenosti poteka prek pogovorov z otroki in spodbujanja njihovega 

samostojnega raziskovanja in učenja. Naloga odraslih je priprava učnega okolja, branje, 

poslušanje, spodbujanje otrok, naj sami dejavno raziskujejo, njihovo opolnomočenje, da se 

samozavestno izražajo, in zanimanje za pogovore z njimi o stvareh, ki jih trenutno zanimajo. 

PODROČJE JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI V PRIROČNIKU 

Tudi v priročniku h kurikulu je področje jezika omenjeno kot osnova za učenje, izražanje ter 

izgrajevanje odnosa do drugih, sveta in samega sebe.  

Jezik igra pomembno vlogo pri tem, kako si otroci izgrajujejo svet okoli sebe in svojo vlogo v 

njem. Otroci se s pomočjo jezika učijo in razvijajo kognitivno mišljenje – zmožnost reševanja 

problemov, logično mišljenje in domišljijo. Poleg jezika se v odnosu med odraslimi in otroki 

razvijajo tudi nebesedno sporazumevanje, empatija in samospoštovanje (National Curriculum 

Guidelines on ECEC in Finland, 2003).  

"V predšolskem obdobju sta pri razvoju otrokovega jezika in njegovega pogleda na svet ključna igra in 

pravljični svet. Učenje jezika je oseben in ustvarjalen proces, pri katerem ima pomembno vlogo 

posnemanje. Otrok se v odnosih z odraslimi in vrstniki uči sporazumevanja ter kulturnih in socialnih 

vzorcev" (National Curriculum Guidelines on ECEC in Finland, 2003, str. 19).   

Otroci se v igri in vsakdanjih situacijah naučijo sporazumevati v najrazličnejših pogojih. Prek 

igre vlog, pogovora in dogovarjanja z vrstniki in odraslimi se urijo v govornih veščinah. Prav 
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zato so pri razvoju otrok tako pomembne pisana in govorjena beseda ter spontana igra. Otroci 

se z veseljem igrajo z besedami, si izmišljajo rime in smešne, nelogične besede. Uživajo v 

svetu domišljije ter v poslušanju zgodb in pravljic. Pomembno je, da jih vzgojitelji spodbujajo 

pri vživljanju v zgodbe, njihovi interpretaciji in podoživljanju. Otroci se prek pravljičnega 

sveta in književnosti učijo izražati, spoznavajo bogastvo jezika in besed ter se učijo 

poslušanja  (National Curriculum Guidelines on ECEC in Finland, 2003).  

Vloga jezika in književnosti je omenjena tudi pri področju umetnosti in estetike, kjer piše, da 

je treba otrokom omogočiti pridobivanje umetniških izkušenj prek dejavnosti, kot so 

gledališče, glasba, mladinska književnost, ples, risanje in ročne spretnosti. Otroci z 

izkušnjami pridobivajo zavest o svetu estetike prek različnih občutij: barv, oblik, poslušanja 

in pripovedovanja, umetniškega gledališča, veselja do učenja, vonjev in zvokov. Naloga 

vzgojiteljev je priprava ustvarjalnih dejavnosti in hkrati veselje do sodelovanja z otroki. 

Vzgojitelji dokumentirajo izdelke in stvaritve otrok ter organizirajo priložnosti, da jih 

predstavijo. Vzgojitelji se medsebojno spodbujajo pri izražanju in skrbijo za profesionalne 

kompetence, kot so spontanost, sposobnost improvizacije in ustvarjalnost. Umetnost je za 

vzgojitelje priložnost, da razvijajo svojo humanosti in humanost otrok (prav tam). 

 

MEDKULTURNOST V POVEZAVI S KNJIŽEVNOSTJO V KURIKULU IN 

PRIROČNIKU 

V finskem kurikulu Temeljni kurikulum za predšolsko vzgojo na Finskem (2010) je eno od 

poglavij posvečeno delu z otroki, ki prihajajo iz drugih jezikovnih okolij in kultur, z otroki, 

pripadniki manjšin (Romi, Laponci), z otroki begunci in gluhonemimi otroki. Obravnava tudi 

različne vzgojne metode: tujejezični vrtec, zlivanje tujega jezika z uradnim [immersion] in 

metode, ki temeljijo na drugačnih vzgojnih konceptih (ali tudi na drugačni kulturi). 

Pri tem izpostavi nekaj pomembnih vidikov (National Core Curriculum for Pre-primary 

Education, 2010): 

 Tuj jezik je treba spoznati in ga vključiti v predšolsko vzgojo, bodisi kot razvijanje 

večjezične in večkulturne skupnosti ali družbe bodisi kot zaščito za ohranjanje jezika in 

kulture manjšin. 

 Pomembno je, da se večinska družba zaveda razlik in posebnosti pripadnikov drugih 

kultur in jezikovnih okolij (tudi gluhonemih) in prepoznava prednosti večjezičnega okolja. 
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 Za otroke, ki ne govorijo finskega jezika, organizirajo jezikovni tečaj in jim pomagajo pri 

vključevanju v finsko družbo. 

 Za otroke begunce organizirajo predšolsko vzgojo skladno z možnostmi in kot vzporedno 

obliko javne predšolske vzgoje. Prednost takšne ureditve je, da lahko otroci govorijo v 

maternem jeziku, hkrati pa jih opolnomočijo za sporazumevanje v finskem jeziku. 

Podpirajo jih pri vključevanju v finsko družbo in finsko govorno okolje. Otroci z 

možnostjo sporazumevanja pridobivajo na dobrem počutju in samozavesti. Otroci imajo 

priložnosti za igro, ki ponuja veliko možnosti za izražanje njihovega načina razmišljanja 

in njihovih misli. Glavni didaktični pripomoček so pripovedi, pravljice ali brane 

zgodbe iz njihove kulture. Otroci naj se zavedajo svoje kulture in tradicije ter se jo 

naučijo ceniti in spoštovati. Eden boljših načinov za uspešno medkulturno vzgojo in 

predajo kulturne dediščine je stik otrok z dvojezičnim, dvokulturnim, samozavestnim 

odraslim, ki je uspešno integriran v družbo. 

 V večjezičnem vrtcu uporabljajo dva ali več jezikov. Namen tega je, da  pri otrocih 

vzbudijo zanimanje za sporazumevanje v različnih jezikih in jim omogočijo bivanje v 

večkulturnem okolju. Po končanem predšolskem obdobju se bodo otroci sposobni 

sporazumevati in nadaljevati šolanje v naučenih jezikih. 

V priročniku Nacionalne kurikularne smernice za predšolsko vzgojo in varstvo (2003) so 

podobna priporočila za delo z otroki iz drugih kultur ali jezikovnih okolij. Književnost ni 

nikjer omenjena neposredno, poudarjena pa je vloga jezika, ki je ključna pri razvoju in 

identifikaciji otrok v predšolskem obdobju, in vloga sodelovanja strokovnih delavcev s starši. 

Zanimivo je priporočilo, naj se finski otroci, ki ne prihajajo iz večjezičnih družin, vključujejo 

v večjezični vrtec šele po tretjem letu starosti. Tuji jezik se začnejo učiti šele, ko imajo utrjene 

osnove maternega jezika. 

 

2.3  Novozelandski predšolski kurikul - Te Whāriki 
 

Vse programe predšolske vzgoje na Novi zelandiji usmerja in povezuje nacionalni kurikul Te 

Whāriki (1996). Kurikul je dvojezičen in večkulturen, v njem se prepletata angleški in 

maorski jezik, vsebina pa temelji na povezovanju kultur, ki sobivajo na območju Nove 

Zelandije. 'Whāriki' v maorskem jeziku pomeni tkana preproga, saj v kurikulu uporabijo 
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prispodobo preproge, stkane iz številnih niti – osrednjih načel [principles] in vrednot s cilji 

[strands and goals] – za ponazoritev prepletanja načel, vrednot in ciljev v vzgojni praksi.  

Načela, vrednote in cilji so skupna osnova za vzgojni program predšolskih ustanov, načini 

izvedbe v praksi, ki jih v preprogi 'whāriki' ponazarjajo z različnimi tkanimi vzorci, pa se 

razlikujejo glede na:  

 različne programe (celodnevni, počitniški in podobno),  

 kulturno perspektivo predšolskih programov (maorska, pacifiška in podobno),  

 organizacijske razlike (igralne skupine, vrtec in podobno),  

 različne vzgojne metode (Montessori, 'Playcentre' in podobno), 

 različno starost otrok in različna okolja (različne 

ustanove, vaško ali mestno okolje, vzgojnovarstvene 

družine in podobno).  

Kurikul navaja tudi smernice za izvajanje programa v 

praksi, kjer poudarja predvsem pripravo okolja in vlogo 

odraslih v vzgojnem procesu. Cilji in pričakovanja za 

napredek otrok so opredeljeni po treh starostnih obdobjih: 

dojenčki (0–18 mesecev), malčki (1–3 leta) in predšolski 

otroci (2,5–6 let). Kurikul spodbuja spremljanje razvoja 

posameznega otroka z opazovanjem, posvetovanjem, 

zapisi in rednimi refleksijami dela (beleženje napredovanja 

in doseganja ciljev v razvojnem procesu otroka). Nazadnje 

najdemo v kurikulu opis povezanosti vrednot s temeljnimi 

področji znanja, ki jih predpisuje vzgojni načrt osnovnih šol. Program je namenjen tudi 

otrokom s posebnimi potrebami, ki so inkluzivno vključeni v vse oblike predšolske vzgoje. 

"Namen kurikula je omogočiti odraščanje vsakega otroka v kompetentnega in samozavestnega učenca 

in govorca z zdravim razumom, telesom in duhom, ki čuti pripadnost skupnosti in lahko s svojim 

znanjem pomembno prispeva k družbi" (Te Whāriki, 1996, str. 9). 

  

Slika  št.13: Naslovnica: Te Whāriki 

(1996) 
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Slika št. 14: Preproga Te Whāriki 

 (prirejeno po Te Whāriki, 1996, str. 13) 

 

NAČELA KURIKULA (Te Whāriki, 1996) 

Osnova kurikula so štiri široko zastavljena načela: 

 Opolnomočenje [empowerment] vsakega posameznega otroka za učenje in razvoj. 

Otroka v razvojnem procesu opazujemo, skrbimo, da učni načrt ustreza njegovim 

potrebam, in skupaj z njim preverjamo napredek ter načrtujemo naprej. 

 Celostni razvoj [holistic development]: Pristop k učenju in razvoju je celosten. Okolje za 

učenje je pripravljeno tako, da spodbuja vse vidike razvoja otrok. 

 Družina in skupnost [family and community] sta sestavna dela sveta, v katerem živijo 

otroci. Pomembno je vzajemno sodelovanje z družinami za blagor otrok.  

 Odnosi [relationships]: Otroci se učijo z vzpostavljanjem vzajemnega odnosa do ljudi, 

stvari in okolja in se odzivajo nanje. Vzgojitelji in drugi ljudje, s katerimi vstopajo v 

odnos, imajo velik vpliv na njihov razvoj. 
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VREDNOTE IN CILJI KURIKULA  

Vrednote izhajajo iz načel kurikula. Pri vsaki vrednoti je postavljenih nekaj ciljev in ti skupaj 

z načeli tvorijo okvir predšolske vzgoje. Pri vsakem cilju so zapisani tudi pričakovani dosežki 

razvoja otrok pri različnih starostih:  

 Dobro počutje [wellbeing]: Skrb za varnost in zdravje otrok ter njihovo dobro počutje.  

 CILJI: Otroci živijo v okolju, kjer skrbimo za njihovo zdravje in dobro počutje, 

zdrav čustveni razvoj ter jih varujemo pred poškodbami. 

 Pripadnost [belonging]: Otroci in njihove družine čutijo pripadnost širšemu okolju. 

 CILJI: Otroci in njihove družine živijo v okolju, kjer lahko razvijajo in utrjujejo 

svoje stike z družino in širšim okoljem. V tem okolju se dobro počutijo, sprejmejo 

svojo vlogo v rutini, navadah in vsakdanjih dogodkih. Poznajo meje 

sprejemljivega obnašanja v družbi. 

 Sodelovanje [contribution]: Vsi otroci imajo enake priložnosti za učenje, prispevek 

vsakega otroka je enako vrednoten. 

 CILJI: Otroci živijo v okolju, kjer imajo enake možnosti za učenje, ne glede na 

spol, sposobnosti, starost, etnično poreklo ali družinsko ozadje. Prepoznani so kot 

enakovredni posamezniki in deležni enakih spodbud za učenje. 

 Sporazumevanje [communication]: Ohranjanje in zaščita jezika, tradicionalnih 

simbolov domače kulture in tujih kultur. 

 CILJI: Otroci živijo v okolju, kjer v vseh situacijah razvijajo besedno in nebesedno 

sporazumevanje. So v stiku z zgodbami in tradicijo svoje kulture in drugih kultur. 

Odkrivajo in razvijajo ustvarjalnost ter umetniško izražanje.  

 Raziskovanje [exploration]: Otroci se učijo z dejavnim raziskovanjem okolja. 

 CILJI: Otroci živijo v okolju, kjer je njihova igra prepoznana kot dobro orodje za 

učenje. Pridobivajo samozavest in nadzor nad svojim telesom; učijo se strategij 

raziskovanja, mišljenja in povezovanja znanja. Spoznavajo naravni, socialni, 

fizični in materialni svet, ki jih obdaja, ter ga poskušajo razumeti. 

Strokovni delavci kurikul Te Whāriki (1996) uporabljajo skupaj z učnim načrtom za osnovne 

šole in tako povezujejo vrtec in šolo. Učni načrt izpostavlja temeljna področja učenja 

[essential learning areas], temeljne veščine [essential skills], stališča [attitudes] in vrednote 

[values]. Predšolski kurikul obrazloži, kako vsako od vrednot povezati s področji učenja in 

veščinami, s čimer predšolske otroke pripravijo na začetek šolanja (Te Whāriki, 1996). 
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Razpredelnica št. 1: Temeljna področja učenja in temeljne veščine učnega načrta. 

 

TEMELJNA PODROČJA UČENJA TEMELJNE VEŠČINE  

Jezik [language and languages] Sporazumevalne sposobnosti [communication skills] 

Matematika [mathematics] Številčne sposobnosti [numeracy skills] 

Narava / Znanost [science] Znanje [information skills] 

Tehnika [technology] Kognitivne spretnosti [problemsolving skills] 

Sociologija / Družboslovje [social sciences] Samozavest in motivacija/sposobnost prevzemanja 

odgovornosti [selfmanagement and competitive 

skills] 

Zdravje in gibanje [health and physical wellbeing] Fizične /telesne sposobnosti [physical skills] 

Umetnost [the arts] Socialne in sodelovalne kompetence [social and 

cooperative skills] 

 Delovne in učne navade [work and study skills] 

PRIROČNIKI H KURIKULU 

Poleg kurikula Te Whāriki (1996) je novozelandsko Ministrstvo za izobrazbo izdalo zbirko 

priročnikov, namenjenih vzgojiteljem, staršem in skupnostim, da teorijo kurikula lažje 

prenesejo v kakovostno izvedbo praktičnega dela z otroki, tako v vrtcih kot doma. Zbirka 

dvajsetih priročnikov se imenuje Vzgojno okolje: Dobra praksa v predšolski vzgoji [Kei Tua o 

te Pae/Assessment for Learning: Early Childhood Exemplars] in vsebuje primere dobrih praks 

z različnih področij, ki so opremljeni s fotografijami, opisi dobre prakse in priporočili za delo. 

Vse primere so prispevali strokovni delavci, ki delajo v različnih predšolskih ustanovah. Vsak 

primer dobre prakse je tudi povezan s temeljnimi vrednotami kurikula (Kei Tua o te Pae, 

2016). Priročniki so namenjeni razmisleku in ovrednotenju predšolskega izobraževanja na 

različnih področjih. Poudarjajo pomembnost beleženja napredka posameznega otroka in 

sodelovanje oziroma samoocenjevanje otroka. Ime 'Kei Tua o te Pae' izvira iz maorske 

uspavanke [oriori], avtorja Hirinija Melbourna (1949–2003). Pesem govori o celostnem 

razvoju otroka, ki lahko spremeni svet (An Introduction to Kei Tua o te Pae, 2004). 

Teme priročnikov so zelo različne: 

 vrednote kurikula Te Whāriki (1996): dobro 

počutje, pripadnost, sodelovanje, 

sporazumevanje in raziskovanje;  

 učna področja: opismenjevanje, matematika, 

IKT.  

Teme povezane z ovrednotenjem vzgojnega 

okolja:  

 Slika  št. 15: Naslovnica: An Introduction to Kei 

Tua o te Pae (2004) 
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 družbeno-kulturno okolje [sociocultural assessment],  

 dvokulturno okolje [bicultural assessment],  

 inkluzivno okolje [inclusive assessment] in  

 ocenjevanje vzgojnega okolja jasličnih skupin [assessment for infants and toddlers].  

Štirje priročniki raziskujejo, kako na učenje otrok vpliva dokumentiranje napredka 

posameznega otroka in vrednotenje vzgojnega dela. Ugotovljajo, da je vpliv zaznaven 

predvsem pri:  

 skupnosti [community]; povratno informiranje o vzgojnem procesu pritegne sodelovanje 

otrok, staršev, maorske skupnosti [whànau], učiteljev in širšega okolja; 

 kompetentnosti [competence], ki omogoča, da je dobro učenje vidno in prepoznavno; 

 kontinuiteti [continuity], ki spodbuja stalne in raznovrstne vzgojne poti ter sodelovanje 

otrok pri samovrednotenju. 

Priročniki in opisane dobre prakse temeljijo na uporabi osebnih map kot obvezne prakse vseh 

predšolskih ustanov. V osebne mape otrok strokovni delavci, starši in otroci shranjujejo 

anekdote, opise otrokovega napredka, otrokove dosežke, pomembne dogodke, slikovno 

gradivo ... Mapa je otrokom vedno dostopna, nastaja pa v sodelovanju vzgojiteljev in staršev. 

Vzgojitelji podrobno opišejo dogodke, starši pa pri vsakem zapisu dopišejo svoje videnje. 

Otroci med nastajanjem in prebiranjem svojih osebnih map osvajajo cilje na vseh področjih 

kurikula. Na področju opismenjevanja se učijo zapisovanja in branja, znajo interpretirati 

zapisano, berejo slikovna sporočila in poročajo drugemu (odraslim ali otrokom) o zapisanih 

vsebinah. Otroci si tako utrjujejo samozavest, izgrajujejo svoje identiteto in se zavejo, da 

zapisana sporočila nosijo in ohranjajo pomen (Oral, Visual, and Written Literacy-Te Körero, 

te Titiro, me te Pänui-Tuhi, 2009). 

 

PODROČJE JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI V NOVOZELANDSKEM KURIKULU 

Področje jezika in književnosti je v novozelandskem kurikulu zajeto v vrednoti 

sporazumevanja, na področju jezika, ki ga kurikul uvršča med temeljna področja učenja, ter v 

opisih sporazumevalnih sposobnosti, ki spadajo med temeljne veščine.  

Pri vrednoti sporazumevanja so postavljeni štirje cilji (Te Whāriki, 1996): 
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Prvi cilj je omogočiti okolje, kjer lahko otroci razvijejo nebesedno sporazumevanje. V 

takšnem okolju spoznavajo načine nebesednega sporazumevanja, ki ga okolje razume. Vanje 

so vključeni ’branje’ slikovnega materiala, družabne igre opazovanja, izražanje s celotnim 

telesom (dramska igra, petje, ples in simbolna igra), plesno-gibalne igre v različnih jezikih ter 

poslušanje in posnemanje.  

Drugi cilj je razvoj govora. Otroci se naučijo govoriti v različnih situacijah (igra, branje, 

izražanje čustev in namenov, miselni izzivi, pogovori, pripovedovanje). Govor jim pomeni 

zadovoljstvo, varnost (jezik je tudi sredstvo za tolažbo) in jih spodbuja k igri (igre z besedami, 

rime ...). Naučijo se tudi pozorno poslušati in primerno odgovarjati na postavljena vprašanja. 

V vrtcu imajo na voljo širok izbor besedil mladinske književnosti ter veliko priložnosti za igro 

in pogovor. Otroci vsaj v enem jeziku razvijejo poglobljeno razumevanje, in samozavestno 

sporazumevanje, druge jezike pa začnejo spoštovati. Besede in fraze iz maorskega jezika so 

spontano vključene v vzgojni program. 

Tretji cilj je opredeljen kot spoznavanje zgodb in simbolov domače kulture in tujih kultur, 

nanaša pa se predvsem na spoznavanje pisnih, matematičnih in drugih simbolov, ki nosijo 

pomen.  

V naslednjih ciljih je poudarjen pomen književnosti v vzgojnem okolju:  

 otroci spoznajo izbrane zgodbe iz mladinske književnosti, ki je cenjena v njihovem 

kulturnem in bivanjskem okolju; 

 otroci spoznajo, da lahko besede in knjige informirajo, kratkočasijo, navdušujejo in 

zabavajo;  

 otroci pridobivajo izkušnje z ustvarjanjem zgodb in simbolov. 

Primeri dejavnosti,  že za najmlajše, so branje knjig, napevov, pesmi, rim, pripovedovanje ob 

slikah in predmetih ter pogosto ponavljanje. Otroci sami pregledujejo knjige in slikovni 

material v različnih jezikih. Branje poteka v mirnem, udobnem, zaupnem in interaktivnem 

vzdušju. Otroci spoznavajo, da zapis besed in simbolov omogoča ohranjanje zgodb, 

informacij in da lahko prek zgodb odkrivajo nove svetove. 

Četrti cilj obravnava odkrivanje in razvijanje različnih načinov ustvarjalnosti in umetniškega 

izražanja. Govori predvsem o spodbudnem okolju za spoznavanje umetniških zvrsti, ki 

otrokom omogočajo, da se igrajo in izražajo v različnih umetniških jezikih. Med predlaganimi 

dejavnostmi omenjajo tudi dejavnosti, povezane z jezikom in kulturo: gledališke dejavnosti, 
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izmišljevanje pesmi, petje, pripovedovanje zgodb, simbolna igra, spoznavanje umetnosti 

različnih kultur in ustvarjanje glasbe. Cilj je, da otroci spoznajo, da lahko gledališče, glasba, 

ples in umetnost izražajo dogodke, občutke, kulturo, razmere in razpoloženje. 

Vloga odraslih je seznanjanje otrok z umetnostjo, ponudba materiala za ustvarjanje, 

interaktivna igra ter spodbuda pri iskanju načinov izražanja. Ustvarjalnost otrok se ne kaže 

samo v umetniških dejavnostih, temveč tudi v vsakdanjem življenju pri iskanju rešitev, 

spreminjanju okolja in novih zamislih. Vključuje tudi humor in šale. 

Pri vsakem od štirih ciljev so navedena vprašanja za refleksijo učnega procesa. Tu je nekaj 

primerov, ki se nanašajo na jezik, književnost ali medkulturno vzgojo: 

 V kolikšni meri program omogoča pogovor dveh oseb, predvsem otrok in odraslih?  

 Kako številčna naj bo skupina otrok za pripovedovanje in branje zgodb in kateri dejavniki 

še vplivajo na kakovostno izvedbo dejavnosti?  

 Kako sta v program vključena maorski jezik in maorska umetnost?  

 Kako pogosto odrasli v pogovoru z otroki uporabljajo besede iz njihovega maternega 

jezika?  

 Kolikokrat otroci slišijo zgodbe, pesmi in pripovedi? Kako se zgodbe in pesmi dotikajo 

kulturnega okolja otrok? Kolikokrat poslušajo pravljice v jeziku okrožja?  

 V kolikšni meri je kulturno ozadje otroka prisotno v vzgojnem okolju pri umetnosti, 

književnosti ali jeziku?  

Kurikul pojasnjuje, kako se področje jezika in sporazumevalnih kompetenc povezuje s 

temeljnimi vrednotami (Te Whāriki, 1996). 

Razpredelnica št. 2: Povezava temeljnega področja ’jezik’ in temeljne veščine ’sporazumevalne sposobnosti’ z 

vrednotami kurikula Te Whāriki (1996, str. 9498). 

 

VREDNOTE 

 

Temeljno področje učenja: 

JEZIK  

 

Temeljna veščina:  

SPORAZUMEVALNE SPOSOBNOSTI  

 

Dobro počutje 

 

Samozavest in znanje jezikov okrepi 

razvoj občutka lastne vrednosti in 

omogoča otrokom razumevanje sveta 

ter razvijanje dejavne vloge v njem. 

Otroci razvijajo sposobnost primernega 

izražanja čustev. 

Pripadnost  Sposobnost sporazumevanja izgrajuje 

identiteto otrok in je glavni medij za 

sodelovanje otrok v njihovi kulturi. 

Otroci se poistovetijo s svojim okoljem, ga 

razumejo in so sposobni govoriti o svoji 

družini in skupnosti. 

Sodelovanje 

 

Vse večje zavedanje o svoji in drugih 

kulturah bogati otrokov družbeni, 

kulturni in intelektualni svet. 

Otroci so sposobni sprejemati informacije v 

različnih kulturnih in družbenih kontekstih 

ter izražati svoje misli in čustva. 

Sporazumevanje  Razvoj besednega in nebesednega Otroci s poslušanjem, govorjenjem in 
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sporazumevanja je ključen za učenje in 

sodelovanje v intelektualnem, 

čustvenem in družbenem življenju. 

uporabo jezika v različnih kontekstih 

razvijajo sposobnost sprejemanja ter 

izražanja misli in znanja. 

Raziskovanje  Razvoj jezika otrokom omogoča 

razumevanje sveta ter raziskovanje in 

posredovanje znanja. 

Otroci znajo temeljitejše, natančnejše in bolj 

samozavestno sprejemati in izražati misli in 

znanje. 

PODROČJE JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI V PRIROČNIKU 

Področje jezika in književnosti je zajeto v priročniku Vrednote kurikula Te Whāriki: 

Sporazumevanje (2007) [The Strands of Te Whāriki: Communication / Nga Taumata 

Whakahirahira ki Te Whāriki: Mana Reo] in podrobnejše v priročniku o opismenjevanju: 

Govorno, vidno in pisno opismenjevanje (2009) [Oral, visual and written literacy/Te Kōrero, 

te Titiro, me te Pānui-Tuhi]. 

Opismenjevanje otrok poleg učenja branja in pisanja vključuje tudi sposobnost pogovora in 

pripovedovanja, ki ju priročnik opredeljuje kot temelj branja in pisanja. Močno je poudarjena 

organizacija večjezičnega okolja v vrtcu. Pomemben cilj opismenjevanja je, da otroci 

sprejemajo dvo- ali večjezično okolje kot bogatenje svojega znanja, da čutijo spoštovanje do 

vseh jezikov in kultur ter sproščeno in samozavestno uporabljajo materni jezik v različnih 

okoljih. To potrjujejo vsi primeri dobre prakse, ki zajemajo področje medkulturne vzgoje, 

bodisi besedila v tujem jeziku bodisi možnost izražanja otrok v maternem jeziku bodisi 

pogovor med otroki, ki govorijo različne jezike (Oral, visual and written literacy/Te Kōrero, 

te Titiro, me te Pānui-Tuhi, 2009).  

Priporočila za opismenjevanje otrok v predšolskem obdobju so obravnavana v treh različnih 

pogledih, ki jih poimenujejo leče (prav tam).  

 Pogled na delo v praksi [A lens focused on assessment practices]. Učenje v praksi 

vključuje tri načela – ’opaziti, prepoznati in se odzvati’. Vzgojitelji so poleg teh treh načel, 

ki jih imenujejo ’jeziki učenja’, pozorni še na vlogo kulture v učnem okolju. Kultura, iz 

katere izhajajo vzgojitelji, otroci ali sovrstniki, vpliva na način sporazumevanja in učenja. 

 Pogled, ki temelji na kurikulu Te Whāriki (1996) [A lens based on Te Whāriki]. Cilji 

opismenjevanja se navezujejo na pet vrednot, ki so vpletene v preprogo 'whāriki'. Cilji 

vrednote raziskovanja se navezujejo na književnost: 

 Otroci pridobijo dovolj izkušenj in samozaupanja za simbolno igro in 

dramatizacijo. 
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 Otroci znajo prepoznati in uporabljati znanje, ki ga pridobivajo iz različnih virov, 

na primer knjižnih. 

 Otroci se seznanijo z zgodbami, miti, legendami in pripovedmi iz različnih kultur, 

ki govorijo o svetu. 

 Pogled na uporabo simbolov in drugih sistemov, ki sporočajo: Govorno, vidno in pisno 

opismenjevanje [A lens focused on the symbol systems and technologies for making 

meaning: Oral, visual, and written literacy]. Pismenost lahko spodbujamo na različne 

načine, izpostavljeni so štirje: 

 Opazovanje in poslušanje, na primer zgodb, na različne načine, opazovanje 

kulturnih navad, na primer pisanje seznama za nakupovanje ali zapisovanje 

dogodkov v osebno mapo. 

 Igra z besedami, črkami, glasovi, jezikom, s podobami in rimami. Igra z 

besednimi, govornimi in pisnimi značilnostmi različnih jezikov. 

 Opismenjevanje z namenom – uporaba raznovrstnih načinov opismenjevanja v 

načrtovanih dejavnostih: učenje prek pesmi, simbolov, različnih kultur, slikovnega 

gradiva, zgodb (zapisanih in ustnih), uporaba različnih vrst besedil glede na namen 

ter uporaba več jezikov. 

 Kritična miselnost in ustvarjalnost – kritična obravnava govornih, pisnih in vidnih 

virov. Ustvarjanje in izmišljevanje govora in zapisa. Vpraševanje po pomenu, 

iskanje novih možnosti ali izvirnih rešitev z uporabo različnih poti reševanja in 

mišljenja. Izražanje nestrinjanja in zagovarjanje svojega mnenja. 

V priročniku Vrednote kurikula Te Whāriki: Sporazumevanje (2007) so zapisani načini 

priporočenega praktičnega dela za doseganje štirih ciljev sporazumevanja, ki jih postavlja 

kurikul. Jezik in književnost sta sestavna dela sporočanja in vpletena v različne dejavnosti. 

Priporočeni načini dela (prav tam): 

 Uporaba osebnih map ponuja otrokom, vzgojiteljem in staršem zanimive teme za pogovor. 

 Otroci se učijo branja iz zapisov in fotografij, pri katerih so oni glavne osebe. 

 Ustvarjanje varnega okolja za otroke, katerega materni jezik ni angleščina. Iram Siraj-

Blatchford and Priscilla Clarke (2000, v The Strands of Te Whāriki: Communication, 

2007, str. 2) priporočata: 

 uspešno sodelovanje strokovnih delavcev in otrokovih družin;  
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 otroci imajo možnost igranja, sporazumevanja, učenja v parih ali manjših 

skupinah; 

 veliko dejavnosti, ki spodbujajo pogovore; pogoste interakcije otrok in odraslih; 

 vnašanje predmetov in materialov, ki spodbujajo uporabo otrokom razumljivega 

jezika, in so povezani z njihovimi konkretnimi izkušnjami;  

 odrasli podpirajo in spodbujajo govorni razvoj otrok in njihovo samozaupanje pri 

pogovorih;  

 večjo osredinjenost na pomen govora kot na pravilno uporabo jezika. 

 Osebne mape vključujejo anekdote s komentarji otrok, zapisanih v kratkem času po 

dogodku. Pri tem vzgojitelji pozorno poslušajo sporočila otrok. Odrasli se naučijo 

poslušati in poslušanje ozavestiti. 

 Pred zapisom anekdot v osebne mape odrasli pozorno opazujejo, prepoznavajo in se 

odzivajo na nebesedno sporazumevanje otrok. Če dvomijo, ali so otroke pravilno 

razumeli, naj njihove besede dobesedno zapišejo, da se izognejo osebni interpretaciji 

dogodka. 

 Eden od ciljev sporočanja je, da otroci sporazumevanje doživljajo kot vir veselja. V 

osebnih mapah naj bo veliko zapisov o zadovoljstvu otrok ob pripovedovanju.  

 Otroci imajo možnost izražanja tudi prek dramske igre, glasbe, medijev IKT, matematike, 

plesa in umetniškega ustvarjanja. 

 Družine povabijo, da ’med otroke prinašajo znanje in modrost’. Njihove zgodbe bodo 

spodbudile izražanje otrok. 

V primerih dobre prakse je vidno, da se dejavnosti v vrtcih odvijajo glede na želje in 

zanimanja otrok. Vzgojno delo poteka na individualni in skupinski ravni. Naloga odraslih je 

ugotoviti, kaj otroke zanima, kaj bi se radi naučili, in jim pomagati izpeljati zamisel (na 

primer: nariši načrt; opiši, kaj bi rad izdelal, dosegel, poiskal, se naučil ...). Otrokom 

priskrbijo material, ki ga potrebujejo za izvedbo načrta; pri izdelavi jim pomagajo, če je treba; 

celoten proces fotografirajo in zapišejo. Nato skupaj z otrokom napišejo prispevek o tem v 

osebno mapo. Nazadnje v proces vključijo druge otroke in obvestijo starše. Ob tem se trudijo 

prepoznati, kaj je otrokom resnično pomembno, kje potrebujejo spodbudo, in so jim v oporo.  

Nekaj primerov dobrih praks:  

 Deček pove znano kitajsko zgodbo Kljunač in školjka [The Snipe and the Clam], ki mu jo 

doma pripovedujejo starši. Najprej vzgojitelju. Ta ga spodbudi, naj jo ilustrira. Starši 
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pošljejo napisano zgodbo, da jo vzgojitelj dobro spozna (predvsem če otrok pripoveduje v 

maternem jeziku). Otrok nato predstavi zgodbo in ilustracije drugim otrokom (Oral, 

Visual, and Written Literacy-Te Körero, te Titiro, me te Pänui-Tuhi, 2009). 

 Deklica, ki se vključuje v skupino, še ne pozna dobro jezika in je zato zadržana. V vrtec 

prinese svojega živega petelina. Ves dan se igra s petelinom in ga pokaže svojim 

sovrstnikom, ki prek petelina navežejo stik z njo. Vzgojiteljica dogajanje fotografira in 

skupaj z deklico naredita fotozgodbo o tem dnevu (The Strands of Te Whāriki: 

Communication, 2007). 

 Deček izrazi željo, da bi izdelal zmaja, vendar istočasno izraža dvom, ali mu bo uspelo. 

Vzgojiteljica ga spodbudi, da poiščeta knjige, v katerih je opisana izdelava zmaja. Deček 

na podlagi navodil iz knjige nariše načrt. Vzgojiteljica poišče potrebni material za 

izdelavo. Deček sam izdela zmaja in se z njim igra na igrišču. Vzgojiteljica dogajanje 

fotografira in skupaj zapišeta anekdoto v osebno mapo. Vzgojiteljica spodbudi dečka, naj 

si postavi nov cilj, in ta pravi, da bo naslednjič izdelal zmaja s podobo metulja in da bo 

pregledal še veliko knjig o izdelavi zmajev, da bo načrt res dober. Dečkovo navdušenje 

spodbudi druge otroke, da naredijo načrte za svoje projekte (Kei Tua o te Pae: 

Sociocultural Assessment, 2004). 

 

MEDKULTURNOST V POVEZAVI S KNJIŽEVNOSTJO V KURIKULU IN 

PRIROČNIKU 

Novozelandski kurikul je zastavljen kot program za medkulturno okolje, zato z vsemi 

vrednotami, področji učenja in cilji stremi k medkulturni vzgoji. Vse dejavnosti, ureditev 

okolja in vloga odraslih so namenjene tudi spoznavanju ter ohranjanju domače in drugih 

kultur. Večkulturno okolje obravnava kot obogatitev vzgojnega okolja. Na področju jezika 

spodbuja večjezičnost v vsakodnevnem vzgojnem programu, pri književnosti pa poudarja 

pomembnost ponudbe književnega gradiva v različnih jezikih in iz različnih kultur. 

Medkulturnost je torej del področja jezika in vrednote sporazumevanja.  

Dva priročnika se podrobneje ukvarjata prav z medkulturnim področjem, to sta priročnik 

Družbenokulturno okolje (2004) [Kei Tua o te Pae: Sociocultural Assessment] in priročnik 

Dvokulturno okolje (2004) [Kei Tua o te Pae: Bicultural Assessment].  
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Priročnik Dvokulturno okolje govori o združitvi maorskega načina učenja z zahodnim, ki ga 

uporabljajo na Novi Zelandiji. 

Rangimarie Turuki (Rose) Pere (1991, v Kei Tua o te Pae: Bicultural Assessment, 2004) je 

izdelala maorski izobraževalni okvir, ki ga je poimenovala univerzum ali vesolje [te Aorangi]. 

Z njim poskuša v izobraževanje vnesti kulturo maorskega sveta [te ao Màori]. Okvir vključuje 

razsežnosti duhovnega [wairuatanga], telesa [tinana], uma [hinengaro] in razširjene družine 

[whanaungatanga]. Vključuje tudi integriteto in ugled posameznika [mana], življenjski 

princip, ki vključuje jezik [mauri] in izražanje čustev [whatumanawa] (Kei Tua o te Pae: 

Bicultural Assessment, 2004). 

Na podlagi teze, da je treba otrokom v izobraževalnem procesu približati njihov stvarni svet, 

če želimo, da je izobraževanje uspešno, so leta 2003 uvedli princip dvokulturnega okolja v 

predšolskem vzgojnem okolju. Maorski otroci namreč živijo razpeti med maorskim svetom in 

širšo globalno družbo. V kurikul so s prispodobo preproge vtkali maorska načela, vrednote, 

način življenja in razmišljanja. Z vrednotami, kot so spoštovanje svoje in drugih kultur, 

spoštovanje različnih perspektiv, učenje več jezikov, pomembnost konteksta in medsebojnih 

odnosov, so oblikovali vzgojni program, ki pripomore k boljšim učnim rezultatom, k 

uspešnemu sobivanju več kultur in k prepoznavnosti vsakega posameznika, kot 

enakovrednega člena družbe, ki se lahko poistiveti s kulturo, ki mu je najbližje, prepleteno s 

kulturo, v kateri živi (prav tam). 

Jezik in književnost sta tu zelo pomembna, saj izobraževanje poteka v dvojezičnem okolju in 

enakovredno vključuje elemente obeh kultur. 
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2.4  Slovenski predšolski kurikul - Kurikulum za vrtce  
 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument za načrtovanje in izvajanje dela v 

predšolskem obdobju. V veljavi je od leta 1999. Kurikul je osnova za načrtovanje in izvajanje 

vzgojnega dela v vseh programih programih predšolske vzgoje v obeh starostnih skupinah 

(13 leta in 36 let). 

"V Kurikulu za vrtce so predstavljeni cilji Kurikula za vrtce in iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja 

o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na 

posameznih področjih (zaradi večje preglednosti in strokovne jasnosti), predlagani primeri vsebin in 

dejavnosti na posameznih področjih pa ta področja med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst 

dnevnega življenja otrok v vrtcu" (Kurikulum za vrtce, 1999, str.4).  

Kurikul predlaga vsebine in dejavnosti, vzgojitelji pa se 

po svoji strokovni presoji odločajo, kako bodo 

načrtovano vsebino prenesli v izvedbeni kurikul. Cilji 

kurikula so cilji prenove in novosti tistega časa, ki so 

jih želeli z novonapisanim kurikulom uvesti v prakso. 

K uresničevanju ciljev kurikula precej prispeva 

upoštevanje načel kurikula (prav tam). 

Dejavnosti so razvrščene v šest glavnih področij. Pri 

vsakem področju so poleg opisa področja napisani cilji 

področja, predlagane dejavnosti za prvo in drugo 

starostno obdobje ter vloga odraslih pri njihovi izvedbi. 

 "Nekatere medpodročne dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna vzgoja, 

se kot rdeča nit prepletajo skozi vsa področja in so del načina življenja in dela v vrtcu" (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 4). 

PODROČJA DEJAVNOSTI V VRTCU 

Gibanje - "Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življenja in poteka od 

naravnih in preprostih oblik gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek itn.) do sestavljenih in 

zahtevnejših športnih dejavnosti. V predšolskem obdobju otroci z igro pridobivajo 

raznovrstne gibalne izkušnje (...). Z gibanjem si otroci razvijejo tudi intelektualne 

sposobnosti. Igra in gibanje imata pomembno vlogo tudi pri socialnem in emocionalnem 

razvoju" (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 14).  

 Slika št. 16: Naslovnica: Kurikulum za 

vrtce (1999) 
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Umetnost - Glavni cilji so "doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, razvijanje 

estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, spoznavanje posameznih umetnostnih 

zvrsti, razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo (ter) razvijanje ustvarjalnosti in 

specifičnih umetniških sposobnosti" (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 2324). 

Družba - Glavni cilji so spoznavanje sebe, svoje kulture, tradicije ter drugih ljudi in širšega 

družbenega okolja, razvijanje občutljivosti za etično dimenzijo, doživljanje vrtca kot okolja, 

ki sprejema in vključuje vse kulture, spoznavanje družbenih sprememb skozi čas in zgodovino 

ter seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. 

Narava - Pri področju narave otroci spoznavajo živali, rastline, predmete in pojave okoli 

sebe. "Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v 

raziskovanju in odkrivanju. Področje postopno razvija naravoslovne pojme, naravoslovno 

mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje hipotez, 

klasificiranja, iskanja in povzemanja bistva in pomena ter oblikovanja konceptov" (Kurikulum 

za vrtce, 1999, str. 37). 

Matematika - Globalni cilji pri matematiki so "seznanjanje z matematiko v vsakdanjem 

življenju, razvijanje matematičnega izražanja, razvijanje matematičnega mišljenja, razvijanje 

matematičnih spretnosti (in) doživljanje matematike kot prijetne izkušnje" (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 44). 

Jezik – Globalni cilji na področju jezika so (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19): 

 "Jezik kot objekt igre, 

 zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, 

 poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

 doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 

 razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije, 

 spodbujanje ustvarjalnosti, 

 razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti, 

 spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija itn.), 
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 spoznavanje simbolov pisnega jezika, 

 doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika." 

PRIROČNIK H KURIKULU ZA VRTCE 

Priročnik h kurikulu za vrtce Otrok v vrtcu (Marjanovič Umek, 2001) je napisan kot 

dopolnitev kurikula za vrtce. Priročnik dodatno razloži temeljno sporočilo kurikula za vrtce in 

najpomembnejše točke prenove, ki jo uvaja novi kurikul. Posebno poudarjena je avtonomnost 

vzgojiteljev, ki pri svoji vzgojni praksi delujejo skladno z načeli in vrednotami vzgoje ter se 

zavedajo prisotnosti tako imenovanega prikritega kurikula v praktičnem delu. Področja 

dejavnosti so opisana le kot pomoč pri načrtovanju vzgojnih vsebin, in ne kot učni načrt. Pri 

vzgojnem delu sta bolj kot področja dejavnosti 

pomembna razvoj in igra otrok. 

PODROČJA DEJAVNOSTI V PRIROČNIKU 

Priročnik Otrok v vrtcu (Marjanovič Umek, 2001) 

vsebuje tudi podrobnejše opise vseh področij dejavnosti, 

ki so opredeljena v kurikulu: družba, gibanje, jezik, 

matematika, narava in umetnost. 

Za lažje načrtovanje in izvajanje dejavnosti v vrtcu so 

nazornejše opisani eden ali več konkretnih primerov; 

didaktična priporočila; metode in oblike dela; možne 

povezave z drugimi področji; organizacija prostora, 

sodelovanje s starši in vloga odraslih. 

Na področju jezika je poleg opisa jezikovnih dejavnosti večji del besedila posvečen književni 

vzgoji v vrtcu.  

 

PODROČJE JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI V SLOVENSKEM KURIKULU 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je jezik omenjen v načelu:  

"Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja", ki poudarja "vsesplošno omogočanje ter spodbujanje otrok k verbalizaciji in 

drugim načinom izražanja, pri čemer je pomembno upoštevanje njihovih individualnih potreb 

Slika št. 17: Naslovnica: Otrok v vrtcu: 

priročnik h kurikulu za vrtce 

(Marjanovič Umek, 2001) 
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in interesov ter pravice do zasebnosti (ter) omogočanje in spodbujanje rabe jezika v različnih 

funkcijah" (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 9). 

Že v uvodu je omenjena pomembnost jezika v vrtcih na jezikovno in narodnostno mešanih 

področjih, ki ustvarjajo "... primerno podlago za razvoj dvojezičnosti pri pripadnikih obeh 

narodnostnih skupnosti in večinskega naroda" (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 4). Omenjena je 

tudi avtohtona manjšina v Sloveniji, Romi. Kurikul opozarja, da je "posebna pozornost (pa 

mora biti) namenjena tudi tistim otrokom, ki jim slovenščina ni materni jezik, da lahko 

nadoknadijo morebitni primanjkljaj v znanju slovenščine" (prav tam). 

V nadaljevanju je jezik naveden kot eden bistvenih pogojev za socializacijo in odnose med 

otroki in odraslimi v vrtcu. Pomembni elementi interakcije, ki so vezani na jezik, so: 

govorjenje v višini otrokovih oči, odzivanje na vprašanja in prošnje, spodbujanje k 

zastavljanju vprašanj, razgovoru, udeleženosti, k delitvi izkušenj, idej ter počutja, pozorno in 

spoštljivo poslušanje ter uporaba pozitivnih navodil.  

"V vrtcu mora biti dovolj časa za pogovor, pripovedovanje, razlago, opisovanje, dramatizacijo, igro 

vlog ... Za otroka in njegov čustveni, socialni in spoznavni razvoj je bistvenega pomena, da razvije 

jezikovno zmožnost, torej zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in 

za različne potrebe. Jezikovna zmožnost pa ne pomeni le otrokove zmožnosti sporazumevati se z 

okoljem, namreč implicira še mnogo več. Stopa v interakcijo z igro, umetnostjo, mislijo. Tako se otroci 

v tem obdobju učijo sporočati svoje izkušnje, čustva, vedenja na različne načine, razumeti načine, kako 

drugi sporočajo in predstavljajo lastne izkušnje, učijo se spoštljivega in vljudnega sporazumevanja. 

Jezik se razvija v polnopomenskem kontekstu, ko imajo otroci razlog in možnost sporočati svoje ideje, 

poglede, zamisli, počutja in ko imajo potrebo po vedenju. Ko vzgojitelji skupaj z otroki obiščejo 

gledališče, razstavo, tržnico, trgovino ..., sodelujejo v različnih govornih položajih, z različnimi 

osebami, ki uporabljajo različne načine govora (registre). Tako otroci spoznavajo, da se v različnih 

govornih položajih glede na različne situacije (čas, kraj interakcije, udeleženci in njihovo počutje, tema 

interakcije ...) uporabljajo različne socialne zvrsti jezika. Bistveno pri izbiri socialne zvrsti jezika je 

predvsem ustvarjanje ugodne čustveno-socialne klime" (prav tam). 

Cilji so opredeljeni na štirih ravneh, ki zajamejo širino jezikovnega področja: govorna vzgoja, 

predopismenjevanje, književna vzgoja kot del informacijskega predopismenjevanja in 

književna vzgoja (Kranjc in Saksida, 2001, str. 80). 

Cilji književne vzgoje so (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 20):  
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 "Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del (otrok) razvija 

zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno 

osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje. 

 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

 Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. 

 Otrok posluša različne literarne zvrsti in spoznava razlike in podobnosti med njimi. 

 Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij. 

 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje 

ter pridobiva pozitivni odnos do literature. 

 Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora). 

 Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku." 

PODROČJE JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI V PRIROČNIKU 

Področje jezika je v priročniku podrobno obdelano. Obravnava razvoj govora v predšolskem 

obdobju in spodbujanju jezikovne zmožnosti v vrtcu ter vlogo odraslih. Predstavi tudi nekaj 

primerov za jezikovne dejavnosti v vrtcu. 

Jezikovne dejavnosti v vrtcu (glede na globalne cilje) poveže s štirimi področji, ki jih lahko z 

različnimi metodami in oblikami dela izvajamo v vseh starostnih skupinah in so tesno 

povezana z vsemi drugimi področji dejavnosti kurikula  (Kranjc in Saksida, 2001): 

 Spodbujanje besednega in nebesednega sporazumevanja – poleg vseh možnih načinov 

izražanja (besednega, nebesednega ter umetniškega izražanja), je poudarjen pomen 

simbolne igre za razvoj jezika. 

 Spoznavanje slovenskega jezika kot državnega jezika – spoznavanje različnih socialnih 

zvrsti jezika; različnih situacij, kjer je v rabi slovenski jezik, govor v narečju in v 

knjižnem jeziku; spoznavanje drugih državnih jezikov in oblikovanje lastne identitete in 

kulture ob slovenskem jeziku. 

 Otroci so dejavni udeleženci v odnosu sporazumevanja – pridobijo svojo jezikovno 

zmožnost in so deležni številnih spodbud, da poslušajo in posnemajo ter se dejavno 

vključujejo v vse možne oblike sporazumevanja (z odraslimi, vrstniki, v dialogu in v 

skupini). 
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 Otroci se v vrtcu seznanjajo s konceptom jezika – spoznavajo koncept tiska in različnih 

tiskanih virov, avdio- in videoposnetkov, števil, simbolov in imen. 

KNJIŽEVNA VZGOJA V VRTCU  

Podpodročje področja jezika je tudi književna vzgoja. Po navedbah avtorjev Kranjc in Saksida 

(2001, str. 9192) na Slovenskem do leta 1999 ni bilo sistematične teorije književne vzgoje. 

Po izidu knjige Književna vzgoja v vrtcu M. Kordigel in T. Jamnik in še nekaterih temeljnih 

priročnikov za književno vzgojo pa je slovenski prostor dobil zapisano osnovo za izvajanje 

mladinske književnosti v vrtcu. 

Priročnik Književna vzgoja v vrtcu (1999, v Kranjc in Saksida, 2001) za glavni cilj književne 

vzgoje v vrtcu postavi bralčevo doživetje umetnosti.  

"Književnost je predvsem polje lepega, priložnost estetskega doživetja, katerega smisel je utemeljen na 

samem bistvu umetnine , t. j. hkratnost spoznavne, etične in estetske plasti" (Kranjc in Saksida, 2001, 

str. 92).  

Književnost je za bralce osnova za literarno-estetsko doživetje in ni le sredstvo spoznavanja 

določenih vsebin ali moralne in državljanske vzgoje (prav tam). 

Kurikularna načela, ki jih lahko uresničujemo s pomočjo književne vzgoje v vrtcu: 

 Povezovanje in sprejemanje književnosti v vrtcu in doma. 

Književnost v vrtcu je tudi dober vzvod za vzpostavljanje sodelovanja med starši in vrtcem 

oziroma dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje. Branje odraslih otrokom, tako 

doma kot v vrtcu, pri otrocih vzbuja tako fizično ugodje (varnost, povezanost) kot estetsko 

doživljanje, kar je osnova za spodbujanje branja v prihodnejših letih (Kranjc in Saksida, 

2001). 

 Vpetost predšolske književne vzgoje v celotno zasnovo pouka književnosti. 

Načela vertikalnega načrtovanja književne vzgoje, ki se nadaljujejo v osnovni šoli: 

 Ločevanje umetnostnega in neumetnostnega besedila – besedila imajo različne 

funkcije: estetsko, etično in spoznavno. Od funkcije je odvisna tudi bralna strategija.  

 Kakovost in raznovrstnost kot temeljni merili izbora – kakovost je temeljno merilo za 

izbor besedil pri književni vzgoji. Vzgojitelji izbirajo po lastni presoji ter literarni 

kritiki in teoriji, zato je pomembno, da se s tem soočajo že med študijem. 

Raznovrstnost se kaže v različnih žanrih in v raznovrstnosti besedilnih svetov. V 
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predšolski vzgoji prevladujejo žanri, kot so avtorska in ljudska pravljica, lutkovna 

igra, poezija ter slikanica.  

"Načelo, da naj bi izbirali predvsem besedila, ki so otroku izkustveno blizu, ob književnih 

besedilih ne velja: poleg zgodb in pesmi, ki  spominjajo na domače okolje, naj bi otrok doživel 

tudi neznane, tuje, povsem fantastične ali nesmiselne (nonsensne) svetove" (Kranjc in Saksida, 

2001, str.94). 

 Spodbujanje otrokovega ustvarjalnega in subjektivnega sprejemanja besedil – ki "(...) 

je glavna značilnost t. i. komunikacijskega poučevanja književnosti. (prav tam)." Pri 

tem je pomemben pogovor ali dialog otrok z besedilom in drugimi ljudmi (sovrstniki, 

odraslimi). 

 Načelo izbirnosti in dopolnjevanja. Omogoča upoštevanje zanimanja in okusa otrok 

pri izbiri besedil. Pri tem pomagajo različni seznami knjig, ki služijo kot priporočila za 

izbiranje knjig.  

 Načelo razvojno-procesnega pristopa. V predšolskem obdobju je pomembno glasno 

in večkratno branje knjig. S tem otrokom privzgajamo pozitivni odnos do književnosti, 

ki vodi v željo po samostojnem branju. 

 Igra kot načelo dialoškosti. Igra kot besedilotvorna prvina in kot način odziva na 

besedilo. 

Pri književni vzgoji v vrtcu je pomembna tudi priprava vzgojiteljev na branje književnega 

besedila. Kranjc in Saksida (2001) govorita o zaporedju faz interpretacije besedila v vrtcu, ki 

so v času priprave na dejavnost naslednje: 

1. Branje odraslih in lastno razumevanje besedila. 

2. Predvidevanje hipotetičnega odziva otrok. 

3. Strokovna priprava z razčlembo besedila (določitev teme besedila, iskanje osrednje besede, 

opazovanje prvin (slik, književnih oseb, prostora, časa, poteka zgodbe)) za razvijanje bralne 

sposobnosti in predvidevanje možnosti za aktualizacijo besedila.  

4. Postavitev cilja. 

5. Izbira metod poučevanja. 

Faze interpretacije besedila v času izvajanja dejavnosti v vrtcu so: 

1. Uvodna motivacija. 

2. Premor pred branjem in po njem ter čas branja. 
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3. Pogovor o besedilu in vnovično branje. 

4. Dejavnosti za poglabljanje literarnoestetskega doživetja. 

Priročnik Otrok v vrtcu (Marjanovič Umek, 2001) pri izbiri primernih besedil za otroke 

priporoča vključevanje različnih literarnih zvrsti in vrst ter poudarja pomembnost živega 

pripovedovanja odraslih. Odrasli nenehno širijo svojo lastno literarno razgledanost, da znajo 

otrokom ponuditi primerna in raznovrstna besedila mladinske književnosti (Marjanovič 

Umek, 2001). 

Literarne zvrsti in vrste v grobem deli na ’visoko’ in ’zabavno’ književnost, podrobnejše pa 

na avtorske in ljudske pravljice, lutkovne igre, poezijo ter slikanice. Pri vsaki skupini so 

navedeni naslovi kakovostnih priporočenih del. Seznam je neobvezen in nepopoln (po delitvi 

M. Kobe  (1987, v Kranjc in Saksida, 2001): 

Slikanice  

 Avtorska slikanica – ilustrator je tudi pisec besedila. 

Amalietti, Marjan: Maruška potepuška, 1977 

Manček, Marjan: Brundo se igra, 1978 

Manček, Marjan: Brundo skače, 1979 

Osojnik, Mojca: To je Ernest, 1997 

 Aktivizirajoča slikanica – besedilo otroke motivira za igro (pobarvanke, odkrivanke, 

sestavljanke, abecerime, knjige igrače, bibarije, glasbene slikanice ...). 

Grafenauer, Niko: Abeceda, 1977 

Lainšček, Feri: Cufek modrijan: slik-slik sestavljanka, 1989 

Lainšček, Feri: Cufek v živalskem vrtu: slik-slik sestavljanka, 1989 

Manček, Marjan; Pavček, Tone: Domače živali: pobarvanka, 1976 

Manček, Marjan; Zajc, Dane: V cirkusu, pobarvanka, 1976 

Voglar, Mira: Bibarije: pesmi - igre – slike, 1982 

 Klasična slikanica – ilustrator in pisec sta priznana ustvarjalca. 

Gašperin, Roman (ur.): Enci benci na kamenci: slovensko otroško izročilo, 1990 

Grafenauer, Niko: Avtozaver, 1976 

Grafenauer, Niko: Pedenjped, 1979 

Kovačič, Lojze: Možiček med dimniki, 1974 

Makarovič, Svetlana: Glavni petelinček, 1976 
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Makarovič, Svetlana: Pekarna Mišmaš, 1975 

Makarovič, Svetlana: Ščeper in mba, 1997 

Makarovič, Svetlana: Vrček se razbije, 1975 

Pavček, Tone: Čenčarija, 1975 

Peroci, Ela: Hišica iz kock, 1964 

Peroci, Ela: Moj dežnik je lahko balon, 1962 

Peroci, Ela: Muca Copatarica, 1957 

Strniša, Gregor: Lučka Regrat, 1987 

Suhodolčan, Leopold: Cepecepetavček, 1979 

Suhodolčan, Leopold: Dvanajst slonov, 1976 

Suhodolčan, Leopold: Piko Dinozaver, 1978 

Suhodolčan, Primož: Peter Nos, 1996 (več različnih slikanic) 

Štampe Žmavc, Bina: Muc Mehkošapek, 1998 

Štampe Žmavc, Bina: Popravljalnica igrač, 1994 

Vegri, Saša: Jure kvak kvak, 1975 

Zajc, Dane: Abecedarija, 1975 

 Naslovniško odprta slikanica – ilustrirana dela za odrasle. 

Levstik, Fran: Martin Krpan, 2000 

Prešeren, France: Povodni mož, 2000 

Ljudska in avtorska pravljica  

Brenkova, Kristina (ur.): Babica pripoveduje: slovenske ljudske pripovedi, 1979 

Brenkova, Kristina (ur.): Mamka Bršljanka: pravljice s celega sveta, 1979 

Grafenauer, Niko (ur.): Zvezdna ladja: stoletje pravljic svetovnih pisateljev, 1997 

Kobe, Marjana (ur.): Bisernica: slovenske kratke pripovedi za otroke 1945-1995, 1996 

Poezija 

Poezija Otona Župančiča (19001915) 

Poezija Srečka Kosovela (1931) 

Glazer, Alenka: Gúgalice, 1997 

Glazer, Alenka: Žigažaga, 1980 

Gregorič, Barbara: Lena luna, 1998 

Gregorič, Barbara: Nebomske pesmi, 1994 
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Gregorič, Barbara: Zaklenjeni volk, 1997 

Košuta, Miroslav: Abecerime, 1979 

Košuta, Miroslav: Na Krasu je krasno, 1988 

Košuta, Miroslav: Ptička smejalka, 1984 

Košuta, Miroslav: Zaseda za medveda, 1979 

Košuta, Miroslav: Zidamo dan, 1987 

Kovič, Kajetan: Križemkraž, zgodnje pesmi, zgodnje zgodbe in še malo mačje godbe, 1991 

Kovič, Kajetan: Zlata ladja, 1969 

Möderndorfer, Vinko: Kako se dan lepo začne, 1993 

Möderndorfer, Vinko: Madonca fleten svet, 1995 

Novak, Boris A.: Prebesedimo besede, 1981 

Pavček, Tone: Prave (in neprave) pesmi, 1986 

Rozman – Roza, Andrej: Črvive pesmi, 1998 

Snoj, Jože: Lajna drajna, 1971 

Snoj, Jože: Pesmi za punčke in pobe, 1984 

Snoj, Jože: Stop za pesmico, 1973 

Vegri, Saša: Mama pravi, da v očkovi glavi, 1978 

Lutkovna igra – v obliki ogleda animacije in dramatizacije, in ne branja besedila. 

Seznam vsebuje 60 književnih (literarnih, leposlovnih ali umetnostnih) besedil. Kot ugotavlja 

M. M. Blažić (2016, v Vodeb Baša, 2016): "V kurikulumu za vrtce iz leta 2001 je od 60 del le 

pet do šest besedil ljudskega slovstva, obenem tudi ni nobenega dela iz tuje književnosti," sta 

od vseh šestdesetih besedil le dve knjigi s slovenskima urednikoma, ki jih lahko uvrstimo v 

svetovno književnost. To sta dve zbirki svetovnih pravljic: Brenkova, K. (ur.): Mamka 

Bršljanka: pravljice s celega sveta (1979) in zbirka tujih avtorskih pravljic: Grafenauer, N. 

(ur.): Zvezdna ladja: stoletje pravljic svetovnih pisateljev (1997) (glej Prilogo 1: Slovenska in 

svetovna književnost). Vsa druga besedila so književna dela slovenskih avtorjev in jih 

uvrščamo v slovensko književnost. Seznam vsebuje štiri besedila ljudskega slovstva (zbirke 

pravljic, črtic, otroških pesmic in izštevank) in 56 avtorskih besedil (glej Prilogo 2: Ljudsko 

slovstvo in avtorska besedila). 

Med 56 avtorskimi besedili prevladujejo besedila avtorjev (39 besedil, kar je 70 %), 17 

besedil pa so napisale avtorice (30 %) (glej Prilogo 3: Avtorice in avtorji). 
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Vsa besedila so književna (literarna, leposlovna ali umetnostna). Polovica besedil spada v 

pesništvo ali poezijo (30 besedil), druga polovica pa v pripovedništvo ali prozo (glej Prilogo 

4: Pesništvo ali poezija in pripovedništvo ali proza). Na seznamu ni dramskih besedil. 

Priročnik sicer omenja lutkovne igre, ki so dramska besedila, vendar ne navaja virov. 

"Lutkovna igra v vrtcu še ne nastopa kot vrsta, ki bi jo otroci doživljali preko branja odraslega. 

Dramatiko na tej stopnji nadomeščajo ogledi predstav, filmov, kaset ter različne oblike dramatizacij in 

improvizacij" (Kranjc in Saksida, 2001, str. 102). 

Na seznamu prav tako ni polknjiževnih (polumetnostnih ali literariziranih) in stvarnih 

(neknjižnih, neumetnostnih ali poučnih) besedil. 

Vse knjige z bralnega seznama so bile izdane pred letom 2000. Bralni seznam priročnika h 

kurikulu je treba razširiti, da bo vseboval raznovrtnejšo literaturo - primerno število del 

slovenske in svetovne književnosti, kanonskih in sodobnih del, ljudskih in avtorskih besedil, 

del avtoric in avtorjev ter dramskih, polknjiževnih in stvarnih besedil. 

Na spletni strani društva Bralna značka (2010) so napisana priporočila za pripravo bralnega 

seznama predšolske bralne značke, ki sta jih pripravili D. Haramija in T. Jamnik. Priporočata 

vključevanje vseh literarnih zvrsti v razmerju: 

"Kako pripraviti seznam, ki je primeren prav za določeno skupino? 

 

Upoštevati je treba starost naslovnika (otroka) in njegov kognitivni razvoj, ki narekuje 

zanimanje za določeno temo: otroke seznanjamo z leposlovnimi in informativnimi 

(poučnimi) vsebinami. 

Prav tako ni zanemarljiva niti dolžina besedila, saj gre pri branju v predšolskem obdobju 

predvsem za postopno razvijanje zmožnosti poslušanja. 

Pri leposlovnih delih ne bi smeli pozabiti na tako imenovane "zimzelenke", torej večkrat 

ponatisnjena kakovostna besedila iz svetovne in slovenske književne zakladnice, čemur 

pravimo literarni kanon. 

Med novejšimi literarnimi besedili izbiramo predvsem po tematskem principu, ne 

pozabimo pa tudi na razmerje med izvirno in prevedeno literaturo: skozi književna dela in 

ob literarnih junakih spoznava otrok širši kulturni kontekst nacionalne in drugih književnosti. 

Ob informativnih (poučnih) knjigah bo otrok spoznal, da je pridobivanje znanja lahko 

zabavno in zanimivo. 
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Priporočamo seznam v naslednjih razmerjih: 

20 % informativnih (poučnih) knjig (npr. prevozna sredstva, človeško telo, zdrava prehrana, 

zgodovina …), 

20 % slovenskih kanonskih besedil (ljudsko slovstvo, Kajetan Kovič, Ela Peroci, Frane 

Milčinski …) in 

15 % prevodnih kanonskih besedil (brata Grimm, Andersen, pravljice različnih narodov …), 

25 % slovenskih sodobnih besedil (Lila Prap, Anja Štefan, Bina Štampe Žmavc, Nataša Konc 

Lorenzutti, Gaja Kos, Peter Svetina …) in 

20 % prevodnih sodobnih besedil (Hans de Beer, Max Velthius, Sam McBratney, Leo Lionni 

…)." 

 

MEDKULTURNOST V POVEZAVI S KNJIŽEVNOSTJO V KURIKULU IN 

PRIROČNIKU 

Kurikulum za vrtce (1999) ima za enega od glavnih ciljev jezikovnega področja razumevanje 

jezika kot temelja lastne identitete. Predšolsko obdobje je najpomembnejše obdobje za razvoj 

govora in jezik se tesno navezuje na kulturo, iz katere izhajamo. Dve načeli kurikula nazorno 

opišeta stališče kurikula do medkulturnosti (prav tam, str. 68): 

Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma: 

 upoštevanje skupinskih razlik (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor 

...) in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje, 

 upoštevanje načela različnosti in multikulturalizma na ravni izbora vsebin, dejavnosti in 

materialov, ki otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (stvari, ljudi, 

kultur ...). 

Načelo sodelovanja s starši: 

 upoštevanje naravnih in družbeno-kulturnih specifičnosti okolij, iz katerih prihajajo otroci. 

V kurikulu je področje družbe tisto, ki najbolj neposredno uveljavlja načela medkulturnosti 

prek ciljev in dejavnosti. Tema pa se širi tudi na druga področja, predvsem na področje jezika. 

Kurikul na podpodročju književnosti omenja, da je pomembno v program vključevati 

spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti ter s tem lastne in tuje kulture.  
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"Prav tako pomembno je zbliževanje s knjigo kot pisnim prenosnikom ter zgodnje navajanje na rabo 

knjige. V širšem pomenu sodi sem vključevanje v pisno kulturo kot pomembno sestavino 

demokratizacije družbe" (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). 

V priročniku je celotno poglavje družbe namenjeno temi medkulturne vzgoje, kjer je 

poudarjena vzgoja za demokratično družbo, ki združuje ljudi različnih kultur in razvija 

vrednote prilagajanja vsakega posameznika, sobivanja, spoštovanja in sprejemanja. Temelj je 

spoznavanje in razumevanje lastne ter tuje kulture, razvijanje pozitivne identitete in socialne 

kompetence za preseganje predsodkov in vključevanje v raznovrstno družbeno okolje.  

"V kontekstu multikulturne vzgoje igra veliko vlogo jezik, ki je pomemben pri oblikovanju 

posameznikove lastne identitete, pri identifikaciji z lastno kulturo, vključevanju v tradicijo naroda ter 

pri spoznavanju in sprejemanju drugih kultur in civilizacij. Jezik je v bistvu kulturni sistem. Njegove 

oblike in strukture imajo kulturno zgodovino, prav tako pa je kulturno pogojen tudi njegov pomen. Raba 

jezika v različnih položajih otroku omogoča preseganje neposredne izkušnje tu in sedaj, preseganje 

egocentrizma ter večjo miselno in socialno fleksibilnost" (Kranjc, 2001, str. 147).  

Pri vzgoji za demokratično družbo pa nikakor ni dovolj samo spoznavanje drugih kultur, 

jezikov, vere, nazorov ali branje knjig, kjer nastopajo osebe iz drugih kulturnih svetov. 

Demokratizacija ni samo stvar teme ali projekta, temveč je precej daljši proces, kjer je 

najpomembnejši zgled odraslih, ki s svojim vedenjem, toleranco, vključevanjem in 

spoštovanjem drugačnosti te vrednote živijo in jih vpletajo v vse dejavnosti in vsakdanje 

življenje vrtca. Za vzgajanje stališč je nujno dolgotrajno delo, kjer je smiselno tudi 

vključevanje družin otrok, sodelovanje z bližnjo in širšo okolico, kritično vrednotenje 

medijev, širok pogled na vsebino ter interdisciplinarno vpletanje v vsa področja programa. Za 

tako delovanje so zelo pomembni stališče in zavzetost strokovnih delavcev, temeljite in 

sistematične priprave in smiselne ter strokovne meddisciplinarne povezave (prav tam). 
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III EMPIRIČNI DEL 
 

Raziskovalni problem: Analiza kurikulov predšolske vzgoje in priročnikov h kurikulom 

držav Anglije, Finske, Nove Zelandije in Slovenije. Iskanje podobnosti in razlik v priporočilih 

za izvedbo vzgojne prakse na jezikovnem področju, podrobneje na področjih književne 

vzgoje in medkulturne književnosti. Iz ugotovitev analize napisati didaktična in metodična 

priporočila za slovenski kurikul ali priročnik h kurikulu. 

Raziskovalni cilji: 

1. Predstavitev šolskih sistemov Anglije, Finske, Nove Zelandije in Slovenije ter 

umestitev predšolskega obdobja v posamezni sistem vzgoje in izobraževanja. 

2. Predstavitev kurikulov štirih držav: sestave, področij, ciljev in namenov posameznih 

kurikulov. Predstavitev priročnikov h kurikulom. 

3. Analiza kurikulov na področju jezikovne in književne vzgoje ter medkulturne 

književnosti po šestih merilih. Iskanje razlik in podobnosti v priporočilih za izvajanje 

dejavnosti na omenjenih področjih. 

4. Predlogi za didaktične izboljšave slovenskega kurikula ali priročnika h kurikulu za 

področje jezika, književnosti in medkulturne književnosti. 

Raziskovalne hipoteze: 

Šolski sistemi obravnavanih držav se razlikujejo v starosti vključitve otrok v šolski sistem, 

obveznem šolanju, napredovanju posameznikov v šolskem sistemu ter glavnih vrednotah in 

ciljih šolanja. 

Književna vzgoja je v obravnavanih kurikulih različno zastopana. Priporočila za izvedbo 

književne vzgoje v praksi so si po splošni zasnovi podobna. 

Medkulturna književnost je v kurikulih in priročnikih različno zastopana. Posamezne države 

različno poudarjajo pomembnost vključevanja medkulturne književnosti v predšolski 

vzgojno-izobraževalni program. 

Primerjava med kurikuli bo omogočila nov vpogled na področji jezika in književne vzgoje 

predšolskega obdobja v Sloveniji ter poskusila s predlaganimi izboljšavami nadgraditi 

vzgojno-kulturne vzorce. 
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Raziskovalni pristop in raziskovalna metoda: 

Metoda: deskriptivna in komparativna metoda analize in primerjava dokumentov. 

Pristop: kvalitativna empirična raziskava. 

Vzorec: kurikuli predšolske vzgoje in priročniki h kurikulom držav Anglije, Finske, Nove 

Zelandije in Slovenije. 

Postopki obdelave podatkov: kvalitativna vsebinska analiza. 

ANALIZA KURIKULOV IN PRIROČNIKOV H KURIKULOM 

NA PODROČJU JEZIKA TER PODPODROČJIH KNJIŽEVNE 

VZGOJE IN MEDKULTURNE KNJIŽEVNOSTI 

 

Za primerjavo kurikulov bomo uporabili šest meril. Izbrana merila temeljijo na mednarodnih 

raziskavah bralne pismenosti in medkulturnosti. Opirali se bomo predvsem na raziskave 

omrežja Eurydice, organizacije OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), 

načrte za novo raziskavo programa PISA (Program mednarodne primerjave dosežkov učencev 

[Programme for International Student Assessment]) z naslovom Medkulturna zavest za 

vključujoči svet [Global competency for an inclusive world], ki bo končana leta 2018, in na 

monografijo Branja mladinske književnosti (Blažić, 2011).  

1 PRIMERJAVA KURIKULOV IN PRIROČNIKOV H 

KURIKULOM NA PODROČJU JEZIKA IN 

PODPODROČJU KNJIŽEVNE VZGOJE 

1.1  Izbor meril za primerjavo kurikulov in priročnikov h kurikulom na 

področju jezika in podpodročju književne vzgoje 
 

Obravnavani šolski sistemi štirih držav se razlikujejo med seboj in ena od razlik je starost, pri 

kateri otroci vstopijo v osnovno šolo. Čas pred vstopom v šolo oziroma predšolsko obdobje se 

začne z vstopom otrok v vrtec ali drugo obliko varstva. Vsak kurikul določa, za koliko stare 

otroke so napisana učna priporočila in cilji. Napisana so lahko za celotno predšolsko obdobje 

ali pa za določeno starostno skupino, na primer zadnje leto pred vstopom v šolo. Starost otrok 

je torej pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri primerjavi kurikulov. Priročniki h 
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kurikulom so v večini napisani za delo z isto starostno skupino otrok kot kurikuli. Prvo 

merilo, po katerem bomo primerjali kurikule in priročnike, je starost otrok, za katero so 

napisani. 

Drugo in tretje merilo se nanašata na cilje jezikovne in književne vzgoje ter dejavnosti, ki jih 

kurikuli in priročniki priporočajo na teh področjih. Merili smo izbrali na osnovi raziskav 

omrežja Eurydice in programa PISA ter monografije Branja mladinske književnosti (Blažić, 

2011). 

Omrežje Eurydice je leta 2011 objavilo študijo Poučevanje branja v Evropi: Okoliščine, 

politike in prakse.  

Po navedbi omrežja Eurydice Slovenija študija "prvič ponuja vsestransko sliko bralne pismenosti in 

identificira nekatere ključne dejavnike, ki vplivajo na dosežke bralnih zmožnosti otrok, starih od 3 do 

15 let" (Tematske študije: Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse, 2011).  

Študija se opira na dve raziskavi – raziskavo PISA, ki preverja bralno pismenost 15-letnikov 

iz evropskih držav, izvedeno v letih 2000, 2009 in 2012, ter Mednarodno raziskavo bralne 

pismenosti PIRLS [Progress in International Reading Literacy Study], iz let 2006 in 2011, ki 

meri bralno pismenost otrok v četrtem razredu (v starosti 10 let) in jo izvajajo v okviru 

Mednarodne zveze za proučevanje učinkov izobraževanja IEA [International Association for 

the Evaluation of Educational Achievement].  

Raziskave o bralni pismenosti v različnih državah med letoma 20002011 so pokazale, da se 

stanje pismenosti otrok zelo počasi izboljšuje. Sodeč po raziskavi PISA ima skoraj eden od 

petih 15-letnikov v EU težave z bralno pismenostjo (19,6 % otrok). Članice Evropske unije so 

se na podlagi rezultatov raziskav dogovorile za ukrepe in postavile cilj za leto 2020: 

zmanjšanje števila otrok, ki imajo težave z branjem, na manj kot 15 % (PIRLS 2011, 2016).  

Učenci iz Slovenije v raziskavah niso dosegli evropskega povprečja, saj jih ima več kot 20 % 

težave z bralno pismenostjo. Angleški rezultati so primerljivi z evropskim povprečjem in se z 

leti izboljšujejo. Raziskava PIRLS iz leta 2011 je pokazala, da je Anglija med polovico 

sodelujočih držav, ki so izboljšale rezultat, s čimer je presegla evropsko povprečje 

(Poučevanje branja v Evropi: Okoliščine, politike in prakse, 2011; Mednarodna raziskava 

bralne pismenosti PIRLS 2011, 2016). 

Rezultati učencev iz Finske so visoko nad evropskim povprečjem in najboljši med 

dvaintridesetimi sodelujočimi evropskimi državami (Poučevanje branja v Evropi: Okoliščine, 
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politike in prakse, 2011). Nova Zelandija je prav tako sodelovala v raziskavi PISA in dosegla 

rezultate, ki so statistično pomembno nad evropskim in povprečjem držav članic OECD. Leta 

2009 je bil na Novi Zelandiji 15-odstotni delež učencev z nizkimi bralnimi dosežki (May, 

Cowles in Lamy, 2013; PISA 2012 Results:What Students Know and Can Do Student 

Performance in mathematics, reading and Science Volume I, 2014). 

Slika št. 18: Odstotni delež učencev 15-letnikov z nizkimi bralnimi dosežki, PISA 2009 

(povzeto po Poučevanje branja v Evropi: Okoliščine, politike in prakse, 2011; PISA 2012 

Results:What Students Know and Can Do Student Performance in mathematics, reading and 

Science Volume I, 2014) 

  

REZULTATI RAZISKAV 

"Najpomembnejša dejavnika, ki imata največji vpliv na bralne dosežke učencev, sta spol in družinsko 

okolje. Deklice so v povprečju boljše od dečkov, razlika med spoloma se pri bralnih dosežkih z leti 

povečuje. Te ugotovitve iz mednarodnih raziskav spodbujajo k premisleku, kako uravnotežiti bralne 

dosežke med dečki in deklicami ter učenci iz različnih družbenih okolij" (Poučevanje branja v Evropi: 

Okoliščine, politike in prakse, 2011, str. 13). Predvsem za slednje so v več državah naredili strategijo in 

"razpršenost dosežkov pri branju (razmerje med najboljšimi in najslabšimi dosežki) se je malo 

zmanjšala, kar nakazuje povečanje pravičnosti izobraževalnih izidov" (prav tam). 

Nezanemarljiv vpliv na bralne dosežke ima tudi obiskovanje vrtca. "Temelji za učenje branja 

morajo biti trdno postavljeni v zgodnji otrokovi starosti; v vseh državah že osrednji 

kurikulumi za predšolsko vzgojo vsebujejo didaktične napotke za razvijanje porajajoče se 

bralne pismenosti" (prav tam).  

Pomembno vlogo imajo tudi starši. Otroci staršev, ki so poročali, da otrokom doma veliko 

berejo, pripovedujejo zgodbe in jih spodbujajo pri zgodnjem učenju branja in pisanja, so 

dosegali veliko boljše rezultate in so pozneje kazali več zanimanja za samostojno branje v 

prostem času in za zabavo. 
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Pedagoški inštitut v Sloveniji pa opozarja na dodaten vidik.  

"Ko gledamo surove podatke, vidimo, da več let obiskovanja vrtca pomeni boljšo bralno pismenost. 

Otroci, ki obiskujejo vrtec, imajo statistično pomembno višji bralni dosežek. Ko obiskovanje vrtca 

kontroliramo z izobrazbo staršev, povezava izgine (oziroma je razlika 3,6 točk, ki pa ni statistično 

pomembna). To nikakor ne pomeni, da je vrtec odveč. (...) Neznačilnost bralnih rezultatov ob 

obiskovanju vrtca morda pomeni, da je interakcij odraslega z otrokom premalo. To nas napeljuje k 

sklepu, da bi morale biti skupine v vrtcih veliko manjše, zlasti v deprivilegiranih okoljih" (Mednarodna 

raziskava bralne pismenosti PIRLS 2011, 2016, str. 3).  

Vsi izsledki raziskav kažejo na to, da je treba za uspešno bralno pismenost otrok začeti 

opismenjevati že v predšolskem obdobju. To vlogo prevzamejo starši. Za otroke, ki ne živijo 

v spodbudnem družinskem okolju, pa zadostuje kakovostna predšolska vzgoja. Enako velja za 

nadaljnje šolanje.  

"Če rečemo, da naj šola kompenzira šibek kulturni kapital, ki ga imajo otroci na voljo doma, to ne 

pomeni, da mora šola umetno zmanjševati razlike med različnimi socialnimi skupinami. Nasprotno, 

javna šola mora vsakemu otroku omogočiti, da razvije svoj potencial. (...) Za to bi bila verjetno 

potrebna pozitivna diskriminacija pri pomoči šolam, da okrepijo materialne zmožnosti (dostopnost do 

bralnega gradiva na papirju in preko računalnikov) in nadaljnjem izobraževanju učiteljev" (PIRLS 2011, 

2016, str. 4). 

Rezultati raziskav so opozorili na pomen fonološkega in fonemskega zavedanja pri 

predšolskih otrocih, predvsem pri tistih jezikih, kjer ena črka zaznamuje več glasov 

(angleščina in drugi). "Izraz fonološko zavedanje – pogosto uporabljen v povezavi s 

fonemskim zavedanjem – se nanaša na „zmožnost prepoznati in uporabiti glasovne dele 

govorjene besede” (Pufpaff 2009). Fonemsko zavedanje, tj. razumevanje fonemov, 

najmanjših glasovnih enot, je prvina fonološke ozaveščenosti (Cunningham, Cunningham, 

Hoffman in Yopp 1998)" (Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse 2011, 

str. 32). 

"Zgodnji pouk za fonološko zavedanje ima lahko posebno pomemben vpliv na razvijanje in dosežke 

bralnih zmožnosti otrok, pri katerih je tveganje, da bodo imeli bralne težave, večje. V študijah Ball in 

Blachman (1991) ter Foorman in sod. (1997a, b) so primeri, kako lahko dopolnilni programi v vrtcih 

tem otrokom omogočijo, da se izognejo bralnim težavam. Otroke zaposlijo z dejavnostmi in nalogami, 

ki vključujejo razvijanje zmožnosti fonološkega zavedanja. Obe študiji kažeta, da je ob takih 

dejavnostih razvoj bralnih zmožnosti otrok dosti boljši kot pri otrocih, ki jim je bil ponujen standardni 

kurikulum brez dejavnosti za fonološko zavedanje" (Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in 

prakse, 2011, str. 34). 
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Dejavnosti za fonološko zavedanje vključujejo deljenje govorjenih besed na glasovne enote 

(zloge, foneme) ter spoznavanje znakov (črk) in njihovih glasov (znakovno zavedanje). V 

predšolskem obdobju se za izvajanje te dejavnosti največkrat uporablja metoda igre. Pogosta 

je uporaba nesmiselnic, izmišljevanje novih besed, rim in pesmi. Otroke zelo zanimajo 

spoznavanje znakov, sestavljanje besed in besedne igre. V raziskavi Poučevanje branja v 

Evropi: okoliščine, politike in prakse (2011) so pregledali kurikule za predšolsko raven 

številnih evropskih držav in skoraj vsi vsebujejo cilje in dejavnosti za fonološko in znakovno 

zavedanje.  

Slika št. 19: Spretnosti pri pojavljajoči se pismenosti v predšolskih kurikulih Slovenije, 

Anglije in Finske v letu 2009/10 

(prirejeno po Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse, 2011, str.55) 

 

Raziskave ugotavljajo, da na uspešno delo z otroki pomembno vpliva tudi dobro strokovno 

izobraževanje učiteljev ter nadaljnje poklicno usposabljanje in izobraževanje.  

"Podatki Mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS (2006) kažejo, da so spoznanja o tem, kako 

poučevati branje, pridobljena med začetnim izobraževanjem učiteljev, tesno povezana z učinkovito 

prakso pri pouku branja v šoli in večjo udeležbo učiteljev v nadaljnjem strokovnem izpopolnjevanju" 

(Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse, 2011, str. 14).  

V sodobnem izobraževanju so naloge učiteljev in vzgojiteljev vedno zahtevnejše. V 

vsakdanjem učnem procesu se od učiteljev in vzgojiteljev pričakuje, da so raziskovalno 

usmerjeni praktiki, ki uporabljajo nove tehnologije in upoštevajo hiter razvoj novega znanja. 

Poleg tega vodijo skupine otrok, ki so kulturno in jezikovno raznovrstne, se prilagajajo 
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potrebam posameznega otroka ter so občutljivi za problematiko socialnih, kulturnih in 

vedenjskih razlik ter razlik med spoloma (prav tam).  

Bralna pismenost je povezana tudi s podpodročjem književnosti. Raziskava Poučevanje 

branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse (2011) je pokazala, da naslednji dejavniki prav 

tako vplivajo na boljše opismenjevanje otrok in so zato pomemben del šolske prakse: 

 Vrste bralnega materiala: Izbor gradiv za branje je povezan z bralno motivacijo in 

bralnimi dosežki učencev. Zato naj imajo otroci tako doma kot v šolskem okolju dostop do 

čim več različnih književnih in neknjiževnih gradiv. "Rezultati raziskave kažejo, da je za 

otroke, ki se učijo brati, verjetno najpomembnejše leposlovje" (prav tam, str. 119).  

 Razvijanje in širjenje besedišča: Rezultati različnih raziskav kažejo, da imajo otroci z 

večjim besediščem po končanem predšolskem obdobju več možnosti za lažji in hitrejši 

napredek pri bralnem razumevanju v šoli in poznejšem življenju. 

 Pozitiven odnos do branja: Razvijanje pozitivnega odnosa do branja se začne že na 

predšolski stopnji. Otroke ves čas spodbujamo, da se zanimajo za branje in v njem 

uživajo. "Za doseganje tega cilja so različne poti: sodelovalno učenje ob besedilu, 

ponudba različnih bralnih materialov, možnost, da učenci berejo, kar jih zabava, 

obiskovanje krajev ali ljudi, ki cenijo knjige; to so nekatere izmed najpomembnejših 

metod, priporočene v literaturi in kurikulumih po Evropi" (prav tam, str. 63). 

 Branje v prostem času: Ljudje, ki več berejo, so boljši in samozavestnejši bralci, kar jih 

spodbudi, da berejo naprej. 

 Vloga multimedije: Vloga multimedije je pripomogla k novim bralnim navadam. 

Računalniki, televizija in drugi pripomočki IKT lahko pomagajo pri razvijanju bralnih 

spodobnosti otrok ter izboljšujejo miselne, besedne in nebesedne spodobnosti. Prednosti 

pripomočkov IKT so možnost individualiziranega učenja, skoraj neomejene možnosti 

izbire gradiva glede na osebna zanimanja, pestra izbira izobraževalnih programov in 

motiviranost otrok za uporabo naprav. Multimedija ima lahko tudi negativen vpliv, če je 

povezana z nekakovostnim izborom vsebin in pretirano uporabo.  

Med multimedijo ali digitalne pripomočke IKT spadajo prenosni telefon, računalnik, splet in 

drugo. Med neknjižno gradivo pa blu-ray, CD, DVD, videokasete in zvočne kasete (Blažić, 

2011). Nova generacija otrok, tako imenovana 'e-generacija', se sooča s precejšnjo rastjo 

pripomočkov IKT in neknjižnih gradiv, kar bogati področje mladinske književnosti in 

omogoča večjo dostopnost besedil mladinske književnosti. V šolskem prostoru se pojavlja 
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tudi nova vrsta pismenosti, ki postaja sestavni del učnih načrtov. Trenutno jo označuje več 

različnih izrazov: računalniška, informacijska, digitalna ali e-pismenost (prav tam). Tudi 

raziskavi PIRLS 2016 so dodali novo kategorijo: e-pismenost, ki preverja, v kolikšni meri so 

otroci sposobni brati in interpretirati podatke z medmrežja (PIRLS 2016, 2016). 

Na področju mladinske književnosti se v zadnjih dvajsetih letih soočamo z velikimi 

spremembami. Tržna usmerjenost prinaša veliko novih izdaj, tako književnih, polknjiževnih 

kot tudi stvarnih. Besedila mladinske književnosti so dostopna prek novih digitalnih 

pripomočkov, prevedena so številna dela tujih avtorjev in poenostavljene različice klasičnih 

pravljic. Veliko gradiva je nekakovostnega, kar se vidi tako pri umetniški vrednosti besedila 

kot tudi pri ilustracijah. Sodobni izzivi mladinske književnosti so predvsem v razlikovanju 

kakovostne in estetske književnosti od tržne in potrošniško usmerjene. Potrebujemo nove 

smernice za kakovostno izbiro besedil mladinske književnosti, ki jo vzgojitelji in učitelji 

ponujajo otrokom v vzgojnem programu (prav tam; Bralna značka, 2010). Sprašujemo se, kaj 

v tej smeri priporočajo kurikuli ter priročniki h kurikulom in ali vsebujejo bralne sezname, ki 

so strokovnim delavcem v pomoč pri izboru besedil. 

V primerjavo so vključena vsa področja mladinske književnosti, saj je v predšolskem obdobju 

pomembno, da se otroci seznanijo s čim večjim izborom različnih besedil. Uporabili bomo 

širše pojmovanje mladinske književnosti, ki deli besedila na književna (literarna, leposlovna, 

umetnostna besedila), polknjiževna (polumetnostna ali literalizirana besedila) in stvarna 

(neknjižna, neumetnostna ali poučna) besedila (v Blažić, 2011).  

Strategije, ki pomembno vplivajo na bralno pismenost v predšolskem obdobju in jih 

lahko udejanjimo na področju jezika in podpodročju književne vzgoje, so: 

 zgodnje opismenjevanje, uporaba specifičnih kognitivnih strategij za povzemanje in 

oblikovanje pomena iz pisnih besedil, razvijanje in širjenje besedišča; 

 ponujanje različnih književnih in neknjižnih gradiv, ki so otrokom vedno dostopna; 

 fonološko in fonemsko zavedanje ter vzpostavljanje povezave glas-črka; 

 spodbujanje družinskega branja (dostopnost do gradiva, pobude za pogosto branje z 

otrokom (na primer bralna značka); 

 dobra izobraženost in usposobljenost vzgojiteljev. 
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KURIKULE IN PRIROČNIKE H KURIKULOM OBRAVNAVANIH DRŽAV BOMO 

NA PODROČJU JEZIKA IN PODPODROČJU KNJIŽEVNE VZGOJE PRIMERJALI 

PO NASLEDNJIH MERILIH: 

 Starost otrok. 

 Področje jezika v kurikulih in priročnikih: poimenovanje glavnega področja za jezik, 

glavni cilji tega področja in vključenost pomembnih dejavnikov za razvoj pismenosti: 

branje in pisanje, fonološko in fonemsko zavedanje, govor, poslušanje, razumevanje in 

sodelovanje staršev pri opismenjevanju otrok. 

 Književne zvrsti, ki jih priporočajo kurikuli in priročniki - priporočena besedila 

mladinske književnosti ter neknjižni mediji, bralni seznami in dostopnost do gradiva za 

otroke v vrtčevskem okolju. 

 

1.2 Primerjava kurikulov in priročnikov h kurikulom na področju 

jezika in podpodročju književne vzgoje po izbranih merilih 
 

1. MERILO: Starost otrok, za katero so napisani kurikuli in priročniki. 

Razpredelnica št. 3: Starost otrok, za katero so napisani kurikuli in priročniki. 

 

 Kurikul in priročnik h kurikulu Starost otrok 

Anglija EYFS (2014) Od rojstva do 5 let. 

Vzgojni vidiki v predšolskem obdobju (2012) in Priročnik za 

osebno mapo v prvih letih osnovnega izobraževanja (2015) 

Od rojstva do 5 let. 

Finska Temeljni kurikulum za predšolsko vzgojo na Finskem (2010) 6–7 let. 

 

Nacionalne kurikularne smernice za predšolsko vzgojo in varstvo 

(2003) 

Od 9 mesecev do 5 let. 

Nova Zelandija Te Whāriki (1996) 0–6 let. 

Vzgojno okolje: Dobra praksa v predšolski vzgoji (2004) 0–6 let. 

Slovenija Kurikulum za vrtce (1999) Od 11 mesecev do 6 

let. 

Otrok v vrtcu: Priročnik h kurikulu za vrtce (Marjanovič Umek, 

2001) 

Od 11 mesecev do 6 

let. 

 

Ugotovitve primerjave po 1. MERILU: Starost otrok, za katero so napisani kurikuli in 

priročniki:  

Obravnavani kurikuli so napisani za otroke od rojstva do sedmega leta. Kurikulom in 

priročnikom je skupno, da obravnavajo delo z otroki od enajst mesecev do pet let.  
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V Angliji in na Novi Zelandiji so otroci vključeni v varstvo že od rojstva, zato sta tudi kurikul 

in priročnik napisana za ustrezno starost. Slovenija in Finska pa vključujeta v vzgojno-

izobraževalne programe otroke, stare od 9 do 11 mesecev, ki pridejo v vrtec po končanem 

porodniškem dopustu staršev.  

Zgornja meja starosti otrok, ki jih obravnavajo kurikuli, je starost otrok ob vstopu v šolo. V 

Angliji gredo otroci v šolo pri 5 letih, v drugih treh državah pa v starosti 6 let (na Finskem je 

za šestletne otroke obvezna enoletna priprava na šolo, v osnovno šolo pa vstopajo s sedmimi 

leti). Zako lahko za ustrezno primerjavo upoštevamo starost otrok od 11 mesecev do 5 let, ki 

jo obravnavajo vsi kurikuli. To pomeni, da finskega kurikula Temeljni kurikulum za 

predšolsko vzgojo na Finskem (2010), ki obravnava zadnje leto pred vstopom v šolo, in 

vsebuje program za starost nad 6 let, ne bi smeli upoštevati. Kljub temu je vključen v 

primerjavo, saj je program priprave na šolo primerljiv z drugimi kurikuli, čeprav je namenjen 

leto starejšim otrokom. Pri Finski je v primerjavo enakovredno vključen tudi priročnik h 

kurikulu Nacionalne kurikularne smernice za predšolsko vzgojo in varstvo (2003), kjer je 

napisan program za otroke od 9 mesecev do 5 let. 

2. MERILO: Področje jezika 

- poimenovanje glavnega področja za jezik v kurikulih in priročnikih, glavni cilji tega 

področja in vključenost pomembnih dejavnikov za razvoj pismenosti: branje in pisanje, 

fonološko in fonemsko zavedanje, govor, poslušanje, razumevanje in sodelovanje staršev 

pri opismenjevanju otrok.  

Razpredelnica št. 4: Primerjava med kurikuli in priročniki kurikulov. Merilo: Področje jezika. 

 

 Anglija Finska Nova Zelandija Slovenija 

Glavno področje Sporazumevanje in 

jezik, podpodročje 

pismenost. 

Jezik in 

sporazumevanje v 

povezavi z drugimi 

področji. 

Vrednota: 

sporazumevanje, 

področje: jezik in 

jeziki. 

Jezik. 

Glavni cilji POSLUŠANJE IN 

POZORNOST: 

Otroci pozorno 

poslušajo, 

prepoznavajo 

ključne elemente 

zgodbe, se dejavno 

odzivajo in 

sodelujejo z 

vprašanji, tudi kadar 

so zaposleni z drugo 

dejavnostjo. 

RAZUMEVANJE: : 

 SPORAZUMEVANJE: 

Ohranjanje in zaščita 

jezika, domače kulture 

in tujih kultur. 

CILJI: Otroci živijo v 

okolju, kjer v vseh 

situacijah razvijajo 

besedno in nebesedno 

sporazumevanje. 

Odkrivajo in razvijajo 

ustvarjalnost ter 

umetniško izražanje. 

 

Jezik kot objekt 

igre. 

Zavedanje 

obstoja lastnega 

ter drugih jezikov 

in kultur. 

Poslušanje, 

razumevanje in 

doživljanje 

jezika. 

Doživljanje in 

spoznavanje 

temeljnih 
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Otroci sledijo 

daljšim navodilom. 

Odgovarjajo na 

vprašanja ’kako’ in 

’zakaj’, ko jih 

vprašamo o njihovih 

doživetjih, zgodbah 

ali dogodkih. 

GOVOR: Otroci 

primerno izražajo 

svoje misli glede na 

različne 

sogovornike. Otroci 

sami razvijajo svojo 

pripoved, skladno s 

časom dogodka, ki 

ga opisujejo. 

PISMENOST: 

Otroci berejo in 

razumejo preproste 

stavke. Uporabljajo 

fonetično znanje ter 

pravilno in glasno 

preberejo osnovne 

besede.  

- Pisanje: zapisujejo 

posamezne besede 

ali osnovne stavke in 

jih nato preberejo. 

Pri vrednoti 

sporazumevanja so 

postavljeni štirje cilji: 

nebesedno 

sporazumevanje,  

razvijanje govora, 

spoznavanje zgodb in 

simbolov domače 

kulture in tujih kultur,  

odkrivanje in razvijanje 

različnih načinov 

ustvarjalnosti in 

umetniškega izražanja. 

literarnih del za 

otroke. 

Razvijanje jezika 

z vidika moralno-

etične dimenzije. 

Spodbujanje 

ustvarjalnosti. 

Razvijanje  

spretnosti 

besednega 

sporazumevanja. 

Spodbujanje 

jezikovne 

zmožnosti. 

Spoznavanje 

simbolov pisnega 

jezika. 

Doživljanje 

statusa 

slovenskega 

jezika kot 

državnega jezika. 

Branje in 

pisanje 

        

Fonološko in 

fonemsko 

zavedanje 

        

Govor         

Poslušanje         

Razumevanje         

Sodelovanje 

staršev 

        

GLAVNO PODROČJE - Vsi kurikuli med glavna področja predšolskega programa uvrščajo 

področje jezika, ki ga imenujejo tudi jezik in sporazumevanje.  

Finski priročnik h kurikulu ne govori o področjih, temveč o glavnih vsebinah in vsebinski 

orientaciji ali vidikih, v smislu različnega odzivanja ali širšega pogleda na pojave in stvari 

(matematični vidik, naravoslovni vidik in drugi). Jezik ni omenjen kot eden od vidikov, saj je 

kot način sporazumevanja in sodelovanja pomemben del vseh vidikov v priročniku in ima 

osrednjo vlogo v vseh učnih, vzgojnih in vsakodnevnih situacijah. 

GLAVNI CILJI - Vsi kurikuli razen finskega kurikula in priročnika imajo določene glavne 

cilje na področju jezika. Cilji na prvi pogled niso enaki, vendar natančnejša preučitev 

kurikulov in priročnikov pokaže, da vsi omenjajo podobne cilje in dejavnosti. Razlike so 
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opazne predvsem pri načinu vpeljave ciljev v vzgojno prakso, pri poudarkih posameznih 

ciljev ter razporedu ciljev in dejavnosti v različna področja in podpodročja. Kadar kurikul ne 

omenja posameznega cilja, ga skoraj zanesljivo omenja priročnik h kurikulu, zato 

razpredelnica kaže prisotnost vseh primerjanih ciljev na področju jezika in opismenjevanja. 

V finskem kurikulu in priročniku je namesto ciljev pri vsakem področju opisano, kako ga 

otroci najlažje osvojijo – kakšne izzive potrebujejo, kakšen način igre in drugo. Priporočila 

temeljijo na vključevanju vseh področij in različnih tem. Integracija in učni proces sta 

pomembnejša od posamezne vsebine. Programa kurikula in priročnika služita le kot 

pripomoček za načrtovanje vzgojiteljev in nista zavezujoča. V opisu jezikovnega področja 

omenjata skoraj vsa priporočila, cilje in dejavnosti, ki so opisani tudi v drugih kurikulih.  

Branje in pisanje, fonološko in fonemsko zavedanje, govor, poslušanje, razumevanje in 

sodelovanje s starši omenjajo vsi kurikuli in priročniki ter ga dopolnjujejo z dodatnimi 

obrazložitvami. Razpredelnice kažejo, kaj je zapisano v angleškem, finskem, novozelandskem 

in slovenskem kurikulu in/ali priročniku. 

BRANJE IN PISANJE 

Otroci:  Anglija Finska Nova 

Zelandija 

Slovenija 

 berejo krajše stavke,     

 razumejo prebrano,     

 pišejo preproste stavke in preberejo zapisano,     

 berejo slikovni material,     

 spoznajo, da zapis omogoča shranjevanje in 

ohranjanje zgodb ter da so zapisi vir informacij, 

    

 imajo dostop do učnega materiala,     

 berejo v skupini, samostojno in z odraslimi.     

FONOLOŠKO IN FONEMSKO ZAVEDANJE 

Otroci:  Anglija Finska Nova 

Zelandija 

Slovenija 

 pridobijo fonetično znanje,     

 spoznajo simbole pisnega jezika in druge simbole, 

ki nosijo pomen, tudi simbole drugih kultur, 

    

 raziskujejo glasove in besede,     

 kot del igre in po lastni motivaciji poskušajo brati 

in pisati, v igri in po lastni motivaciji. 

    

Pri izvajanju dejavnosti na področju opismenjevanja (branje in pisanje ter fonološko in 

fonemsko zavedanje) so očitni različni pristopi kurikulov. V angleškem neposredno nanizajo 

cilje, ki jih otroci osvojijo v predšolskem obdobju in so postavljeni najvišje. Eden od ciljev 
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opredeljuje, da otroci pri petih letih berejo in pišejo preproste stavke. V drugih kurikulih cilji 

predšolskega obdobja ne zajemajo branja in pisanja, govorijo pa o spoznavanju simbolov ter o 

poskusih branja in pisanja. Finski kurikul zagovarja, naj otroci sami poiščejo svojo pot do 

pismenosti, sami raziskujejo simbole in se sami učijo brati in pisati (odrasli pripravijo 

spodbudno učno okolje, vendar otrok ne poučujejo). Na Novi Zelandiji k opismenjevanju 

otrok veliko pripomorejo osebne mape, ki jih otroci izdelujejo ter prebirajo skupaj z 

vzgojitelji in starši. 

GOVOR  

Otroci:  Anglija Finska Nova 

Zelandija 

Slovenija 

 so dejavni govorci in izražajo misli v različnih 

situacijah, 

    

 uporabljajo preteklik, sedanjik in prihodnjik,     

 pripovedujejo,     

 sodelujejo v pogovorih,     

 artikulirajo,     

 si širijo svoj besedni zaklad,     

 poznajo besede iz različnih jezikov,     

 poznajo zgodbe, rime, pesmi,     

 se učijo spoštljivega ter vljudnega sporazumevanja     

 in razvijajo kritično mišljenje (kritično 

obravnavajo vse vire, sprašujejo po pomenu, 

iščejo druge možnosti, izvirne rešitve, znajo 

izraziti nestrinjanje in zagovarjati svoje stališče). 

    

POSLUŠANJE – Poslušanje je omenjeno v vseh kurikulih, finski kurikul pa mu nameni 

daleč največji pomen, saj je poslušanje bistveni del vzgojne prakse.  

 Anglija Finska Nova 

Zelandija 

Slovenija 

Otroci so dejavni poslušalci.     

Otrokom je treba veliko brati in pripovedovati.     

Vzgojitelji so vzor dobrih poslušalcev, ki se odzivajo 

na vprašanja in prošnje otrok. 

    

Otroci poslušajo in slišijo, tudi kadar so zaposleni z 

igro. 

    

Poslušanje je pomemben del pogovora, kjer oba 

sogovornika spremljata misli drug drugega in se učita 

počakati na besedo. 

    

RAZUMEVANJE 

Otroci:  Anglija Finska Nova 

Zelandija 

Slovenija 

 sledijo navodilom,     

 odgovarjajo na vprašanja,     

 sprašujejo,     
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 razvijajo kognitivno in logično mišljenje,     

 rešujejo probleme in miselne izzive,     

 pri dialogu so občutljivi za sogovornika,     

 doživljajo in podoživljajo povedano,     

 pridobivajo znanje o svetu in sebi,     

 razlagajo, opisujejo in delijo znanje.     

SODELOVANJE STARŠEV PRI OPISMENJEVANJU OTROK – Sodelovanje staršev je 

pomemben del učne prakse. Kurikuli sodelovanje s starši omenjajo že pri načelih izvajanja 

predšolskega programa.  

 Anglija Finska Nova 

Zelandija 

Slovenija 

Starši berejo skupaj z otrokom v knjižnih kotičkih, 

berejo v ta namen postavljene bralne stene, vrtci 

spodbujajo družinsko branje s projekti (bralna torbica, 

bralna značka in podobno). 

    

Starši dejavno sodelujejo z otrokom pri prebiranju in 

dopolnjevanju otrokove osebne mape. 
    

Starši dejavno sodelujejo z vzgojitelji pri pripravi in 

evalvaciji individualiziranega programa. 

    

Na področju jezika se pojavljajo tudi cilji, ki niso uvrščeni v primerjalno razpredelnico, 

vendar prispevajo k razvoju jezika v predšolskem obdobju: jezik in igra, nebesedno 

sporazumevanje, razvijanje moralno-etične razsežnosti, spoznavanje in zaščita jezikov, 

spoznavanje mladinske književnosti ter ustvarjalnost in umetniško izražanje na področju 

jezika. 

JEZIK IN IGRA 

Otroci:  Anglija Finska Nova 

Zelandija 

Slovenija 

prek jezika razvijajo igro,     

razvijajo simbolno igro, sodelovalno igro in igro vlog,     

jezik jim služi kot objekt igre.     

NEBESEDNO SPORAZUMEVANJE 

Otroci:  Anglija Finska Nova 

Zelandija 

Slovenija 

se nebesedno sporazumevajo,     

pri sporočanju uporabljajo celotno telo,     

se učijo s posnemanjem.     

Angleški priročnik omenja nebesedno sporazumevanje le pri opisu začetkov sporazumevanja 

najmlajših otrok (0–2 leti). 

RAZVIJANJE MORALNO-ETIČNE RAZSEŽNOSTI 
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Otroci:  Anglija Finska Nova 

Zelandija 

Slovenija 

prepoznajo, izrazijo in ubesedijo svoja čustva,     

se identificirajo prek jezika,     

prek govora razvijajo empatijo, samozavest in 

samospoštovanje. 

    

Govor je del socialnega in čustvenega razvoja.     

Govor je sredstvo za tolažbo, ob katerem otroci 

občutijo varnost. 

    

SPOZNAVANJE IN ZAŠČITA JEZIKOV 

Otroci:  Anglija Finska Nova 

Zelandija 

Slovenija 

se zavedajo obstoja lastnega in drugih jezikov ter 

lastne kulture in drugih kultur, 

    

razvijajo spoštovanje do vseh jezikov,     

razvijajo občutek za skrb in zaščito jezika, 

tradicionalnih simbolov, domače kulture in tujih 

kultur, 

    

doživljajo status jezika države kot državnega  jezika,     

večjezično in večkulturno okolje doživljajo  kot 

prednost. 

    

SPOZNAVANJE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI  

Otroci:  Anglija Finska Nova 

Zelandija 

Slovenija 

spoznavajo temeljna dela mladinske književnosti,     

razvijajo veselje do branja,     

imajo dostop do širokega izbora besedil,     

se vživljajo v pravljični svet.     

Slovenski kurikul in priročnik navajata še veliko ciljev na književnem podpodročju, ki jih v 

drugih kurikulih in priročnikih ni zaslediti. 

USTVARJALNOST IN UMETNIŠKO IZRAŽANJE NA PODROČJU JEZIKA 

Otroci:  Anglija Finska Nova 

Zelandija 

Slovenija 

razvijajo ustvarjalnost in umetniško izražanje,     

spoznavajo različne umetniške zvrsti in se z njimi 

izražajo, 

    

razvijajo domišljijo,     

iščejo ustvarjalne rešitve in zamisli ter razvijajo 

humor, 

    

spoznavajo svet estetike,     

se navdušujejo, razvijajo spontanost in improvizacijo.     

Ugotovitve primerjave po 2. MERILU: Področje jezika: Vsi kurikuli med glavna področja 

predšolskega programa uvrščajo področje jezika, ki ga imenujejo tudi jezik in 

sporazumevanje. Pri vseh je razvidno, da je razumevanje in znanje jezika pogoj za učenje na 

vseh drugih področjih. 
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Kurikuli so podobno naravnani, imajo primerljiv program ter cilje in dejavnosti, razlikujejo pa 

se v razporedu ciljev na bolj ali manj pomembne in v izvedbi kurikula. 

V angleškem kurikulu so jasno določeni cilji za posameznega otroka, ki jih spremljajo z 

ocenjevanjem. Vzgojitelji pripravijo takšne dejavnosti in vzgojno okolje, da vsi otroci 

dosežejo zastavljene cilje. Posebnost angleškega kurikula so najvišje zastavljeni cilji pri 

opismenjevanju. Otroci znajo do petega leta brati in pisati preproste stavke. Kurikul in 

priročnik skoraj ne omenjata razvoja nebesednega sporazumevanja, ki je večkrat omenjeno v 

drugih obravnavanih kurikulih. 

Finski kurikul in priročnik nimata določenih ciljev, temveč kot vrednoto kurikula poudarjata 

integracijo vseh področij, učenje iz izkušenj (ne toliko vodenih dejavnosti), samodejavnost in 

dobro počutje otrok. Pedagoški proces deluje po načelu medosebnega sodelovanja, prek 

katerega se otroci učijo, navdušujejo, iščejo znanje in raziskujejo. Pomemben del odnosa je, 

da otroci sami prispevajo k dialogu in so občutljivi za sogovornike. Otroci se učijo od odraslih 

in vrstnikov. Velik poudarek je na empatiji, igri, ponudbi materialov, pozornemu poslušanju, 

samozavesti otrok in samospoštovanju. Otroci si sami izgrajujejo znanje in razumevanje 

sveta, razvijajo logično in kognitivno mišljenje ter iščejo pot do pismenosti. Vzgojitelji 

pripravljajo dejavnosti, se veselijo sodelovanja z otroki, dokumentirajo otroške izdelke in 

stvaritve ter organizirajo njihove predstavitve. Vzgojitelji se medsebojno podpirajo pri 

profesionalnem razvoju.  

Novozelandski kurikul prav tako kot finski bolj poudarja priporočila za delo kot opredeljuje 

cilje. Poudarja učenje prek odnosa, prek domače kulture in drugih kultur ter lastnega 

zanimanja in raziskovanja otrok, ki ga omogoča bogato vzgojno okolje. Otroci si s 

spoznavanjem samih sebe in odnosov z odraslimi, otroki ter širšo družinsko skupnostjo 

izgrajujejo samopodobo, razumevanje sveta in se učijo. V celoten program je vključeno 

raziskovanje kulturne dediščine, spoznavanje domače in drugih kultur, od koder prihajajo 

otroci, ter prepletanje besed v različnih jezikih, ki bogatijo otroški spoznavni svet. Močno je 

poudarjena tudi skrb za različne jezike in kulture ter njihova zaščita. Vzgojno delo je tesno 

povezano s starši in širšo družinsko skupnostjo, v kateri živijo otroci.  

Slovenski kurikul ima jasno razdeljena področja, cilje in dejavnosti, ki vzgojiteljem pomagajo 

pri organizaciji vzgojno spodbudnega okolja. Kurikul vsebuje veliko priporočil za pripravo 

različnih dejavnosti, ki vodijo k uresničitvi načrtovanih ciljev. Vzgojitelji načrtujejo za 

celotno skupino otrok. V vzgojni praksi je veliko skupinskih dejavnosti, manj pogosto se dela 
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ali načrtuje individualno za posameznega otroka. Posebnost slovenskega kurikula na 

jezikovnem področju je zelo podrobno obdelano podpodročje književne vzgoje in številni 

cilji, ki se nanašajo nanj. 

Vsi kurikuli obravnavajo vsa omenjena področja, ki spodbujajo razvoj pismenosti, vendar 

države kljub temu dosegajo precej različne stopnje pismenosti, kar kažejo rezultati omenjenih 

raziskav. Slovenija in Anglija, ki imata v kurikulih jasno izdelane cilje in dejavnosti, dosegata 

pri raziskavah slabše rezultate kot Finska in Nova Zelandija, ki gradita celoten učni proces na 

odnosu med odraslimi, otroki in vrstniki. V odnosu in spodbudnem ter vključujočem 

vzgojnem okolju otroci dobijo vse informacije za učenje, krepijo svojo empatijo in 

samozavest ter lastno dejavnost pri učenju in raziskovanju. Pomembni elementi vzgojnega 

okolja so individualni pristop, vključevanje kulture in umetnosti v vzgojni proces in visoko 

usposobljeni vzgojitelji, ki sodelujejo med seboj in se dodatno izobražujejo. 

Zanimivo je, da priročnik k angleškem kurikulu Vzgojni vidiki v predšolskem obdobju (2012) 

priporoča učenje po metodi 'učinkovitega učenja', ki je podobna finskemu in 

novozelandskemu konceptu vzgoje ter poudarja odnos med vzgojitelji in otroki, podajanje 

vsebin skozi igro in raziskovanje, razvijanje kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, spodbudno 

učno okolje in upoštevanje individualnosti vsakega otroka. 

Po tem sklepamo, da je za uspešno učenje otrok poleg strokovnega znanja o učnih vsebinah 

(cilji in dejavnosti) potreben predvsem vzgojni proces, ki temelji na dobrem odnosu med 

vzgojitelji in otroki ter individualnem pristopu, ki posameznega otroka motivira in spodbuja 

ter ga vodi pri lastni želji po učenju in raziskovanju. 

3. MERILO: Književne zvrsti 

 priporočena besedila mladinske književnosti ter neknjižni mediji, bralni seznami in 

dostopnost gradiva za otroke v vrtčevskem okolju. 

Razpredelnica št. 5: Primerjava med kurikuli in priročniki kurikulov. Merilo: Književne zvrsti. 

 

 Anglija Finska Nova Zelandija Slovenija 

Književna besedila 

(umetnostna besedila) 
        

Polknjiževna besedila 

(polumetnostna ali 

literarizirana besedila) 

        

Stvarna besedila 

(neumetnostna besedila) 
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Neknjižni mediji (IKT)   -     

Bralni seznami - - -   

Dostopnost književnega 

gradiva  

        

 priporočila samo v priročniku Vzgojni vidiki v predšolskem obdobju (2012). 

Angleški kurikul EYFS (2014) književnosti ne omenja neposredno, zato pa so v priročniku 

Vzgojni vidiki v predšolskem obdobju (2012) obširno opisani predlogi za vključevanje 

književnosti v vrtčevske dejavnosti: dejavno sodelovanje otrok, bralne stene, branje in 

pripovedovanje zgodb in pesmi, obvezen knjižni kotiček v vsaki igralnici, ki je dobro založen 

z gradivom vseh vrst (priporočajo tudi knjižni kotiček, ki je namenjen branju s starši), igre z 

besedami, razumevanje in interpretacija besedil in drugo. Priporočila so razdeljena po starosti 

otrok. Bralni seznami ali priporočene knjige niso omenjene, razen nekaj leposlovnih del za 

ponazoritev dejavnosti z otroki.  

Finski kurikul in priročnik omenjata književnost na splošno, kot pomemben del razvoja jezika 

in umetniške predstavljivosti otrok, ni pa priporočil za posamezne knjige ali bralnih 

seznamov. Pomembno vlogo v vzgojni praksi imajo domišljija, posnemanje, improvizacija, 

pravljični svet, spontana igra, stik z umetniškimi dejavnostmi in ustvarjalnost. Otroci naj bi 

imeli v učnem okolju dovolj didaktičnega in umetniškega materiala, da sami, prek igre 

razvijajo lastno ustvarjalnost in se opismenjujejo. Naloga vzgojiteljev je opremiti otroke z 

znanjem in sredstvi ter jih navduševati in spodbujati, da sami razvijejo motivacijo za učenje in 

ustvarjanje. 

V novozelandskem kurikulu in priročniku je področje jezika eno glavnih področij, saj je 

sporazumevanje pomembno pri vključevanju otrok v družbo in skupnost. Področje jezika je 

tesno povezano s kulturo in večjezičnim okoljem. Sporazumevanje v vrtcih poteka v več 

jezikih. Otroci imajo dostop do širokega izbora besedil v različnih jezikih in pisavah ter 

poslušajo zgodbe v različnih jezikih in iz različnih kultur. Knjige so zelo pomembne pri 

pridobivanju znanja. Vzgojitelji otroke večkrat napotijo, naj v knjigah poiščejo potrebne 

informacije za izvedbo svojega projekta. Sporočanje se prepleta tudi s področjem umetnosti, 

saj ta ponuja številne možnosti za izražanje in ustvarjalnost otrok ter pripovedovanje in 

izmišljanje zgodb. Velik del programa temelji na izmenjavi izkušenj in znanja med vrstniki. 

Nikjer ne navajajo bralnih seznamov, poudarjajo pa neoviran dostop do knjig v vrtcu in 

urejene bralne kotičke. Računalniška pismenost je vrsta opismenjevanja, ki jo razvijajo tako, 

da otroci svoje računalniško znanje, ki ga pridobijo v vrtcu, delijo s svojimi starši in starimi 
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starši in tako kot nova generacija širijo računalniško pismenost v domačem okolju. V 

vzgojnem procesu nastaja otrokova osebna mapa, ki je pomemben vir sporazumevanja med 

vzgojitelji, otroci in starši. Vsi jo redno prebirajo in sooblikujejo, saj predstavlja delo in 

življenje otroka v vrtcu in doma. Pisni vir je torej pomemben del vzgojne prakse in prispeva k 

upoštevanju vseh vrednot kurikula: dobro počutje (osebna mapa daje otroku informacije o 

njegovem delu in kompetencah, ki jih lahko deli z drugimi), pripadnost (vsak otrok ima svojo 

osebno mapo, ki povezuje družinsko in vrtčevsko življenje), sodelovanje (otroci dejavno 

sodelujejo v svojem učenju in raziskovanju ter učenju sovrstnikov), sporazumevanje (prek 

pregledovanja osebnih map) ter raziskovanje (pomemben del vsakega projekta, ki se ga lotijo 

otroci in je opisan v osebni mapi). 

Slovenski kurikul in priročnik najbolj podrobno opisujeta, kako vključiti književnost v 

vzgojni proces. Cilji književnega podpodročja so: otroci se s književno osebo identificirajo ter 

doživljajo književno dogajanje; poslušajo različne literarne zvrsti; razvijajo sposobnost 

miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu in spoznavajo razlike ter podobnosti 

med njimi in drugo. Knjižni kotički, ki vsebujejo raznovrstno ponudbo besedil, so sestavni del 

vzgojnega okolja. V Sloveniji obstaja veliko pobud sodelovanja s starši in spodbujanja branja 

v družinskem okolju ter priporočil za kakovostno izbiro besedil mladinske književnosti 

(seznam za branje kakovostnih mladinskih knjig z oznako ’zlata hruška’ in drugi seznami). 

Priročnik h kurikulu vsebuje bralni seznam za predšolsko obdobje, predlaga pa tudi bralne 

sezname, ki so dostopni v drugih virih. 

Ugotovitve primerjave po 3. MERILU: Književne zvrsti: Področje jezika je v vseh 

kurikulih eno najpomembnejših v predšolskem obdobju in tesno povezano s književnostjo v 

vrtcu. V vseh vrtcih je pomemben neoviran dostop do raznovrstnih besedil vseh književnih 

zvrsti. Poudarjeno je ustno izročilo pripovedovanja zgodb in vzgajanje otrok k temu, da 

postanejo samostojni in navdušeni bralci. Le slovenski kurikul ima jasno opredeljene cilje na 

podpodročju književnosti. Angleški priročnik h kurikulu pri opismenjevanju, predvsem pri 

razvoju branja podrobno opiše dejavnosti, ki vključujejo cilje književnega podpodročja. 

Bralni seznami, razen nekaj priporočenih knjig v slovenskem priročniku h kurikulu, niso 

omenjeni nikjer. Tudi pomembnost kakovostne izbire književnosti za otroke je omenjena le v 

slovenskem kurikulu in priročniku.  

Uporaba medijev IKT in računalniška pismenost sta omenjeni le posredno, pri posameznih 

dejavnostih in kot eden od možnih pripomočkov za opismenjevanje. Uporaba multimedije v 
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vzgojnem okolju se uveljavlja šele v zadnjih desetih letih, kar je povezano s hitrim razvojem 

informacijsko-komunikacijske tehnologije in medmrežja. Obravnavani kurikuli so bili izdani 

pred najmanj sedmimi leti (finski kurikul Temeljni kurikulum za predšolsko vzgojo na 

Finskem leta 2010) in največ enaindvajsetimi leti (novozelandski kurikul Te Whāriki leta 

1996), kar je morda eden od vzrokov, da vloga multimedije ni tako pomembna. 

Izdani kurikuli in priročniki h kurikulom v kronološkem vrstnem redu po letnici 

izdaje: 

 Te Whāriki (1996), 

 Kurikulum za vrtce (1999), 

 Otrok v vrtcu: Priročnik h kurikulu za vrtce (Marjanovič Umek, 2001), 

 Nacionalne kurikularne smernice za predšolsko vzgojo in varstvo (2003), 

 Vzgojno okolje: Dobra praksa v predšolski vzgoji (2004), 

 Temeljni kurikulum za predšolsko vzgojo na Finskem (2010), 

 Vzgojni vidiki v predšolskem obdobju (2012), 

 EYFS (2014), 

 Priročnik za osebno mapo v prvih letih osnovnega izobraževanja (2015). 

 

UGOTOVITVE PRIMERJAVE MED KURIKULI IN PRIROČNIKI NA PODROČJU 

JEZIKA IN PODPODROČJU KNJIŽEVNE VZGOJE PO IZBRANIH TREH 

MERILIH SO: 

Med primerjanimi kurikuli in priročniki ni bistvenih razlik pri ciljih in dejavnostih na 

področju jezika in književnosti. Razlikujejo se pri priporočilih za izvajanje vzgojnega dela v 

praksi. Kurikuli in priročniki vključujejo v svoje programe vse dejavnike, ki vplivajo na 

uspešnost otrok pri opismenjevanju. Poleg razlik med kurikuli so tudi razlike med izvajanji 

kurikulov v praksi. Na to vplivajo različni dejavniki: 

Pomisleki se pojavljajo pri vpeljavi in izvajanju programa kurikula in priročnikov v praksi. V 

vsakem vzgojnem okolju, kjer je zaposlenih več strokovnih delavcev, lahko ugotovimo, da se 

izvedba vzgojnega dela med vzgojitelji razlikuje, čeprav sledijo istemu programu. To ustvarja 

razliko med kurikulom in izvedbenim kurikulom, ki jo lahko zmanjša visoka usposobljenost 

vzgojiteljev, njihove vrednote in prepričanost v vzgojni koncept. Tudi rezultati raziskav 
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navajajo usposobljenost strokovnih delavcev kot pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost 

izobraževanja. Za natančnejšo in verodostojnejšo raziskavo bi morali primerjati tudi programe 

šolanja vzgojiteljev in njihovo nadaljnje usposabljanje na jezikovnem področju. 

Poleg osebnih razlik med strokovnimi delavci obstajajo tudi razlike med različnimi kulturami. 

Pomembne vzgojne vrednote izhajajo iz kulture, zato se tudi izvajanje vzgojnega programa 

kurikula razlikuje od kulture do kulture. Ne glede na program in cilje so v vsaki kulturi in 

vzgoji v ospredju vrednote družbenega okolja. Kurikuli so napisani z namenom spreminjanja 

vzgojne prakse v ustanovah glede na trenutni najboljši vzgojni koncept. Kako sprejemajo ta 

koncept in kako ga izvajajo v praksi, je lahko zelo različno. O tem govori raziskava 

Medkulturna ali večkulturna vzgoja v Evropi in Združenih državah Amerike (Tarozzi, 2012), 

ki je podrobneje opisana v naslednjem poglavju. 

Obstajajo tudi drugačni pogledi na vlogo mednarodnih raziskav v izobraževanju. Raziskave 

PIRLSA in PISE po mnenju nekaterih niso merilo za uspešno vzgojo. Robinson in Aronica v 

knjigi Kreativne šole (2015) ugotavljata, da so sistemi preverjanja znanja posledica državnih 

oblasti, ki želijo imeti v izobraževanju odločilno vlogo, saj je učinkovit izobraževalni sistem 

ključen za državna gospodarstva. Vlada z določanjem standardov in vsebin učnih načrtov ter 

sistematičnim preverjanjem znanja učencev prevzema nadzor nad izobraževalno politiko. 

Tudi rezultati raziskave PISA kažejo, da se v zadnjih petnajstih letih uspešnost učencev 

skorajda ne spreminja, kljub sistematičnemu odpravljanju dejavnikov neuspeha. Preverjanja 

znanja po mnenju avtorjev stopnjujejo tekmovalnost med učenci, učitelji, šolami in 

mednarodno tekmovalnost, kar ustvarja tesnobo in pritisk, ki ne sodita v vzpodbudno vzgojno 

okolje.  

"Gibanje za standardizacijo podpira neposredno poučevanje stvarnih podatkov in veščin ter frontalno 

poučevanje namesto skupinskih dejavnosti. Skeptično je glede ustvarjalnosti, osebnega izražanja ter 

nebesednih, nematematičnih načinov dela in glede učenja z odkrivanjem in domišljijsko igro – tudi v 

predšolskem obdobju" (Robinson in Aronica, 2015, str. 14).  

Na uspešnost učencev vplivajo dejavniki, ki so jih razkrile raziskave, prav tako je upravičena 

skrb glede šolskih standardov in znanja učencev. Vendar raziskave ne upoštevajo vseh 

dejavnikov, ki vplivajo na uspešno šolanje otrok. Za boljše učne dosežke je treba upoštevati 

tudi druge dejavnike.  

Avtorja ugotavljata, da "praktične izkušnje vedno znova dokazujejo, da sta motivacija in pričakovanje 

učencev ključna dejavnika v stopnjevanju njihovih dosežkov, kar je najbolje doseči s kakovostnim 
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poučevanjem, bogatim in uravnovešenim učnim načrtom ter podpornimi, informativnimi sistemi 

ocenjevanja" (prav tam, str. 26).  

Za uspešnejše izobraževanje je treba upoštevati načela, ki uresničujejo bistvene potrebe 

učencev z različnimi sposobnosti in osebnostmi. Tak učni načrt v enaki meri vključuje vsa 

področja in omogoča posamezniku, da poišče svoj potencial, zanimanja in pot do poklica, ki 

mu najbolj ustreza. To omogoča prilagodljiv sistem izobraževanja, ki ponuja različne 

možnosti napredovanja, menjave smeri in področij izobraževanja.  

Avtorja zaključujeta, da je učinkovito izobraževanje osebno prilagojeno in lovi ravnovesje "med 

tradicijo in inovacijo, posameznikom in skupino, teorijo in prakso, notranjim in zunanjim svetom. (...) 

Ni trajne utopije izobraževanja, temveč le nenehno prizadevanje, da bi ustvarili najboljše pogoje za 

resnične ljudi v resničnih skupnostih v nenehno spreminjajočem se svetu" (prav tam, str. 238). 

 

2 PRIMERJAVA KURIKULOV IN PRIROČNIKOV H 

KURIKULOM NA PODPODROČJU MEDKULTURNE 

KNJIŽEVNOSTI 

2.1 Izbor meril za primerjavo kurikulov in priročnikov h kurikulom na 

podpodročju medkulturne književnosti 

 

Družba se v današnjem času srečuje s številnimi spremembami. Globalizacija, ki je posledica 

vedno lažje komunikacije med narodi (k čemur je ogromno prispeval dostop do svetovnega 

spleta) in tudi dostopnejšega prehajanja med celinami (cenejši prevozi, boljše povezave), je v 

življenje skoraj vsakega Zemljana prinesla nove izkušnje s pripadniki drugih kultur. Po svetu 

je vedno več migracijskih gibanj, zato se družbe iz zaprtih monokultur počasi spreminjajo v 

sodobnejše večkulturne organizme. Pojem večkulturnosti ima več pomenov, tudi v literaturi 

zasledimo, da ga avtorji uporabljajo različno: 

 kot oznako za obstoj različnih kultur na istem prostoru (Banks, v Klemenčič in 

Štremfel, 2011; Lukšič-Hacin, 1999),  

 z njim opisujejo odnos in kakovost interakcij med različnimi kulturami v istem 

prostoru, za kar uporabljajo tudi izraze medkulturnost, interkulturalizem in kulturni 

pluralizem (Klemenčič in Štremfel, 2011; Lukšič-Hacin, 1999) ali  
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 kot cilj za »izboljšanje položaja tako avtohtonih kot priseljenskih etničnih manjšin.« 

(Lukšič-Hacin, 1999, str. 7) 

M. Lukšič-Hacin (1999) opozarja tudi na različnost pomena v ciljih akulturacije – kot  

ohranjanja kulture priseljencev ali zagotavljanja enakega (enakopravnega) položaja 

posameznikom, ki prihajajo iz drugačne kulture. Akulturacijo povezujemo tudi z ohranjanjem 

in spreminjanjem identitet, z družbenim položajem priseljencev in njihovih otrok, z jezikom, s 

človeškimi pravicami in kulturo družbe, ki je lahko usmerjena v monokulturnost (ena 

univerzalna kultura) ali večkulturnost (Lukšič-Hacin, 1999). Nekatere kulturne skupine se v 

sodobnem svetu še vedno počutijo stigmatizirane, ne samo zaradi družbeno-ekonomskega 

položaja, temveč tudi zaradi svoje družbeno-kulturne identitete, ki jo čutijo kot drugačno 

(Kymlicka, v Klemenčič in Štremfel, 2011). 

Večkulturna vzgoja si prizadeva uresničevati vrednote večkulturnosti. »(...) Usmerjena (je) v poskus 

spreminjanja mišljenja posameznika v smeri podiranja predsodkov, fiksnih idej, usmerjenosti vase in v 

lastno kulturo, podiranja idealizacij in občudovanja le določenih kultur z namenom vzajemne sprave 

med kulturami« (Mujkanović, 2010, str. 196-197).  

Pogoj zanjo je, da posameznik pozna svojo in druge kulture, prepozna in razume razlike med 

njimi ter se s svojo kulturo identificira, medtem ko druge sprejme (prav tam). Pri doseganju 

teh ciljev pa Mujkanović poudarja pomembnost komunikacije in stika z ljudmi različnih 

kultur. V interakciji z različnimi kulturami se lahko učimo medsebojnega razumevanja, 

izmenjave izkušenj in znanja, sprejemanja različnih mnenj ter soodvisnosti – temu pravi 

medkulturnost (prav tam, str. 197).  

Medkulturna vzgoja, ki jo omenja tudi Resman (2006), je ustvarjanje okolja, v katerem verski, 

kulturni, spolni ali družbeni izvor učencev niso razlog za rasno razlikovanje in kjer se 

upošteva njihovo kulturno različnost. 

Klemenčič in Štremfel (2011, str. 48) ugotavljata, da ena najpogostejših opredelitev teoretikov za 

medkulturno vzgojo »poudarja, da (medkulturna) vzgoja temelji na formalnih in neformalnih 

programih, katerih cilj je promoviranje vzajemnega razumevanja in spoštovanja med člani različnih 

kulturnih skupin.«  

Medkulturno izobraževanje vidita predvsem kot del širšega vzgojnega procesa državljanske 

vzgoje s poudarkom na vrednotah strpnosti in solidarnosti (prav tam). Resman (2006) vidi 

možnost uveljavljanja medkulturne vzgoje v medkulturni šolski skupnosti, ki išče ravnotežje 

med vzgojo za različnost in vzgojo za enakost, in sicer zaradi vseh učencev, ne samo zaradi 
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'drugačnih'. Šola je lahko prostor uvajanja pravičnejših in kulturnejših raznolikosti, k čemur 

pripomore upoštevanje kazalnikov vključujoče kulture v vzgojno-izobraževalnem delu (Lesar, 

2011). Za upoštevanje medkulturnosti je treba spremeniti miselnost ljudi v samem vzgojno-

izobraževalnem procesu, pa tudi na ravni države, ki omogoča neizključujočo politiko 

(Mujkanović, 2010). 

Medkulturna mladinska književnost je novejši pojem v mladinski književnosti, ki se je začel v 

Sloveniji pojavljati po vstopu v Evropsko unijo (Blažić, 2011). V književnosti se srečujemo z 

različnimi identitetami, pogledi, svetovi in s tem vstopamo v medkulturni dialog. 

Medkulturna mladinska književnost s književnimi vsebinami ozavešča in izobražuje ter 

ponuja številne možnosti za dialoškost v medkulturnem kontekstu. Poznavanje in 

razumevanje domače kulture in tujih kultur, sobivanje in vrednote medkulturnosti so del 

medkulturne zavesti, kot jo imenuje Grosmanova (2004, v Blažić, 2011) ali globalne 

kompetence [global competency], kot jo imenujejo v novi raziskavi, ki jo pripravlja PISA 

(Global competency for an inclusive world, 2016). 

Medkulturni dialog ustvarja izobraževalne pogoje, v katerih se otroci in odrasli srečujejo s 

temami in vprašanji, ki jih pripravljajo na dnevno soočanje s povečanimi razlikami v sodobni 

medkulturni družbi in jim dajejo možnost spoznanja, da je medkulturna realnost možna brez 

diskriminacije, izključenosti, nasilja in konfliktov (Blažić, 2011).  

"Živimo v času kulturnega pluralizma, v katerem je toleranca vizija prihodnosti – čeprav se srečujemo z 

diskriminacijo in nestrpnostjo, ju je treba preseči" (Blažić, 2011, str. 184).  

M. M. Blažić (prav tam) pravi, da "poučevanje medkulturne mladinske književnosti pomeni pozitiven 

odnos do svoje in odprtost za druge kulture, pomeni spoštljiv odnos do svoje kulture in do drugih kultur, 

delo z raznolikimi skupinami učencev, kjer je raznolikost vrednota. Sodobni učitelj bo moral poznati 

medkulturno mladinsko književnost, deloval bo v raznolikih skupinah, obvladoval naj bi medkulturne 

izzive s stališča družbe znanja in spodbujal naj bi enake možnosti."  

OECD bo leta 2018 objavila novo raziskavo Medkulturna zavest za vključujoči svet (2016), ki 

raziskuje pripravljenost mladih na življenje v večkulturni družbi in v svetu globalne 

povezanosti. Pri 15-letnikih raziskuje prisotnost vrednot, ki jih potrebuje 'medkulturno 

ozaveščen državljan', kot so odprtost, odgovornost do drugih in spoštovanje. Raziskava 

ugotavlja, koliko teže učenci pripisujejo človeškemu dostojanstvu in kulturni raznovrstnosti. 

Prav tako jemlje pod drobnogled šolski sistem in strategije, ki jih ta uporablja za razvijanje 

medkulturne zavesti. Učitelji so eden ključnih dejavnikov pri tem, zato poskuša ugotoviti, kar 
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je po njihovem pomembno vključiti v učni proces za čim uspešnejše razvijanje medkulturne 

zavesti pri učencih. Raziskovalci sprašujejo tudi učence, v kolikšni meri učitelji vključujejo 

medkulturne vsebine v svoj učni proces in kakšen odnos imajo do otrok iz različnih kulturnih 

in etničnih skupin ter koliko upoštevajo načelo enakosti (prav tam).  

Kurikuli in učni načrti morajo po mnenju M. M. Blažić (2011) na podpodročju medkulturne 

mladinske književnosti vsebovati naslednje cilje in dejavnosti: 

 oblikovanje narodne in državljanske zavesti, spoštovanje in strpnost do drugih jezikov, 

kultur in narodov; 

 razvijanje zmožnosti spoštovanja drugačnega mnenja, osvajanje veščin miroljubnega 

reševanja vprašanj in spoštovanje človekovih pravic; 

 poznavanje medkulturnih literarno-estetskih pojmov, spoznavanje kanonskih besedil 

iz slovenske in svetovne mladinske književnosti; 

 spoznavanje in vrednotenje besedil, v katerih so prvine drugih kultur; 

 razumevanje, analizo in interpretacijo vsebine besedil na poglobljen in ustvarjalen 

način, kot tip recepcijsko-ustvarjalnega pouka, s spodbujanjem dvosmernega dialoga z 

ustvarjalnim branjem in pisanjem; 

 povezovanje tematskih področij z zgodovino, zemljepisom, tujimi jeziki, aktualnim 

dogajanjem in digitalno pismenostjo, ki učencem omogoča poglobljeno razumevanje, 

tudi s pomočjo vizualnih predstavitev. "(...) Učitelj izbira motivno-tematske vsebine 

po načelih aktualnosti, pedagoške vrednosti, postopnosti, usklajenosti z 

bralnimi/pisnimi interesi ter sposobnostmi učencev" (Blažić, 2011, str. 175). 

 Upoštevanje načela dialoškosti medkulturne književne vzgoje – šolsko branje in 

poslušanje medkulturnih književnih besedil in učenčevo "osebno doživetje besedila z 

motivno-tematskimi prvinami medkulturnosti, ki se v interpretaciji ali razčlembi 

besedila srečuje z doživetji drugih učencev ter z učiteljevo interpretacijo in analizo" 

(prav tam). 

 Razvijanje medkulturne zmožnosti učencev s postopno nadgrajenimi didaktičnimi 

pristopi: osnovno/ožje razumevanje in interpretacija besedila (obnova in povzetek 

besedila); širše razumevanje z osebno interpretacijo učencev (poznavanje različnih 

zornih kotov interpretacije); vrednotenje besedila (ubeseditev in utemeljevanje svojega 

mnenja) in vrednotenje besedila na nivoju rabe (govorno izražanje doživetij, 

razumevanje in povezovanje z lastnimi vedenjskimi vzorci). Pri celotnem procesu je 



Dunja Srdarev: ANALIZA KURIKULOV PREDŠOLSKE VZGOJE NA PODROČJU JEZIKA | 93 

 

 

pomembna vloga učiteljev, ki skrbijo za razlago različnih kulturnih vzorcev, za 

izražanje spoštljivosti do drugih kultur ter politično, čustveno in kulturno korektnost. 

Pri srečevanju z medkulturno mladinsko književnostjo v izobraževalnem procesu je treba 

delovati po načelu enakosti, ki je del temeljnih človekovih pravic. M. M. Blažić (2011, str. 

178) izpostavi drugo načelo Listine o temeljnih pravicah Evropske Unije (2000), "ki govori o 

prepovedi diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, narodne pripadnosti ali 

socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega 

mnenja, pripadnosti narodni manjšini, gmotnega stanja, rojstva, invalidnosti, starosti ali 

spolne usmerjenosti. Prepovedano je vsakršno razlikovanje glede na državljanstvo." 

Organizacija OECD je za raziskavo PISE predlagala novo definicijo medkulturne zavesti 

(Global competency for an inclusive world, 2016, str. 4):   

"Medkulturna zavest je zmožnost za kritično analizo globalnih in medkulturnih vprašanj, z 

razumevanjem, kako različnost vpliva na dojemanje sebe in drugih ter različna stališča, kar omogoča 

odprt in strpen dialog, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva. V medkulturnem dialogu vsi 

udeleženci izkazujejo občutljivost, zanimanje in  pripravljenost za sodelovanje z ljudmi iz različnih 

kultur, vsi udeleženci se v dialogu dobro počutijo in imajo možnost izražanja svojega mnenja in misli. 

Različnost je vrednota, dokler upošteva človekovo dostojanstvo. Medkulturna zavest zahteva večplastno 

učenje v procesu izobraževanja za spoštljiv in uspešen odnos z ljudmi iz drugih kultur, ki vključuje tri 

dimenzije: znanje, razumevanje, veščine in vedenje. 

Medkulturna zavest ima jasne in praktične cilje. Medkulturno ozaveščen človek združuje svoje znanje, 

razumevanje, veščine in vedenje za sodelovanje z drugimi pri reševanju pomembnih globalnih vprašanj 

in za izboljšanje skupne blaginje sedanjih in prihodnjih generacij. Otroci, ki razvijejo medkulturno 

zavest, so bolje opremljeni, da s svojimi odločitvami in vedenjem pripomorejo k izgrajevanju bolj 

pravične, mirne, vključujoče in trajnostne družbe." 

 

Slika št. 20: Razsežnosti medkulturne zavesti 

(prirejeno po Global competency for an inclusive world, 2016, str. 6). 
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Strategije, ki pomembno vplivajo na razvijanje medkulturne zavesti v povezavi z 

medkulturno književnostjo v predšolskem obdobju: 

 oblikovanje narodne in državljanske zavesti, spoznavanje drugih jezikov, kultur in 

narodov; 

 razvijanje zmožnosti spoštovanja drugačnega mnenja, osvajanje veščin miroljubnega 

reševanja vprašanj in spoštovanje človekovih pravic; 

 razvijanje medkulturne zavesti; 

 spoznavanje besedil svetovne mladinske književnosti in neposreden dostop do njih; 

 spoznavanje in vrednotenje besedil, ki vsebujejo prvine drugih kultur; 

 povezovanje tematskih sklopov z različnih področij z aktualnim dogajanjem in 

digitalno pismenostjo, ki otrokom omogoča razumevanje, tudi s pomočjo vizualnih 

predstavitev. Izbira motivno-tematske vsebine po načelih pedagoške vrednosti, 

postopnosti in aktualnosti; usklajenost z zanimanji ter zmožnostmi otrok. 

 Upoštevanje načela dialoškosti medkulturne književne vzgoje – branje in poslušanje 

medkulturnih književnih besedil in osebno doživetje besedila z motivno-tematskimi 
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prvinami medkulturnosti, ki jih lahko interpretiramo na različne načine (gledališče, 

igra, slikovni material, likovno ustvarjanje ...). 

 Kakovostno izobraževanje in usposobljenost vzgojiteljev na področju mladinske 

književnosti in medkulturne vzgoje. Vzgojitelji pri svojem delu in z vedenjem izražajo 

medkulturno zavest in prepoznavajo kakovostna besedila svetovne mladinske 

književnosti ter jih vključujejo v delo s cilji na področju medkulturnosti.  

 Upoštevanje načela enakosti v celotnem vzgojnem procesu.  

 

KURIKULE IN PRIROČNIKE H KURIKULOM ŠTIRIH DRŽAV BOMO NA 

PODPODROČJU MEDKULTURNE KNJIŽEVNOSTI PRIMERJALI PO 

NASLEDNJIH MERILIH: 

1. Glavni cilji in dejavnosti za podpodročje medkulturne književnosti: branje in poslušanje 

v različnih jezikih, obravnava književnih besedil z vidika medkulturnosti in vključevanje 

tujih jezikov v vzgojno prakso. Kurikul vsebuje načelo enakosti. 

2. Književna besedila iz svetovne književnosti: Književna dela svetovne književnosti in 

druga gradiva iz tujih kultur v jeziku države so del vzgojne prakse in dostopna otrokom. 

Kurikul vsebuje bralne sezname z deli svetovne književnosti. Dostopnost do književnega 

in neknjižnega gradiva v različnih jezikih. 

3. Medkulturno ozaveščanje: Vzgojno delo v kulturno mešanih skupinah otrok, odprtost do 

ljudi iz drugih kultur, spoštovanje različnosti drugih kultur. Razvijanje kritičnega 

mišljenja; razumevanja sveta; globalna miselnost in odgovornost. Spoznavanje različnih 

kultur in medkulturno ozaveščanje. 

 

2.2 Primerjava kurikulov in priročnikov h kurikulom na podpodročju 

medkulturne književnosti po izbranih merilih 

 

1. MERILO: Glavni cilji in dejavnosti na podpodročju medkulturne književnosti 

Glavni cilji za podpodročje medkulturne književnosti, dejavnosti na tem podpodročju, kot 

so branje in poslušanje v različnih jezikih ter obravnava književnih besedil z vidika 
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medkulturnosti (spoznavanje kultur, rahljanje stereotipov ...). Vključevanje tujih jezikov v 

vzgojno prakso: dvojezičnost, vključevanje maternih jezikov otrok, ki obiskujejo skupino, in 

učenje tujih jezikov. Kurikul vsebuje načelo enakosti: prepoved diskriminacije na podlagi 

spola, rase, barve kože, narodne pripadnosti ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, 

jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodni manjšini, 

državljanstva, gmotnega stanja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. 

Razpredelnica št. 6: Primerjava med kurikuli in priročniki kurikulov. Merilo: Glavni cilji in dejavnosti na 

podpodročju medkulturne književnosti. 

 

 Anglija Finska Nova Zelandija Slovenija 

Glavni cilji na podpodročju 

medkulturne književnosti 

- -     

Branje in poslušanje v različnih 

jezikih 

      - 

Vključevanje tujih jezikov v 

vzgojno prakso 

        

Obravnava književnih besedil z 

vidika medkulturnosti 

  -     

Kurikul vsebuje načelo 

enakosti 

        

GLAVNI CILJI NA PODPODROČJU MEDKULTURNE KNJIŽEVNOSTI - V prvi 

kategoriji smo preverili, ali so med glavnimi cilji vseh področij kurikula tudi cilji, ki se 

nanašajo na podpodročje medkulturne književnosti. V finskem kurikulu, ki nima določenih 

ciljev, smo iskali priporočila, ki se nanašajo na medkulturno književnost.  

Cilje na podpodročju medkulturne književnosti vsebujeta  kurikula in priročnika Nove 

Zelandije in Slovenije, kurikula in priročnika drugih dveh držav pa ne. 

Koncept vzgoje novozelandskega kurikula Te Whāriki (1996) je učenje v medkulturnem 

okolju, zato se tudi veliko ciljev nanaša na medkulturnost in medkulturno književnost.  

Pri vrednoti sporazumevanje imajo vsi štirje cilji prvine, ki se nanašajo na medkulturno 

književnost: 

1. Otroci pri razvijanju nebesednega sporazumevanja spoznavajo načine sporazumevanja, ki 

jih okolje razume in poleg drugih dejavnosti vključujejo tudi plesno-gibalne igre v 

različnih jezikih.  

2. Otroci pri razvoju govora pridobivajo spoštovanje do svojega in drugih jezikov. V vrtcu 

imajo dostop do širokega izbora besedil v različnih jezikih in pisavah. Besede in fraze iz 

maorskega jezika so spontano vključene v vzgojni program. 
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3. Otroci spoznavajo izbrane zgodbe in književnost, ki je cenjena v njihovem kulturnem in 

bivanjskem okolju. Sami pregledujejo knjige in slikovni material v različnih jezikih ter 

spoznavajo, da zapis besed in simbolov omogoča ohranjanje zgodb in informacij ter da 

lahko prek zgodb odkrivajo nove svetove. 

4. Četrti cilj se nanaša na odkrivanje in razvijanje različnih načinov ustvarjalnosti in 

umetniškega izražanja ter spoznavanje umetnosti v različnih kulturah. 

Ob vsakem od štirih ciljev so vprašanja za refleksijo učnega procesa. Tu je nekaj vprašanj, ki 

se nanašajo na jezik, književnost ali medkulturno vzgojo: Kako sta v program vključena 

maorski jezik in maorska umetnost? Kolikokrat odrasli v pogovoru z otroki uporabljajo 

besede iz otrokovega maternega jezika? Kolikokrat lahko otroci poslušajo zgodbe, pesmi in 

pripovedi? Kako se zgodbe in pesmi dotikajo kulturnega okolja otrok? Kolikokrat otrokom 

beremo pravljice v jeziku okrožja? V kolikšni meri je kulturno ozadje otrok prisotno v 

vzgojnem okolju pri umetnosti, književnosti ali jeziku? 

Vrednota sodelovanja vključuje razvijanje medkulturne zavesti in v ciljih vsebuje načelo 

enakosti: Vse večje zavedanje otrok o domači kulturi in drugih kulturah bogati družbeni, 

kulturni in intelektualni svet otrok. Otroci so sposobni sprejemati informacije in izražati svoje 

misli in čustva v različnih kulturnih in družbenih kontekstih. Vsi otroci imajo enake 

priložnosti za učenje, doprinos vsakega otroka je enako vrednoten. 

Tudi v več priročnikih so navedeni cilji za podpodročje medkulturne književnosti. Pomemben 

cilj opismenjevanja je, da otroci sprejemajo dvo- ali večjezično okolje kot bogatenje svojega 

znanja in razvoja, da čutijo spoštovanje do vseh jezikov in kultur ter da sproščeno in 

samozavestno uporabljajo svoj materni jezik v različnih okoljih. Priročnik Dvokulturno okolje 

opisuje koncept dvokulturnega vzgojnega okolja, ki združuje maorski način učenja z 

zahodnim načinom, ki ga uporabljajo na Novi Zelandiji. 

Cilji medkulturnosti v slovenskem Kurikulu za vrtce (1999), ki so vključeni v področje družbe 

in jezika: 

Družba – Globalni cilji govorijo o spoznavanju sebe, svoje kulture, tradicije, drugih ljudi in 

širšega družbenega okolja. Omenjajo še razvijanje občutljivosti za etično dimenzijo, 

doživljanje vrtca kot okolja sprejemanja in vključevanja vseh kultur, spoznavanje družbenih 

sprememb skozi čas in zgodovino ter seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. 
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Globalni cilji na področju jezika vključujejo zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter 

domače in drugih kultur ter doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika 

(spoznavanje drugih državnih jezikov in oblikovanje lastne identitete in kulture ob 

slovenskem jeziku).  

BRANJE IN POSLUŠANJE V RAZLIČNIH JEZIKIH – merilo preverja, ali kurikuli in 

priročniki v svoje programe vključujejo dejavnosti, kjer odrasli berejo in pripovedujejo 

otrokom v več različnih jezikih z namenom spoznavanja, da obstaja več različnih jezikov in 

kultur. Takšne dejavnosti predlagajo angleški, finski in novozelandski kurikul. V slovenskem 

kurikulu nismo našli priporočil za branje in poslušanje v različnih jezikih. 

V angleškem in finskem kurikulu te dejavnosti priporočajo predvsem v skupinah, v katerih so 

otroci iz različnih kulturnih okolij. 

Angleški EYFS (2014) priporoča naslednje: ponudbo dvojezičnih knjig, po možnosti branje 

zgodb v obeh jezikih. Tujejezične knjige nudijo tudi priložnost za spoznavanje različnih 

pisav. Petje otroških pesmi, bibarij, uspavank in prosto pripovedovanje zgodb v različnih 

jezikih, ki jih otroci poznajo iz domačega okolja. Otroke, katerih materni jezik ni angleščina, 

naj dejavno vključijo v dejavnosti, kjer se lahko izražajo in poslušajo drug drugega (recitacija 

ali petje pesmi, pripovedovanje). K sodelovanju naj povabijo tudi tujejezične starše, ki se 

lahko vključijo v dejavnosti in se čutijo sprejete in spoštovane. Povabijo naj umetnike in 

pravljičarje različnih kultur, ki nastopijo pred otroki, ti pa dobijo izkušnji uživanja v predstavi 

ter spoznavanja različnih kultur.  

Finski kurikul kot glavni didaktični pripomoček za vključevanje tujejezičnih otrok priporoča 

branje pripovedi, pravljic ali zgodb tujih kultur, od koder prihajajo otroci. Ti naj se zavedajo 

svoje kulture in tradicije in se ju naučijo ceniti in spoštovati. Eden boljših načinov za uspešno 

medkulturno vzgojo in predajo kulturne dediščine je stik otrok z odraslimi, ki so dvojezični, 

dvokulturni, samozavestni in uspešno integrirani v družbo. Tako spoznajo različne kulture 

(domačo in tuje) in se naučijo ceniti njihovo dediščino . 

Novozelanski kurikul vključuje v vsakdanjo vzgojno prakso branje in poslušanje v različnih 

jezikih, prav tako skrb in zaščito vseh jezikov ter tradicionalnih simbolov domače in tujih 

kultur. Poleg igrivega raziskovanja jezika okolja uporabljajo tudi igro z besednimi ter pisnimi 

in govornimi značilnostmi tujih jezikov. 
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VKLJUČEVANJE TUJIH JEZIKOV V VZGOJNO PRAKSO – kategorija zajema 

dvojezični program v vrtcih, vključevanje maternih jezikov otrok, ki obiskujejo skupino, v 

vsakodnevene dejavnosti in učenje tujih jezikov. 

Dvojezični vrtci – Finska in Nova Zelandija sta dvojezični državi in imata na narodnostno 

mešanih območjih veliko dvojezičnih vrtcev. V Sloveniji in na Finskem so dvojezični vrtci 

pogosti na območjih, kjer živijo avtohtone manjšine (Romi na Slovenskem, ljudstvo Sami na 

Finskem ...). V angleškem kurikulu ne omenjajo dvojezičnih vrtcev. 

Angleški, finski in novozelandski kurikul poudarjajo vključevanje maternih jezikov otrok, 

ki obiskujejo skupino, v vzgojno prakso, da se otroci lažje vključijo v vrtec in se počutijo 

sprejeti. 

V kurikulu EYFS (2014) posebno poudarjajo delo z otroki, katerih materni jezik ni angleščina. 

Vzgojitelji tujejezičnim otrokom omogočajo igro in učenje v maternem jeziku ter spodbujajo 

govorni razvoj v domačem okolju. Starši povejo, katere jezike govorijo v domačem okolju in 

v katerem jeziku se otroci najraje izražajo. V vrtcu spodbujajo uporabo besed iz maternega 

jezika in sprotno prevajanje, izdelujejo plakate s pozdravi ali besedami v različnih jezikih, s 

posameznim otrokom izdelajo knjigo z ilustracijami ali fotografijami otrokom znanih oseb, 

krajev in predmetov. Predvsem v prvih letih obiskovanja programa ponudijo otrokom veliko 

priložnosti, da se dobro naučijo angleškega jezika. Otroci pri poslušanju in učenju tujega 

jezika začnejo prepoznavati, da je večjezičnost koristna veščina.  

Na Finskem vsaka vzgojno-varstvena ustanova napiše svoj območni kurikul glede na stanje in 

zahteve okolja. Če v vrtec sprejmejo tujejezične otroke, so tudi cilji v kurikulu prirejeni 

strategijam dvojezičnosti in večkulturnosti. Vrtec otroke podpira pri vključevanju v finsko 

družbo, omogoči jim uporabo maternega jezika in učenje finščine. Otroci z možnostjo 

sporazumevanja pridobivajo na dobrem počutju in samozavesti. Zelo pomembno je, da imajo 

priložnost za igro, ki vključuje veliko možnosti za izražanje njihovega načina razmišljanja in 

njihovih misli. Priporočljivo je, da so elementi obeh kultur prisotni v vsakodnevnih 

dejavnostih in v vzgojnem okolju, zato da se lahko vsi otroci poistovetijo z obema kulturama. 

Učenje tujih jezikov pomeni poučevanje jezika z namenom pridobivanja znanja tujega 

jezika. Nekateri vrtci uporabljajo samo tuj jezik ali pa se odločijo za uporabo dveh ali več 

jezikov. Vrtce, kjer se otroci učijo tujega jezika, omenjata finski in novozelandski kurikul. 
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Namen večjezičnih vrtcev na Finskem je, da pri otrocih vzbudijo zanimanje za 

sporazumevanje v različnih jezikih in jim dajo priložnost za bivanje v večkulturnem okolju. 

Po končanem predšolskem obdobju se znajo otroci sporazumevati v naučenih jezikih in lahko 

v njih nadaljujejo šolanje. Finski otroci, ki ne prihajajo iz večjezičnih družin, se tujega jezika 

ne učijo pred tretjim letom oziroma preden imajo utrjene osnove maternega jezika. Vrtec, ki 

uporablja samo tuj jezik, prepušča odgovornost za učenje maternega jezika staršem. 

Novozelanski kurikul vsebuje vse tri postavke: dvojezičnost, vključevanje maternih jezikov 

otrok, ki obiskujejo skupino, v vsakodnevni program in učenje tujih jezikov. Nekateri vrtci 

imajo dvokulturno okolje – v zahodni način izobraževanja vnašajo kulturo maorskega sveta. 

Maorski otroci namreč živijo razpeti med maorskim svetom in širšo družbo. V kurikul so 

vnesli maorska načela, vrednote, način življenja ter razmišljanja in oblikovali vzgojni 

program skladno z vrednotami, kot so spoštovanje domače kulture in tujih kultur, spoštovanje 

različnih mnenj, učenje več jezikov in pomembnost upoštevanja konteksta v medsebojnih 

odnosih. Ta pripomore k boljšim učnim rezultatom, uspešnemu sobivanju več kultur in k 

prepoznavnosti vsakega posameznika kot enakovrednega člana družbe, ki se lahko poistoveti 

s kulturo, ki mu je najbližje, in s kulturo, v kateri biva (Kei Tua o te Pae: Bicultural 

Assessment, 2004). 

OBRAVNAVA KNJIŽEVNIH BESEDIL Z VIDIKA MEDKULTURNOSTI – v tej 

kategoriji smo v kurikulih in priročnikih iskali dejavnosti, pri katerih otroci prek književnih 

besedil spoznavajo različne kulture. Književne interpretacije besedil pomagajo tudi pri 

rahljanju stereotipov o različnih kulturah. Finski kurikul in priročnik ne omenjata dejavnosti, 

ki bi bile neposredno povezane s književnim besedilom in medkulturnostjo. Drugi kurikuli in 

priročniki pa priporočajo naslednje dejavnosti:  

Angleški priročnik govori o tem, da imajo otroci na voljo knjige in druge stvari, ki so značilne 

za določeno kulturo. Vzgojitelji jih prek lutk, knjig in pripomočkov učijo spoštovanja in 

razumevanja drugih kultur ter rušijo negativne stereotipe. Kadar otroke poučujejo o drugih 

kulturah, uporabljajo sodobne fotografije in zgodbe, ki ne ustvarjajo stereotipov in napačnih 

predstav. Otroke spodbujajo, da govorijo o svojem domu in okolici ter se zanimajo za zgodbe 

drugih otrok. Od doma lahko prinesejo predmete ali fotografije svoje družine. Igrače, lutke in 

zgodbe vsebujejo tudi temnopolte junake, gibalno ovirane kralje in kraljice, družine 

istospolnih partnerjev, zdravstvene tehnike, gasilke in podobno.  
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Novozelandski kurikul in priročnik večkrat omenjata dejavnosti, pri katerih se otroci prek 

književnega gradiva učijo o drugih kulturah in s tem razvijajo pozitiven odnos do vseh kultur 

in večkulturnega okolja. 

Slovenski kurikul priporoča razvijanje sposobnosti domišljijskega sooblikovanja in 

doživljanja literarnega sveta (predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora). 

Priročnik dopolnjuje, da je treba izbrati besedila, ki so čimbolj raznovrstna in otrokom 

omogočati spoznavanje tujih in neznanih svetov ter izkušnje in spoznanja o različnosti sveta. 

Otroci lahko sodelujejo v pogovorih o političnih in etičnih vprašanjih, predsodkih in 

stereotipih. Otroci se vživljajo v položaj drugih ljudi na osnovi stikov z vrstniki, ki izhajajo iz 

drugih krajev in dežel, s pomočjo knjig, televizije in drugih medijev. Knjižni kotički so 

opremljeni tudi s knjigami, po katerih se seznanjajo z razlikami med ljudmi, medkulturnimi 

razlikami in zgodovinskimi spremembami. 

KURIKULUM VSEBUJE NAČELO ENAKOSTI. Vsi kurikuli in priročniki vključujejo 

načelo enakosti, ki se nanaša na celoten učni program in ga upoštevajo pri vseh otrocih, v 

celotni vzgojni praksi. Načelo nediskriminatorne prakse in enakih priložnosti je posebno 

pomembno za zagotavljanje podpore vsakemu otroku pri vključevanju v vzgojno okolje. 

Upoštevajo ga tako strokovni delavci kot tudi otroci, ki obiskujejo vrtec. 

Ugotovitve primerjave po 1. MERILU: Glavni cilji in dejavnosti na podpodročju 

medkulturne književnosti: 

 Glavni cilji z medkulturnimi prvinami so zapisani v novozelandskem in slovenskem 

kurikulu, v angleškem in finskem pa ne. Kljub temu vsi kurikuli in priročniki v svoj 

program vključujejo vrednote medkulturnosti. 

 Dejavnosti branja in poslušanja v tujem jeziku priporočata finski in angleški kurikul, in 

sicer za skupine, ki jih obiskujejo tujejezični otroci. Slovenski kurikul teh dejavnosti ne 

omenja. Na Novi Zelandiji je večjezičnost v predšolskih ustanovah del vsakodnevne 

vzgojne prakse. 

 Vključevanje tujih jezikov v predšolsko vzgojno prakso, kot ga opisujejo kurikuli in 

priročniki, poteka na tri načine:  

 Kot dvojezični program vrtca, kar je stalna praksa na Finskem in Novi Zelandiji, ki 

imata tudi več uradnih jezikov. V Sloveniji so dvojezični vrtci del narodnostno 



102 | Dunja Srdarev: ANALIZA KURIKULOV PREDŠOLSKE VZGOJE NA PODROČJU JEZIKA 

 

mešanih področij, kjer živijo avtohtone manjšine. Anglija dvojezičnih vrtcev na 

omenja. 

 Vključevanje maternih jezikov tujejezičnih otrok, ki obiskujejo skupino. To je 

spontana uporaba tujih besed in prevajanje tujejezičnim otrokom, da se lažje vključijo 

v vzgojni proces, kar omenjajo vsi kurikuli razen slovenskega. 

 Učenje tujih jezikov pomeni poučevanje jezika z namenom pridobivanja znanja tujega 

jezika. Vrtce, kjer se otroci učijo tujega jezika, omenjata finski in novozelandski 

kurikul. 

 Dejavnosti z obravnavo književnih besedil z vidika medkulturnosti priporočajo vsi 

kurikuli razen finskega, ki ne omenja dejavnosti, ki bi bile neposredno povezane s 

književnimi besedili in medkulturno vzgojo. Drugi kurikuli priporočajo uporabo 

književnih besedil, po katerih otroci spoznajo druge kulture, se izognejo ustvarjanju 

stereotipov o drugih kulturah in razvijejo medkulturno zavest.  

2. MERILO: Književna besedila svetovne književnosti 

Književna dela svetovne književnosti in druga gradiva iz tujih kultur v jeziku države so 

del vzgojne prakse in dostopna otrokom. Kurikuli in priročniki vsebujejo bralne sezname 

z deli svetovne književnosti. Dostopnost književnega in neknjižnega gradiva v različnih 

jezikih. 

Razpredelnica št. 7: Primerjava med kurikuli in priročniki kurikulov. Merilo: književna besedila svetovne 

književnosti. 

 

 Anglija Finska Nova Zelandija Slovenija 

 Književna dela svetovne 

književnosti in druga gradiva 

iz tujih kultur so del vzgojne 

prakse in dostopna otrokom. 

  -     

 Bralni seznami z deli 

svetovne književnosti. 

- - -   

 Dostopnost književnega in 

neknjižnega gradiva v 

različnih jezikih. 

  -   - 

Vsi kurikuli omenjajo, da so književna dela svetovne književnosti in druga gradiva iz 

tujih kultur del vzgojne prakse in dostopna otrokom. Finski kurikul priporočila ne omenja 

dobesedno, vendar je v opisih vzgojnega dela mogoče razbrati, da je književnost pomemben 

del vzgojne prakse. 
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Predlagani bralni seznam je naveden samo v slovenskem priročniku h kurikulu in vsebuje le 

dela slovenskih avtorjev, omenja pa tudi dve knjigi pravljic, ki sta jih sicer zbrala in uredila 

slovenska avtorja, vsebujeta pa pravljice iz svetovne književnosti:  

 Zbirka tujih pravljic: Brenkova, K. (ur.): Mamka Bršljanka: pravljice s celega sveta 

(1979)  

 Zbirka svetovnih pravljic: Grafenauer, N. (ur.): Zvezdna ladja: stoletje pravljic 

svetovnih pisateljev (1997) 

Dostopnost književnega in neknjižnega gradiva v različnih jezikih priporočata le angleški 

in novozelandski kurikul. 

Ugotovitve primerjave po 2. MERILU: Književna besedila iz svetovne književnosti: Vsi 

kurikuli razen finskega omenjajo, da so književna dela svetovne književnosti in druga gradiva 

iz tujih kultur v jeziku države del vzgojne prakse in dostopna otrokom. Slovenski priročnik h 

kurikulu je edini, ki predlaga bralni seznam, vendar ta vsebuje le dve književni deli, ki 

vsebujeta zbrane pravljice iz svetovne književnosti. Dostopnost književnega in neknjižnega 

gradiva v različnih jezikih priporočata le angleški in novozelandski kurikul. 

3. MERILO: Medkulturno ozaveščanje 

Vzgojno delo v kulturno mešanih skupinah otrok, odprtost do ljudi iz drugih kultur, 

spoštovanje različnosti drugih kultur; razvijanje kritičnega mišljenja, razumevanja 

sveta, globalna miselnost in odgovornost; spoznavanje različnih kultur (domače, tuje in 

skupne) in medkulturno ozaveščanje.  

Razpredelnica št. 8: Primerjava med kurikuli in priročniki kurikulov. Merilo: Medkulturno ozaveščanje. 

 

 Anglija Finska Nova 

Zelandija 

Slovenija 

 Vzgojno delo v kulturno 

mešanih skupinah otrok, 

odprtost do ljudi iz drugih 

kultur, spoštovanje različnosti 

drugih kultur. 

        

 Kritično mišljenje, razumevanje 

sveta, globalna miselnost in 

odgovornost. 

        

 Spoznavanje različnih kultur, 

medkulturno ozaveščanje. 
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Privzgajanje medkulturne zavesti presega podpodročje medkulturne književnosti in se v vseh 

kurikulih pojavlja med načeli, cilji in različnimi področji kurikula. Poleg jezikovnega 

predvsem na področju družbe in v povezavi z istovetnostjo.  

Pri medkulturnem ozaveščanju imajo največjo vlogo odrasli. Angleški priročnik opozarja, naj 

so vzgojitelji pozitivno naravnani do otrok, ki prihajajo iz različnih kultur. Različnost med 

kulturami naj sprejemajo kot prednost in bogatenje svojega okolja. Otroci se nestrpnosti 

naučijo od odraslih. Vsak otrok naj bo sprejet kot enakovreden in dobrodošel del skupine. 

Prav tako pomembnost vzgojiteljeve vloge poudarja slovenski priročnik h kurikulu Otrok v 

vrtcu (Marjanovič Umek, 2001), ki kontekst medkulturne vzgoje zajema širše in pravi, da 

demokratizacija ni stvar samo teme ali projekta, je mnogo daljši proces, kjer je 

najpomembnejši zgled odraslih, ki s svojim vedenjem, strpnostjo, vključevanjem in 

spoštovanjem drugačnosti živijo te vrednote ter jih vpletajo v vse dejavnosti in vsakdanje 

življenje vrtca. Za vzgajanje stališč je potrebno dolgotrajno delo, v katerega je smiselno 

vključevati tudi družine otrok, sodelovati z bližnjo in širšo okolico, kritično vrednotiti medije, 

imeti širok pogled na vsebino in medkulturne vrednote interdisciplinarno vpletati v vsa 

področja programa. Za takšno delovanje so zelo pomembni stališče in zavzetost strokovnih 

delavcev, temeljita in sistematična priprava ter smiselne in strokovne medpodročne povezave 

(Marjanovič Umek, 2001). 

Angleški priročnik kot primerno dejavnost za spoznavanje drugih kultur predlaga iskanje 

podobnosti med različnimi verami, kulturami in praznovanji (Development Matters in the 

Early Years Foundation Stage, 2012). 

V finskem kurikulu je predstavljen koncept vzgoje, ki se imenuje filozofija kulture [cultural 

philosophy] in pri otrocih razvija zmožnost filozofskega razmišljanja. Vzgojitelji otroke 

poslušajo, ko se jim porajajo filozofska vprašanja o življenju. Omogočijo jim, da pridobivajo 

znanje prek spoznavanja različnih pogledov na življenje – tako svojih kot vrstnikovih, do 

širših družbenih in kulturnih pogledov. Otrokom omogočijo razumevanje njihovega ožjega 

življenjskega okolja in vpliva, ki ga imajo nanj, kot tudi širšega okolja. Privzgajajo jim 

pozitivno naravnanost, skrb in zaščito za okolje (National Core Curriculum for Basic 

Education, 2014). 

Strokovni delavci so pozorni na vlogo kulture v učnem okolju, je zapisano v kurikulu Nove 

Zelandije. Kulture, iz katerih izhajajo vzgojitelji, otroci ali sovrstniki, vplivajo na način 

sporazumevanja in učenja. Otroci razvijajo tudi kritično mišljenje in ustvarjalnost (kritično 
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obravnavo vidnih, pisnih in govornih virov) ter zmožnost izražanja nestrinjanja in 

zagovarjanja svojega mnenja (Te Whāriki, 1996). 

Ugotovitve primerjave po 3. MERILU: Medkulturno ozaveščanje: Medkulturna vzgoja se 

v vseh kurikulih pojavlja med načeli, cilji in različnimi področji kurikula. Lahko bi jo označili 

kot medpodročno dejavnost, ki se prepleta skozi vsa področja in je del splošne vzgojne prakse 

vrtcev. Vsi kurikuli vključujejo medkulturno ozaveščanje tudi s pomočjo dejavnosti iz 

podpodročja medkulturne književnosti. 

 

UGOTOVITVE PRIMERJAVE MED KURIKULI IN PRIROČNIKI NA 

PODPODROČJU MEDKULTURNE KNJIŽEVNOSTI PO IZBRANIH TREH 

MERILIH: 

 Medkulturnost in medkulturna književnost se pojavljata v vseh kurikulih in priročnikih, 

vendar ne kot samostojno področje. Največkrat na področjih jezika in družbe, med načeli 

kurikulov in priporočilih za delo z otroki iz tujih kultur. 

 Novozelandski kurikul med vsemi kurikuli najbolj poudarja medkulturno vzgojo. Otroci 

skozi celoten program kurikula razvijajo medkulturno zavest in se učijo živeti v 

vključujoči večkulturni družbi, ki ščiti domačo kulturo, tujo kulturo in jezik. 

 Finski kurikul nima določenih ciljev in dejavnosti na različnih področjih, zato rezultati 

kažejo, da ne vključuje toliko medkulturnih vsebin kot drugi kurikuli. Kljub vsemu pa je 

iz kurikula in priročnika mogoče razbrati, da spodbujata vzgojo v večkulturnem okolju in 

razvoj medkulturne zavesti pri otrocih v enaki meri kot kurikuli in priročniki drugih držav. 

Skladno z načeli in cilji medkulturne vzgoje bi morali biti vrtci v vseh državah zgled 

vsevključujoče in strpne vzgojne prakse, kjer otroci živijo v večkulturnem okolju, se naučijo 

ceniti in spoštovati domačo in tuje kulture ter ne poznajo stereotipov. Kot že večkrat 

omenjeno, je pri privzgajanju vrednot bistven neposreden zgled strokovnih delavcev in tudi 

sistem vrtca. Otroci, ki v vrtcu izkusijo upoštevanje načela enakosti in se imajo priložnost 

učiti od medkulturno ozaveščenih odraslih oseb, bodo lahko tudi sami ponotranjili 

medkulturne vrednote. Neposreden stik z današnjo vzgojno prakso ne pokaže takega stanja.  

Do podobnih ugotovitev je prišel Tarozzi (2012), ki je preučeval strategije različnih držav 

članic EU pri integraciji otrok migrantov v javno šolo in jih primerjal s prevladujočim 
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modelom v ZDA. Tarozzi (2012) v članku Medkulturna ali večkulturna vzgoja v Evropi in 

Združenih državah Amerike [Intercultural or multicultural education in Europe and the United 

States], ki povzema širšo raziskavo, ugotavlja, da obstaja na področju medkulturne vzgoje 

velika razlika med uradnimi smernicami EU in izvedbeno prakso šol v različnih državah EU.  

Evropa se v zadnjih desetletjih srečuje s porastom otrok priseljencev v javnem šolstvu. 

Osrednja strategija EU za integracijo otrok v novo kulturo je medkulturna vzgoja. Po navedbi 

omrežja Eurydice (2004; v Tarozzi 2012) se vse države EU razen dveh v svojih kurikulih 

osredinjajo na medkulturno vzgojo kot nacionalni model izobraževanja, vendar za vpeljevanje 

medkulturnega modela v šole uporabljajo različne pristope, politike in prakse. Pristopi 

nekaterih držav so bližje modelu asimilacije (otroci prevzamejo kulturo države, v kateri 

živijo), drugi modelu segregacije (ločeno šolanje za otroke iz različnih kultur), večina pa naj 

bi v zadnjem desetletju prešla na model medkulturnosti (prav tam). 

Kljub uradnim smernicam so razmere v šolah drugačne. V raziskavi so ovrednotene izkušnje 

učiteljev in uresničevanje medkulturnega vzgojnega modela v šolski praksi. Poročila učiteljev 

kažejo, da ti nimajo jasnega in enotnega okvira za integracijo učencev migrantov v šolski 

program in organizacijo medkulturnih vsebin ter da obstaja velika razlika med tem, kar 

kurikul priporoča, in  praktično izvedbo teh priporočil. Avtor raziskave to poimenuje 

'namišljeni model medkulturne vzgoje' [’ghost model’ of intercultural education]. Učitelji po 

programu sicer izvajajo nekatere dejavnosti, povezane z medkulturnimi temami, vendar brez 

enotne, širše in organizirane zasnove, ki določa cilje, metode in namen ter temelji na jasnih 

ugotovitvah, ki omogočajo evalvacijo. Šole poročajo, da medkulturno vzgojo vključujejo v 

program, vendar deluje po načelu namišljenega modela – vključena je, vendar je pravzaprav 

ni (prav tam). Dejavnosti so, toda nimajo pravega pomena.  

Medkulturni vzgojni model nima dovolj jasnih teoretičnih osnov, da bi ga lahko izvajali v 

praksi, pravi Tarozzi (2012, str. 400).  

"Prevečkrat se zgodi, da je medkulutrna vzgoja le skupek epizodnih in sporadičnih "medkulturnih ur", 

ki niso del projekta ali vnaprej načrtovanega širšega programa, ampak so skrčene na površno in 

stereotipno prikazovanje posamezne kulture. Glavno izhodišče je  radovednost, zanimanje za 

eksotičnost in ne vključevanje dejanskih razlik v "paradigmo šolske identitete" (MPI, 2007). Večetnična 

pogostitev s hrano, henna tatuji, kratke predstavitve islama, itn. so tipični predstavniki omejenih 

prezentacij. Tem površnim šolskim aktivnostim v Franciji pravijo 'kus kus pedagogika' [la pédagogie du 

cous-cous], v Veliki Britaniji pa '3 S vzgoja' (indijska oblačila in hrana ter karibska tolkalna glasba 
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[Saris, Samossas and Steel band]). Improvizacija, banalnost in stereotipi so neizogibna posledica takih 

aktivnosti." 

Takšne dejavnosti prej spodbujajo stereotipe, banalizirajo tuje kulture in poveličujejo 

evropsko kulturo kot večvredno, kot pa skrbijo za vključujoče medkulturno okolje (prav tam). 

V medkulturnem okolju so vse kulture enako pomembne, vendar se pojavljajo dvomi, ali je to 

v vzgojni praksi sploh možno. Za iskanje odgovorov, pravi Tarozzi (2012), lahko uporabimo 

primerjavo evropskega modela medkulturne vzgoje z ameriškim. Sicer primerjava ne ponuja 

dokončnih odgovorov, lahko pa pripomore k boljšemu razumevanju problema:  

 ZDA razumejo medkulturno vzgojo kot del političnega sistema. Vzgoja in izobraževanje 

sta tesno povezana z družbenimi vrednotami in političnimi odločitvami. Večkulturnost je 

del ameriške družbe, že odkar ta obstaja, in je bila vedno povezana z družbeno 

neenakostjo. Ena boljših strategij, ki se bori proti družbeni neenakosti, je zagotovljena 

pravica do enakovrednega šolanja za vse otroke. Izobraževanje omogoča vsem otrokom, 

da postanejo državljani z enakovrednimi možnostmi. V ZDA je medkulturna vzgoja del 

političnega delovanja, ki spreminja prihodnost družbe, v Evropi pa je le ena od vzgojnih 

metod brez širšega vpliva.  

 Medkulturna vzgoja močno vpliva na zmanjšanje socialne neenakosti, vendar šele takrat, 

ko je šolski sistem pravičen do vseh, tudi priseljencev. V Evropi se šele po prvih 

raziskavah PISA govori o razlikah med uspešnostjo učencev, ki se šolajo v maternem 

jeziku, in učencev, ki so tujejezični. Da bi presegli te razlike, je treba v šolski sistem 

vpeljati strategije, ki omogočajo enake možnosti za vse otroke, predvsem pa strokovne 

delavce ozaveščati, da kulturna neenakost ne sme vplivati na uspeh učencev. 

Medkulturna vzgoja je lahko uspešna šele takrat, ko je večkulturno okolje prednost, in ne 

grožnja za obstoj različnih kultur. Postkolonialna miselnost obravnava tuje kulture kot 

nevarnost, treba pa se je zavedati, da so kulture zgodovinsko gledano posledica različnih 

vplivov in nimajo genetske podlage. Nastale so kot mešanica zgodovinskih, geografskih in 

antropoloških sprememb ter se s časom spreminjajo (prav tam). Tudi izobraževanje močno 

vpliva na kulturne spremembe. Večkulturno okolje ponuja nove možnosti in spremembe, ki 

bogatijo družbo. Soočanje dveh kultur tako pripomore k razvoju nove, tretje kulture, ki je 

skupek obeh, kar Sumi Kim (V Tarozzi, str. 404) prikaže na primeru korejskih Američanov. 

Korejci, ki so se priselili v ZDA, živijo v novem kulturnem okolju, ki ima značilnosti obeh 

kultur (prav tam).  
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V slovenskem prostoru se z nepriznavanjem sobivanja raznovrstnih kultur znotraj državnih 

meja in s problematiko sestavljenih identitet ukvarja M. A. Vižintin (2015). V svojih 

raziskavah je ugotovila, da slovenska družba in slovenski šolski prostor Slovenije ne dojemata 

kot večetnične, večjezične, večkulturne in večverske države. Državljani Slovenije se odločijo 

za eno državljanstvo. Raziskava je pokazala, da učitelji v svojih razredih ne prepoznajo 

skupine kulturno mešanih otrok. V pogovoru s priseljenci, potomci priseljencev in njihovimi 

otroki pa je odkrila, da se le redki  opredeljujejo za izključno Slovence in da je naša družba 

sestavljena iz kulturno mešanih ljudi, ki soustvarjajo slovenski (šolski) prostor. 

"V vsaki državi živijo poleg (pre)vladujoče večine tudi uradno priznane manjšine z določenimi 

pravicami, poleg njih pa nepriznane manjšine in priseljenske skupnosti, kar je posledica tako 

oblikovanja držav v 19. in 20. stoletju kot migracijskih procesov. Vendar v 21. stoletju še vedno čutimo 

nasledstvo z etničnostjo in nacionalizmom zastrupljenih pokrajin (Geary, 2006), nasilno izoblikovanih 

namišljenih skupnosti (Anderson, 1998) in identitetnih spopadov, ki bolj razdružujejo kot združujejo 

(Bauman, 2008) že od 19. stoletja naprej. Ne glede na deklarirano raznolikost se večina evropskih držav 

težko sooča z dejansko raznolikostjo znotraj posameznih držav. Nekateri priseljenci se v Sloveniji pri 

vprašanju o etnični identiteti opredeljujejo kot pol-pol (ali še manj) in se sprašujejo, kam sploh spadajo; 

drugi so ustvarili svojo identiteto, tretji so drugi sprejeli slovensko identiteto kot eno od svojih identitet. 

Čeprav slednjim posamezniki vedno znova sporočajo, da oni ne morejo biti Slovenci, se sami 

opredeljujejo kot kulturno mešani in so ponosni nosilci sestavljene identitete. O tem pričajo v tem 

prispevku življenjske zgodbe priseljencev ali njihovih partnerjev (Anila Zaimi, Max Shonhiwa Zimani, 

Goran Vojnović, Maja Lambergar Al Khatib v Milharčič Hladnik, 2011) in primeri učencev s treh šol, s 

katerimi ponazarjam večetničnost, večjezičnost in večverskost v šolskih razredih. Kot nasprotje le eni 

identiteti zagovarjam koncepta kulturne mešanosti (Sedmak, 2011) in sestavljene identitete (Milharčič 

Hladnik, 2011). Oba koncepta priznavata večetničnost, večkulturnost, večverskost, dvo- ali večjezičnost 

tako na individualni kot skupinski ravni, pri čemer se kultura mešanosti bori proti kakršni koli 

klasifikaciji in kategorizaciji (Sedmak, 2011), sestavljena identiteta (in-in) pa izbirnost pojasnjuje, če to 

oseba želi. Koncepta omogočata, da se vsak posameznik svobodno, ponosno in prostovoljno opredeli 

kot pripadnik več kultur, več jezikov, več etničnih skupnosti, več ver; oba koncepta ponujata podporo 

članom etnično mešanih družin in otrokom mešanih zvez. Sestavljena identiteta (in-in) ne ocenjuje, ali 

je ena identiteta večvredna kot druga, ampak postavlja vse možnosti enakovredno eno ob drugo. Izraža 

raznolikost in nas ne sili, da smo nepopolni (pol-pol), ampak naša kulturna/jezikovna/etnična/verska 

izhodišča ter odločitve predstavi kot enakovredne" (Vižintin, 2015, str. 220). 

Nacionalna in mednarodna perspektiva izobraževanja za državljanstvo v večkulturni družbi 

(Klemenčič in Štremfel, 2011) se ukvarja z vprašanjem globalizacije izobraževalnih vsebin v 

slovenskem šolskem prostoru s posebnim poudarkom na nacionalni in mednarodni perspektivi 

izobraževanja za državljanstvo v večkulturni družbi. Avtorici navajata, da je za uspešno 

medkulturno vzgojo pomembno sprotno spreminjati in dopolnjevati celoten koncept vzgoje. 
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Nenehno spreminjajoča se družba, hiter razvoj in drugačen položaj mladih generacij zahtevata 

stalno spremljanje in izpopolnjevanje strategij izobraževanja, ki so primerne za sodobno šolo 

informacijske družbe. Sodobna družba pri posameznikih ceni ustvarjalno, avtonomno in 

kritično mišljenje, prilagajanje na hitre spremembe in medkulturno zavest. 

 "Pri tem je bistvenega pomena celostni pristop, ki vključuje poučevanje učencev, prakse in didaktične 

strategije učiteljev, metode poučevanja in kurikule, ki morajo biti (pre)oblikovani glede na posebne 

značilnosti (multikulturnega) razreda" (prav tam, str. 10). 

Tudi drugi avtorji (Lesar, 2011; Mujkanović, 2010; Resman, 2006; Vižintin, 2015), ki se 

ukvarjajo z medkulturno vzgojo, poudarjajo, da je za uspešno doseganje ciljev medkulturne 

vzgoje ključna šolska kultura, pedagoška praksa in osveščenost pedagoških delavcev. 

Vzgojitelji v skupinah so pomemben dejavnik pri izgrajevanju medkulturnosti, saj se ta začne 

pri medosebnih odnosih in v majhnih, osnovnih skupinah, kjer vzgajajo otroke. Resman 

(2006) govori o medkulturnem kurikulu, ki je zasnovan na šoli, v razredu in na posameznem 

učencu ['school-based', 'class-based' in 'child-based'] (Hill in Dunkwu v Resman 2006). 

Vzgojitelji so tisti, ki določajo izvedbeni kurikul in ga prilagajajo kulturnemu okolju, v 

katerem živijo in delajo. Medkulturni kurikul pa ne pomeni dodajanja različnih vsebin, 

temveč da so medkulturne vrednote vpletene že v njegovo nastajanje in vpete v vsa področja 

življenja in dela organizacije (prav tam). 

Medkulturno vzgojo šele vpeljujemo v vzgojno prakso in potrebujemo dodaten čas za 

razvijanje pravilnih strategij in primerno umeščenost v vzgojno prakso. Medkulturna 

književnost je ena od dostopnih in primernih dejavnosti za spodbujanje medkulturnega 

ozaveščanja in je v današnji vzgojni praksi še premalo prisotna. 

 

3 DIDAKTIČNA IN METODIČNA PRIPOROČILA ZA 

SLOVENSKI KURIKUL ALI PRIROČNIK H KURIKULU 
 

Na osnovi primerjalne analize štirih šolskih sistemov, kurikulov in njihovih priročnikov smo 

ugotovili, da med njimi ni večjih razlik. Države imajo primerljivo strukturo šolskih sistemov 

in kurikulov, primerljivo organizirano predšolsko vzgojo ter podoben izbor glavnih področjih 

in načel v kurikulih. Iz mednarodnih raziskav je razvidno, da stroka še ni ugotovila, kakšen je 

najboljši izobraževalni sistem, ali oblikovala enotnih priporočil za pisanje kurikula.  
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V raziskavi Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse (2011) so pri primerjavi 

kurikulov ugotovili, da "preveč toge kurikularne smernice o tem, kaj naj bi učenci predvidoma znali na 

različnih stopnjah, lahko učitelje ovirajo pri prilagajanju poučevanja potrebam učencev. Po drugi strani 

pa široko zastavljeni cilji za končanje ravni izobraževanja ne posvečajo dovolj pozornosti splošnim 

kompetencam, ki naj bi jih pridobili vsi učenci. Zdi se, da je iskanje pravega razmerja med natančno 

določenimi in širšimi smernicami v vsaki izobraževalni politiki vedno odprto vprašanje; popolnih in 

dokončnih odgovorov ni mogoče ponuditi" (prav tam, str. 131).  

Zato so tu zapisana priporočila, ki zajemajo le del kurikula. Za ustrezno spremembo kurikula 

je treba preučiti širše področje in priporočila uvesti na vseh področjih hkrati ter celotno 

prevetriti vzgojni koncept.  

Slovenski kurikul je nastal leta 1999. Opiral se je na vzgojne smernice, napisane z mislijo na 

prihodnost in razvoj družbe. Primerljiv je s kurikuli zahodnih držav, po katerih se je 

zgledoval. Cilji in dejavnosti so zastavljeni dovolj široko, da omogočajo vzgojiteljem 

primerno mero avtonomnosti, s katero lahko vzgojni proces kakovostno izpeljejo. Vsebuje 

načela, ki jim sledimo še danes, vendar ga je treba po osemnajstih letih prenoviti in dopolniti. 

Slovenski priročnik h kurikulu razširi sporočilo kurikula in s posameznimi dejavnostmi 

predlaga, kako kurikul uspešno uporabiti pri izvajanju dejavnosti v praksi, vendar je bil 

napisan pred šestnajstimi leti. Priročnik bi bilo smiselno dopolniti ali izdati nove, 

posodobljene priročnike, ki vnašajo dopolnitve in spremembe, ugotovljene v praksi. Smiselno 

bi bilo sistemsko določiti rok, v katerem je treba pregledati in dopolniti kurikul in priročnike, 

na primer vsakih pet let. 

Leta 2011 je izšla nova Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, ki je 

analizirala stanje na vseh ravneh izobraževalnega sistema in predlagala rešitve za prihodnost. 

Nekaj sprememb se dotika tudi medkulturnosti in jezika. 

Primerjani kurikuli štirih držav vsebujejo zelo podobne vsebine, področja ter priporočila za 

dejavnosti in urejenost predšolskega vzgojnega okolja. Razlika se pokaže pri metodah in 

oblikah dela, pri vnašanju vsebin in dejavnosti v prakso.  

Angleški kurikul priporoča strukturiran pristop z natančno določenimi cilji za vsakega otroka 

in tako organiziranim vzgojnim delom, da vsi otroci dosežejo cilje, kar je primerljivo z 

osnovnošolskim načinom dela.  

Finski kurikul nima določenih ciljev, temveč se osredinja na to, da se vsak otrok v predšolski 

vzgojni praksi dobro počuti in ima možnost razvijati svoje znanje, zanimanja in socialne 
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veščine v spodbudnem okolju. Pozornost je namesto na cilje in pripravo dejavnosti usmerjena 

na otroke. 

Novozeladski kurikul spodbuja medkulturno vzgojo, povezano z družinami otrok in širšo 

skupnostjo. Otroci se učijo drug od drugega, poudarja individualni pristop. Dejavnosti so 

prilagojene zanimanju otrok, vzgojitelji pa so tisti, ki jih pomagajo izpeljati. Pomembno je, da 

otroci dosegajo osebne cilje.  

Slovenski način dela je precej bolj strukturiran, vzgojitelji načrtujejo dejavnosti in cilje za 

skupino otrok ter jih dnevno izvajajo. Poudarjeno je skupinsko delo in v večini vrtcev tudi 

projektno delo. Vsi otroci sledijo isti temi in istim ciljem, kar spominja na delo v šoli. 

V zadnjem času se v slovenskem prostoru govori o demokratizaciji predšolske vzgoje, 

vključevanju otrok v vzgojni proces ter razvijanju ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja pri 

posameznem otroku (N. Turnšek, M. Batistič Zorec, R. Kroflič, R. Rajović
9
). Te vrednote 

bomo v veliko večji meri povezali z vzgojno prakso, če  preusmerimo pozornost s skupine 

(skupinskega načrtovanja, skupinskih projektov) na posameznega otroka. Otroka je 

pomembno slišati, upoštevati njegove zamisli in ga spodbujati k raziskovanju lastne 

ustvarjalnosti, kar pri delu v skupini pogosto prezremo.  

V današnji vzgojni praksi projekti in načrtovane teme določajo, s čim se bodo otroci ukvarjali 

v naslednjem šolskem letu. Projekte spodbujajo zunanji razpisi in letni delovni načrt, ki ga 

napišemo ob začetku šolskega leta. Pri tako strukturiranem programu ostaja malo možnosti za 

upoštevanje želja in zanimanj otrok. Poleg tega se vrtci v Sloveniji vključujejo v širše projekte 

kot so Ekošola oziroma Ekovrtec, Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, Kulturno 

žlahtnjenje, Mali sonček, Porajajoča se pismenost, Varna točka, Zdravje v vrtcu in druge, ki 

dodatno obremenjujejo program. Vrtci povprečno sodelujejo v več kot treh različnih 

projektih, saj ti veljajo za znak kakovostnega programa. Otroci v vrtcih s številnimi projekti 

so pogosto preobremenjeni z vodenim programom in dejavnostmi, čeprav so projekti 

namenjeni obogatitvi predšolske vzgojne prakse. Poročilo o letnem delovnem načrtu 

sestavljajo opisi, koliko projektov, tem in obogatitvenih dejavnosti so izvedli vzgojitelji. Iz 

teh podatkov redko izvemo, kaj doživljajo otroci, ali so motivirani, ali pridobivajo znanja in 

                                                 

9
 Osebni zapiski in gradivo s predavanj magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v letih 2010012. Osebni 

zapiski in gradivo izvedenih projektov v Vrtcu Vodmat med letoma 2010 in 2015. 
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kompetence, ki so zapisane v načrtovanih ciljih, kako se vključijo v program in skupino in ali 

so upoštevani pri načrtovanju in izvajanju programa. Tudi cilje vzgojitelji preverjajo za 

celotno skupino otrok. Vzgojitelje pri letni oceni pogosto ocenjujejo na podlagi sodelovanja 

pri projektih in urejenosti dokumentacije, manj pa upoštevajo njihovo delo v skupini, odnos 

do otrok ali vpeljevanje demokratizacije v vzgojno prakso. Delo v predšolskem obdobju bi 

moralo biti usmerjeno k otroku in tudi kurikul bi moral jasno opredeljevati, da je otrok s 

svojim počutjem, zanimanji in potrebami pomembnejši od načrtovanih dejavnosti in 

projektov. Celoten program naj ima jasen cilj, in to je dobrobit vsakega otroka, spodbudno 

okolje, v katerem lahko razvija svoje potenciale in ustvarja pozitivno samopodobo. Dober 

primer takšnega načrtovanja je finski kurikul.   

Ni pomembno le, kako je kurikul napisan, temveč tudi, kako se izvaja v praksi, kar 

ugotavljamo s preverjanjem kakovosti vzgojnega procesa. Nekaj izboljšav na tem področju 

predlaga Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011):  

 Zagotovitev kakovostnega izobraževanja za strokovne delavce in uvedba letnih obveznih 

ur dodatnega izobraževanja, ki strokovnim delavcem nudi možnost reflektiranja svoje 

vzgojne prakse. 

 Preverjanje kakovosti prek raziskav ter mednarodnih raziskav, ki lahko nudijo širši 

vpogled v stanje v praksi. 

 Preverjanje kakovosti z evalvacijo in samoevalvacijo: v slovenski šolski sistem so uvedli 

obvezno samoevalvacijo vrtca kot ustanove. Kakovost individualnega dela vzgojitelji 

preverjajo z evalvacijo, ki je obvezen del dokumentacije.   

 

 

 

 3.1 Priporočila za področje jezika in podpodročje književnosti 
 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) na področju jezika predlaga naslednja 

priporočila: 
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 Izboljšanje bralne pismenosti otrok. Več podpore in dodatnega izobraževanja namenimo 

otrokom, ki prihajajo iz socialno-ekonomsko šibkega okolja in neslovenskim otrokom pri 

učenju slovenskega jezika pred vstopom v izobraževalni sistem ter tudi med šolanjem. 

 Spoznavanje in usvajanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije kot sredstva 

za pridobivanje znanja in veščin dela z IKT (digitalna pismenost). 

Raziskave so pokazale, da na opismenjevanje najmočneje vplivajo učitelji in vzgojitelji ter 

družinsko okolje. Vzgojitelji naj bodo pozorni na otroke, ki imajo težave z govorom in 

opismenjevanjem, ter jih dodatno motivirajo, da v vrtcu čim bolj nadoknadijo primanjkljaj. 

Zgodnje opismenjevanje je pomembno za poznejši uspeh v šoli, zato je treba vse otroke enako 

opremiti s strategijami za učenje branja in pisanja (fonološko in fonemsko zavedanje, 

razumevanje in izražanje) in pri posameznikih razvijati pozitiven odnos do branja in 

književnosti, da bodo v prihodnjih letih samostojno posegali po knjigah in jih dojemali kot 

pomemben vir znanja in ugodja. Vzgojitelji se morajo zavedati pomembnosti svoje vloge in 

vpliva na ustvarjanje enakih možnosti za vse otroke. Program naj poleg skupinskega vsebuje 

tudi individualno načrtovanje, še posebno za otroke, ki potrebujejo dodatno pomoč. 

V slovenski kulturi je v primerjavi z drugimi manj poudarjena vrednota poslušanja. Kurikul 

naj poudari pomembnost poslušanja v sporazumevalnem odnosu. Poslušanja naj se naučijo 

najprej strokovni delavci in odrasli, nato pa naj sporazumevalno kompetenco prenašajo na 

otroke. Otroci, ki bodo slišani, bodo znali tudi poslušati. Otroci morajo dobiti priložnost in 

čas, da poslušajo sogovornika, da počakajo na besedo in se znajo odzvati na sogovornikovo 

mnenje bodisi s strinjanjem bodisi z izražanjem drugačnega mnenja. Dobiti morajo potrditev, 

kako pomembno je, da izrazijo svoje mnenje in da jih okolica sliši. 

Kot že večkrat omenjeno, je v zadnjih letih precej zraslo število izdanih knjig mladinske 

književnosti. Veliko knjig izdajo le zaradi tržne vrednosti in jih ne moremo uvrstiti v 

kakovostno književnost za otroke s sporočilno in umetniško vrednostjo (Blažić, 2012, v 

Plahuta Simčič, 2012).  

"Slovensko mladinsko književnost tako kot svetovno mladinsko književnost in nacionalne književnosti 

pestijo podobni problemi. Nove družbene in ekonomske formacije zahtevajo novo prestrukturiranje in 

refleksijo teorije in prakse. To so izzivi, ki se jim je treba aktivno odzvati in teoretično preučiti 

književna besedila iz starejše, novejše in sodobne mladinske književnosti, hkrati pa biti odziven na 

aktualnost, ki nedvomno vpliva, razvoj IKT, potrošništvo" (Blažić, 2007, str. 49). 
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Odrasle je treba poučiti, katera besedila so primerna za kakovostno književno vzgojo, in jih 

opozoriti, naj skrbno izbirajo, kaj ponujajo otrokom. Otrokom je treba privzgojiti kritičnost do 

potrošniških izdelkov in jih naučiti razlikovanja med kakovostnimi in nekakovostnimi deli 

mladinske književnosti. Pri tem lahko precej pomagajo bralni seznami. Kurikul mora obdelati 

problematiko nekakovostnih besedil in ponuditi bralne sezname izbranih del slovenske in v 

enaki meri tudi svetovne mladinske književnosti. Bralni seznami se lahko navezujejo na 

različne kategorije: na starostno skupino otrok (najosnovnejša je delitev na predbralno in 

bralno obdobje, znotraj te razdelitve pa lahko predlagamo knjige za posamezno starost), na 

vsebino besedil ali kakovost priporočenih del slovenske in svetovne književnosti. Na spletnih 

straneh Društva Bralna značka Slovenije in Mestne knjižnice so priporočila za sestavo 

seznamov (Bralna značka, 2010). Spodbujati je treba tudi starše otrok, naj otrokom ponudijo 

čim več kakovostne literature. 

Mladinska književnost naj bo otrokom vedno dostopna. Tako književna kot neknjižna dela, 

dela iz slovenske in svetovne književnosti, v vseh jezikih in različnih pisavah, tako v vrtcu kot 

doma. Otroci naj sami posegajo po besedilih in k branju ter pregledovanju knjig pritegnejo 

tudi odrasle. Pomembno je, da otrokom veliko beremo in jih poslušamo, ko sami 

pripovedujejo ob knjigi. Knjige in druga gradiva naj imajo na voljo od najmlajše starosti. 

Otroke je treba od prvega stiska s knjigo učiti, kako primerno in spoštljivo ravnati z njo. 

Otroci, ki imajo pozitiven in spoštljiv odnos do knjige, to ohranijo pri razvoju v mladega 

bralca.  

 

3.2 Priporočila za podpodročji medkulturne književnosti in 

medkulturnosti 
 

Zasnova medkulturne vzgoje je opisana v Kurikulumu za vrtce (1999) in v priročniku Otrok 

v vrtcu (Marjanovič Umek, 2001) v načelih in na področju jezika in družbe. Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju (2011) dopolnjuje to zasnovo z novo definicijo načel in predlogi za 

medkulturno vzgojo v celotnem izobraževalnem obdobju. Nova opredelitev načel predšolske 

vzgoje v vrtcu (»Načelo enakih možnosti, upoštevanja različnosti med otroki in priznavanje 

pravice do izbire in drugačnosti« in »načelo vključujoče obravnave otrok iz različnih robnih 

skupin« (2011, str. 74–75)) nakazuje premik od spoznavanja in strpnosti do tujih kultur do 

dejavnega prizadevanja za večkulturno družbo: vključevanje otrok iz kulturno in socialno 
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manj spodbudnih okolij ter priseljencev v šolsko okolje, zmanjševanje neenakih izhodiščnih 

položajev otrok (pravična diskriminacija, pravičnost v izobraževanju), razvijanje zmožnosti za 

življenje v demokratični družbi, ki je družba odgovornih, pravičnih in kritičnih 

posameznikov, ki so zmožni razumevanja, sprejemanja in spoštovanja soljudi (prav tam, str. 

17). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011, str. 44–45) navaja tudi predloge za 

vključevanje državljanske vzgoje, globalne vzgoje in vzgoje za medkulturnost v vzgojne 

programe. Globalna vzgoja razvija 'etiko državljanov sveta', mednarodno zavest in spodbuja 

medkulturno povezovanje, dialog ter medsebojno učenje. Kot rešitev predlaga sodelovanje s 

partnerskimi šolami v tujini in organizacijo mednarodne izmenjave učencev ter profesorjev na 

vseh ravneh izobraževanja. Posebno poudarja dobro poznavanje tujih jezikov, vključitev 

mednarodnih dejavnosti in spoznavanja drugih kultur, narodov, verstev in drugih 

medkulturnih vsebin v učni program, ki se začne v vrtcu in nadaljuje kot 'integralni del 

vseživljenjskega izobraževanja' (prav tam). Omenjeno je tudi spoznavanje književnosti 

različnih narodov in kultur. Vsi trije dokumenti imajo zasnovo za vključevanje medkulturne 

vzgoje v izobraževalni program, vendar to ni dovolj za privzgajanje medkulturne zavesti. 

Navajamo še nekaj priporočil za kurikul ali priročnik:  

Na podpodročju medkulturne književnosti je treba na novo sestaviti bralne sezname, ki 

vključujejo svetovno in slovensko književnost. Strokovne delavce je treba poučiti, na kakšen 

način lahko gradiva svetovne mladinske književnosti uporabljajo za spodbujanje medkulturne 

zavesti. Predlagati je treba konkretne dejavnosti, na primer obiske oseb iz drugih kultur v 

vrtcu, ki z branjem ali pripovedovanjem pravljic navežejo neposreden stik z otroki. Otroci 

tako dobijo izkušnjo z osebo, tujim jezikom, drugačno pisavo, načinom vedenja in tuji svet se 

jim približa. 

Več predlogov je naštela M. M. Blažić v knjigi Branja mladinske književnosti (2011, str. 173–

184). Napisani so za osnovnošolsko obdobje, vendar lahko tako predloge kot didaktične 

pristope lahko upoštevamo tudi v predšolskem obdobju: 

 Razumevanje medkulturnega mladinskega besedila: pri obravnavanju besedila posvetimo 

pozornost spoznavanju kulture, naroda, avtorja, izvirnega jezika besedila, pokrajinskih 

značilnosti, rastlinstva in živalstva, kraja dogajanja, pa tudi poimenovanju ljudi, bivališč, 

prehranjevanju, oblačenju, poklicem, šegam, navadam, praznikom, družbeni ureditvi, 

denarju ...  
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 Širše razumevanje besedila ali osebna interpretacija književnega besedila (soočanje svoje 

interpretacije z sovrstniki in vzgojiteljevo interpretacijo). Spoznavanje različnih pogledov 

in zornih kotov. 

 Vrednotenje medkulturnega mladinskega besedila – otroci ubesedijo svoje mnenje ali ga 

izrazijo na kakšen drug način (likovno, dramsko, plesno, prek igre in podoživljanja). Učijo 

se spoštljivosti do drugih kultur. 

 Primerjava med kulturami, oblikovanje narodne in državljanske zavesti, spodbujanje 

spoštovanja in strpnega odnosa do različnosti in drugačnega mnenja.  

 Obravnava tujih besedil in obravnava slovenskih besedil, ki imajo prvine druge kulture, je 

priložnost za spoznavanje različnosti, iskanje podobnosti med kulturami in rahljanje 

stereotipnih vzorcev: 

 v slovensko kulturo pride oseba iz druge kulture (Lepa Vida, Maček Muri, Nana, mala 

opica ...), 

 slovenski književni junak gre v tujino (Juri Muri v Afriki, Martin Krpan, Povodni mož 

...) in 

 tuja besedila, ki govorijo o drugačnosti (Grdi raček). 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) nakazuje premik k zavestnejšemu vključevanju 

medkulturnih vrednot v izobraževanje. Za uresničevanje cilja – ustvarjati večkulturno družbo 

v Sloveniji – je treba medkulturno vzgojo sistematično in poglobljeno vpeljati v koncept 

izobraževanja v Sloveniji. Za pomoč pri načrtovanju se lahko zgledujemo po tujih kurikulih, 

kot je na primer novozelandski Te Whāriki (1996) in upoštevamo ugotovitve in predloge na 

področju medkulturne vzgoje, ki so v zadnjem času pogosta tema raziskav v tujini in tudi 

Sloveniji. Poleg tega je treba preverjati, ali se mednarodni koncept vzgoje, načela in 

načrtovan vzgojni program upoštevajo tudi v izvedbeni vzgojni praksi. Strokovnim delavcem 

je treba ponuditi zadostno in kakovostno izobraževanje na področju medkulturnosti ter 

pozneje, ko so zaposleni, tudi stalno strokovno izpopolnjevanje. 
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IV ZAKLJUČEK 
 

V magistrskem delu smo analizirali kurikule predšolske vzgoje štirih držav – Anglije, Finske, 

Nove Zelandije in Slovenije. Primerjali smo cilje jezikovnega področja in preverjali, v 

kolikšni meri sta v kurikulih in priročnikih h kurikulom zastopani mladinska književnost in 

mednarodna mladinska književnost. 

Da bi pravilno razumeli kurikule posameznih držav, smo najprej preučili šolske sisteme vseh 

držav, predvsem predšolsko obdobje.  

Raziskovalno hipotezo, da se šolski sistemi obravnavanih držav razlikujejo po starosti 

vključitve otrok v šolski sistem, obveznem šolanju, napredovanju posameznika v 

šolskem sistemu ter glavnih vrednotah in ciljih šolanja, smo potrdili. 

V Angliji je predšolska vzgoja organizirana za otroke od rojstva do petega leta, ko vstopijo v 

šolo. Na Finskem se lahko otroci vključijo v vrtec, ko dopolnijo devet mesecev in ga 

obiskujejo do sedmega leta. Predšolska vzgoja na Novi Zelandiji je organizirana za otroke od 

rojstva do vstopa v šolo pri šestih letih. V Sloveniji otroci obiskujejo vrtec od dopolnjenega 

11 meseca do vstopa v šolo pri šestih letih. V treh državah se obvezno šolanje začne z 

vstopom v osnovno šolo, na Finskem pa je obvezna že enoletna priprava na šolo.  

Kurikuli se med seboj razlikujejo po tem, za koliko stare otroke so napisani. Pri analizi smo 

ugotovili, da se njihov program in cilji kljub temu ne razlikujejo bistveno. Večje razlike se 

pojavljajo zaradi različnih kultur in vrednot v izbranih državah, ki vplivajo na šolski sistem in 

program.  

Angleški kurikul močno poudarja dobro znanje angleškega jezika za vse otroke, zato so že v 

predšolskem obdobju natačno strukturirani visoko postavljeni cilji glede znanja jezika in 

pismenosti. Petletni otroci znajo brati in pisati, ko vstopajo v šolo.  

Na Finskem si šolski sistem in program prizadevata, da spodbujata vsakega posameznega 

otroka in kasneje odraslega k individualnem profesionalnem razvoju. Šolski sistem omogoča 

posameznikom, da sledijo svoji individualni izobrazbeni poti – prehajajo lahko med 

posameznimi programi in šolami, številni programi temeljijo na izbiri predmetov in šolanje ni 

starostno omejeno. Šolske ustanove so avtonomne, da se lahko prilagajajo lokalnemu okolju, 

učencem in trenutnim potrebam trga. V predšolski vzgojni praksi je pomembna individualna 
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spodbuda otrok za raziskovanje in učenje ter dobro počutje otrok. Finski kurikul nima ciljev 

za posamezna področja, vsebuje pa priporočila za delo in organizacijo spodbudnega učnega 

okolja.  

Nova Zelandija ima večkulturno prebivalstvo – staroselsko maorsko oziroma pacifiško ter 

večinoma zahodne in azijske priseljence. Cilj šolskega sistema je ohraniti različne kulture in 

soustvarjati bodočo družbo, ki ima za vrednoto sobivanje več kultur. Večkulturni prostor 

dojema kot prednost ter priložnost za učenje. Kurikul je napisan v dveh jezikih, maorskem in 

angleškem, ter vključuje medkulturne vrednote in prehajanje znanja med vrtcem, družino in 

širšo skupnostjo. Starši lahko izbirajo med različnimi vrstami predšolskega varstva in 

različnimi osnovnimi šolami. 

Slovenija ima enoten sistem izobraževanja v vseh vrtcih in šolah, ki ga določa nacionalni 

program. Kurikul je razdeljen na področja, za vsako področje so opisani cilji in dejavnosti. 

Izvedbeni kurikul poteka na skupinski ravni, tudi cilji se preverjajo na ravni skupine otrok. 

Področje jezika je eno glavnih področij predšolske vzgoje v kurikulih in priročnikih vseh 

obravnavanih držav. V analizi smo jezikovno področje primerjali s kriteriji, izbranimi na 

osnovi izsledkov mednarodnih raziskav Eurydice in PISA, ki raziskujejo pomen bralne 

pismenosti za uspešno šolanje in zaposljivost. Eden od pomembnih dejavnikov pri 

spodbujanju pismenosti, predvsem pri otrocih iz manj spodbudnega družinskega okolja, je 

obiskovanje vrtca.  

Primerjalna analiza je pokazala, da imajo kurikuli na področju jezika primerljiv program, cilje 

in dejavnosti, razlikujejo pa se v izvedbenem kurikulu ter razdelitvi ciljev na bolj in manj 

pomembne. Anglija in Slovenija imata bolj strukturirane cilje in dejavnosti, Finska in Nova 

Zelandija pa poudarjata učenje jezika v vzgojnem okolju prek odnosa med odraslimi in otroki, 

medsebojne interakcije in samostojnega raziskovanja okolja. Nova Zelandija in Finska sodeč 

po raziskavah bralne pismenosti dosegata boljše rezultate kot Slovenija in Anglija. Po tem 

sklepamo, da je za uspešno učenje otrok poleg strokovnega znanja o učnih vsebinah potreben 

predvsem vzgojni proces, ki temelji na dobrem odnosu med vzgojitelji in otroki ter 

individualnem pristopu, ki motivira in spodbuja posamezne otroke ter jih vodi pri lastni želji 

po učenju in raziskovanju. 

Na podpodročju književne vzgoje smo primerjali ponudbo in dostopnost književnega in 

neknjižnega gradiva, ki ga predlagajo kurikuli in priročniki. Kot smo predvideli v raziskovalni 
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hipotezi, je književna vzgoja v obravnavanih kurikulih različno zastopana. Priporočila za 

izvedbo književne vzgoje v praksi so si v splošnem podobna. Vsi kurikuli jo obravnavajo 

kot del jezikovnega področja. V vseh vrtcih je pomembno, da imajo otroci neoviran dostop do 

raznovrstnih besedil vseh književnih zvrsti. Poudarjajo ustno izročilo pripovedovanja zgodb 

in vzgajanje otrok v samostojne in navdušene bralce. Le v slovenskem kurikulu so jasno 

opredeljeni cilji na podpodročju književnosti. Angleški kurikul književnosti ne omenja 

neposredno, priročnik h kurikulu pa podrobno opiše dejavnosti, ki vključujejo cilje s 

književnega podpodročja. Bralnih seznamov razen nekaj priporočenih knjig v slovenskem 

priročniku h kurikulu ne omenja nobena publikacija. Tudi pomembnost kakovostne izbire 

besedil za otroke je omenjena le v slovenskem kurikulu in priročniku. Ugotovili smo, da je 

treba v družbenem in vzgojnem okolju izobraževati in ozaveščati odrasle, da bodo 

usposobljeni za prepoznavanje kakovostne mladinske književnosti, ki ima pedagoško 

vrednost. Kot preprosto in zanesljivo vodilo pri izbiri besedil predlagamo vključevanje 

bralnih seznamov v kurikule ali priročnike. Književna vzgoja mora biti kot podpodročje 

jezika zapisana v ciljih in dejavnostih vsakega kurikula.  

Medkulturna književnost je v kurikulih in priročnikih različno zastopana. V 

posameznih državah različno poudarjajo pomembnost vključevanja medkulturne 

književnosti v predšolski vzgojno-izobraževalni program. Analiza kurikulov je to potrdila.  

Medkulturna mladinska književnost je novejši pojem v mladinski književnosti. Obravnavani 

kurikuli so v povprečju izšli pred enajstimi leti in zato se tema medkulturnosti pojavlja le kot 

del splošnih načel in družbene vzgoje. Izjemi sta novozelandski kurikul in priročnik.  

Vzgoja v medkulturnem okolju je osnovno načelo novozelandskega izobraževalnega sistema.  

Celoten program predšolskega kurikula je zasnovan na vključevanju vseh jezikov, ki jih 

govorijo otroci, in različnih kultur v vzgojni proces. Vsi cilji na jezikovnem področju se 

povezujejo s cilji medkulturne književnosti. V slovenskem kurikulu in priročniku najdemo na 

področju družbe, jezika in podpodročju književnosti priporočene dejavnosti in cilje, ki sodijo 

v medkulturno mladinsko književnost. Finski in angleški kurikul takšnih ciljev ne navajata, 

vsebujeta pa priporočila za dejavnosti, ki jih lahko uvrščamo v medkulturno književnost, kot 

je na primer obravnava književnih besedil z vidika medkulturnosti. 

Kurikuli omenjajo vključevanje tujih jezikov v vzgojno prakso (angleški, finski in 

novozelandski kurikul), dvojezični program v vrtcu, predvsem na narodnostno mešanih 

področjih (finski, novozelandski in slovenski kurikul) in učenje tujih jezikov (finski in 
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novozelanski kurikul). V vseh kurikulih razen v slovenskem najdemo priporočila za 

vključevanje tujejezičnih otrok v vzgojni proces. Večina dejavnosti se nanaša na vključevanje 

tujega jezika v vzgojno prakso, spoznavanje pisave, književnosti, pesmi in kulturnih 

posebnosti okolja, iz katerega prihajajo otroci. 

Iz vseh kurikulov je mogoče razbrati, da so književna dela svetovne književnosti in druga 

gradiva iz tujih kultur del vzgojne prakse in otrokom dostopna. Finski kurikul priporočil ne 

omenja dobesedno, vendar lahko v opisu vzgojnega dela razberemo, da je to priporočen del 

vzgojne prakse. Obravnavani kurikuli in priročniki ne vsebujejo predlaganih bralnih 

seznamov z deli svetovne književnosti. Dostopnost književnega in neknjižnega gradiva v 

različnih jezikih priporočata le angleški in novozelandski kurikul. 

Medkulturna vzgoja se v vseh kurikulih pojavlja med načeli, cilji in različnimi področji 

kurikula. Označimo jo lahko za medpodročno dejavnost, ki se prepleta skozi vsa področja in 

je del splošne vzgojne prakse vrtcev. Vsi kurikuli vključujejo medkulturno ozaveščanje tudi s 

pomočjo medkulturne književnosti. 

Novejša pedagoška literatura uvršča medkulturno vzgojo med pomembnejše naloge 

prihodnjega vzgojnega procesa. Vrtci in šole se srečujejo z vedno večjim številom otrok iz 

različnih kulturnih okolij, in temu je treba prilagoditi celoten izobraževalni koncept. V praksi 

se pojavlja vedno večja potreba po strokovnem izobraževanju učiteljev in vzgojiteljev za delo 

v večkulturni družbi. Medkulturno vzgojo šele vpeljujemo v vzgojno prakso, zato je potreben 

dodaten čas, da razvijemo pravilne strategije zanjo in da si izbojuje primeren prostor v vzgojni 

praksi. Medkulturna književnost je ena od dostopnih in primernih dejavnosti za spodbujanje 

medkulturnega ozaveščanja, ki se jo v današnji vzgojni praksi premalo poslužujemo. Zato je v 

prihodnje nujna posodobitev kurikulov in priročnikov h kurikulom, v katerih bo medkulturna 

vzgoja del vzgoje in ne več obrobna tema nekaterih področij. S tem bo prav gotovo stopila v 

ospredje tudi pedagoška vrednost medkulturne književne vzgoje. 

Primerjava med kurikuli je omogočila nov vpogled na področju jezika in književne 

vzgoje predšolskega obdobja v Sloveniji ter s predlaganimi izboljšavami poskusila 

nadgraditi vzgojno-kulturne vzorce.  

Analiza kurikulov je pokazala, da nam lahko vpogled v več različnih dokumentov in 

izobraževalnih sistemov ter obravnava sodobnih raziskav razkrije, kako izboljšati obstoječi 

kurikul in vzgojno prakso. Ugotovili smo, da so vsi kurikuli izšli pred več kot šestimi, 
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najstarejši celo pred dvajsetimi leti. V zadnjih dvajsetih letih pa se je na družbenem, 

izobraževalnem in književnem področju marsikaj spremenilo, zato lahko kurikule in 

priročnike v celoti posodobimo.  

Osrednje značilnosti obravnavanih tujih kurikulov, ki lahko služijo za premislek pri prenovi 

slovenskega kurikula in priročnika: 

Finski kurikul je primer dobre prakse za manj ciljno naravnani vzgojno-izobraževani sistem. 

Osrednje vodilo in načelo predšolskega programa je dobrobit vsakega otroka in izpolnitev 

potencialov posameznika s spodbudnim vzgojnim okoljem in posluhom za sočloveka. 

Novozelandski kurikul je odličen primer vzgojnega programa, ki je zasnovan za večkulturno 

okolje in vzgojo za medkulturne vrednote. Tudi v slovenskem prostoru se kažejo vse večje 

potrebe po vzgoji za medkulturne vrednote in izobraževalni sistem ima s svojim neposrednim 

vplivom pomembno vlogo pri spremembah. 

Angleški kurikul kaže, da je otroke možno opismenjevati že pred vstopom v osnovno šolo, v 

času, ko imajo visoko notranjo motivacijo za učenje pisanja in branja. 

S primerjalno analizo kurikulov in priročnikov h kurikulom na področju jezika, podpodročju 

književnosti in medkulturne književnosti predlagamo naslednje spremembe: 

 Kakovostno izobraževanje strokovnih delavcev predšolske vzgoje in evalviranje 

vzgojne prakse. Vsi kurikuli poudarjajo, da je za kakovostno vzgojno prakso bistveno 

zagotoviti kakovostno izobraževanje strokovnih delavcev in reflektiranje vzgojnega 

procesa, tako na ravni posameznika in skupine kot na ravni ustanove ter v najširšem 

smislu tudi v svetovnem merilu.  

 Vpeljava medkulturnih vrednot na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Za 

korenito spremembo vrednot na družbeni ravni je treba spremeniti celoten 

izobraževalni sistem, ki bo temeljil na premisleku, v kakšni družbi želimo živeti in 

kako je treba vzgajati in izobraževati za uspeh vsakega posameznega otroka in 

odraslega. Za takšen premik bo treba raziskati veliko več kot le posamezna področja 

kurikulov in celostno pristopiti k njihovi prenovi. 

 Zagotovitev opismenjevanja za vse otroke – več pozornosti je treba nameniti 

otrokom iz šibkega socialnega okolja in tujejezičnim otrokom. V raziskavah 

PIRLS in PISA so na jezikovnem področju ugotovili, da pismenost učencev močno 
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vpliva na uspešnost izobraževanja. Novi izzivi družbenega prostora so zagotoviti 

uspešno opismenjevanje za vse otroke, predvsem tiste iz šibkega socialnega okolja in 

tujejezične otroke.  

 Ozaveščanje strokovnih delavcev in staršev za kakovosten izbor besedil 

mladinske književnosti, vključevanje medijev IKT v vzgojno prakso in priprava 

bralnih seznamov. Področje mladinske književnosti se sooča s porastom književnih 

in neknjižnih besedil. Nekatera so nekakovostna in tržno naravnana. Novi izzivi so 

usmerjeni v usposabljanje strokovnih delavcev in staršev, da bodo otrokom lahko 

ponudili kakovostno književnost. Predlagamo, da se v kurikul ali priročnik h kurikulu 

doda bralne sezname, ki vključujejo vse književne zvrsti, dela avtorjev in avtoric, 

kanonska in sodobna dela ter dela slovenske in svetovne književnosti. Književna dela 

niso več samo tiskana, najdemo jih tudi na različnih medijih IKT. Te medije je treba 

vključiti v vzgojno prakso in izkoristiti vse njihove prednosti – dostopnost, cenovno 

ugodnost, raznolikost ponudbe, visoko motivacijsko vrednost in drugo. 

 Vključevanje dejavnosti medkulturne književne vzgoje v predšolsko vzgojno 

prakso. Medkulturna književna vzgoja mora  dobiti svoje mesto v kurikulih, saj lahko 

prek dejavnosti, ki vključujejo obravnavo svetovnih književnih del, dosegamo vse 

cilje medkulturne vzgoje in vzgajamo otroke v medkulturno ozaveščene državljane. 

Književna vzgoja vključuje vsa področja razvoja, pripomore k razvoju znanja, 

opismenjevanja, rabe jezika, vrednot in razvija kritično mišljenje ter odnos do sveta in 

ljudi. Združuje vse pomembne elemente vzgoje za prihodnost in je pomemben del 

vzgojne prakse. 

Večina predlaganih sprememb je sistemskih in jih je možno uvesti s prenovo celotnega 

izobraževanja, prenovo kurikula in izobraževanja strokovnih delavcev. Pri tem govorimo o 

prenovi ’od zgoraj navzdol’.  

"Za pristop od »zgoraj navzdol« je med drugim značilno, da si spremembe zamisli in poda pobude 

zanje, zunanja institucija oz. instanca, ki opredeli tudi cilje in dejavnosti in vodi potek; šola je le v vlogi 

izvajalca; več ko je faz, v katerih je šola aktivno vključena in bolj kot je ta vključenost intenzivna, manj 

proces poteka od »zgoraj navzdol«; če je pobudnica in načrtovalka sprememb šola sama in je pri tem 

avtonomna in avtoregulativna tako pri opredeljevanju ciljev oz. rezultatov, kot pri opredeljevanju 

dejavnosti in strategij ter poteka, govorimo o pristopu »od spodaj navzgor« (prim. Schollaert, 2005 in 

Schollaert v Pušnik, ur., 2007); pristop »bottom across« pa kombinira oba prej omenjena pristopa: npr. 

da so določene spremembe predpisane in sistemsko uvedene, šole pa so pri tem avtonomne pri izbiri 
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razvojnih prioritet ali pri načrtovanju strategij in vzvratno vplivajo na načrt in potek projekta" (Rutar 

Ilc, 2009, str. 2).  

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) je bila napisana z namenom uvedbe sprememb v 

vse vrtce in šole, vendar zaposleni v vzgoji in izobraževanju po preteklih šestih letih 

ugotavljamo, da nekatere načrtovane spremembe še niso uresničene v vzgojni praksi. Druga 

možnost je prenova ’od spodaj navzgor’, pri kateri lahko vrtec ali strokovni delavec začne 

uvajati spremembe v svoji vzgojni praksi in nato svoje delo predstavlja in širi v druge 

ustanove. Spremembe lahko sproži tudi izobraževanje strokovnih delavcev bodisi v času 

študija bodisi pozneje, ko so že zaposleni.   
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19.   Lainšček, Feri: Cufek modrijan: slik-slik 

sestavljanka, 1989 

20.   Lainšček, Feri: Cufek v živalskem vrtu: slik-slik 

sestavljanka, 1989 

21.   Levstik, Fran: Martin Krpan, 2000 

22.   Makarovič, Svetlana: Glavni petelinček, 1976 

23.   Makarovič, Svetlana: Pekarna Mišmaš, 1975 

24.   Makarovič, Svetlana: Ščeper in mba, 1997 

25.   Makarovič, Svetlana: Vrček se razbije, 1975 

26.   Manček, Marjan: Brundo se igra, 1978 

 

27.   Manček, Marjan: Brundo skače, 1979 

28.   Manček, Marjan; Pavček, Tone: Domače živali: 

pobarvanka, 1976 

29.   Manček, Marjan; Zajc, Dane: V cirkusu, 

pobarvanka, 1976 

30.   Möderndorfer, Vinko: Kako se dan lepo začne, 

1993 

31.   Möderndorfer, Vinko: Madonca fleten svet, 1995 

32.   Novak, Boris A.: Prebesedimo besede, 1981 

33.   Osojnik, Mojca: To je Ernest, 1997 

34.   Pavček, Tone: Čenčarija, 1975 

35.   Pavček, Tone: Prave (in neprave) pesmi, 1986 

36.   Peroci, Ela: Hišica iz kock, 1964 

37.   Peroci, Ela: Moj dežnik je lahko balon, 1962 

38.   Peroci, Ela: Muca Copatarica, 1957 

39.   Poezija Otona Župančiča (1900–1915) 

40.   Poezija Srečka Kosovela (1931) 

41.   Prešeren, France: Povodni mož, 2000 

42.   Rozman – Roza, Andrej: Črvive pesmi, 1998 

43.   Snoj, Jože: Lajna drajna, 1971 

44.   Snoj, Jože: Pesmi za punčke in pobe, 1984 

45.   Snoj, Jože: Stop za pesmico, 1973 

46.   Strniša, Gregor: Lučka Regrat, 1987 

47.   Suhodolčan, Leopold: Cepecepetavček, 1979 

48.   Suhodolčan, Leopold: Dvanajst slonov, 1976 

49.   Suhodolčan, Leopold: Piko Dinozaver, 1978 

50.   Suhodolčan, Primož: Peter Nos, 1996 (več 

različnih slikanic) 

51.   Štampe Žmavc, Bina: Muc Mehkošapek, 1998 

52.   Štampe Žmavc, Bina: Popravljalnica igrač, 1994 

53.   Vegri, Saša: Jure kvak kvak, 1975 

54.   Vegri, Saša: Mama pravi, da v očkovi glavi, 1978 

55.   Voglar, Mira: Bibarije: pesmi - igre – slike, 1982 

56.   Zajc, Dane: Abecedarija, 1975 

Priloga 3: Avtorice in avtorji  

 AVTORICE 

 

AVTORJI 

1.  Glazer, Alenka: Gúgalice, 1997 Amalietti, Marjan: Maruška potepuška, 1977 

2.  Glazer, Alenka: Žigažaga, 1980 Grafenauer, Niko: Abeceda, 1977 
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3.  Gregorič, Barbara: Lena luna, 1998 Grafenauer, Niko: Avtozaver, 1976 

4.  Gregorič, Barbara: Nebomske pesmi, 1994 Grafenauer, Niko: Pedenjped, 1979 

5.  Gregorič, Barbara: Zaklenjeni volk, 1997 Košuta, Miroslav: Abecerime, 1979 

6.  Makarovič, Svetlana: Glavni petelinček, 1976 Košuta, Miroslav: Na Krasu je krasno, 1988 

7.  Makarovič, Svetlana: Pekarna Mišmaš, 1975 Košuta, Miroslav: Ptička smejalka, 1984 

8.  Makarovič, Svetlana: Ščeper in mba, 1997 Košuta, Miroslav: Zaseda za medveda, 1979 

9.  Makarovič, Svetlana: Ščeper in mba, 1997 Košuta, Miroslav: Zidamo dan, 1987 

10.  Makarovič, Svetlana: Vrček se razbije, 1975 Kovačič, Lojze: Možiček med dimniki, 1974 

11.  Osojnik, Mojca: To je Ernest, 1997 Kovič, Kajetan: Križemkraž, zgodnje pesmi, 

zgodnje zgodbe in še malo mačje godbe, 1991 

12.  Peroci, Ela: Hišica iz kock, 1964 Kovič, Kajetan: Zlata ladja, 1969 

13.  Peroci, Ela: Moj dežnik je lahko balon, 1962 Lainšček, Feri: Cufek modrijan: slik-slik 

sestavljanka, 1989 

14.  Peroci, Ela: Muca Copatarica, 1957 Lainšček, Feri: Cufek v živalskem vrtu: slik-slik 

sestavljanka, 1989 

15.  Štampe Žmavc, Bina: Muc Mehkošapek, 1998 Levstik, Fran: Martin Krpan, 2000 

16.  Štampe Žmavc, Bina: Popravljalnica igrač, 1994 Manček, Marjan: Brundo se igra, 1978 

17.  Voglar, Mira: Bibarije: pesmi - igre – slike, 1982 Manček, Marjan: Brundo skače, 1979 

18.   Manček, Marjan; Pavček, Tone: Domače živali: 

pobarvanka, 1976 

19.   Manček, Marjan; Zajc, Dane: V cirkusu, 

pobarvanka, 1976 

20.   Möderndorfer, Vinko: Kako se dan lepo začne, 

1993 

21.   Möderndorfer, Vinko: Madonca fleten svet, 1995 

22.   Novak, Boris A.: Prebesedimo besede, 1981 

23.   Pavček, Tone: Čenčarija, 1975 

24.   Pavček, Tone: Prave (in neprave) pesmi, 1986 

25.   Poezija Otona Župančiča (1900–1915) 

26.   Poezija Srečka Kosovela (1931) 

27.   Prešeren, France: Povodni mož, 2000 

28.   Rozman – Roza, Andrej: Črvive pesmi, 1998 

29.   Snoj, Jože: Lajna drajna, 1971 

30.   Snoj, Jože: Pesmi za punčke in pobe, 1984 

31.   Snoj, Jože: Stop za pesmico, 1973 

32.   Strniša, Gregor: Lučka Regrat, 1987 

33.   Suhodolčan, Leopold: Cepecepetavček, 1979 

34.   Suhodolčan, Leopold: Dvanajst slonov, 1976 

35.   Suhodolčan, Leopold: Piko Dinozaver, 1978 

36.   Suhodolčan, Primož: Peter Nos, 1996 (več 

različnih slikanic) 

37.   Vegri, Saša: Jure kvak kvak, 1975 

38.   Vegri, Saša: Mama pravi, da v očkovi glavi, 1978 

39.   Zajc, Dane: Abecedarija, 1975 

Priloga 4: Pesništvo ali poezija in pripovedništvo ali proza 

 PESNIŠTVO ALI POEZIJA  

 

PRIPOVEDNIŠTVO ALI PROZA  

1.  Gašperin, Roman (ur.): Enci benci na kamenci: 

slovensko otroško izročilo, 1990 

Amalietti, Marjan: Maruška potepuška, 1977 

2.  Glazer, Alenka: Gúgalice, 1997 Brenkova, Kristina (ur.): Babica pripoveduje: 

slovenske ljudske pripovedi, 1979 

3.  Glazer, Alenka: Žigažaga, 1980 Brenkova, Kristina (ur.): Mamka Bršljanka: 

pravljice s celega sveta, 1979 

4.  Grafenauer, Niko: Abeceda, 1977 Grafenauer, Niko (ur.): Zvezdna ladja: stoletje 

pravljic svetovnih pisateljev, 1997 
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5.  Grafenauer, Niko: Avtozaver, 1976 Kobe, Marjana (ur.): Bisernica: slovenske kratke 

pripovedi za otroke 1945-1995, 1996 

6.  Grafenauer, Niko: Pedenjped, 1979 Kovačič, Lojze: Možiček med dimniki, 1974 

7.  Gregorič, Barbara: Lena luna, 1998 Lainšček, Feri: Cufek modrijan: slik-slik 

sestavljanka, 1989 

8.  Gregorič, Barbara: Nebomske pesmi, 1994 Lainšček, Feri: Cufek v živalskem vrtu: slik-slik 

sestavljanka, 1989 

9.  Gregorič, Barbara: Zaklenjeni volk, 1997 Levstik, Fran: Martin Krpan, 2000 

10.  Košuta, Miroslav: Abecerime, 1979 Makarovič, Svetlana: Glavni petelinček, 1976 

11.  Košuta, Miroslav: Na Krasu je krasno, 1988 Makarovič, Svetlana: Pekarna Mišmaš, 1975 

12.  Košuta, Miroslav: Ptička smejalka, 1984 Makarovič, Svetlana: Ščeper in mba, 1997 

13.  Košuta, Miroslav: Zaseda za medveda, 1979 Makarovič, Svetlana: Vrček se razbije, 1975 

14.  Košuta, Miroslav: Zidamo dan, 1987 Manček, Marjan: Brundo se igra, 1978 

15.  Kovič, Kajetan: Križemkraž, zgodnje pesmi, 

zgodnje zgodbe in še malo mačje godbe, 1991 

Manček, Marjan: Brundo skače, 1979 

16.  Kovič, Kajetan: Zlata ladja, 1969 Manček, Marjan; Pavček, Tone: Domače živali: 

pobarvanka, 1976 

17.  Möderndorfer, Vinko: Kako se dan lepo začne, 

1993 

Manček, Marjan; Zajc, Dane: V cirkusu, 

pobarvanka, 1976 

18.  Möderndorfer, Vinko: Madonca fleten svet, 1995 Osojnik, Mojca: To je Ernest, 1997 

19.  Novak, Boris A.: Prebesedimo besede, 1981 Peroci, Ela: Hišica iz kock, 1964 

20.  Pavček, Tone: Čenčarija, 1975 Peroci, Ela: Moj dežnik je lahko balon, 1962 

21.  Pavček, Tone: Prave (in neprave) pesmi, 1986 Peroci, Ela: Muca Copatarica, 1957 

22.  Poezija Otona Župančiča (1900–1915) Strniša, Gregor: Lučka Regrat, 1987 

23.  Poezija Srečka Kosovela (1931) Suhodolčan, Leopold: Cepecepetavček, 1979 

24.  Prešeren, France: Povodni mož, 2000 Suhodolčan, Leopold: Dvanajst slonov, 1976 

25.  Rozman – Roza, Andrej: Črvive pesmi, 1998 Suhodolčan, Leopold: Piko Dinozaver, 1978 

26.  Snoj, Jože: Lajna drajna, 1971 Suhodolčan, Primož: Peter Nos, 1996 (več 

različnih slikanic) 

27.  Snoj, Jože: Pesmi za punčke in pobe, 1984 Štampe Žmavc, Bina: Muc Mehkošapek, 1998 

28.  Snoj, Jože: Stop za pesmico, 1973 Štampe Žmavc, Bina: Popravljalnica igrač, 1994 

29.  Vegri, Saša: Mama pravi, da v očkovi glavi, 1978 Vegri, Saša: Jure kvak kvak, 1975 

30.  Voglar, Mira: Bibarije: pesmi - igre – slike, 1982 Zajc, Dane: Abecedarija, 1975 
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IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA 

 

S svojimi podpisom zagotavljam, da:   

 je predloženo magistrsko delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;   

 sem poskrbel/-a, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v   

predloženem delu, ustrezno navedena oz. citirana;   

 sem poskrbel/-a, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 

seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela;   

 sem pridobil/-a vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 

predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal/-a v predloženem delu;   

 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi 

v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje 

misli oziroma ideje predstavljene kot lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu 

in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 21/95, 68/2008), morebitna kršitev pa pomeni 

tudi hujšo disciplinsko kršitev po določbah Pravilnika o disciplinski odgovornosti 

študentov Univerze v Ljubljani;   

 se zavedam škodljivih posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za 

predloženo delo in za moj status na Pedagoški fakulteti;   

 so elektronska oblika magistrskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) 

ter ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko magistrskega dela ter 

soglašam z objavo elektronske oblike magistrskega dela v zbirki »Dela PeF UL«;  

dovolim javno objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija na spletnih 

straneh PeF UL in v publikacijah PeF UL;   

 je magistrsko delo lektorirano in urejeno skladno s fakultetnim Pravilnikom o 

podiplomskem študiju 2. stopnje za nove študijske programe.  

 

Ljubljana, april 2017   Podpis avtorice _________________________ 


