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UVOD 

 

Prehod iz vrtca v šolo je za otroke pomembna življenjska prelomnica. Posloviti se morajo od 

poznanega vrtca, vzgojiteljev in nekaterih prijateljev, ter vstopiti v neznano. Otroci prehod 

doživljajo različno, večkrat z velikim pričakovanjem, nekatere pa ob tem spremlja strah. 

Pomembno vlogo prevzemajo pedagoški delavci in starši, ki so del otrokovega življenja. 

S kurikularno prenovo, so se v osnovnih šolah zgodile številne spremembe. Otroci v devetletno 

šolo vstopajo eno leto mlajši, mala šola pa se je premaknila v prvi razred. Pri tem so se pojavila 

številna vprašanja in dileme, če in kako bodo ideje devetletne osnovne šole implementirane v 

praksi. 

Skozi diplomsko nalogo sem raziskovala, kako otroci doživljajo bližajoč se vstop v šolo, kakšna 

so njihova čustva, pričakovanja in strahovi. Prav tako so me zanimale izkušnje in stališča 

prvošolcev, kako šolo doživljajo sedaj in ali jo radi obiskujejo. V raziskavi sem sodelovala tudi 

z vzgojiteljicami iz vrtca ter vzgojiteljicami in učiteljicami, ki delajo v prvem razredu. Zanimala 

so me njihova stališča in izkušnje pri delu, njihov pogled na devetletno osnovno šolo, 

pripravljenost otrok na šolo, delo učiteljev in vzgojiteljev v tandemu ter sodelovanje s starši. V 

diplomsko nalogo sem vključila tudi finski izobraževalni sistem, ki velja za enega najboljših 

izobraževalnih sistemov na svetu. To, da je zares nekaj posebnega, sem se prepričala tudi sama 

v času študijske izmenjave v Helsinkih. Otroško veselje do učenja in šole, radovednost in 

motiviranost, me je v finski šoli navdušilo. Kot bodoči pedagog mi to predstavlja izziv, saj so 

nekatere raziskave TIMSS in HBSC pokazale nizka stališča slovenskih šolarjev do učenja in 

znanja (Mlekuž, 2016). Skozi diplomo sem poskušala ugotoviti, v čem se finska šola tako 

razlikuje od slovenke, da jo radi obiskujejo. 

 

Ključne besede: vrtec, osnovna šola, pričakovanja, vloga učitelja in vzgojitelja v prvem 

razredu, kurikularna prenova, finski izobraževalni sistem. 
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ABSTRACT 

 

The transition from preschool to elementary school is an important turning point for children. 

They must say goodbye to known preschool, preschool teachers and some friends, and enter 

the unknown. Children are experiencing the transition differently, often with high expectations, 

and some are accompanied by fear. Pedagogical workers and parents who are part of the child's 

life take on an important role. 

With curricular reform, many changes have occurred in elementary schools. The children enter 

the nine-year school one year younger as before, and the pre-primary school has moved to the 

first grade. A number of issues and dilemmas have arisen in this regard, if and how the ideas of 

the nine-year elementary school will be implemented in practice. 

Through the diploma thesis, I investigated how children are experiencing the approaching entry 

into school, what their emotions, expectations and fears are. I was also interested in the 

experiences and attitudes of first-class students about how they are experiencing school now 

and whether they like it or not. In the research, I also worked with preschool teachers and 

teachers working in the first grade. I was interested in their views and experiences at work, their 

view of the nine-year elementary school, the readiness of children to school, the teamwork of 

first-grade teachers and cooperation with parents. In the diploma thesis, I also included the 

Finnish education system, which is known as one of the best education systems in the world. 

The fact that it is indeed something special, I was convinced myself during the study exchange 

in Helsinki. The child's joy to learn and attend school, curiosity and motivation has inspired me 

in the Finnish school. As a future pedagogue this presents me with a challenge, since some 

TIMSS and HBSC studies have shown low attitudes of Slovene schoolchildren to learning and 

knowledge (Mlekuž, 2016). Through the diploma, I tried to find out what the Finnish schools 

are so different from the Slovenian ones that children like to visit it. 

 

Key words: preschool, elementary school, expectations, the role of teachers in the first grade, 

curricular renovation, Finnish education system. 
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1. PRENOVA SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA SISTEMA 

V začetku devetdesetih let so v Sloveniji potekale številne spremembe. To je bilo obdobje 

prehajanja v poindustrijsko družbo, v katerem se je Slovenija začela osamosvajati, prehajati iz 

socialistične v demokratično državo ter je stremela k vključitvi v Evropsko unijo – vse to je 

zahtevalo razvojne spremembe in prenovo na področju edukacije (Novak, 2009). Zasnova za 

prenovo šolskega sistema se je začela dograjevati postopno, s premisleki o temeljnih konceptih 

in ključnih vprašanjih, kot je denimo vstop v osnovno šolo s šestim letom. Ministrstvo za 

šolstvo je po dveh letih strokovnih srečanj oblikovalo skupino strokovnjakov, ki je izdelala 

strategijo za spremembo vzgojno-izobraževalnega sistema (Gaber in Kovač Šebart, 2018). 

Vstop Slovenije v Evropsko Unijo in Svet Evrope je pomembno vplival na zasnovo šolskega 

sistema, ki kot demokratična država danes temelji na vrednotah človekovih pravic, pravne 

države, pluralne demokracije, solidarnosti in strpnosti. Tako je temeljni cilj, za katerega se 

morajo zavzemati slovenske šole, oblikovanje razmišljujočega, samostojnega in odgovornega 

posameznika, ki bo ob opori kakovostno dobljenega znanja ter socialnim in drugim spretnostim, 

kos izzivom sodobnega sveta. Zagotavljanje celovite kakovosti vzgojno-izobraževalnega 

sistema v vseh dimenzijah ter zagotavljanje vseživljenjskega učenja je pravica vsakega 

državljana (Krek in Metljak, 2011). 

 

1.1. SLOVENSKI IZOBRAŽEVALNI SISTEM 

Izobraževani sistem Republike Slovenije je sestavljen iz treh ravni – primarnega, sekundarnega 

in terciarnega izobraževanja. Primarno izobraževanje zajema področje predšolske vzgoje ter 

osnovnošolskega izobraževanja, sekundarno izobraževanje pa obsega srednješolsko in 

višješolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih. Višješolsko strokovno izobraževanje 

zaokroža ponudbo v terciarnem izobraževanju. V sklopu terciarnega izobraževanja pa imajo 

študenti možnost izbire tudi visokošolskega izobraževanja (Šolski sistem v RS, 2018). 

Drugi člen pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 110/2010) določa, da lahko 

v vrtec vstopajo otroci, ki so dopolnili 11. mesec starosti. Takrat se prične tudi primarna vzgoja 

in izobraževanje, ki pa ni obvezno. Obvezno izobraževanje v Sloveniji se začne s šestim letom 

starosti, ko otrok vstopi v osnovno šolo, ta pa traja devet let. Razčlenjeno je na tri vzgojno-

izobraževalna obdobja, vsako pa ima svoje specifike. Čeprav je nadaljnje izobraževanje v 
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Sloveniji neobvezno, je 98 % mladih med 15. in 19. letom starosti vključenih v srednješolsko 

izobraževanje. To je lahko poklicno in strokovno ter splošno srednje izobraževanje. Nazadnje 

sta tu še višješolsko izobraževanje, izrazito praktične narave, ter visokošolsko izobraževanje. 

Ta se deli na tri stopnje: visokošolski strokovni ter univerzitetni programi, magistrski programi 

in doktorski študijski programi (Šolski sistem v RS, 2018). 

V nadaljevanju diplomske naloge bom pozornost namenila primarnemu izobraževanju, 

predvsem osnovnošolskemu izobraževanju ter spremembam, ki so se zgodile na tem področju 

v zadnjih letih. 

1.2. ZASNOVE, SMERNICE IN NAČELA DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

Prenova slovenskega izobraževalnega sistema je potekala med leti 1996 in 1999. Leta 1998 je 

minister za šolstvo in šport na podlagi 20. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list RS, št.12/96 in 23/96) ter 105. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni 

list RS, št. 12/96 in 33/97), izdal odredbo o postopnem uvajanju programa devetletne osnovne 

šole (Uradni list RS, št. 22/98, 77/00 in 62/01), ki se je v šole začela uvajati s šolskim letom 

1999/2000. Dokončno je bila vpeljala s šolskim letom 2003/2004. 

Za vpeljevanje in izvajanje programa so morale šole izpolnjevati več pogojev: prostorski pogoj, 

pripravljenost kadra ter soglasje staršev k vpisu otrok v novo osnovno šolo (Gaber in Kovač-

Šebart, 2018). Šola je morala zagotavljati dovoljšne številno učilnic glede na število oddelkov, 

imeti razpoložljive dodatne učilnice na vsake tri oddelke zadnjih treh razredov ter za delo po 

skupinah itd. Poleg tega je morala zagotavljati dovoljšen strokovni kader z ustreznimi dokazili 

za dodatno izobraževanje učiteljev v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ter opravljenih 

najmanj dveh modulih izobraževanja (Uradni list RS, št. 22/98). 

Obvezno devetletno izobraževanje je pri nas prineslo zgodnejše šolanje otrok, saj ti vstopajo v 

šolo stari od 5 let in 8 mesecev do 6 let in 8 mesecev. Država je v prvih razredih pri polovici ur 

pouka omogočila pomoč dodatne učiteljice, ki je praviloma diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok. Ta naj bi pouk prilagajala tako, da se otroci učijo skozi igro. S tem se je v 

prvem razredu uveljavil nov način poučevanja, in sicer poučevanje v tandemu. Ideja devetletne 

osnovne šole je bila, da bi isti učitelj spremljal otroke skozi celo prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje. Tako bi namreč učitelj pobližje spoznal interese, potrebe in posebnosti oddelka ter 

lažje organiziral in izvajal pouk. Novi učni načrti v večji meri upoštevajo razvojno stopnjo 

učencev ter njihov način učenja, kar učiteljem omogoča boljšo diferenciacijo in 
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individualizacijo pouka, ki sta s z uvedbo devetletke še bolj poudarjeni. Poleg tega devetletka 

prinaša nove normative učencev v razredu, ki je manjše kot v osemletki. Šola je otrokom dolžna 

zagotoviti diferencirani in nivojski pouk, ki učiteljem daje možnost, da se lažje posvetijo 

posameznemu učencu (Osnovna šola, 2018).  

Ena od idej devetletne osnovne šole je bila, da bi otrokom omogočili lažji prehod iz vrtca v 

osnovno šolo. Lažji prehod naj bi bil omogočen z drugače postavljenimi standardi znanja, ki so 

načrtovani za celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. Na ta način se učencem zagotavlja 

postopno in individualno pridobivanje znanja v tempu, ki ga posamezni učenec potrebuje. V 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je številčno ocenjevanje v zamenjalo opisno, s katerim 

učitelj opisuje individualni napredek učenca glede na postavljene standarde znanja in cilje prvih 

treh let šolanja. Srednje otroštvo, kot ga poimenuje Jean Piaget, je namreč razvojno obdobje, 

ko otroci prehajajo iz predoperativne na konkretno operativno stopnjo mišljenja. Ta prehod se 

pri otrocih ne zgodi hkrati, zato je v tem obdobju pomembno upoštevati njihove individualne 

razvojne razlike (Gaber in Kovač Šebart, 2018). 

Posodobljeni učni načrti devetletne osnovne šole stremijo k odpravi faktografije ter zajemajo 

celotni razvoj otroka (čustveni, moralni, socialni, gibalni, spoznavni). Z namenom večje 

raznolikosti ter privlačnosti pouka za otroke, so učni načrti oblikovani tako, da učiteljem 

omogočajo poučevanje preko različnih metod in oblik, ki pri otrocih spodbujajo 

eksperimentiranje, problemsko in izkušenjsko učenje. Preko aktivnega učenja so otroci bolj 

motivirani za posamezne vsebine oz. dejavnosti in si jih bolje zapomnijo. Novosti so se pojavile 

tudi na področju učenja prvega tujega jezika, s katerim se po novem učenci srečajo v četrtem 

razredu. Učenci imajo možnost učenja tudi drugega tujega jezika v sedmem razredu. Namen 

teh sprememb je pripraviti mlade na integracijske procese, ki zahtevajo znanje, sposobnosti in 

spretnosti v komuniciranju v tujih jezikih (Osnovna šola, 2018). 

Eni od bolj izpostavljenih izhodišč za delo v razredu sta bili skrb za enakost izobraževalnih 

možnosti za vse učence ter možnosti izbire. Temu primerno je bil ob prenovi prilagojen tudi 

predmetnik osnovne šole, ki po novem učencem ponuja, da lahko v zadnjem triletju izbirajo 

dve ali tri ure izbirnih predmetov tedensko. Z upoštevanjem razlik, sposobnosti in interesov 

otrok sistemsko vzpostavljamo skrb za vsakega učenca posebej (Osnovna šola, 2018). Sardoč 

(2013) poudarja, da mora imeti vsak učenec ne glede na vrsto arbitrarnega dejavnika, kot so 

spol, veroizpoved, socialno in ekonomsko stanje družine, narodna pripadnost, telesna in 

duševna konstitucijo, socialno in kulturno poreklo in svetovnonazorsko pripadnost, enako 
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možnost za doseganje določene izobrazbe, družbenega položaja, uspeha ipd. kot njegovi 

vrstniki. Avtorji Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v RS (Krek in Metljak, 2011) opozarjajo 

na otroke s posebnimi potrebami. Mednje sodijo tudi nadarjeni otroci, za katere je država dolžna 

zagotavljati pogoje, ki jim pomagajo pri doseganju odličnosti. Enako velja za posameznike in 

skupine otrok, ki potrebujejo dodatno pomoč in spodbudo (socialno depriviligirani, priseljenci, 

otroci s posebnimi potrebami itd.). Novost devetletke je ravno integracija otrok s posebnimi 

potrebami v redne oddelke osnovne šole. To velja za tiste otroke, za katere je komisija 

ugotovila, da kljub vrsti in stopnji primanjkljaja, ovire ali motnje, lahko dosegajo standarde 

znanja rednega programa ob ustrezni prilagoditvi organizacije, dodatni strokovni pomoči, 

načinu preverjanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka (Osnovna šola, 2018). 

Kot o tem pišeta Gaber in M. Kovač Šebart (2018), je ena od novosti, ki jih je prinesla 

devetletka, nacionalni preizkus znanja. Ti se izvajajo ob koncu vsakega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Preizkusi dajejo učiteljem dodatno in objektivno informacijo o 

znanju učencev, ki jim lahko pomaga pri nadaljnjem načrtovanju dela. V Pravilniku o 

nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (2013) je zapisano, da je nacionalno preverjanje 

znanja ob koncu prvega in drugega triletja neobvezno, medtem ko je v zadnjem triletju obvezno. 

1.3. PRIMERJAVA DEVETLETNE Z OSEMLETNO OSNOVNO ŠOLO 

Pred uveljavitvijo devetletke se je v slovenskih šolah izvajal Program življenja in dela osnovne 

šole. Gre za program osemletne osnovne šole, ki je bil sprejet leta 1984, dopolnjeval pa se je 

vse do leta 1997. Vseboval je smernice za delo, učne načrte za posamezne predmete ter 

predmetnik, ki je bil poenoten za celo državo. Šole so učencem ponujale razširjeni program, to 

je dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, šola v naravi ter dnevne 

dejavnosti. Osemletno osnovnošolsko izobraževanje se je delilo na dve stopnji – razredna 

stopnja (od prvega do četrtega razreda) ter predmetna stopnja (od petega do osmega razreda) 

(Osnovna šola, 2018).  

Eno leto pred vstopom v osemletno osnovno šolo je država organizirala malo šolo, ki se je 

izvajala v vrtcih ali osnovnih šolah. Mala šola je bila obvezna za vse otroke pred vstopom v 

osnovno šolo, njen namen pa je bila priprava otrok na šolo. Kot o tem pišejo avtorji Bele knjige 

o vzgoji in izobraževanju (Krek in Metljak, 2011), je bila priprava na šolo tako vsebinsko kot 

organizacijsko neenotna in ni dajala vsem otrokom možnosti, da bi razvili svoje potenciale.  
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1.4. USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV ZA DELO S 

ŠESTLETNIKI 

Tako kot v večini evropskih držav z visoko razvitim izobraževalnim sistemom tudi slovenski 

otroci od šolske prenove dalje vstopajo v šolo s šestim letom starosti. Pri tej starosti se otroci 

po teoriji Jeana Piageta nahajajo na prehodu med predoperativnim in konkretno operativnim 

mišljenjem, kar je pomembna informacija za vse učitelje in vzgojitelje, ki delajo s prvošolci. 

Bistveno pri poučevanju šestletnikov je, da učitelji in vzgojitelji poznajo otrokove potrebe, 

njihovo razvojno stopnjo ter prepoznavajo individualne razlike med otroki. Iz tega razloga so 

se morali učitelji in vzgojitelji prvega razreda ob šolski prenovi udeležiti posebnega 

doizobraževanja, ki je trajalo približno en študijski semester (Gaber in Kovač-Šebart, 2018). 

Vstop v šolo otrokom pogosto predstavlja stres. Šola za otroka predstavlja veliko spremembo, 

saj pomeni vstop v novo in neznano okolje, kjer se bo srečal z novimi učitelji, sošolci ter 

drugačnim načinom dela. Za lažji prehod med vrtcem in šolo pogosto poskrbijo starši in 

vzgojitelji, ki otroke postopno pripravljajo na šolo. Pomembna je predvsem čustvena priprava 

otrok, ki pa jo dosežemo s pogovorom (Istenič, 2015).  

Otroci se ob vstopu v šolo prvič soočijo s potrebo po pridobivanju znanja zaradi produktivnosti, 

saj bodo na ta način pohvaljeni ali celo nagrajeni. Ob vstopu v šolo so otroci običajno precej 

motivirani za šolsko delo in so zelo marljivi. Zanima jih veliko stvari in zato staršem in 

učiteljem postavljajo veliko različnih vprašanj – ta pa vodijo v raziskovanje. Pri tem imata 

pomembno vlogo učitelj in vzgojitelj, katerih dolžnost je, da spodbujata raziskovanje in se 

ustrezno odzivata na vprašanja. Izjemno pomembno je, da pedagoški delavec otroku daje 

občutek, da je sposoben opraviti določene naloge, dejavnosti (Žorž, 2013). Pri tem jih moramo 

usmerjati v tekmovanje s samim seboj in ne z njegovimi sošolci, da doživijo občutek, da 

napredujejo in da so deležni uspeha. Prav tako moramo organizirati take oblike izobraževalnih 

dejavnosti, kjer bo otrok lahko razvijal svoja čustva, vezana na samooceno (uspeh, neuspeh) ter 

na odnose z drugimi (prijateljstvo, ljubezen, zaupanje, itd.). Pomembno je, da otrok občuti 

pripadnost svojemu razredu, saj bo v varnem okolju, ki ga sprejema, lažje in bolje deloval 

(Barbič in Doberdrug, 2018). 

V tem obdobju je otrokom še vedno zelo pomembna igra. V šoli danes prevladuje klasično, 

frontalno poučevanje, čeprav veliko učnih vsebin učiteljem in vzgojiteljem omogoča 

organizacijo drugačnega pouka – takšnega, kjer bi otroci na njim bližji način, spontano in 
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uspešneje usvojili posamezno vsebino. Pri organizaciji pouka je vredno upoštevati tudi 

otrokovo potrebo po gibanju, ki jo lahko preko različnih načinov poučevanja tudi 

zadovoljujemo (prav tam). 

 

2. VLOGA UČITELJA IN VZGOJITELJA V 1. RAZREDU 

DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

Splošno sprejeto načelo, da je učiteljeva funkcija v razredu izjemno pomembna, se odraža v 

izreku »dobra šola stoji na dobrem učitelju« (Novak, 2005). Biti dober učitelj je po mnenju 

številnih avtorjev težka naloga, saj ta zajema mnoge kompetence, ki jim mora biti učitelj kos. 

Meador (2018) navaja štiri bistvene kompetence, s katerimi ločujemo učitelje po kriteriju 

dobrega učitelja. Izpostavlja zavedanje svojih pristranskosti ter odpravljanje le-teh; prejemanje, 

razumevanje in sprejemanje drugačnosti med otroki; analiziranje in diagnosticiranje 

učenčevega razumevanja ter prilagajanje svojega dela vsakemu posamezniku; ter ima močno 

konceptualno razumevanje vsebine. Novak (2009) dodaja, da mora biti učitelj raziskovalec, ki 

stremi k rabi najsodobnejših učnih metod in sredstev, kot je raba nove učne tehnologije. Dober 

učitelj upošteva individualne razlike med učenci, prilagaja delo posameznikom ter verjame v 

uspeh vseh prav vseh. Prav tako analizira svoje delo ter se stalno strokovno in osebnostno 

razvija. Preko uporabe različnih modelov poučevanja se stalno uči poučevati. Pomembno je, da 

pri delu z učenci uživa. Orlando (2013) v svojem članku izpostavi tudi pomen učiteljeve 

osebnosti. Pravi, da mora biti učitelj topla oseba, ki zna ustvariti dobro klimo v razredu ter 

prostor, kjer se učenci počutijo varno in sprejeto. Pomembno je, da daje prednost emocionalni 

inteligentnosti pred intelektualno ter se zna postaviti v vlogo učenca. Učitelj naj bi bil tudi dober 

animator, mentor in moderator.  

S kurikularno prenovo iz osemletne v devetletno osnovno šolo so se spremenile nekatere 

zahteve šol, ki se tičejo učiteljev in njihovega delovanja v razredu. Prenovljena šola zahteva 

nekatere drugačne kvalitete učiteljevih kompetenc, da se lahko uspešno spopadajo z izzivi 

današnje družbe – družbe znanja oz. učeče se družbe. Spremembe v družbi od učiteljev 

zahtevajo sprejetje novih vlog v razredu, doslej obstoječe pa so primorani spremeniti ali celo 

opustiti (Razdevšek Pučko, 2013). Dandanes učitelj ni več edini vir znanja, poučevanje ni več 

transmisija ampak je usmerjanje. Strmčnik (v Novak, 2005) poudarja, da ima učitelj v šoli vlogo 

vodje, to je usmerjevalca pedagoškega procesa in vlogo objekta identifikacije. Učitelj kot 
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usmerjevalec skrbi za stalno motiviranje učencev ter za podajanje sprotnih povratnih 

informacij. To je zelo pomembno, saj postaja učenec preko tega vedno bolj reflektiven. Učitelj 

poleg tega prevzema tudi moralno vzgojno, svetovalno in sodelovalno vlogo (Novak, 2009). 

 

Šolska prenova uspe, če so učitelji inovativni in imajo pozitiven odnos do sprememb. Uvajanje 

sprememb v prakso od učiteljev zahteva veliko mero fleksibilnosti, energije in časa. Kljub temu 

spremembe običajno prinašajo prednosti, saj spodbujajo sodelovanje, analiziranje lastnega dela 

in ciljno načrtovanje, to pa pripomore k posameznikovemu osebnostnemu in profesionalnemu 

razvoju (Razdevšek Pučko, 2013). Novak (2009) sicer opozarja, da se slovenske šole zaenkrat 

še vedno ne prenavljajo permanentno, kar bi ustrezalo pospešenim globalizacijskim 

spremembam. Meni, da bi morale šole in z njimi država posvetiti večjo pozornost prenovi, saj 

se šole bliskovito spreminjajo tako rekoč iz leta v leto. 

2.1. TIMSKO DELO V 1. RAZREDU 

Timsko delo avtorji opredeljujejo različno. A. Polak (2007) pravi, da gre za dejavnost v razredu, 

pri kateri se pedagoški delavci v vzgojno-izobraževalni namen obračajo na določene učence 

preko učne vsebine in šolskih predmetov ter drugih pedagoških dejavnosti znotraj ali zunaj 

učilnice. Poudarja, da timsko delo sestavljajo tri faze: načrtovanje, poučevanje in evalvacija. 

Vse tri faze potekajo v timu.  

Znano je, da timsko delo uspe le, če skupina preraste iz skupine strokovnjakov v tim, kjer so 

vidni, slišani in upoštevani vsi potenciali in sposobnosti vsakega strokovnjaka, tj. učitelja, 

vzgojitelja ter učitelja podaljšanega bivanja. Ob medsebojnemu sodelovanju se člani tima 

dopolnjujejo v znanju, sposobnostih in spretnostih ter osebnostnih lastnostih. To za učence 

predstavlja veliko prednost, saj so deležni različnih stilov in pristopov poučevanja, prav tako 

pa je lahko delo bolj individualizirano in diferencirano (Novak, 2005). Za timsko uspešnost so 

poleg sistemskih priprav pomembne vsebinske, organizacijsko-materialne in strokovne 

priprave, profesionalen pristop k oblikovanju timov, razvoj timskega sodelovanja ter postopno 

in skrbno izvajanje etap vzgojno-izobraževalnega dela, te pa vključujejo tudi pedagoško-

psihološko in didaktično-metodično analizo (Nolimal, 2005). Pri timskem delu je pomembno, 

da so njegovi člani fleksibilni, da upoštevajo in spodbujajo ustvarjalnost eden drugega, 

predvsem pa je pomembno, da v timu vlada sproščeno vzdušje, ki pripomore k večji 

učinkovitosti in inovativnosti načrtovanja, izvajanja in evalviranja pedagoškega dela (Polak, 

2011). T. Kračun (2011) izpostavlja deset pogojev za dobro delovanje tima. Kot prvega 
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izpostavi jasnost ciljev, ki so skupinski in za katere kasneje tesno sodelujejo, da bi jih dosegli. 

Pomembna je dvosmerna komunikacija ter razpršeno sodelovanje in vodenje v timu, kjer so vsi 

člani aktivni in prevzemajo vodstvene vloge, ki so enakomerno porazdeljene. Konflikti so pri 

delu z ljudmi vedno prisotni, vendar je pomembno, kako se na njih odzovemo. Člani tima si 

morajo prizadevati, da jim konflikti predstavljajo priložnost za njihov razvoj in ustvarjalne 

rešitve. Uravnavati jih morajo konstruktivno, preko refleksij in evalvacij. Na ta način tim tudi 

vrednoti svojo lastno učinkovitost in inovativnost.  

Ovire, ki se pojavljajo pri timskem delu in otežujejo učinkovito delovanje vzgojno-

izobraževalnega procesa, so običajno neenakomerna delitev dela, delovna preobremenjenost in 

časovna stiska. Velik problem pri omenjenih dejavnikih predstavlja status vzgojiteljev v prvem 

razredu, katerim zakonodaja določa polovično obveznost v oddelku. Poleg tega je neučinkovito 

delovanje v timu pogosto povezano z dominantnostjo, ekstravertiranostjo, introvertiranostjo in 

neizkušenostjo posameznega člana tima (Polak v Novak, 2005). F. Nolimal (2005) ugotavlja, 

da težave prinašajo tudi neustrezni prostorski pogoji, materialna opremljenost šol ter neustrezna 

timska organizacijska struktura šol. Opaža tudi pomanjkljivo usposobljenost učiteljev in 

vzgojiteljev za delo v tandemu. 

2.1.1. SODELOVANJE UČITELJICE IN VZGOJITELJICE V PRVEM RAZREDU 

S kurikularno prenovo se je pomen učinkovitega sodelovanja med strokovnimi delavci še 

povečal, saj nova zakonodaja predpisuje timsko delo oz. delo v tandemu – načrtovanje, 

izvajanje in evalviranje vzgojno-izobraževalnega procesa v prvem razredu. Delovni tim 

sestavljata učiteljica razrednega pouka ter diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, 

izjemoma pa lahko v prvem razredu poučujeta tudi dve učiteljici razrednega pouka. 

Vzgojiteljica in učiteljica pouk načrtujeta tedensko v pisni obliki ter dnevno ustno. Tedenska 

priprava je oblikovana tematsko in med seboj povezuje različna področja poučevanja oz. šolske 

predmete (medpredmetno poučevanje). Sodelavki v tedenski pripravi zastavita operativne cilje, 

določita model poučevanja, učne enote, predvidita vsebine iz učbenika, učno tehnologijo ter 

dejavnosti učencev, prav tako pa definirata tudi formalno preverjanje in ocenjevanje znanja ter 

določita standarde znanja (Novak, 2005). Vzgojiteljica je učiteljici v razredu statusno 

enakovredna, saj sodeluje v vseh fazah pouka, tudi pri preverjanju in ocenjevanju. S svojim 

metodičnim in didaktičnim znanjem iz predšolske vzgoje poskrbi, da učenje poteka preko igre, 

s tem pa blaži prehod med vrtcem in šolo. Prav tako ima stik s starši preko različnih formalnih 
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in neformalnih oblik sodelovanja (govorilne ure, roditeljski sestanki, različna druženja, itd.) 

(prav tam). 

Pri delu z otroki, predvsem mlajšimi, je bistvenega pomena učiteljeva občutljivost in 

zaznavanje otrokovih čustvenih, psiholoških in fizičnih potreb ter nasploh poznavanje 

otrokovih razvojnih značilnosti v obdobju pred vstopom v šolo in času, ko obiskuje prvi razred. 

Vzgojiteljica in učiteljica imata v prvem razredu pomembno vlogo pri oblikovanju pozitivnega 

odnosa otrok do šole ter pri zagotavljanju občutka varnosti in sprejetosti v razredu (Pergar 

Kuščer, v Nišandžić, 2011). Predpogoj za dobro klimo v razredu predstavlja odnos vzgojiteljice 

in učiteljice. Ti dve morata biti pozitivni, optimistični in živahni, saj s svojim vedenjem močno 

vplivata na otrokovo delovanje v razredu ter na dojemanje in odnos otrok do šole. Ozračje v 

razredu mora biti torej prijetno in privlačno, kjer se bodo učenci počutili slišane in vidne. 

Bistveno je, da strokovni delavki znata prisluhniti potrebam, željam in interesom otrok (Bevc, 

v Nišandžić, 2011). 

2.2. OSEBNA IN PROFESIONALNA RAST UČITELJEV IN VZGOJITELJEV 

Eden izmed splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja je zagotavljanje kakovostno usposobljenih 

strokovnih delavcev, ki pri svojem delu upoštevajo sodobna spoznanja o vzgoji in 

izobraževanju (Krek in Metljak, 2011). Med študijem pridobljene kvalifikacije učitelju in 

vzgojitelju ne zadoščajo več. Med dejavniki, ki povzročajo potrebo po nenehnem 

izpopolnjevanju profesionalnih kompetenc (privzemanje »novih vlog«), Day (1999) omenja 

nova spoznanja na področju stroke, izpopolnjevanje na področju metod in organizacije pouka, 

nove tehnologije, ki pomenijo druge vire informacij, vse več učno in vedenjsko težavnih 

učencev, ki zahtevajo drugačne načine poučevanja, poleg tega pa tudi vse pogostejše oblike 

zunanjih oblik preverjanja znanja in delovanja šole. 

Najpogostejši metodi poklicne refleksije, ki se ju učitelji poslužujejo, sta supervizija in 

intervizija (Košir, 2013). Supervizija je učna, izobraževalna in podporna metoda, ki 

posamezniku omogoča, da ostaja v stiku s sabo in ga hkrati spodbuja, da se vseskozi sprašuje 

in razmišlja o kakovosti svojega dela. Gre za nedirektivno metodo, pri kateri je supervizor 

vodja, ki usmerja supervizanta k raziskovanju in odkrivanju samega sebe, svojega mišljenja, 

načina vedenja, čustvovanja in odzivanja itd. kar ta običajno prikazuje v razredu in se 

posledično kaže v klimi in delovanju njegovega razreda (Pelc, 1997). S. Žorga (v Pelc, 1997) 

pravi, da učitelj v procesu supervizije ustvarjalno povezuje svoje teoretično znanje, osebnostne 
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značilnosti in praktične izkušnje ter se pri tem profesionalno razvija. Supervizor ima po 

njegovem mnenju pomembno vlogo, saj spremlja supervizanta skozi učni proces in ustvarja 

ugodne pogoje za eksperimentiranje z novimi vzorci vedenja in strategijami reševanja različnih 

situacij. V primerjavi s supervizijo pri interviziji nihče od članov ne prevzema stalne vloge 

supervizorja. Gre za učno metodo, pri kateri manjša skupina strokovnjakov z istega področja, s 

podobno stopnjo profesionalne usposobljenosti ter praktičnih izkušenj vodi proces supervizije 

s pomočjo vprašanj, ki se pojavljajo v njihovem delovnem okolju. Preko deljenja lastnih 

izkušenj ter poslušanja izkušenj drugih kolegov, se strokovnjaki medsebojno podpirajo ter 

osebnostno in profesionalno rastejo in se razvijajo. Izjemno je pomembno ozračje v skupini, ki 

običajno pogojuje tudi njihovo uspešnost (Hanekamp, v Miloševič-Arnold, 2007). 

2.3. SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje med učitelji in starši je dandanes ena od najbolj pogosto omenjenih tem v šolstvu. 

Dobro sodelovanje namreč prinaša mnoge prednosti, ki se odražajo v pogledu in odnosu otrok 

do šole in šolskega dela. Interes staršev za sodelovanje s šolo je večinoma najtesneje povezan 

z zanimanjem za otroka in njegovim napredkom v šoli. Epstein (1992, v Marinšek idr., 2006) 

navaja nekaj prednosti sodelovanja s starši: boljši učni dosežki, pozitivnejša naravnanost do 

šole, kakovostnejše in bolj urejene domače naloge. Starši ob sodelovanju s šolo dobijo vpogled 

v delovanje le-te in učiteljevo delo, to pa jim pomaga, da lažje nudijo pomoč svojemu otroku. 

Hkrati začnejo starši učitelje bolj ceniti, so jim bolj naklonjeni in nasploh bolj podpirajo šolo 

(Marinšek idr., 2006). 

Dokazano je, da pomanjkanje sodelovanja med šolo in domom vpliva na otrokov slabši učni 

uspeh. Avtor v nadaljevanju poudari, da morajo učitelji razvijati takšno partnerstvo s starši, ki 

bo prinašalo dodatno vrednost delu v šoli. Ta naj temelji na medsebojnem spoštovanju, 

zaupanju in odprtosti (Novak, 2009). 
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3. ODNOS UČENCEV DO ZNANJA 

Kot že omenjeno, učitelj prevzema vlogo raziskovalca. Spremljati mora vsakega učenca 

posebej, njegov razvoj in spreminjanje njegovih potreb in interesov skozi različna časovna 

obdobja. Po Gardnerjevi teoriji ima človek osem inteligentnosti, ki pojasnjujejo, zakaj so se 

nekateri učenci pripravljeni učiti določenih predmetnih področij, drugi pa drugih – ne pa vsi 

vseh. Pri učinkoviti vzgoji in izobraževanju ter osebni rasti vsakega učenca so izjemno 

pomembni proces učenja, izbira ciljev in načini motiviranja. Postavitev ciljev nam omogoča, 

da smo samozavestni, verjamemo v lasten uspeh in osebno rast ter se učimo z veseljem (Novak, 

2009). Spodbujanje trajne motivacije za spoznavanje in učenje je v zadnjem času ena 

pomembnejših ciljev šolstva. Šola mora otroku približati pomen trajnega znanja in uporabe le-

tega v različnih vsakodnevnih situacijah, poleg tega pa mora biti način dela v šoli usmerjen v 

ozaveščanje učencev o pomenu njihovega vseživljenjskega učenja, osebnega in strokovnega 

razvoja (Krek in Metljak, 2011). 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2004) 

predpisuje različne oblike preverjanja in ocenjevanja oz. vrednotenja znanja posamezne 

vsebine, nastopov, izdelkov in drugih dejavnosti. Pri ocenjevanju gre za vrednotenje že 

pridobljenega znanja, učencev pa pri tem ne spodbuja k različnim vrstam učenja ter k sprotnemu 

in kontinuiranemu učenju skozi celo šolsko leto. Ena od vrednot šole je, da naj bi posameznik 

skozi šolanje razvijal zavest o pomembnosti znanja ter naj bi se učil učenja, učnih navad ter 

vztrajnosti (Krek in Metljak, 2011). Pri tem ne smemo pozabljati na spodbujanje radovednosti 

otroka, ki pa je prvi pogoj vseživljenjskega učenja. Osnovnošolci še ne presojajo znanja realno 

glede na njegov splošen pomen v življenju. Pri tem ima pomembno vlogo učitelj oz. vzgojitelj, 

da otroku poizkuša osmisliti določeno vsebino, saj ga na ta način spodbudi k raziskovanju, 

hkrati pa ga navaja k vseživljenjskem učenju (Novak, 2009). Pogoj za kakovostno prenašanje 

znanja in uspešno poučevanje predstavljata ravno odnos in vzgojna ravnanja učiteljev in 

vzgojiteljev (Krek in Metljak, 2011). 

Mednarodna raziskava TIMSS 2015, pri kateri so raziskovalci iz različnih držav preverjali 

odnos osnovnošolcev do šole ter učenja naravoslovja in matematike, je pokazala, da slovenski 

osnovnošolci nimajo veselja do učenja. V raziskavi je sodelovalo 38 držav, Slovenija pa se je 

uvrstila na 35. mesto. Tega podatka ne smemo zanemariti, saj gre za trend, ki v Sloveniji 

neprestano pada (Mlekuž, 2016). Pri tem se je potrebno vprašati o ozadju odnosa otrok do šole 
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oz. učenja. Novak (2009) opozarja na nekatere elemente, ki vplivajo na odnos otrok do šolanja. 

Izpostavi dejavnik preobremenjenosti učencev s preobsežnimi učnimi vsebinami ter učiteljev 

odnos do poučevanja, ki pogojuje učenčevega do učenja. V. Grabeljšek (2015) nadaljuje, da na 

oblikovanje pozitivnega odnosa in veselja otrok do šole bistveno vpliva vzdušje v razredu. To 

kažejo tudi raziskave TIMSS iz leta 2011, da se učenci bolje in lažje razvijajo in učijo v razredu, 

kjer vlada pozitivna klima. Učenci se počutijo sprejete, slišane in podprte, kar pripomore k 

razvijanju pozitivne samopodobe in k utrjevanju duševne stabilnosti. 

 

4. FINSKI IZOBRAŽEVALNI SISTEM 

Dandanes se na področju šolstva vedno bolj izpostavlja vprašanje, kakšna je dobra šola, šola za 

prihodnost oz. kakšen je kakovosten izobraževalni sistem. Na tem področju nedvomno izstopa 

Finska s svojim izobraževalnim sistemom, ki ga nekateri poimenujejo tudi kot najboljši 

izobraževalni sistem na svetu. Prepoznaven je postal leta 2000, ko je Finska na mednarodni 

raziskavi PISA dosegla najvišji nivo mednarodnega standarda znanja. Gre za raziskavo, v 

katero so vključeni 15 letni učenci, ocenjuje pa se njihova bralna, matematična in naravoslovna 

pismenost ter reševanje problemskih nalog (Vãlijarvi in Sulkunen, 2016). Od tega leta naprej 

vsako leto dosegajo najvišja mesta, kar je tudi razlog, zakaj mnogi strokovnjaki iz celega sveta 

potujejo na Finsko, da bi izvedeli, v čem je skrivnost za njihovo uspešnost. Finci razlog 

uspešnosti vidijo v dobri izobraževalni politiki in visoko usposobljenih učiteljih. Izobraževalna 

politika na Finskem se zavzema za pravičnost v izobraževanju in spodbuja celovit šolski model. 

Njihovo glavno vodilo je, da mora imeti vsak državljan enake možnosti izobraževanja in 

možnost enako visoko-kvalitetne izobrazbe (Jyrhama in Maaranen, 2016).  

 

4.1. ZGRADBA FINSKEGA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA 

Finski izobraževalni sistem, ki velja za enega najboljših izobraževalnih sistemov na svetu, je 

tako kot slovenski, sestavljen iz primarnega, sekundarnega in terciarnega izobraževanja. Finski 

vrtci, kjer se načrtovana vzgoja in izobraževanje začneta, so neobvezni, a jih kljub temu 

obiskuje večina otrok. V sklopu primarnega izobraževanja zadnje leto vrtca poteka mala šola, 

v katero so vključeni otroci, stari šest let. Ta je leta 2015 postala obvezna za vse otroke, v njej 
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pa poučujejo lahko tako vzgojitelji kot učitelji. Delo v mali šoli je oblikovano na podlagi 

lokalnega kurikula znotraj okvira nacionalnega kurikula za malo šolo (Early childhood 

education and care, 2018). Na Finskem se torej z malo šolo začne obvezno izobraževanje, ki pa 

se nadaljuje z obvezno devetletno osnovno šolo. V osnovno šolo vstopajo otroci s sedmim letom 

starosti. Razdeljena je na osnovno šolo (1.–6. razred) in nižjo srednjo šolo (7.–9. razred). Prvih 

šest let otroke poučujejo učitelji razrednega pouka, ki običajno svoj razred vodijo vseh šest let. 

Ti poučujejo vse predmete (z izjemo tujih jezikov), od šestega do devetega razreda pa 

poučevanje prevzamejo predmetni učitelji, usposobljeni za posamezno področje izobraževanja. 

Javno osnovnošolsko izobraževanje je tako kot mala šola brezplačno, saj ju krije država oz. 

lokalna skupnost. Vzgojno-izobraževalni proces v osnovnih šolah poteka v skladu z lokalnim 

kurikulom, ki je oblikovan na podlagi nacionalnega kurikula. V primerjavi z drugimi državami, 

je delež otrok, ki osnovnošolskega izobraževanja ne konča, zelo majhen – 99,7 % otrok namreč 

uspešno zaključi osnovno šolo. Po končani osnovni šoli učenci nadaljujejo šolanje na višji 

srednji šoli ali poklicni šoli, ob koncu katere morajo opraviti maturo, če želijo šolanje 

nadaljevati na univerzi ali politehnični instituciji. Tudi srednješolsko oz. poklicno ter 

univerzitetno oz. politehnično izobraževanje je brezplačno. Lokalne skupnosti učencem, 

dijakom in študentom zagotavljajo brezplačne učbenike, prehrano in prevoz (Kansanen in Meri, 

2007). 

 

4.1.1. FINSKA OSNOVNA ŠOLA 

Temeljna vrednota finske šole je izobraževalna pravičnost. Njihova želja je zagotavljati 

kakovostno izobraževanje vseh otrok ne glede na njihovo socialno-ekonomsko stanje družine, 

veroizpoved, raso itd. Vsak otrok mora imeti enako možnost, da razvije svoje potenciale in 

kasneje uspe v življenju. V ta namen dajejo velik poudarek na diferenciaciji in individualizaciji 

pouka, pri čemer spodbujajo otrokov celostni razvoj. Prizadevajo si za integracijo vseh učencev 

v splošno izobraževanje, tudi otrok s posebnimi potrebami (Jyrhãmã in Maaranen, 2016). 

 

V primerjavi z drugimi državami po svetu Finci začnejo obiskovati osnovno šolo precej pozno 

– s sedmim letom. Prav tako, če primerjamo dolžino pouka ugotovimo, da Finci preživijo manj 

časa za šolskimi klopmi in imajo relativno malo domače naloge. Eden izmed najbolj 

pomembnih ciljev finske šole pa je nedvomno razvijanje veselja do učenja ter vseživljenjskega 

učenja. Pri pouku učitelji pogosto izhajajo iz učenčevih interesov ter pri tem razvijajo njihovo 

radovednost. Učitelji stremijo k izkušenjskemu učenju ter učenju izven šolskih učilnic 

(Vãlijãrvi in Sulkunen, 2016). Finske šole nimajo zunanjih preverjanj znanj. Edino obvezno 
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ocenjevanje znanja na državnem nivoju je matura, za ostala ocenjevanja pa se odloča vsaka šola 

in učitelji posebej. Pri tem je namen preverjanja znanja zgolj informativne narave za učitelje in 

učence, saj pomeni analizo dosedanjega dela ter usmeritev za nadaljnje izobraževanje vsakega 

učenca posebej (Kansanen in Meri, 2007). Prav tako na Finskem ne poznajo inšpekcij, saj 

država zaupa usposobljenosti njihovih učiteljev. Ti morajo imeti (z izjemo vzgojiteljev) za 

poučevanje opravljen magisterij. Vzgojitelji morajo imeti tako kot v Sloveniji za delo v vrtcu 

opravljen dodiplomski študij. Finski učitelji so se dolžni tri dni v letu dodatno profesionalno 

izpopolnjevati, veliko učiteljev pa tudi prostovoljno obiskuje posamezna predavanja na 

fakulteti. Biti učitelj na Finskem je eden najbolj cenjenih poklicev, kar je tudi eden od razlogov 

za velik vpis na tamkajšnjo Pedagoško fakulteto (Tirri, 2014). 

 

Kot o tem pišeta Jyrhãmã in Maaranen (2016), so občine na Finskem dolžne zagotoviti jutranje 

in popoldansko varstvo za učence prvega in drugega razreda, ki pa ni obvezno. Kljub temu 

veliko otrok obiskuje popoldansko varstvo, saj se sicer sam pouk za prvošolce in drugošolce 

običajno konča zgodaj – opoldne ali enih popoldne. To varstvo je organizirano s strani 

neodvisnih organizacij, kot so različni klubi, cerkev itd. Tudi v Sloveniji so šole dolžne 

zagotavljati podaljšano bivanje in jutranje varstvo, ki se ga učenci udeležijo prostovoljno 

(Zakon o osnovni šoli, 1996: 20. člen). 

4.2. PRIMERJAVA FINSKEGA S SLOVENSKIM IZOBRAŽEVALNIM 

SISTEMOM 

Če primerjamo slovenski in finski izobraževalni sistem, hitro ugotovimo, da sta si po svoji 

strukturi precej podobna. Ko pa si pogledamo samo šolanje od bližje, lahko opazimo kar nekaj 

razlik. Prva razlika se tiče male šole, ki je bila v Sloveniji z uvedbo devetletne osnovne šole 

ukinjena. Tako so naši otroci, ko vstopajo v prvi razred osnovne šole, eno leto mlajši od finskih 

(Osnovna šola, 2018). Poučevanje v finskih šolah poteka v finščini in švedščini, saj sta oba 

jezika njihova uradna jezika. V nekaterih šolah poteka pouk tudi v drugih jezikih, kot je denimo 

laponščina (Kansanen in Meri, 2007). V Sloveniji imamo samo en uradni jezik – slovenščino, 

v kateri poteka pouk po celotni državi. Izjema so narodno mešana območja, kjer pouk poteka 

tudi v madžarščini ali italijanščini (Zakon o osnovni šoli, 1996: 6. člen).  S prvim tujim jezikom 

se naši učenci prvič srečajo v četrtem razredu, medtem ko se finski učenci v tretjem. Tako v 

Sloveniji kot na Finskem se kot prvi tuj jezik otroci običajno učijo angleščine. Izobraževanje 

na Finskem je na vseh ravneh razen v predšolskem obdobju financirano s strani države oz. 

lokalnih skupnosti – financirana je tudi prehrana, prevoz in šolski učbeniki. Tudi v Sloveniji 
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država financira izobraževanje, vendar v primerjavi s Finsko država šolske prehrane ne 

financira. V Sloveniji je država dolžna zagotavljati prevoz šolskih otrok, ki so od šole oddaljeni 

vsaj štiri kilometre ali je pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovil, da je 

ogrožena varnost učenca. Pravico do brezplačnega prevoza imajo tudi prvošolci ne glede na 

razdaljo od njihovega doma do šole (Zakon o osnovni šoli, 1996, 56. člen). Do brezplačnega 

prevoza so na Finskem deležni učenci, ki živijo pet kilometrov od šole ali je njihova pot do šole 

nevarna. Poleg tega jim država v primeru, da potovanje do šole presega tri ure, omogoči 

brezplačno bivanje v dijaškem domu (Basic education act, 2010: 32. člen). Podobnost sistemov 

se kaže tudi v izobraženosti strokovnih delavcev, saj imajo učitelji, ki poučujejo v šolah in 

vrtcih primerljivo izobrazbo. Ena od velikih razlik med slovensko in finsko šolo je normativ 

učencev v razredu. V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa 

osnovne šole (2018) je pri nas normativ za oblikovanje oddelka v osnovni šoli 28 učencev. Na 

Finskem tega normativa nimajo, vendar kot kažejo raziskave PISA, sodi Finska med države z 

najmanjšimi razredi, v katerih je povprečno 19 učencev (Average class size, 2018). 

 

 

5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

Prehod iz vrtca v osnovno šolo pogosto predstavlja velik stres otroku in njegovim staršem. Gre 

namreč za novo obdobje otrokovega življenja, ko zapušča poznane vrstnike, vzgojitelje in vrtec 

ter vstopa v neznano. Tako otroci kot njihovi starši imajo ob vstopu otroka v šolo velika 

pričakovanja, ki se kasneje uresničijo oz. ne uresničijo. Ta so največkrat povezana z dosežki 

otrok pri pouku, dobrem odnosu učiteljev do otrok itd. Vloga učitelja in vzgojitelja je v prvem 

razredu zelo pomembna, saj daje vtis o tem, kako bo šolanje potekalo v nadaljnjih letih, prav 

tako pa vpliva tudi na oblikovanje otrokovega odnosa do šole in z njo povezanega šolskega dela 

(Marinšek idr., 2006). 

Prenova slovenskega izobraževalnega sistema je potekala ob koncu devetdesetih let prejšnjega 

stoletja. V slovenske osnovne šole se je vpeljala devetletka, ki prinaša številne novosti za delo 

v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Ob tem so se postavila mnoga vprašanja, kako bodo ideje 

prenove implementirane v šolske učilnice. Slovenija kot demokratična država in članica 

Evropske Unije ter Sveta Evrope, pri svoji zasnovi šolskega sistema temelji na vrednotah 

človekovih pravic, pravne države, pluralne demokracije, solidarnosti in strpnosti. Vključena je 

v vedno bolj globalno povezan svet, v katerem sta za obstoj in nadaljnji razvoj države ključna 
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znanje in ustvarjanje novega znanja. Zagotavljanje kakovostnega pouka,  znanja, izobrazbe ter 

z njimi povezane vzgoje, je dolžnost in odgovornost države. Posameznik bo namreč šele s trdno 

vseživljenjsko osnovo zmožen premagovati zahteve kompleksnih in hitro spreminjajočih se 

okoliščin sodobnih globaliziranih kultur in družb (Krek in Metljak, 2011). 

Čeprav se slovenski šolarji na različnih mednarodnih tekmovanjih in preverjanjih znanj vsakič 

zelo dobro izkažejo in dosegajo najvišja mesta v mednarodnem merilu, so raziskave TIMSS in 

HBSC pokazale nizka stališča slovenskih šolarjev do znanja in učenja (Mlekuž, 2016). V 

nasprotju s slovenskimi šolarji pa finski dokazujejo, da je šola kraj, kjer se imaš lahko dobro. 

V to sem se prepričala tudi v času študijske izmenjave v Helsinkih, kjer sem obiskala nekaj 

osnovnih šol ter bila deležna njihovega pouka. Finska kot ena najvišje uvrščenih držav na 

Programu mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA), predstavlja zgled pedagogom iz 

vsega sveta, ki množično obiskujejo Finsko, da bi izvedeli, v čem je skrivnost za njihovo 

uspešnost (Kupiainen, Hautamäki in Karjalainen, 2009).  

V svoji diplomski nalogi bom pisala o vstopu otrok v šolo ter z njo povezanimi stališči in 

izkušnjami otrok, vzgojiteljev in učiteljev. Raziskala bom slovenski šolski sistem ter njegovo 

prenovo. Poleg tega me bo zanimala vloga vzgojitelja in učitelja v prvem razredu, njuno 

medsebojno sodelovanje ter stališča in izkušnje do kurikularne prenove in zgodnejšega vstopa 

v šolo. Prav tako bom poizkušala raziskati dejavnike, ki vplivajo na odnos slovenskih 

osnovnošolcev do znanja, šole in učenja. Pri tem bom vključila tudi predšolske otroke in 

poskušala pridobiti podatke o tem, kakšna so njihova pričakovanja do šole. Nekaj pozornosti 

bom namenila tudi usposabljanju strokovnih delavcev za delo s šestletniki. V diplomskem delu 

bom predstavila finski šolski sistem kot primer dobre prakse, ga primerjala s slovenskim ter 

poskušala najti smernice, ki bi lahko koristile slovenskim učiteljem in vzgojiteljem pri 

njihovem delu v prvem razredu. 
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6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

– Kakšne so zasnova, smernice in načela devetletne osnovne šole ter v čem se te 

razlikujejo od osemletne osnovne šole? 

– Kakšna stališča do devetletne osnovne šole in izkušnje z njo imajo učitelji in vzgojitelji? 

– Kakšni sta vlogi vzgojiteljice in učiteljice v prvem razredu osnovne šole oziroma delitev 

dela med njima? 

– Kako predšolski otroci doživljajo bližnji vstop v šolo? Kakšna so njihova čustva in 

pričakovanja do šole? Zakaj se otroci veselijo vstopa v šolo oz. zakaj ne? 

– Kako prvošolci doživljajo šolo? Ali radi hodijo v šolo ter zakaj?  Kaj je otrokom v šoli 

všeč in kaj ne? Kakšna so njihova čustva ter ali so se njihova pričakovanja do šole 

uresničila?  

– V čem se finski izobraževalni sistem razlikuje od slovenskega ter katere elemente le-

tega bi lahko prenesli v naše osnove šole? 

 

 

7. METODA RAZISKOVANJA 

 

7.1. METODA 

Raziskava je temeljila na kvalitativni in kvantitativni raziskovalni paradigmi. Uporabila sem 

deskriptivno metodo raziskovanja. 

 

7.2. VZOREC 

Vzorec je neslučajnostni, priložnostni. V raziskavo sem vključila predšolske otroke v zadnjem 

letu pred šolo, otroke prvega razreda, vzgojiteljice iz vrtca ter vzgojiteljice in učiteljice, ki 

poučujejo v prvem razredu. Sodelovalo je 20 otrok (10 iz prvega razreda ter 10 iz vrtca), 4 

vzgojiteljice, ki delajo v vrtcu, ter 2 vzgojiteljici in 6 učiteljic iz prvega razreda osnovne šole. 
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7.3. UPORABLJENE TEHNIKE IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskavo sem izvedla na eni od ljubljanskih osnovnih šol ter vrtcu. Za pridobivanje podatkov 

sem pripravila štiri strukturirane intervjuje (Priloge 1, 2, 3 in 4), ki so se med seboj razlikovali 

glede na posameznega intervjuvanca. Intervjuje sem izvedla s predšolskimi otroki, prvošolci, 

učitelji in vzgojitelji, ki poučujejo v prvem razredu ter vzgojiteljicami iz vrtca. Z njimi sem se 

vnaprej dogovorila za dan in uro intervjuja, ter jim zagotovila anonimnost pridobljenih 

podatkov. Z vsakim sem intervju opravila individualno. Pred začetkom intervjuvanja sem 

vzgojiteljicam in učiteljicam vnaprej pokazala vprašanja ter jim omogočila nekaj časa, da so o 

vprašanjih razmislile. Izpraševanci so bili naključni in so v raziskavi sodelovali prostovoljno. 

Intervjuji so potekali različno dolgo, povprečno 20 minut na vsakega izpraševanca. 

Intervjuvanci snemanja niso želeli. 

 

7.4. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, ki sem jih dobila z intervjuji, sem obdelala kvalitativno, kjer je bilo mogoče, pa sem 

jih obdelala tudi kvantitativno. 

 

 

8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

8.1. PRIČAKOVANJA PREDŠOLSKIH OTROK IN ČUSTVA V ZVEZI S 

ŠOLO 

Vsi otroci so na vprašanje, kako se počutijo ob misli, da gredo kmalu v šolo, brez pomisleka 

odgovorili, da se šole veselijo. Večina otrok (8) je navedla, da se počutijo v redu, lepo in dobro, 

saj se bodo v šoli učili in ker jim tam ne bo potrebno spati tako kot v vrtcu. Odgovori so bili 

vezani tudi na pričakovanja otrok do igre v šoli in na šolskem igrišču, novih sošolcev in 

prijateljev ter na samo idejo, da bodo starejši, samostojnejši in bodo lahko prenašali znanje na 

svoje sorodnike, ko bodo enkrat v šoli. Izstopajoč je bil odgovor dečka, ki je izrazil skrb do 

vstopa v šolo: »Malo me zvija, zato ker se bomo učili. Tudi zaradi tega, ker se ne bomo igrali 

tako veliko.« 
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Na vprašanje kaj mislijo, da bodo počeli v šoli, so otroci odgovarjali raznoliko. Vsi vedo, da se 

bodo v šoli učili. Izpostavili so, da se bodo učili črke in številke ter se učili računati, pisati in 

govoriti angleško. Trije otroci so tudi izpostavili, da bodo morali v šoli delati naloge in risati. 

Prav tako pet otrok misli, da se bodo v šoli igrali. Zanimiv odgovor, preko katerega lahko 

sklepamo, da ima otrok v šoli že neko vedenje o šoli, je odgovor dečka, ki pravi: »Šli bomo na 

bazen, na plavalni tečaj. Če narediš prekršek, dobiš cvek in si izpisan iz šole.« 

 

Zelo različno si tudi otroci predstavljajo, kako bo izgledal šolski dan. Sedem otrok meni, da se 

bodo učili brati, pisati črke, številke, abecedo, da bodo delali naloge in da bodo imeli nek obrok 

– malico ali kosilo. Polovica otrok meni, da bodo v šolskem dnevu odšli tudi ven iz učilnic na 

šolsko igrišče ali v živalski vrt oz. na kakšno predstavo. Odgovori otrok so se pri tem vprašanju 

nanašali na dejavnosti, ki jih bodo po njihovem mnenju v sklopu enega šolskega dne počeli. 

Zanimiv se mi je zdel odgovor deklice, ki se nanaša na moralni vidik pouka oz. šolskega dne: 

»Lepo. Ne bomo nič goljufali (tako kot pri mami goljufajo dijaki), ne bomo nič jezikali in se 

norčevali. Ko bom prišla v šolo bom rekla dober dan ali dobro jutro, potem pa se bomo vljudno 

učili. Učili se bomo, dokler nas očiji in mamice ne pridejo iskat.« 

 

Otroci so si bili pri vprašanju ali jih je česa strah, večinoma enotni. Sedem otrok je odgovorilo, 

da se ne bojijo ničesar. Nekaj otrok (3) je ob postavljanju podvprašanj in spodbud, kot so: »Ali 

te je morda čisto malo strah? To je normalno, da te je strah.«, odgovorilo, da jih je malo strah 

težkih nalog, učenja rolanja in neprijaznih sošolcev.  

 

Vsi razen enega otroka pravijo, da bodo iz vrtca pogrešali svoje prijatelje. Poleg prijateljev bo 

večina (7) pogrešala tudi igrače in vzgojiteljice. Štirje otroci so izpostavili, da bodo pogrešali 

še likovni kotiček, svoj vrtčevski znakec, kuharice, hrano in vrtec na sploh. 

 

Po intervjujih sodeč se predšolski otroci šole veselijo. Zavedajo se, da jih z vstopom v šolo 

čakajo obveznosti, kot so učenje in naloge, a to doživljajo kot izziv in nekaj, česar se veselijo. 

Večina otrok ne občuti strahu pred vstopom v šolo, vendar kljub temu pri svojem delu ne smemo 

pozabljati na tiste otroke, ki pa strah doživljajo. S svojo prisotnostjo in odzivnostjo namreč 

otroka usmerjamo in spodbujamo na njegovi izobraževalni poti in mu privzgajamo pozitiven 

odnos do šole in z njim povezanega šolskega dela. 
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8.2. IZKUŠNJE PRVOŠOLCEV S ŠOLO 

Prav vsi intervjuvani prvošolci so odgovorili, da radi hodijo v šolo. Kot razlog za to so navedli 

učenje in delanje nalog, pa tudi prijatelje, s katerimi se v šoli družijo. Nekaj otrok je izpostavilo 

tudi ples, petje in ustvarjanje v šoli  ter igro, ki za njih naredijo šolo atraktivnejšo. Dva otroka 

sta omenila tudi veselje do šole zaradi šolskega igrišča. 

 

Pri vprašanju, kaj jim je v šoli všeč in kaj ne, so otroci odgovarjali podobno kot pri prejšnjem 

vprašanju. Izpostavili so, da jim je všeč učenje, naloge in igra, šolsko igrišče ter ustvarjanje. 

Poleg tega so izpostavili prijatelje, zaradi katerih se počutijo dobro v razredu in jim je šola všeč. 

Dve deklici sta kot razlog izpostavili tudi dobre učitelje, svoj razred, dobro opremljenost 

učilnice ter odmore in obroke, ki jih imajo na šoli. Zelo zanimivi so bili odgovori na vprašanje, 

kaj jim v šoli ni všeč. Ti so se namreč navezovali na socialne interakcije z ostalimi otroki v 

razredu in ne na sam učni proces, učitelje oz. na splošno na šolo samo, kot sem sprva 

predvidevala. Večina otrok je sicer odgovorila, da jim je v šoli vse všeč, po krajšem premisleku 

pa so trije otroci odgovorili, da jim ni všeč, ko jim sošolci nagajajo ali ko jim gledajo v zvezek. 

Odgovor deklice, ki nedvomno polepša dan vsakemu učitelju, pa je bil: »Hmmm … ne vem, 

kaj mi ni všeč, ker mi je vse zabavno!«. 

 

Polovica otrok je na vprašanje ali jih je bilo česa strah, ko so šli prvič v šolo, kljub spodbudam, 

da je to običajno, vztrajalo, da jih ni bilo strah ničesar. Druga polovica otrok pa je izpostavila 

predvsem strah, da jim bodo bodoči sošolci nagajali in bodo do njih nesramni. Dva prvošolca 

sta poudarila tudi strah pred učiteljicami, za katere nista vedela, če bodo prijazne ali stroge. Pri 

intervjuvanju prvošolcev sta mi bila pri tem vprašanju zanimivejša dva odgovora: »Ja, ne vem. 

Bala sem se, da ne bi bile prijazne učiteljice, zato sem cel dan jokala.« in »Ammm … ubistvu 

mami mi je že prej povedala, da imamo najboljšo učiteljico. Čisto malček me je bilo strah, da 

kaj ne bi znala napisat ali pa da katere naloge ne bi znala naredit.«. Prvi odgovor nakazuje, da 

je prehod med vrtcem in šolo zelo pomembna prelomnica v otrokovem življenju, ki otrokom 

povzroča skrbi in je zato ne smemo zanemarjati. V sklopu drugega odgovora pa se mi zdi 

pomembno izpostaviti vlogo družine in staršev pri prehodu iz vrtca v šolo. To, kako se starši 

odzivajo na šolo, kakšen odnos imajo do nje in učiteljev, namreč pomembno vpliva na odnos 

otroka do šole, učiteljev ter učne snovi. 
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Mnenja otrok pa so bila pri vprašanju ali so se njihova pričakovanja do šole uresničila, deljena. 

Nekaj otrok si je šolo predstavljalo tako kot je sedaj, drugi pa nekoliko drugače. Otroci, ki so si 

šolo predstavljali drugače, so si jo predstavljali bolj negativno. Povedali so, da so mislili, da se 

bodo veliko učili, imeli veliko težkih nalog, da bodo imeli samo dve učiteljici in da te ne bodo 

prijazne. Nekateri so mislili, da bo pouk dolg in da se bodo učili brez prestanka. Odgovorili so 

tudi, da niso vedeli, da bodo imeli podaljšano bivanje in zajtrk v šoli. Eden izmed dečkov pa si 

je šolo predstavljal drugače na vizualni ravni, in sicer da bo šola majhna in stara. Presenetil me 

je odgovor deklice, ki mi je odgovorila, da šola ni taka, kot si jo je predstavljala – »Ne. Ker je 

boljše kot sem si predstavljala. Predstavljala sem si, da bo dobra, ampak je boljše.«. Nekaj (5) 

otrok pa je odgovorilo, da so se njihova pričakovanja do šole uresničila. Ko sem jih vprašala, 

kako so si predstavljali šolo, so odgovarjali, da so vedeli, da se bodo učili, imeli naloge, šolske 

odmore ter tudi čas za igro. Dve deklici sta odgovorili, da sta si predstavljali, da jima bo v šoli 

všeč in bo tam lepo, in tako tudi je. 

 

Zelo podobne, a zanimive odgovore so otroci podali na vprašanje, v čem se razlikuje šola od 

vrtca. Večina (8) je odgovorila, da se v šoli učijo, medtem ko so se v vrtcu učili manj oz. so se 

samo igrali. Izpostavili so naloge, ki jih v vrtcu ni, ter počitek, ki ga sedaj v šoli nimajo. »To, 

da ne spimo. To sem komaj čakala – jaz sem samo kdaj pa kdaj zaspala. Ni mi bil všeč počitek 

– če smo se potiho s kom pogovarjali, so nas že okregali.«, je bila izjava deklice, ki odkrito 

kaže odklonilen odnos do spanja v vrtcu. Glede na to, da sta enak odgovor podala tudi dva 

druga otroka, lahko vidimo, da so otroci v vrtcu verjetno še vedno siljeni k počitku, čeprav 

Kurikulum za vrtce (1999) počitek opredeljuje kot možnost izbire vsakega otroka. Razlike med 

vrtcem in šolo, ki so jih opazili otroci, so bile še: hranjenje v jedilnici namesto v igralnici; več 

preživetega časa zunaj, izven igralnic v vrtcu; da imaš v šoli rutko, šolsko tablo, šolski zvonec, 

abecedo; da se šola konča prej kot vrtec. 

 

Iz intervjujev razberemo, da prvošolci radi hodijo v šolo in so za učenje ter naloge motivirani. 

Veliko jim pomenijo prijatelji, s katerimi se lahko v šoli družijo in igrajo. Otroci so večkrat 

izpostavili, da jim je v šoli všeč ustvarjanje, ples in petje, kar je lahko koristna povratna 

informacija učiteljem in vzgojiteljem za nadaljnje načrtovanje in izvajanje pouka. Izhajanje iz 

otrokovih želja, potreb in interesov je za oblikovanje pozitivne razredne klime ključno, saj bo 

na tem temeljil tudi učni proces. Učitelji in vzgojitelji bi lahko v prihodnje še bolj razmislili, 

kako bi svoj pouk prilagodili želji učencev po druženju z vrstniki ter med njimi krepili dobre 

medsebojne odnose.  
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8.3. STALIŠČA IN IZKUŠNJE VZGOJITELJIC PRI DELU S PREDŠOLSKIMI 

OTROKI, KI VSTOPAJO V ŠOLO 

Vzgojiteljice so na vprašanje, kako vidijo vstop otrok v šolo ter njihovo doživljanje ob tem 

odgovorile, da se otroci na vstop v šolo odzivajo čustveno, s pričakovanji in da se šole veselijo. 

Izpostavljajo, da otroci prehod med vrtcem in šolo pogosto povezujejo s tem, da si takrat velik 

in pomemben, kar jim ugaja. Vstop v šolo je odvisen tudi od starosti otrok ob vstopu v šolo in 

od staršev, kako otroka pripravljajo na šolo, poudarja ena od vzgojiteljic. 

 

Zadnje leto vrtca vzgojiteljice izkoristijo zelo različno. Ena od vzgojiteljic pravi, da razen z 

malo večjim poudarkom na individualizaciji otrok, šoli ne posveča večje pozornosti. Ostale so 

odgovorile, da otrokom pred šolo ponujajo več delovnih listov in zvezkov, preko katerih 

razvijajo grafomotoriko, razumevanje in upoštevanje navodil, odnos do šolskih stvari ter 

orientacijo na papirju. Ena od vzgojiteljic organizira tudi različne dejavnosti po Kurikulu za 

vrtce, preko katerih otroci spoznavajo določene tematike na igriv način, ki jih bodo tudi kasneje 

obravnavali v šoli. Omeni, da imajo v vrtcu Ciciuhca, pri katerem jim morajo doma starši 

prebrati knjigo ali pesem, nato pa jo morajo v vrtcu drugim otrokom predstaviti. Na ta način 

prevzemajo določene odgovornosti, se navajajo na to, da se izpostavijo pred skupino. Poleg 

tega organizira kotičke, kjer so otroci v stiku s črkami in številkami. Druga vzgojiteljica 

izpostavi, da pri otrocih pred vstopom v šolo spodbuja kritično mišljenje ter samoevalvacijo, ki 

sta po njenem mnenju ključna v življenju. Dve vzgojiteljici sta izpostavili tudi samostojnost 

otrok, ki jo spodbujata skozi celotno dnevno rutino – pri hranjenju, umivanju, pospravljanju 

garderobe, zavezovanju čevljev.  

 

Mnenja vzgojiteljic so pri vprašanju ali se jim zdijo otroci njihovega oddelka pripravljeni na 

šolo, deljena. Menijo, da je to odvisno od vsakega posameznika. Ena od vzgojiteljic meni, da 

so otroci večinoma pripravljeni, druga pa poudari, da so običajno otroci, rojeni v jeseni, manj 

zreli od tistih, ki so rojeni v začetku leta. Tri vzgojiteljice so poudarile, da so nekateri otroci 

čustveno nezreli za vstop v šolo, kar se odraža pri soočanju z različnimi situacijami. Prav tako 

jih skrbi zbranost in pozornost otrok, ki je majhna in je posledica tehnologije ter premalo 

gibanja v naravi. Poleg tega dve vzgojiteljici skrbi prehod med vrtcem in šolo oz. prvi razred, 

za katerega sta slišali, da ni tak, kot so ga obljubljali z devetletko. »Pripravljeni so, če je res še 

vedno prvi razred devetletke prilagojen šestletnemu otroku in da je temelj učenja igra. Žal pa 
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slišim, da se v prvem razredu poslužujejo veliko sedenja, frontalnega podajanja informacij, kar 

me skrbi.«, pravi ena od vzgojiteljic, druga jo dopolni: »Opažam, da je več otrok takih, ki 

nimajo veliko koncentracije. To bi bil lahko problem, če morajo potem v šoli kar naenkrat stalno 

samo sedeti.«. 

 

Vzgojiteljice na zgodnejši vstop otrok v šolo gledajo različno. Ena izmed njih je mnenja, da bi 

bilo bolje, če bi otroci vstopili v šolo s sedmim letom in bi jim na ta način podarili še eno leto 

več za raziskovanje, eksperimentiranje in igro. Ostale vzgojiteljice so glede tega vprašanja 

neopredeljene, saj se jim sam vstop v šolo s šestim letom ne bi zdel sporen, če bi bil prvi razred 

in z njim učni načrt zares prilagojen razvojnim značilnostim šestletnikov, kar pa slišijo, da ni. 

Poudarjajo, da bi moral biti prvi razred devetletne osnovne šole tak, kot je bila nekoč mala šola, 

kjer je bilo več igre. Ena od vzgojiteljic meni, da je bil včasih prehod med vrtcem in šolo lažji 

za otroke, saj so se preko male šole postopno navajali na sedenje, urili koncentracijo itd. 

 

Nobena od vzgojiteljic ne čuti pritiska s strani šole ali učiteljev. Prav tako nimajo občutka, da 

bi se spremenile zahteve do njihovega dela v vrtcu. Ena od vzgojiteljic pri tem pravi, da sicer 

sliši komentarje učiteljev, da otroci česa ne znajo, vendar vidi razlog za to ravno v zgodnejšem 

vstopu otrok v šolo. Druga vzgojiteljica je izpostavila, da imajo v vrtcu precej nakopičen 

program z različnimi zunanjimi dejavnostmi v zadnjem letu pred šolo. 

 

Dve vzgojiteljici sta povedali, da sodelujeta z bližnjo šolo, drugi dve pa pravita, da ne. 

Sodelovanje poteka večinoma preko različnih lutkovnih predstav in igric, na katere jih povabijo 

bližnje šole. Ena od vzgojiteljic opozarja, da so imeli včasih vzgojitelji in učitelji timske 

konference, kjer so vzgojiteljice učitelje seznanile z otroki in njihovimi posebnostmi. Po njenem 

mnenju je bilo to zelo dobro tako za učitelje kot otroke. 

 

Sodeč po odgovorih intervjuvank lahko povzamemo, da se te na bližajoč se vstop v šolo z otroki 

svojih oddelkov posebej ne pripravljajo. Večina (3) je izpostavila razvijanje otrokove 

samostojnosti v predšolskem obdobju, od tega je samo ena omenila spodbujanje otrokove 

miselne samostojnosti. Tako fizična kot miselna samostojnost otrok je ob vstopu v šolo 

bistvena, saj jo šola od otrok zahteva. Pomembno je, da jo razvijamo že pri mlajših otrocih, saj 

jim bo kasneje prehod med vrtcem in šolo lažji ter ga ne bodo doživljali stresno. Vzgojiteljice 

so se v intervjuju osredotočile na pripravo otrok na šolo z vidika kompetenc, medtem ko 

čustvene priprave niso omenjale. Ta je zelo pomembna, saj otroci v šolo vstopajo z velikimi 
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pričakovanji, ki se kasneje uresničijo oz. ne uresničijo. Vzgojitelji se morajo z otroki o šoli 

pogovarjati, jim jo predstaviti ter poslušati skrbi in strahove otrok povezane s šolo. Preko 

obujanja lastnih spominov in izkušenj lahko otroke pomirijo in dodatno motivirajo. Otroke 

lahko na šolo pripravljajo tudi preko sprehodov po šolskem okolišu in z obiskovanjem bližnje 

šole (Istenič, 2015). Sodelovanje vrtca z okoljem, ki ga obdaja, je tudi sicer eno od načel 

Kurikuluma za vrtce (1999). Če bo imel otrok že v vrtcu stik s šolo, bo vedel, kako izgleda in 

kaj lahko od nje pričakuje. Občutek varnosti je ena glavnih potreb otroka, ki pa je lahko ob 

vstopu v novo, neznano okolje nenavzoč. 

 

 

8.4. STALIŠČA IN IZKUŠNJE UČITELJEV IN VZGOJITELJEV PRVEGA 

RAZREDA 

Mnenja učiteljev in vzgojiteljev so bila pri vprašanju, kako vidijo zgodnejši vstop otrok v šolo, 

deljena. Ena od vzgojiteljic je priznala, da je pri tem vprašanju razdvojena. Mnenja učiteljev in 

vzgojiteljev tudi niso bila enotna znotraj vsakega tandema. Da so otroci pripravljeni na vstop v 

šolo, sta menili dve učiteljici in ena vzgojiteljica. Po njihovem mnenju so zgodnejšemu vstopu 

prilagojeni učni načrti in učni proces, zato se jim prehod med vrtcem in šolo ne zdi 

problematičen. Pravijo, da sta pri pouku prisotni učiteljica in vzgojiteljica, kar pripomore k 

prijetnejšim in zanimivejšim učnim uram ter lažjemu prehodu iz vrtca v šolo. Preostale štiri 

učiteljice in vzgojiteljica pa so mnenja, da je bil vstop v šolo s sedmim letom primernejši in da 

bi po njihovem mnenju morali otroci ostati v vrtcu eno leto dlje. Pravijo, da so otroci velikokrat 

čustveno in socialno nezreli za šolo, kar se pozna na koncentraciji otrok pri pouku in 

vzpostavljanju stikov z vrstniki. Opozarjajo tudi, da so otroci v prvem razredu nespretni in 

nimajo dovolj razvite grafomotorike. Težave jim predstavlja drža svinčnika, rezanje s škarjami, 

zavezovanje čevljev in podobno. Ena od vzgojiteljic opaža, da otroci nimajo razčiščenih 

časovnih pojmov – danes, jutri, včeraj. Prav zaradi omenjenih težav, ki jih imajo otroci, je ena 

od učiteljic izpostavila, da ima na srečo stalno v razredu vzgojiteljico, ki ji pomaga.  

 

 

Tako vzgojitelji kot učitelji so mnenja, da je pripravljenost otrok na šolo odvisna od vsakega 

posameznika. Štiri učiteljice in vzgojiteljice se strinjajo, da so otroci gledano v povprečju 

pripravljeni na šolo, ena od učiteljic in ena od vzgojiteljic pa menita, da niso. Preostali dve se 
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pri tem vprašanju nista opredelili. Veliko vlogo pri tem dajejo staršem, za katere menijo, da 

pomembno vplivajo na otrokov prehod iz vrtca v šolo. »Nekatere prestrašijo starši – boš že 

videl«, pravi ena od vzgojiteljic. Ena od učiteljic pa opozarja tudi na to, da so otroci večkrat 

intelektualno pripravljeni na šolo, čustveno in socialno pa ne. Druga nadaljuje: »Oni potrebujejo 

veliko igre, nas pa kurikulum zelo omejuje. Ko pridejo v šolski sistem, pa morajo delati. Ni 

časa za prosto igro. Saj organiziramo dejavnosti, ki potekajo preko igre, ampak to ni isto kot 

prosta igra.«. Dve učiteljici opažata, da imajo otroci v prvem razredu poleg težav, ki so jih že 

omenile, težave tudi na govornem področju, npr. s črko R. Vseh omenjenih težav je otroke 

strah, se jih bojijo, zato pred vstopom v šolo ne spijo in imajo velika pričakovanja, pravi ena od 

vzgojiteljic. Pri tem opozarjam, da se mnenja učiteljic in vzgojiteljic razlikujejo od odgovorov 

večine prvošolcev in predšolskih otrok, ki pravijo, da jih vstop v šolo ne skrbi oziroma jih ni 

skrbel. 

 

Ko govorimo o pripravljenosti šestletnikov na šolo je potrebno poudariti, da je bil namen 

devetletke in z njo delitev osnovnošolskega izobraževanja na tri obdobja, ravno v postavitvi 

vzgojno-izobraževalnih ciljev na konec triletja, kar učencem omogoča, da zastavljene cilje 

dosegajo v skladu s svojim individualnim razvojem in ne vsi hkrati. Šola naj bi tako omogočala 

razvoj in napredovanje vsakega učenca ter upoštevala individualne razlike med njimi (Krek in 

Metljak, 2011). Učitelji in vzgojitelji prvega razreda bi se morali tega bolj zavedati in svoj pouk 

poskušati oblikovati tako, da bi bil prilagojen vsakemu posamezniku. 

 

Razlike med osemletno in devetletno šolo vzgojiteljice in učiteljice zaznavajo različno. 

Izpostavile so dejstvo, da otroci v šolo prihajajo eno leto mlajši in so posledično manj zreli za 

šolsko delo. Pravijo, da so z devetletko prišle nove metode, principi za poučevanje, ki so 

prilagojeni razvojnim značilnostim šestletnikov. V prvem razredu je več igre in zato poteka 

poučevanje počasneje, kot je potekalo včasih. Veliko časa je danes v prvem razredu posvečenih 

grafomotoričnim vajam, ki so bile včasih del male šole, opažajo učiteljice in vzgojiteljice. Ena 

od učiteljic kot pomembno razliko izpostavlja delo v tandemu. Zanimiva se mi je zdela izjava 

vzgojiteljice, ki prizna, da se je »poučiteljičila«. Pravi, da bi morala biti vloga vzgojiteljic taka, 

da bi otrokom olajšala prehod med vrtcem in šolo, a v praksi pogosto ni ravno tako. Poleg nje 

tudi druge učiteljice in vzgojiteljice opažajo, da v prvem razredu ni veliko časa za igro, in da 

otroci veliko sedijo. Kot pomembno razliko ena od učiteljic izpostavlja opisno ocenjevanje, za 

katerega meni, da staršem ne daje jasnega vpogleda v otrokovo znanje. Nadaljuje, da so učitelji 

in vzgojitelji avtonomni pri svojem delu, a nanje močno pritiska ministrstvo z različnimi 



UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

33 
 

zahtevami in standardi, ki jih morajo otroci doseči. »Danes je preveč pritiska na otroke, več je 

kvantitete kot kvalitete. Poplava učbenikov, delovnih zvezkov. Otrokom moramo dati, da sami 

raziskujejo in gradijo na tem, kar jih veseli, zanima.«. V preveliki količini podatkov, ki naj bi 

jih učitelji in vzgojitelji posredovali učencem, za učiteljico predstavljajo problem, saj se 

posamezni temi ne moreš dobro posvetiti in se o njej pogovoriti. Ena od vzgojiteljic omeni tudi 

normativ otrok v razredu, ki se je s kurikularno prenovo spremenil. Meni, da bi bili lahko razredi 

manjši, saj je zdaj v njih povprečno med 24 in 28 otrok. Novost devetletke je tudi integracija 

otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke osnovne šole, izpostavlja ena od učiteljic, ki pravi, 

da ima v razredu otroka s cerebralno paralizo. Ta ima ob sebi stalno strokovno pomoč, zato to 

na njeno in vzgojiteljičino poučevanje ne vpliva. 

 

Večina vzgojiteljev in učiteljev (6) izpostavlja, da bi se morali otroci v vrtcu ali doma naučiti 

striči s škarjami, pravilno držati pisalo, se naučiti barvati in šiliti. Problem vidijo tudi v 

pincetnem prijemu. Po njihovem mnenju bi morali imeti otroci te gibe ob vstopu v šolo že 

avtomatizirane. Ena od učiteljic je izpostavila tudi pomen vsakodnevnega branja v vrtcu, ki bi 

pripomogel k temu, da bi se otroci naučili dobro poslušati in uriti koncentracijo, ki je sicer 

kratkotrajna. Druga učiteljica meni, da bi bilo zelo dobro, če bi v vrtcu delali več na glasovni 

analizi, saj imajo nekateri otroci ob vstopu v šolo govorne težave. Vzgojitelji in učitelji 

omenjajo tudi pomanjkljivo samostojnost otrok, ki bi jo morali po njihovem mnenju razviti v 

predšolskem obdobju. Pri tem opažajo, da si nekateri prvošolci še vedno ne znajo sami zavezati 

čevljev in imajo težave pri oblačenju. 

 

Vzgojiteljice in učiteljice menijo, da so otrokom v šoli všeč različni šolski predmeti.  Pravijo, 

da imajo radi matematiko, likovno vzgojo, spoznavanje okolja, družbo, angleščino, šport, petje, 

ples, nastopanje in seveda igro. Všeč jim je izkustveno učenje, preko katerega si bolje 

zapomnijo učno vsebino. Poleg tega ena od učiteljic opaža, da gredo otroci radi v računalniško 

učilnico, telovadnico in knjižnico. Druga učiteljica dodaja še vlogo učitelja in vzgojitelja: 

»Verjetno je odvisno od učitelja. Ti moraš imeti avtoriteto in biti njihov prijatelj. Če si otrokov 

zaveznik in ga sprejmeš kot človeka, bo rad prihajal.«. 

 

Otroke za šolo po mnenju pedagoških delavcev motivira dobro počutje v razredu, prijatelji 

oziroma družba, enakovrednost predmetov, šolski prostori, to da so bolj samostojni, sami 

izpeljejo stvari in sami skrbijo zase. Prav tako je v prvem razredu prisotna igra, ki je otrokom 

blizu. Nekatere za šolo motivira tudi vedoželjnost, da se bodo nekaj novega naučili, kaj novega 
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spoznali. Ena od učiteljic izpostavi, da imajo otroci radi dejavnosti, ki potekajo izven učilnic: 

plavalni tečaj, obisk gledališča, športni dnevi, itd. Štiri vzgojiteljice in učiteljice ne vidijo 

ničesar, kar bi otroke odvračalo od šole. Nekatere menijo, da morda otroke odvrača šolski 

sistem nasploh, ki ima določena pravila in od njih zahteva red ter veliko sedenja. Pri tem ena 

od učiteljic izpostavlja, da je v šolah premalo prostora za gibanje. 

 

V razredih, kjer poučujejo intervjuvane učiteljice in vzgojiteljice, dobijo otroci malo nalog. V 

dveh razredih otroci dobivajo nalogo povprečno trikrat tedensko, v drugih dveh razredih enkrat 

tedensko, nekateri učenci pa naloge v prvem razredu sploh ne dobijo. Tudi sicer vzgojiteljice 

in učiteljice poudarjajo, da naloge od otrok običajno ne zahtevajo sedenja za mizo, temveč so 

usmerjene v to, da v šolo nekaj prinesejo, zbirajo določene stvari, si ošilijo svinčnik, dokončajo 

kakšno stvar, ki so jo začeli delati v šoli – pobarvajo, izrežejo, dokončajo izdelek, ipd. Preko 

tega namreč otroci razvijajo delavne navade. Redko pa otroci dobijo tudi nalogo, da v zvezku 

vadijo določeno številko ali črko, ki so jo obravnavali pri pouku. Vse učiteljice in vzgojiteljice 

pravijo, da se otroci na naloge odzivajo dobro, jih ne jemljejo kot prisile in jih naredijo z 

veseljem. Pri tem me je presenetil odgovor učiteljice, ki pravi, da otroci radi delajo naloge doma 

in ne v šoli. Iz intervjuja lahko ugotovimo, da je število nalog, ki jih dobijo slovenski učenci 

primerljivo s finskimi. Tako v Sloveniji kot na Finskem učenci ne porabijo veliko časa za 

nalogo, prav tako pa je ta vezana na utrjevanje določene snovi oz. je usmerjena v to, da otroci 

od doma kaj prinesejo, zbirajo, naredijo intervju s sorodnikom itd. 

 

Vse učiteljice in vzgojiteljice se strinjajo, da so tako vzgojiteljice kot učiteljice primerno 

usposobljene za delo s šestletniki. Ena od vzgojiteljic in ena od učiteljic pa menita, da so 

vzgojiteljice bolj usposobljene za delo s prvošolci kot učiteljice. Večina intervjuvank omeni 

tudi dodatna strokovna izobraževanja, ki so organizirana za pedagoške delavce, čeprav jih je 

malo vezanih specifično na delo s šestletniki. 

 

Delo v tandemu se večini (6) učiteljic in vzgojiteljic zdi zelo pozitivno, saj se lahko s sodelavko 

dobro dopolnjujeta. Pravijo, da pouk poteka bolj tekoče in je bolj produktiven, če sta v razredu 

dve osebi. Prav tako izpostavljajo odprtost, komunikativnost in prilagodljivost, ki so pogoj za 

kakovostno timsko delo. Ena od vzgojiteljic meni, da kljub temu, da naj bi bile vzgojiteljice 

enakovreden član delovnega tima, pogosto ni tako. Pravi, da so velikokrat vzgojiteljice tiste, ki 

se morajo prilagajati učiteljicam. Medtem ena izmed učiteljic opaža razliko pri delu v tandemu 

med mlajšo in starejšo sodelavko: »Zdi se mi, da lažje delam z mlajšimi, saj so načeloma bolj 
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odprte in fleksibilne pri načrtovanju in izvedbi učnega procesa. Poleg tega iz fakultete prinesejo 

mnoga nova znanja, ki jih poskušamo implementirati pri pouku.«. Učiteljica naj bi imela več 

znanj s področja metodike poučevanja, vzgojiteljice pa več znanj za delo s šestletniki, saj so 

bili ti še včasih del predšolske vzgoje, komentira ena od učiteljic. Problem, ki ga vidi druga 

učiteljica pri svojem delu, je kurikulum prvega razreda, ki učitelje in vzgojitelje pri poučevanju 

zelo omejuje. 

 

Vse učiteljice in vzgojiteljice si delo delijo tako, da vsaka prevzema odgovornost za polovico 

predmetov. Običajno si predmete razdelita na podlagi tega, kar je vsaki bližje. Medtem ko ena 

izmed tima poučuje, druga individualno pomaga otrokom in kontrolira njihovo delo in učenje.  

Načrtovanje pouka večine (6) intervjuvanih pedagoških delavk poteka v tandemu, in sicer po 

aktivih oziroma pred ali po pouku. Na aktivih se srečujejo vsi učitelji in vzgojitelji prvih 

razredov, ki poleg dnevnih dejavnosti načrtujejo tudi različne kulturne, športne in druge 

dejavnosti. Izpostavljajo, da si pri načrtovanju izmenjata ideje in skupaj načrtujeta dnevne 

priprave, pripravita letni načrt ter si razdelita naloge. Poleg tega opažajo, da so takoj po 

kurikularni prenovi porabile več časa za načrtovanje kot ga sedaj, saj so novi učni načrti prinesli 

številne novosti za delo v prvem razredu, kot je npr. delo v tandemu, poučevanje preko igre in 

podobno. Učiteljice in vzgojiteljice, ki že več let delajo skupaj, pravijo, da so sprva več časa 

porabile za načrtovanje, zdaj pa poznajo delo ena druge in je tega manj. Dve učiteljici, ki 

poučujeta v istem razredu, pa pouk načrtujeta ločeno, vsaka za svoje predmete. Čeprav 

načrtovanje poteka ločeno, pa pri izvedbi pouka učiteljici sodelujeta. Pri tem ena od učiteljic 

izpostavlja, da je dobro, če imaš možnost večkrat delati z isto osebo, saj tako bolj poznaš njegov 

način dela in se na tak način lažje dopolnjuješ in bolje izpelješ dober pouk. Vse intervjuvanke 

pravijo, da evalvacija poteka sproti znotraj tandema, individualno ali na ravni celotnega aktiva. 

Običajno si vsaka beleži tudi svoja opažanja za lažje načrtovanje in izvedbo pouka v prihodnje. 

Preko intervjuvanja vzgojiteljic in učiteljic o njihovem sodelovanju sem ugotovila, da te med 

seboj ne sodelujejo vedno, čeprav nova zakonodaja predpisuje delo v tandemu. Menim, da je 

tovrstno sodelovanje vzgojiteljicam bližje kot učiteljicam, saj so takega načina dela navajene iz 

vrtca. V prihodnje menim, da bi morale dati šole še večji poudarek na sodelovanju učiteljice in 

vzgojiteljice oz. dveh učiteljic, saj je njihovo sodelovanje v prvem razredu ključno za 

uresničevanje kakovostnega pouka.  

 

Ena od učiteljic in ena od vzgojiteljic pravita, da bi se po njunem mnenju moralo spremenili 

število ur, pri katerih je vzgojiteljica prisotna v oddelku. Vzgojiteljica razloži, da je število ur 
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vzgojiteljice v oddelku odvisno od števila otrok. Če je v oddelku več kot 24 otrok, je 

vzgojiteljica pri pouku prisotna tri ure na dan, medtem ko je pri manjšem številu otrok prisotna 

le dve uri. Vzgojiteljica meni, da bi bilo za otroke, vzgojitelje in učitelje veliko bolje, da bi bil 

lahko vzgojitelj v oddelku prisoten več časa, saj otroke bolje spozna in je na ta način tudi delo 

z njimi enostavnejše. Ena učiteljica izpostavi problematiko v svojem razredu, saj sta v oddelku 

prisotni dve vzgojiteljici vsaka polovico časa. Komentar učiteljice in vzgojiteljice, ki zadeva 

normativa otrok v posameznem oddelku, se zdi upravičljiv. Čim večje je število učencev v 

razredu, tem težje je pouk individualizirati, diferencirati in na sploh kvalitetno izvesti. V 

primerjavi s slovenskimi šolami, na Finskem tako v prvem razredu kot tudi v naslednjih poučuje 

ena učiteljica. Normativ učencev v posameznem oddelku ni jasno določen, a statistike kažejo, 

da finski razred oblikuje v povprečju 19 učencev, kar pa je bistveno manj kot v Sloveniji, kjer 

je lahko v razredu tudi do 28 učencev. Res je, da poučevanje dveh strokovnih delavcev v prvem 

razredu bistveno vpliva na lažje izvajanje učnega procesa, saj se število otrok razdeli med dva 

pedagoška delavca, vendar ju država financira le v prvem razredu, kasneje pa poučevanje 

razreda postane skrb enega učitelja. 

 

Kot temeljno sodelovanje s starši so učiteljice in vzgojiteljice izpostavile govorilne ure in 

roditeljske sestanke. Govorilne ure potekajo enkrat tedensko dopoldne in enkrat mesečno 

popoldne, roditeljski sestanki pa so trikrat v šolskem letu. Sprotne informacije učiteljice in 

vzgojiteljice velikokrat staršem sporočijo neformalno, ko ti pripeljejo svojega otroka v šolo. 

Delo v tandemu se pri tem razlikuje. V enem izmed intervjuvanih tandemov velja praksa, da je 

na govorilnih urah prisotna le učiteljica; v drugem tandemu so prisotni vsi trije pedagoški 

delavci, ki delajo v prvem razredu; preostali učitelji oz. vzgojitelji pa so odgovorili, da je 

prisotnost sodelavcev odvisna od teme. Vse vzgojiteljice in učiteljice pa pravijo, da so prisotne 

na roditeljskih sestankih. Tam so običajno prisotni vsi trije pedagoški delavci, ki delajo v 

razredu – učitelj, vzgojitelj (ali drugi učitelj) ter učitelj podaljšanega bivanja, ki se med seboj 

dopolnjujejo. Pri tem je pomembno, da si vsi člani tima beležijo svoja opažanja in jih kasneje 

iz svojega vidika predstavijo staršem. Staršem dajejo mnenja vseh treh pedagoških delavcev 

jasnejšo podobo o njihovem otroku, saj je otrok pogosto med poukom v drugačnih interakcijah 

z vrstniki kot popoldan, ko poteka prosta igra. Nekatere vzgojiteljice in učiteljice ob morebitnih 

težavah tudi sproti pokličejo starše. Običajno gre za različna opažanja, kot je na primer drža 

svinčnika, logopedske težave itd., s katerimi opozorijo starše, da so na svoje otroke bolj pozorni 

oziroma da jih odpeljejo k specialistom, npr. logopedu. Ena izmed učiteljic in njena sodelavka 

(vzgojiteljica) s starši sodelujeta tudi preko različnih neformalnih oblik. Pogosto organizirata 
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različne delavnice, kostančkovo popoldne, dan odprtih vrat, pravljično popoldne, čajanke z 

babicami in dedki, ipd. 

  

Čeprav intervjuvane vzgojiteljice, ki delajo v vrtcih, omenjajo aktivnosti v svojih oddelkih, 

preko katerih se otroci posredno pripravljajo na šolo, učiteljice in vzgojiteljice prvega razreda 

opozarjajo na nekatere grafomotorične nespretnosti otrok, ki jih motijo pri njihovem delu. 

Menijo, da bi morali biti otroci na šolo bolj pripravljeni, tako kot so bili na šolo pripravljeni 

sedemletniki. Izjema je ena od učiteljic, ki pravi: »Otroci ne znajo držati svinčnika. Veliko 

sodelavk meni, da bi se morali tega otroci naučiti že v vrtcu, medtem ko sama menim, da je to 

stvar prvega razreda.«. Prav tako vzgojiteljice in učiteljice opažajo čustveno in socialno 

nezrelost otrok, pomanjkanje koncentracije ter fizično nesamostojnost, za kar menijo, da bi 

morali razviti že v predšolskem obdobju. Ena od vzgojiteljic iz vrtca na to odgovarja, da je 

razlog za nekatere nespretnosti in nesamostojnost ravno zgodnejši vstop otrok v šolo. Kljub 

temu komentarji učiteljic in vzgojiteljic niso zanemarljivi in so lahko dobra povratna 

informacija vzgojiteljem v vrtcu. Ti bi bili lahko pri svojem delu v zadnjem letu otrok pred šolo 

pozornejši na držo pisala, čopiča in jedilnega pribora, bi otrokom večkrat ponujali škarje ter še 

bolj poudarjali samostojnost otrok v vseh delih dnevne rutine. Prav tako bi lahko vzgojiteljice 

v svoje delo večkrat vključile pravljice, saj otroci preko njih ne krepijo le koncentracije ter 

pozornega poslušanja, temveč si širijo svoj besedni zaklad, domišljijo in podobno. V prihodnje 

menim, da bi lahko tudi učiteljice in vzgojiteljice prvega razreda, več sodelovale z vrtci ter 

vzgojitelji, saj bi na ta način lahko tako eni kot drugi prejemali povratne informacije o svojem 

delu, kar pa bi posledično vplivalo na lažji prehod otrok iz vrtca v šolo ter večjo pripravljenost 

otrok za šolsko delo.  
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9.  ZAKLJUČEK 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšna stališča in izkušnje imajo o vstopu v šolo 

otroci, vzgojitelji in učitelji. Pri tem sem raziskovala doživljanje in čustvovanje predšolskih 

otrok ob vstopu v šolo in njihova pričakovanja ter prve izkušnje prvošolcev s šolo. Zanimala so 

me tudi stališča vzgojiteljev in učiteljev o devetletni osnovni šoli, vloga pedagoških delavcev v 

prvem razredu ter njihovo medsebojno sodelovanje. Nazadnje sem raziskovala tudi finski 

izobraževalni sistem ter ga primerjala s slovenskim. 

Preko preučevanja prenove slovenskega šolskega sistema ter empirične raziskave, ki sem jo 

izvedla, sem prišla do zanimivih ugotovitev. Čeprav so nekatere raziskave pokazale nizka 

stališča slovenskih učencev do znanja in šole, sem sama dobila povsem drugačne odgovore 

prvošolcev. Predšolski otroci imajo do šole velika pričakovanja in se je zelo veselijo, ker se 

bodo lahko učili. Tudi prvošolci so za šolo in šolsko delo zelo motivirani. Velik pomen dajejo 

svojim prijateljem, s katerimi se lahko v šoli igrajo ter družijo. Morda je razlog za to neujemanje 

mojih rezultatov z rezultati omenjenih raziskav v starosti učencev. Zanimivo bi bilo raziskavo 

nadaljevati in vanjo vključiti še učence višjih razredov, da bi lahko ugotovila ali pozitiven odnos 

učencev do šole in znanja z leti upada. Učiteljice in vzgojiteljice prvega razreda namreč 

opozarjajo na prenatrpanost učnih programov ter delovnih zvezkov, kar bi lahko ob upadu 

začetne motivacije povzročilo odpor otrok do šole. Preobremenjenost učencev z učnimi 

vsebinami je namreč eden od dejavnikov, ki vplivajo na odnos otrok do šole (Novak, 2009). 

Poleg tega je po mnenju učiteljev in vzgojiteljev koncentracija otrok za šolsko delo nizka, zato 

je posredovanje večjega števila informacij zahtevno, opozarjajo vzgojiteljice in učiteljice iz šole 

in vrtca. Ob tem opažajo, da so otroci ob vstopu v šolo pogosto čustveno in socialno nezreli, na 

kar pa učni programi niso prilagojeni. Prenatrpanost učnih programov učiteljem in vzgojiteljem 

ne omogoča, da bi lahko otrokom ponujali več časa za lastno raziskovanje in odkrivanje stvari, 

ki jih zanimajo. Učni načrti devetletke, ki naj bi sicer stremeli k odpravi faktografije in učiteljem 

omogočali raznoliko poučevanje, niso tako fleksibilni, kot je bilo v prenovi šole načrtovano, 

opozarjajo nekateri učitelji in vzgojitelji prvega razreda. Ti omenijo tudi pritiske s strani 

ministrstva na šole oz. učitelje. 

 

Učiteljice in vzgojiteljice prvega razreda imajo o devetletni osnovni šoli ter zgodnejšem vstopu 

otrok v šolo različna mnenja. Večina pravi, da so otroci načeloma pripravljeni na šolo, a so ob 

tem mnenja, da bi bilo bolje, če bi v vrtcu ostati eno leto dlje. Problem vidijo ravno v 
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preobsežnih učnih vsebinah, na katere šestletniki po njihovem mnenju niso pripravljeni. Po 

mnenju učiteljev in vzgojiteljev učenci večinoma nimajo avtomatiziranih predopismenjevalnih 

spretnosti, kar ob natrpanih urnikih z učno vsebino otežuje njihovo poučevanje. Pri tem je 

vredno opozoriti na upoštevanje individualnega razvoja in napredovanja vsakega učenca pri 

doseganju posameznih standardov znanja, ki so bili s šolsko prenovo postavljeni na konec 

prvega triletja. Učitelji in vzgojitelji bi morali namreč učencem omogočati, da v skladu s svojim 

individualnim razvojem dosežejo zastavljen cilj. Učenci prvega razreda se sicer zelo radi učijo 

vendar jim šolski sistem pri tem omejuje raziskovalno naravnanost. Na drugi strani pa nekatere 

učiteljice in vzgojiteljice zagovarjajo zgodnejši vstop otrok v šolo. Menijo, da je poučevanje v 

prvem razredu ustrezno prilagojeno šestletnikom, saj je vanj vključena igra. 

 

Učiteljica in vzgojiteljica v prvem razredu prevzemata različne vloge. Poleg posredovanja učne 

vsebine skrbita tudi za dobro počutje otrok v razredu. Delo si intervjuvanke delijo po predmetih, 

tako da vsaka prevzema odgovornost za polovico predmetov. Večina (6) pouk načrtuje skupaj 

na aktivih oziroma pred ali po pouku. Z delom v tandemu, ki ga je prinesla devetletna osnovna 

šola, so zadovoljne in menijo, da poteka dobro. Čeprav naj bi bila vzgojiteljica v delovnemu 

timu enakovredna učiteljici, ena od vzgojiteljic opozarja, da pogosto ni tako. Meni, da so 

večkrat vzgojiteljice tiste, ki se morajo prilagajati učiteljicam. Na neenakovreden položaj 

članov tima kaže tudi odgovor učiteljice, ki pravi, da vodi govorilne ure s starši sama, brez 

vzgojiteljice. 

 

V primerjavi s slovenskimi učitelji pa imajo finski veliko več avtonomije. Ti so visoko cenjeni 

in jim država ter družba na sploh zelo zaupa, da dobro opravljajo svoje delo. Zaupanje je eden 

največjih temeljev tamkajšnje šole. Na Finskem zato ne poznajo inšpekcij in zunanjih 

preverjanj znanj. Tamkajšnji učitelji sooblikujejo učne načrte ter imajo veliko svobode pri 

svojem delu, da pouk izvedejo tako, kot želijo. 

 

Čeprav sta si finski in slovenski izobraževalni sistem po strukturi, zasnovah in smernicah za 

delo v šoli med seboj precej primerljiva, sem preko empirične raziskave ter študijskega obiska 

v Helsinkih opazila velike razlike v sami praksi. Ugotovila sem, da se bolj kot v vsebini finske 

šole od slovenskih razlikujejo po pristopu k poučevanju. Njihov kurikulum učiteljem omogoča 

veliko svobode in otrokom ponuja možnost izbire, da razvijajo področja, ki jih zanimajo. Šole 

otrokom ponujajo veliko predmetov, povezanih z ročnimi deli in ustvarjalnostjo. Sama sem bila 

prisotna na eni od tehničnih ur, kjer so otroci samostojno izdelovali različne vrste vrtavk ter 
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imeli ob pomoči učitelja možnost uporabe različnih tehničnih strojev. Prav tako sem bila 

prisotna v razredu, kjer je učiteljica v sklopu pouka s svojim razredom odšla loviti ribe k 

bližnjemu ribniku. Veliko razliko sem opazila tudi v samem načinu poučevanja, saj tamkajšnji 

učitelji pogosto v pouk vključujejo projektno delo, preko katerega otroci razvijajo lastne 

interese in namesto pretežno frontalnega načina dela, pri katerem vsi učenci delajo enako, pouk 

pretežno poteka v manjših skupinah. Izhajajo iz učencev in upoštevajo njihove želje, saj se 

trudijo, da bi se učenci v šoli počutili čim boljše. Otroci so zelo aktivni pri pouku, kar vpliva na 

boljše pomnjenje šolskih vsebin. Prav zaradi tega doma ne porabijo veliko časa za šolsko delo. 

Eden od projektov, ki so ga izvajali v času mojega študijskega obiska, je bil projekt Finska. 

Otroci so v skupinah, parih ali individualno na različne načine raziskovali značilnosti Finske. 

Tako so nastale različne power point predstavitve, dramske in lutkovne predstave, otroci so 

izdelali namizne igre itd. 

 

Vsi ti dejavniki vplivajo, da finskim učencem šola ne predstavlja stresa ter jo vsi radi obiskujejo. 

Iz finskih šol lahko pri svojem delu marsikaj posnemamo oz. poskušamo prenesti v slovenske 

šole in vrtce. Menim, da bi bilo potrebno v Sloveniji v prihodnje bolj razmisliti tako o 

sistemskih kot praktičnih rešitvah. Rešitve vidim v manjši količini šolske snovi, ki jo morajo 

učitelji in vzgojitelji z otroki predelati ter v znižanem normativu učencev v razredu. Po mojem 

mnenju bi to pomembno vplivalo na kakovostnejšo izvedbo pouka, boljše počutje otrok v 

razredu in nazadnje večje veselje otrok do obiskovanja šole ter znanja. 

 

Po izkušnji s finskim izobraževalnim sistemom v svoj poklic vstopam pozitivno. Menim, da je 

v slovenskih razredih še veliko prostora za izboljšave, a je za to potreben čas in prava volja. 

Vesela sem, da sem lahko raziskovala vstop otrok v šolo, saj mi daje oprijemljive smernice za 

delo v prihodnje. 
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PRILOGA 1: PRIČAKOVANJA PREDŠOLSKIH OTROK IN ČUSTVA V 

ZVEZI S ŠOLO 

Otrok 1 

1. Kako se počutiš, ko veš, da greš kmalu v šolo? Ali se veseliš šole, zakaj? 

Lepo, ker bom videl brata. Ker bom lahko vse delal – risal, delal naloge. 

2. Kaj misliš, da boste počeli v šoli? 

Igrali, risali, igrali zunaj na igrišču, delali naloge, učili angleško govorit, delali matematiko. 

3. Kako misliš, da bo izgledal šolski dan? 

Šel bom za mizo in delal naloge in se igral. Učiteljica bo imela tablo in nam bo risala kok je 1+1, 2+2, 

3+3 … 

4. Ali te je česa strah? 

Ne. 

5. Kaj boš pogrešal iz vrtca? Kaj bi še rad povedal glede tvojih pričakovanj ali skrbi v zvezi s šolo? 

Igrače, prijatelje, vzgojiteljice. Da bo lepo v šoli, da bo prijazna učiteljica (lepa, ful prijazna, mi ne bo 

dala podpisov). 

 

Otrok 2 

1. Kako se počutiš, ko veš, da greš kmalu v šolo? Ali se veseliš šole, zakaj? 

Se veselim. Ker bom imel nove sošolce, velike superge in se bom naučil vozit avto. 

2. Kaj misliš, da boste počeli v šoli? 

Naučil se kaj je rek. Se učili, narisali črke na tablo, šli ven, v živalski vrt. Imel bom omaro in noter svoje 

stvari. Ko pridem domov imam ključe, da odklenem vrata.  

3. Kako misliš, da bo izgledal šolski dan? 

Čudovito, ker bomo šli ven in šli v živalski vrt. 

4. Ali te je česa strah? 

Ničesar. Ker se šola ne premika (bojim se samo tistega, kar se premika). 

5. Kaj boš pogrešal iz vrtca? Kaj bi še rad povedal glede tvojih pričakovanj ali skrbi v zvezi s 

šolo? 

Svoje prijatelje, vzgojiteljice, igrače in vrtec. Mislim, da se ne bomo igrali v šoli. 

 

Otrok 3 

1. Kako se počutiš, ko veš, da greš kmalu v šolo? Ali se veseliš šole, zakaj? 

Malo me zvija, zato ker se bomo učili. Tudi zaradi tega, ker se ne bomo igrali tako veliko. Se veselim, 

zato da se bom veliko naučil in to naučil svojega bratca, da bom učitelj. 

2. Kaj misliš, da boste počeli v šoli? 

Se učili pisat in imeli odmore, bomo spali. 

3. Kako misliš, da bo izgledal šolski dan? 

Da se bomo učili črke, abecedo, pisat, brat. 

4. Ali te je česa strah? 

Da bi imel težke naloge. 

5. Kaj boš pogrešal iz vrtca? Kaj bi še rad povedal glede tvojih pričakovanj ali skrbi v zvezi s šolo? 

Prijatelje, pa da mi ne bo treba tok sedet za mizo. Da se bomo ful učili. 

 

Otrok 4 

1. Kako se počutiš, ko veš, da greš kmalu v šolo? Ali se veseliš šole, zakaj? 

Lepo, ker ne bo treba spat. In ker bomo mogli delat domače naloge. Pa da mi Kaja ne bo nagajala. 

2. Kaj misliš, da boste počeli v šoli? 

Ne vem. Učili, igrali, šli na šolsko igrišče. 

3. Kako misliš, da bo izgledal šolski dan? 

Lepo. Ko bo sonček, bomo šli na šolsko igrišče. 

4. Ali te je česa strah? 

Nič, ker obožujem šolo. Nekaj pa me je res strah – ko se bomo učili rolat na tečaju in jaz ne znam. 

5. Kaj boš pogrešal iz vrtca? Kaj bi še rad povedal glede tvojih pričakovanj ali skrbi v zvezi s šolo? 
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Lino, Nežo, Hano (prijateljice) in igrala od vrtca. 

 

Otrok 5 

1. Kako se počutiš, ko veš, da greš kmalu v šolo? Ali se veseliš šole, zakaj? 

V redu. Šole se veselim, ker se bom učila. 

2. Kaj misliš, da boste počeli v šoli? 

Se učili računat, igrali, pisali. 

3. Kako misliš, da bo izgledal šolski dan? 

Med odmorom bomo šli ven na igrišče. Tam bomo tudi jedli, se igrali, nastopali, se učili črke. 

4. Ali te je česa strah? 

Čisto malo me je strah, da novi prijatelji ne bi bili v redu.  

5. Kaj boš pogrešal iz vrtca? Kaj bi še rad povedal glede tvojih pričakovanj ali skrbi v zvezi s 

šolo? 

Svoje prijateljice in učiteljice. 

 

Otrok 6 

1. Kako se počutiš, ko veš, da greš kmalu v šolo? Ali se veseliš šole, zakaj? 

Ja, se veselim. Tam otroci nikoli ne spijo. Dobro se počutim, ker grejo tam skos ven, delajo naloge – to 

je fino – ker igrajo tam košarko. 

2. Kaj misliš, da boste počeli v šoli? 

Delali težke in lahke naloge, se učili črke. Ko bo Božič, bomo pihali balone. Šli bomo na bazen na 

plavalni tečaj. Če narediš prekršek, dobiš cvek in si izpisan iz šole. 

3. Kako misliš, da bo izgledal šolski dan? 

Usedel se bom za mizo, počakal učiteljico, delal nalogo. Mogoče imamo zabavo, če ima kdo rojstni dan. 

Imeli malico, malo šli ven igrat košarko. 

4. Ali te je česa strah? 

Ne, ni me strah. 

5. Kaj boš pogrešal iz vrtca? Kaj bi še rad povedal glede tvojih pričakovanj ali skrbi v zvezi s šolo? 

Svoje prijatelje, vzgojiteljice, kuharice. Da bo matematika, učenje, naloga. Če bo veliko naloge se bom 

razjezil, če ne bom znal bom vprašal učiteljico. 

 

Otrok 7 

1. Kako se počutiš, ko veš, da greš kmalu v šolo? Ali se veseliš šole, zakaj? 

V redu. Se veselim, ker tam ne bomo več spali in ker se bomo tam lahko tudi na igrišču igrali. 

2. Kaj misliš, da boste počeli v šoli? 

Ne vem. Se učili črke. 

3. Kako misliš, da bo izgledal šolski dan? 

Da se bomo igrali, tudi učili, šli v živalski vrt, šli na kakšno predstavo. 

4. Ali te je česa strah? 

Nič. 

5. Kaj boš pogrešal iz vrtca? Kaj bi še rad povedal glede tvojih pričakovanj ali skrbi v zvezi s šolo? 

Prijatelje. 

 

Otrok 8 

1. Kako se počutiš, ko veš, da greš kmalu v šolo? Ali se veseliš šole, zakaj? 

V redu. Veselim se, zato ker jo malo pričakujem, ker bom zrasla takrat in bom velika. 

2. Kaj misliš, da boste počeli v šoli? 

Mislim, da se bomo učili, pisali, pa slikali. Pa učiteljica bo pisala na tablo, na tako zeleno, s kredo, mi 

pa bomo tisto, kar učiteljica piše na tablo, prepisali. 

3. Kako misliš, da bo izgledal šolski dan? 

Lepo. Ne bomo nič goljufali – tako kot pri mami goljufajo dijaki. Ne bomo nič jezikali učiteljici in se 

norčevali. Ko bom prišla v šolo, bom rekla dober dan ali dobro jutro, potem pa se bomo lepo vljudno 

učili. Učili se bomo dokler nas očiji in mamice ne pridejo iskat. 

4. Ali te je česa strah? 

Nič, sem prepričana. 
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5. Kaj boš pogrešal iz vrtca? Kaj bi še rad povedal glede tvojih pričakovanj ali skrbi v zvezi s šolo? 

Prijateljstvo, pa igro, pa likovni kotiček. 

 

Otrok 9 

1. Kako se počutiš, ko veš, da greš kmalu v šolo? Ali se veseliš šole, zakaj? 

V redu. Se veselim, ker tam ne rabimo počivat. 

2. Kaj misliš, da boste počeli v šoli? 

Igrali, malo se bomo učili. 

3. Kako misliš, da bo izgledal šolski dan? 

Malo se bomo igrali, pojedli malico, se učili črke in številke, šli na igrišče, pojedli kosilo. Ko bomo 

pojedli kosilo, se bomo šli umiti in potem šli vadit pisat. 

4. Ali te je česa strah? 

Nič. 

5. Kaj boš pogrešal iz vrtca? Kaj bi še rad povedal glede tvojih pričakovanj ali skrbi v zvezi s šolo? 

Svoj znakec, svojega vrtca, svoje igrače. Mislim, da bo šola lepa. 

 

Otrok 10 

1. Kako se počutiš, ko veš, da greš kmalu v šolo? Ali se veseliš šole, zakaj? 

V redu, dobro. Veselim se, ker se učiš v šoli. 

2. Kaj misliš, da boste počeli v šoli? 

Pisali, risali. 

3. Kako misliš, da bo izgledal šolski dan? 

Usedla se bom na stol in začela pisat. Imeli bomo odmor in kosilo, pa zajtrk. Mislim, da me bo učila ena 

učiteljica. 

4. Ali te je česa strah? 

Nič. 

5. Kaj boš pogrešal iz vrtca? Kaj bi še rad povedal glede tvojih pričakovanj ali skrbi v zvezi s šolo? 

Hrano in prijateljice. 

 

 

PRILOGA 2: IZKUŠNJE PRVOŠOLCEV S ŠOLO 

Otrok 1 

1. Ali rad hodiš v šolo, zakaj? 

Ja, ker imam prijatelje, ker se učimo. 

2. Kaj ti je v šoli všeč in kaj ti ni všeč? 

Ko se igram, ko se učim matematiko. Ni mi všeč, ko mi moj sošolec nagaja. 

3. Česa te je bilo strah, ko si šel prvič v šolo? 

Bal sem se, da mi bodo prijatelji težili. 

4. Ali so se tvoja pričakovanja do šole uresničila – ali je šola taka kot si si jo predstavljal? 

Ne. Mislil sem, da se bomo skos učili. Ko je odmor gremo lulat, tudi igramo se. Mislil sem, da bo 

pouk dolg, je pa kratek. In da bo veliko domače naloge. 

5. V čem se razlikuje šola od vrtca? 

Da se v vrtcu ne učiš, v šoli se učiš. Pa da v vrtcu nimaš rutke, v šoli pa. 

 

Otrok 2 

1. Ali rad hodiš v šolo, zakaj? 

Ja, zato da bi spoznala nove prijatelje, da se igramo in učimo. 

2. Kaj ti je v šoli všeč in kaj ti ni všeč? 

Ko gremo na kosilo in včasih na telovadbo. Vse mi je všeč. 

3. Česa te je bilo strah, ko si šel prvič v šolo? 
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Ničesar. 

4. Ali so se tvoja pričakovanja do šole uresničila – ali je šola taka kot si si jo predstavljal? 

Ja. Predstavljala sem si tako kot imamo zdaj. Se kej učimo, imamo abecedo, je lepo. 

5. V čem se razlikuje šola od vrtca? 

V vrtcu nismo imeli predalov, abecede, table, nismo imeli šolskega zvonca, nismo imeli domače naloge. 

 

Otrok 3 

1. Ali rad hodiš v šolo, zakaj? 

Ja, zato ker je zabavno v šoli – da se učimo številke, matematiko. Da se igramo. 

2. Kaj ti je v šoli všeč in kaj ti ni všeč? 

Da se igramo, delamo nalogo, ustvarjamo. Ne vem kaj mi ni všeč, ker mi je vse zabavno. 

3. Česa te je bilo strah, ko si šel prvič v šolo? 

Da ne bi bili kakšni sošolci do mene prijazni. 

4. Ali so se tvoja pričakovanja do šole uresničila – ali je šola taka kot si si jo predstavljal? 

Ne. Ker je boljše kot sem si predstavljala. Predstavljala sem si, da bo dobra, ampak je boljše. Tako da 

bi se veliko učili (še več kot zdaj). 

5. V čem se razlikuje šola od vrtca? 

Tako da je krajše kot vrtec. To pomeni, da se šola prej konča kot vrtec. Razlika je tudi, da v šoli delamo 

domače naloge, v vrtcu pa ne. Da v vrtcu počivamo, v šoli pa ne. 

 

Otrok 4 

1. Ali rad hodiš v šolo, zakaj? 

Ja, ker se lahko učimo in ker lahko spoznam nove prijatelje. 

2. Kaj ti je v šoli všeč in kaj ti ni všeč? 

Da imam dobre prijatelje, se gibamo pa kdaj tudi plešemo. 

3. Česa te je bilo strah, ko si šel prvič v šolo? 

Ničesar. 

4. Ali so se tvoja pričakovanja do šole uresničila – ali je šola taka kot si si jo predstavljal? 

Ne čisto, ker sem najprej mislila, da ne bomo tako nastopali in da nas bodo klicali na oder (prvi šolski 

dan). Vedela sem, da bo pouk, nisem pa vedela kaj bomo počeli. Nisem vedela da bodo trije učitelji. 

Nisem vedela, da je podaljšano bivanje. Mislila sem, da bosta samo dve učiteljici in da ne bomo imeli 

podaljšanega bivanja in da bomo šli po šoli domov. 

5. V čem se razlikuje šola od vrtca? 

Da v šoli ne spimo in da v vrtcu nismo imeli pladenčka pri kosilu in da v šoli gremo jest v jedilnico. 

 

Otrok 5 

1. Ali rad hodiš v šolo, zakaj? 

Ja, ker se veliko igram in ker se učimo in ker smo zunaj. In ker veliko ustvarjamo. 

2. Kaj ti je v šoli všeč in kaj ti ni všeč? 

Ko smo na igrišču in ko ustvarjamo. Vse mi je všeč. 

3. Česa te je bilo strah, ko si šel prvič v šolo? 

Ni me nič skrbelo. 

4. Ali so se tvoja pričakovanja do šole uresničila – ali je šola taka kot si si jo predstavljal? 

Ja. Da se bomo učili, ustvarjali, šli ven, da bomo imeli učitelja. Da bomo brali, se črke naučili. 

5. V čem se razlikuje šola od vrtca? 

Ker je šola večja, ker se več učimo. Ker imamo več športa in športnih dejavnosti. Da se učimo pisat 

črke, v vrtcu se nismo, pa pišemo in beremo, v vrtcu pa nismo. 

 

Otrok 6 

1. Ali rad hodiš v šolo, zakaj? 

Ja, ker imam dve prijateljici z vrtca pa ker imamo dobro igrišče, pa ker ustvarjamo. 

2. Kaj ti je v šoli všeč in kaj ti ni všeč? 

V šoli mi je všeč da je ustvarjanje pa naloge za delat. Ni mi všeč, da me tepejo tisti k se ne razumem z 

njimi in da eni otroci nagajajo drugim, ko je nekdo na stranišču. 

3. Česa te je bilo strah, ko si šel prvič v šolo? 
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Strah me je bilo, da bomo imeli strogo učiteljico. 

4. Ali so se tvoja pričakovanja do šole uresničila – ali je šola taka kot si si jo predstavljal? 

Ne vem čisto točno. Predstavljal sem si učilnico bolj tko staro, ampak ni. Predstavljal sem si bolj majhno 

šolo in da se bomo tako učili črke. 

5. V čem se razlikuje šola od vrtca? 

Razlika je, da se učimo, v vrtcu je pa skos igra. Ko pridemo iz vrtca, se igramo, v šoli pa se moramo v 

podaljšanem bivanju usest za mizo. Se mi zdi, da smo v vrtcu bolj zunaj. 

 

Otrok 7 

1. Ali rad hodiš v šolo, zakaj? 

Ja, zato ker smo se ful hitro naučili veliko stvari (številko 1), plešemo in pojemo velik. 

2. Kaj ti je v šoli všeč in kaj ti ni všeč? 

Učiteljice imamo dobre, naš razred, ker imamo veliko tablo, črke po razredu, veliko ustvarjamo. Vse mi 

je všeč. 

3. Česa te je bilo strah, ko si šel prvič v šolo? 

Ammm … ubistvu mami mi je že prej povedala, da imamo najboljšo učiteljico. Čisto malček me je bilo 

strah, da kaj ne bi znala napisat ali pa da katere naloge ne bi znala naredit. 

4. Ali so se tvoja pričakovanja do šole uresničila – ali je šola taka kot si si jo predstavljal? 

Sploh nisem nič mislila, kakšna bo šola. Najboljši dan mi je bil, ko smo prišli v šolo s starši (prvi šolski 

dan). Mislila se, da se ne bomo na začetku veliko učili, pa smo se. 

5. V čem se razlikuje šola od vrtca? 

To da ne spimo – to sem komaj čakala. Jaz sem samo kdaj pa kdaj zaspala, ni mi bil všeč počitek. Če 

smo se po tiho s kom pogovarjali, so nas že okregali. 

 

Otrok 8 

1. Ali rad hodiš v šolo, zakaj? 

Ja. V šoli mi je všeč, ker smo se v vrtcu bolj igrali, v šoli pa delamo naloge. Zabavno mi je delat naloge. 

2. Kaj ti je v šoli všeč in kaj ti ni všeč? 

Da se učimo, da imamo odmore, da imamo v šoli zajtrk, da delamo naloge. Vse mi je všeč. 

3. Česa te je bilo strah, ko si šel prvič v šolo? 

Nič me ni bilo strah. 

4. Ali so se tvoja pričakovanja do šole uresničila – ali je šola taka kot si si jo predstavljal? 

Ja. Da imamo naloge, pa odmore, pa igro. Nisem pa vedela, da bomo imeli zajtrk. Malo se igramo v šoli 

– med odmori in popoldan (takrat imamo veliko več igre) 

5. V čem se razlikuje šola od vrtca? 

Da so v šoli naloge, v vrtcu pa jih je ubistvu bolj manj. 

 

Otrok 9 

1. Ali rad hodiš v šolo, zakaj? 

Ja, ker se učimo – učimo brat, črke. Ker sem spoznala eno novo prijateljico. 

2. Kaj ti je v šoli všeč in kaj ti ni všeč? 

Ker imamo dejavnosti, mi je v šoli všeč. Ker mi je prijateljica naredila zapestnico prijateljstva. Vse mi 

je všeč v šoli. 

3. Česa te je bilo strah, ko si šel prvič v šolo? 

Ja, ne vem. Bala sem se, da ne bi bile prijazne učiteljice, zato sem cel dan jokala. 

4. Ali so se tvoja pričakovanja do šole uresničila – ali je šola taka kot si si jo predstavljal? 

Ja. Šolo sem si predstavljala, da učiteljice ne bi bile prijazne, da bi bile ful težke naloge. 

5. V čem se razlikuje šola od vrtca? 

Zato, ker se v šoli učimo, v vrtu pa ne. Pa v vrtcu se več igramo. 

 

Otrok 10 

1. Ali rad hodiš v šolo, zakaj? 

Ja, ker se učimo druge stvari, delamo naloge. Danes sem bila vesela, ker imamo v enem modrem 

delovnem zvezku samo še štiri stranice, pa smo. Ker se bomo pozimi kepal, obmetaval, delal snežake. 

2. Kaj ti je v šoli všeč in kaj ti ni všeč? 
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Učiteljica, domače naloge, ko se lahko igramo. Danes mi je bilo všeč, ker nam je učitelj Blaž dal risanko. 

Ni mi všeč k mi je Nejc rekel, da naj neki grdega napišem, pa da mi David skos gleda v zvezek. 

3. Česa te je bilo strah, ko si šel prvič v šolo? 

Nič. 

4. Ali so se tvoja pričakovanja do šole uresničila – ali je šola taka kot si si jo predstavljal? 

Ja. Da mi bo v šoli všeč, pa mi je všeč. Predstavljala sem si, da ne bi bilo stroge učiteljice. 

5. V čem se razlikuje šola od vrtca? 

V šoli delamo naloge. V vrtcu smo šli večkrat ven. 

 

 

PRILOGA 3: STALIŠČA IN IZKUŠNJE VZGOJITELJIC PRI DELU S 

PREDŠOLSKIMI OTROKI, KI VSTOPAJO V ŠOLO 

Vzgojiteljica 1 

1. Kako vidite vstop otrok v šolo, kakšna čustva do šole otroci doživljajo v zadnjem letu pred šolo? 

To je prelomnica v otroštvu, otroci to čutijo zelo čustveno, so v pričakovanju. Imajo svojo vizijo in se 

šole veselijo. 

2. Ali se v zadnjem letu vrtca pripravljate na šolo? Kako? 

Kurikulum za vrtce je napisan tako, da otroke pripravlja na življenje, v katerega spada tudi šola. Sama 

ne posvečam večje pozornosti šoli, morda dam edino večji poudarek na individualizaciji otrok. 

3. Ali se vam zdi, da so otroci v vašem oddelku pripravljeni na šolo? Vas kaj v zvezi s tem skrbi? 

Najbolj me pravzaprav skrbi zbranost, pozornost otrok … to je vse zaradi tehnologije. Premalo je gibanja 

v naravi, zato dan jaz temu velik poudarek. 

4. Kakšno mnenje imate o zgodnejšem vstopu otrok v šolo? 

Morda so nekateri otroci čustveno nezreli za šolo. Bolje bi bilo, če bi šli s sedmim letom v šolo, ker se 

prezgodaj ukalupljajo v šolski sistem, ko bi jim lahko še eno leto podarili za raziskovanje, 

eksperimentiranje. 

5. Ali se vam zdi, da so se z zgodnejšim vstopom otrok v šolo spremenile tudi zahteve do dela v 

vrtcu? Ali sodelujete s šolo v vaši okolici? Kakšne izkušnje imate s tem? Ali učiteljice izražajo 

pričakovanja do dela v vrtcu? Če da, kaj pričakujejo od vas? 

Ne. Ni pritiska s šole. Včasih slišim komentarje s šole, da otroci česa še ne znajo … razlog za to vidim 

ravno v tem enem letu manj v vrtcu. 

 

Vzgojiteljica 2 

1. Kako vidite vstop otrok v šolo, kakšna čustva do šole otroci doživljajo v zadnjem letu pred šolo? 

Otroci že pred šestim letom komaj čakajo, da gredo v šolo, seveda pa se ne zavedajo, kaj to v resnici 

za njih pomeni. Vstop povezujejo s tem, da so sedaj že dovolj veliki in to jim ugaja. Šole se torej 

veselijo. 

2. Ali se v zadnjem letu vrtca pripravljate na šolo? Kako? 

V zadnjem letu otrokom nudim več delovnih listov, ki razvijajo grafomotoriko, razumevanje in 

upoštevanje navodil. Pozorna sem na prijem pisala. Že od malega pa jih navajam k samostojnosti, ki 

doseže vrhunec pred vstopom v šolo. Prav tako spodbujam kritično mišljenje, samoevalvacijo, ki je za 

otroka kot posameznika pomembna v življenju.  

 

3. Ali se vam zdi, da so otroci v vašem oddelku pripravljeni na šolo? Vas kaj v zvezi s tem skrbi? 

Ker nimam vpogleda v delo učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu, ne morem vedeti, ali so res 

pripravljeni. Pripravljeni so, če je res še vedno prvi razred devetletke prilagojen šestletnemu otroku in 

da je temelj učenja igra. Žal pa slišim, da se v prvem razredu poslužujejo veliko sedenja, frontalnega 

podajanja informacij, kar me skrbi. 

4. Kakšno mnenje imate o zgodnejšem vstopu otrok v šolo? 
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Delno sem odgovorila na vprašanje že v prejšnjem odgovoru. Torej: če je prvi razred prilagojen tako, 

da učni načrt upošteva, da je otrok star šest let, je devetletka sprejemljiva. Zaskrbljujoče pa bi bilo, da 

bi otrokom s tem vzeli leto otroštva če učni načrt ni skladen z razvojnimi značilnostmi otrok. 

5. Ali se vam zdi, da so se z zgodnejšim vstopom otrok v šolo spremenile tudi zahteve do dela v 

vrtcu? Ali sodelujete s šolo v vaši okolici? Kakšne izkušnje imate s tem? Ali učiteljice izražajo 

pričakovanja do dela v vrtcu? Če da, kaj pričakujejo od vas? 

Osebno ne čutim pritiska šole pri mojem delu oziroma da bi izvajala nekaj, kar sicer ne počnem v 

oddelku. Znano mi je, da lahko pred vstopom obiščemo šolo v bližini, vendar tega nismo izvedli (razloga 

se ne spomnim, sicer sem imela priložnost pripeljati le eno generacijo iz jasli v šolo. Tak informativni 

dan pa vsekakor podpiram. Otroci dobijo fizično predstavo, vzgojiteljice pa najbrž kakšen praktičen 

nasvet). 

 

Vzgojiteljica 3 

1. Kako vidite vstop otrok v šolo, kakšna čustva do šole otroci doživljajo v zadnjem letu pred šolo? 

Odvisno od tega, kdaj so rojeni, kako so razviti. Odvisno je tudi od staršev, eni vse to prepuščajo vrtcu. 

Se pa otroci veselijo šole. 

2. Ali se v zadnjem letu vrtca pripravljate na šolo? Kako? 

Z zvezkom, kako pravilno uporabljati zvezek. Pozornost damo na odnosu do šolskih stvari – da npr. ne 

izpuščajo praznih strani v zvezku, da se znajo orientirat gor-dol, levo-desno, začetek-konec zvezka. Prav 

tako jih navajamo na samostojnost – pospravljanje garderobe, zavezovanje čevljev, samostojno 

umivanje, da si sami postrežejo hrano pri obrokih. 

3. Ali se vam zdi, da so otroci v vašem oddelku pripravljeni na šolo? Vas kaj v zvezi s tem skrbi? 

Jesenski otroci se vidi, da so manj zreli. Me skrbi za nekatere, ki se kljub spodbudi ne znajo soočiti z 

različnimi stvarmi – takoj planejo v jok, ali so perfekcionisti in hočejo vse od sebe. 

4. Kakšno mnenje imate o zgodnejšem vstopu otrok v šolo? 

Predvsem je bilo mišljeno, da bo prvi razred kot mala šola. Na začetku še prinašajo igrače, potem pa se 

hitro začne prava šola. Tako so otrokom vzeli eno leto otroštva. 

5. Ali se vam zdi, da so se z zgodnejšim vstopom otrok v šolo spremenile tudi zahteve do dela v 

vrtcu? Ali sodelujete s šolo v vaši okolici? Kakšne izkušnje imate s tem? Ali učiteljice izražajo 

pričakovanja do dela v vrtcu? Če da, kaj pričakujejo od vas? 

Imamo nakopičen program, veliko je zunanjih dejavnosti, sicer pa ne. Sodelujemo s šolo. na razpolago 

imamo šolsko igrišče, vabijo nas na lutkovne predstave, igrice. Ne, ni komentarjev. Včasih smo imeli 

timske konference, kjer smo učitelje ob prehodu otrok v šolo seznanile z otroki. Zdaj tega ne dovolijo 

več, mislim pa, da je bilo to dobro. 

 

Vzgojiteljica 4 

1. Kako vidite vstop otrok v šolo, kakšna čustva do šole otroci doživljajo v zadnjem letu pred šolo? 

Vstop v šolo otrokom predstavlja nek dogodek, ko bodo postali večji in pomembnejši. Zato se tega 

večina otrok veseli. 

2. Ali se v zadnjem letu vrtca pripravljate na šolo? Kako? 

Da bi se prav posebej pripravljali na šolo, ne, imamo pa različne načrtovane dejavnosti, s katerimi se 

otroci na nek način pripravljajo na šolo. To je npr. Ciciuhec, ko morajo doma prebrati in v vrtcu 

predstaviti pravljico ali pesmico. Včasih delamo tudi kakšne poskuse, ki so vezani na posamezne 

tematike, ki jih kasneje obravnavajo v šoli – npr. plovnost in zrcaljenje. Kot vzgojiteljica pripravljam 

tudi različne igre po kotičkih, kjer npr. preslikujejo, so v stiku s številkami in črkami, itd. Tudi sicer so 

otroci ves čas v stiku s črkami, saj so po igralnici obešena imela kotičkov, na svojih omaricah imajo 

zapisana imena, itd. 

3. Ali se vam zdi, da so otroci v vašem oddelku pripravljeni na šolo? Vas kaj v zvezi s tem skrbi? 

To pa je zelo odvisno od njihove starosti, čustvene razvitosti. Nekateri so pripravljeni na šolo že pri 

štirih letih, nekateri pa tudi takrat, ko morajo iti, niso. Verjetno je odvisno od otrokove celotne okolice, 

ki ga obdaja – kakšen odnos ima do znanja, šole. Odvisno je tudi od tega, v kolikšni meri se z otrokom 

ukvarjajo starši. Tako se npr. nekateri starši zavedajo pomena branja pravljic in zato otroku veliko 

berejo, drugi pa v manjši meri posvečajo pozornost svojemu otroku in njegovemu razvoju. 

4. Kakšno mnenje imate o zgodnejšem vstopu otrok v šolo? 
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Rekla bi, da je večina otrok pripravljena na šolo. seveda so med njimi tudi izjeme, ki so popolnoma 

čustveno nezreli. Pri tem me nekoliko skrbi prehod med vrtcem in šolo oziroma prvi razred, za katerega 

nisem zares prepričana, da je tak, kot so ga obljubljali – da bo potekal preko igre. Opažam, da je več 

otrok takih, ki nimajo veliko koncentracije. To bi bil lahko problem, če morajo potem v šoli kar naenkrat 

stalno samo sedeti. 

5. Ali se vam zdi, da so se z zgodnejšim vstopom otrok v šolo spremenile tudi zahteve do dela v 

vrtcu? Ali sodelujete s šolo v vaši okolici? Kakšne izkušnje imate s tem? Ali učiteljice izražajo 

pričakovanja do dela v vrtcu? Če da, kaj pričakujejo od vas? 

Mislim, da se niso. Ne čutim pritiska s strani šole. Z bližnjo šolo sodelujemo občasno, preko kakšnih 

predstav. Pri tem nimam večjega stika z učitelji, da bi od mene in mojega dela kaj pričakovale. 

 

 

PRILOGA 4: STALIŠČA IN IZKUŠNJE UČITELJIC IN VZGOJITELJIC 

V PRVEM RAZREDU 
 

Vzgojiteljica 1 

1. Kako gledate na zgodnejši vstop otrok v šolo? 

Ne vidim problema, ker je učni program narejen prilagojen, tako da z lahkoto. 

2. Ali se vam zdi, da so otroci pripravljeni na šolo? 

Eni ja, drugi ne. Večina ja. Nekatere prestrašijo starši z »boš že videl«. 

3. Ali se vam zdi, da ste učitelji oz. vzgojitelji primerno usposobljeni za delo s šestletniki? 

Da, hodimo stalno na dodatna, zunanja izobraževanja. 

4. V čem vidite razliko med 8-letno in 9-letno osnovno šolo? 

Veliko počasneje vse poteka. Pouk poteka preko igre, v npr. krogu.  

5. Ali menite, da bi se otroci morali v vrtcu naučiti kaj, česar se niso? 

Da, drža svinčnika. V šolo pridejo z napačno držo, ki je že zakoreninjena, in je potem kriza, ker ga težko 

popraviš. 

6. Kaj imajo po vašem mnenju otroci radi v šoli? 

Matematiko – prav srkajo jo. Tudi likovno, npr. mešanje barv.  

7. Kaj po vašem mnenju otroke motivira za obiskovanje šole in kaj jih odvrača? Koliko domačih 

nalog (na teden) običajno dobijo prvošolci? Kako se otroci odzivajo na domače naloge? 

Nisem imela primera, ko otrok ne bi hotel v šolo. Verjetno starši, ki jih spodbujajo ali prestrašijo. Naloge 

ni veliko, ena na teden. Naloge so bolj usmerjene na to, da kaj prinesejo od doma. Odzivajo se normalno, 

z veseljem. Tega ne jemljejo kot prisile. Za opravljeno nalogo dobijo potem tudi štampiljko. 

8. Kako poteka sodelovanje v tandemu v vašem razredu? Kako si s sodelavko delita delo? Ali ste 

zadovoljni s tem oz. kaj si želite, da bi se spremenilo? 

Super. Imam pozitivne izkušnje. Je dobro, da obe vesta, da ni prosta ura, ko ena uči in da obe skačeva 

po razredu. Vsaka poučuje tri predmete, medtem pa druga hodi po razredu. 

Da bi bila vzgojiteljica v oddelku štiri ure, da si res ves čas z otroki in da jih bolje spoznaš. Če je v 

razredu več kot 24 otrok, je sicer vzgojiteljica prisotna tri ure, do 24 otrok pa samo dve uri. 

9. Kako poteka načrtovanje, izvedba in evalvacija pedagoškega dela? Kako pri tem sodelujete s 

sodelavko v tandemu? 

Sodelujemo po aktivih, kjer skupaj načrtujemo. Tam se tudi zmeniš kdo bo kaj izpeljal. Ko se je začela 

devetletka je bilo tega ogromno, potem pa se utečeš. Izvedba pouka poteka kot sem omenila že prej – 

delo si razdeliva na pol. Evalvacija pa je skupna in sprotna. Vsaka si zapisuje in zase dela zapiske.   

10. Kako poteka sodelovanje s starši? Ali in kako pri tem sodelujete s sodelavko v tandemu? 

Govorilne ure, roditeljski sestanki. Dopoldanske govorilne ure so enkrat na teden, popoldanske enkrat 

na mesec, roditeljski sestanki pa trikrat v šolskem letu. Na govorilne ure se sami naročajo, mi imamo 

prakso, da jih kar same pokličemo. En roditeljski sestanek je že avgusta pred začetkom leta in je 

informativne narave. Kasneje jih kličemo, da jih opozorimo z našimi opažanji, npr. drža svinčnika, 

logopedske težave itd., da so na njih bolj pozorni oziroma da jih odpeljejo naprej k specialistom, npr. 

logopedu. 
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Učiteljica 1 

1. Kako gledate na zgodnejši vstop otrok v šolo? 

Jaz bi otroke še pustila v vrtcu, absolutno. Eni socialno, drugi čustveno niso zreli, tudi s strani govora 

imajo težave. Skratka, jaz bi jih pustila, pa da se še malo dlje igrajo. 

2. Ali se vam zdi, da so otroci pripravljeni na šolo? 

Ja in ne, odvisno. Odvisno od staršev, od njih je veliko bolj odvisno kot od vzgojiteljic in vrtca, kot 

nekateri mislijo. Mislim, da bi mogli starši dat več poudarka na ta prehod iz vrtca v šolo. 

3. Ali se vam zdi, da ste učitelji oz. vzgojitelji primerno usposobljeni za delo s šestletniki? 

Ja. 

4. V čem vidite razliko med 8-letno in 9-letno osnovno šolo? 

Ko je tvoja generacija prišla v prvi razred, ste bili pripravljeni, začeli ste pisat … Danes je preveč pritiska 

na otroke, več je kvantitete kot kvalitete. Poplava učbenikov, delovnih zvezkov. Otrokom moramo dati, 

da sami raziskujejo in gradijo na tem, kar jih veseli, zanima. Splošnih tem ni več oziroma jih je manj. Z 

vašo generacijo sem se lahko pogovarjala o npr. letnih časih in drugih pomembnih temah za življenje, 

danes pa jim lahko to vsebino samo posredujem. Učitelj je že avtonomen ampak ministrstvo pritiska na 

šole, šole pa na učitelje. Namesto, da bi se temi posvetil, stalno skačeš naprej. Sprememba je tudi v 

opisnem ocenjevanju, ki staršem velikokrat nič ne pomeni. V spričevalo moramo učitelji zapisati cilje, 

ki so jih otroci dosegli, vsega tistega, kar pa niso, pa ne smemo omenjati. Tako starši pravzaprav ne 

dobijo jasne podobe o tem, kje se njihov otrok po znanju nahaja. Meni opisno ocenjevanje ni blizu in bi 

nazaj uvedla številčno ocenjevanje, in sicer v drugi razred. Novost je še v integraciji otrok s posebnimi 

potrebami v redne oddelke. Sama imam v razredu otroka s cerebralno paralizo mislim da četrte stopnje. 

Ta otrok ima ob sebi stalno pomoč, tako da to na naju s sodelavko in pouk ne vpliva veliko.  

5. Ali menite, da bi se otroci morali v vrtcu naučiti kaj, česar se niso? 

Mene zelo moti, da nekateri ne znajo barvat in držat svinčnika. Vzgojitelji bi morali dati več poudarka 

na branju, da bi res brali vsak dan po deset minut in bi se otroci res naučili poslušat. 

6. Kaj imajo po vašem mnenju otroci radi v šoli? 

Odvisno. Eni so željni znanja, eni pridejo zaradi igre. Verjetno je odvisno od učitelja. Ti moraš imeti 

avtoriteto in biti njihov prijatelj. Če si otrokov zaveznik in ga sprejmeš kot človeka, bo rad prihajal. 

7. Kaj po vašem mnenju otroke motivira za obiskovanje šole in kaj jih odvrača? Koliko domačih 

nalog (na teden) običajno dobijo prvošolci? Kako se otroci odzivajo na domače naloge? 

Prvi razred poteka preko igre, kar je otrokom blizu, jim je všeč. Mislim, da ni stvari, ki bi otroke posebno 

odvračala od šole, vsaj ne že v prvem razredu. To pride kasneje, ko dobijo veliko stvari za nalogo, 

učenje. Velik preskok je iz prvega v drug razred, iz drugega v tretji pa še večji. Po mojih izkušnjah 

otrokom upade veselje v drugem razredu, zaradi preobremenjenosti s šolskim delom. Naloge prvošolci 

sicer ne dobijo veliko – eno na teden. Običajno je naloga vezana bolj na to, da kaj prinesejo, ošilijo 

svinčnik in podobno. Naloge pa so veseli. 

8. Kako poteka sodelovanje v tandemu v vašem razredu? Kako si s sodelavko delita delo? Ali ste 

zadovoljni s tem oz. kaj si želite, da bi se spremenilo? 

S sodelavko si delo deliva tako, da vsaka poučuje tri predmete. Za delo v tandemu moraš biti odprt, 

komunikativen in se dopolnjevat. Dobro je, če večkrat delaš z isto osebo, saj tako poznaš njegov način 

dela in ona tvoj. Na ta način se lažje dopolnjuješ in lažje izpelješ dober pouk. Se pa tudi kdaj pa kdaj 

skregamo, normalno. 

Ne želim. 

9. Kako poteka načrtovanje, izvedba in evalvacija pedagoškega dela? Kako pri tem sodelujete s 

sodelavko v tandemu? 

Načrtujeva skupaj, izvajava vsaka pol pouka in evalvirava sprotno – opažanja otrok in rezultatov. Imamo 

aktive, kjer skupaj načrtujemo kulturne, športne in druge dneve. 

10. Kako poteka sodelovanje s starši? Ali in kako pri tem sodelujete s sodelavko v tandemu? 

Poteka super. Otroke moraš stalno opazovati in si beležiti opažanja, sicer se ti hitro zgodi, da pozabiš 

stvari. Vse to potem poveš na govorilnih urah. Če pa so kakšne težave s posameznim otrokom, pa jih 

pokličemo sproti. Pri tem pa s sodelavko sodelujeva, saj si sproti izmenjujeva svoja opažanja glede 

učencev. Kadar gre za resnejšo problematiko sva na govorilnih urah prisotni obe, sicer pa samo jaz, kot 

učiteljica. 
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Učiteljica 2 

1. Kako gledate na zgodnejši vstop otrok v šolo? 

Morda sem bolj zagovornik, da ostanejo eno leto dlje v vrtcu, da jim podaljšamo otroštvo. Mala šola je 

bil dober prehod med igro in strukturiranimi dejavnostmi. 

2. Ali se vam zdi, da so otroci pripravljeni na šolo? 

Ja, ne vidim problema, da ne bi bili pripravljeni. Mala šola se je na nek način prestavila v prvi razred, s 

tem da je morda res tu malo bolj resno. 

3. Ali se vam zdi, da ste učitelji oz. vzgojitelji primerno usposobljeni za delo s šestletniki? 

Mislim, da ja. Učitelji in vzgojitelji moramo imeti tudi sicer občutek za delo s šestletniki. So pa mislim 

da vzgojiteljice bolj izobražene na tem področju. 

4. V čem vidite razliko med 8-letno in 9-letno osnovno šolo? 

Z devetletko so prišle nove metode, principi za poučevanje. V prvi razred je prišla igra, več časa 

posvetimo grafomotoričnim vajam, ki so bile včasih del male šole. 

5. Ali menite, da bi se otroci morali v vrtcu naučiti kaj, česar se niso? 

Kurikulum za vrtce ne določa jasno, kaj točno se morajo otroci naučiti. Otrokom ob vstopu v šolo 

primanjkuje finomotoričnih spretnosti, samostojnosti – da si sami zavežejo čevlje, obrišejo ritko ... tako 

šola pritiska na otroke, da to ob vstopu hitro usvojijo. Je pa res, da te stvari niso odvisne samo od vrtca 

ampak tudi od doma. 

6. Kaj imajo po vašem mnenju otroci radi v šoli? 

Mislim, da jih najbolj pritegne na sploh ideja, da so v šoli – zdaj sem pa velik, ker hodim v šolo. Sicer 

pa imajo radi izkustveno učenje, to jim tudi pomaga, da si stvari bolje zapomnijo. 

7. Kaj po vašem mnenju otroke motivira za obiskovanje šole in kaj jih odvrača? Koliko domačih 

nalog (na teden) običajno dobijo prvošolci? Kako se otroci odzivajo na domače naloge? 

Po mojem mnenju jih motivira družba, da so v skupini s prijatelji. Drugače pa ne vidim stvari, ki bi jih 

odvračale, vsaj prvošolce ne. Morda so jim nekatera področja ljubša od drugih, ampak to je vse. Naloge 

so v prvem razredu usmerjene predvsem na to, da v šolo kaj prinesejo ali pa da dokončajo kakšno stvar, 

ki smo jo začeli delati v šoli. S tem mislim bolj na likovno področje, da morajo na primer pobarvati, 

izrezati izdelek. Včasih pa dobijo tudi nalogo, da v zvezku povadijo številko/črko, ki smo jo obravnavali 

pri pouku. Nalog ni veliko, vsega skupaj bi rekla povprečno trikrat na teden. Je pa zelo odvisno od tega, 

kako poteka pouk sam. Če so otroci zbrani in motivirani, nam uspe vse narediti znotraj pouka in so lahko 

potem brezskrbni doma in v podaljšanem bivanju. 

8. Kako poteka sodelovanje v tandemu v vašem razredu? Kako si s sodelavko delita delo? Ali ste 

zadovoljni s tem oz. kaj si želite, da bi se spremenilo? 

Delo si deliva. Vsaka poučuje polovico predmetov. Predmete sva si razdelili na podlagi tega, kar je vsaki 

bližje. Učni proces potem vodi ena, druga pa medtem pomaga otrokom v razredu. Mislim, da zaenkrat 

najino sodelovanje poteka dobro. Je pa pri tem zelo pomembno, da vsaka malo popušča pri skupnem 

sodelovanju. Načrtujeva običajno kar vsaka za svoj del predmetov, si potem izmenjava najine ideje in 

nato izvedeva tako, kot sem že prej omenila. Zaenkrat mi tako delo odgovarja, tako da ne bi nič 

spreminjala. 

9. Kako poteka načrtovanje, izvedba in evalvacija pedagoškega dela? Kako pri tem sodelujete s 

sodelavko v tandemu? 

Načrtovanje poteka torej ločeno, vsaka za svoje predmete, ki jih nato vsaka tudi izvede. Seveda si pri 

tem pomagava in se dopolnjujeva. Evalvacija pa je sprotna. 

10. Kako poteka sodelovanje s starši? Ali in kako pri tem sodelujete s sodelavko v tandemu? 

Poteka preko roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Velikokrat pa tudi kar tako, med vrati, za bolj 

sprotne stvari. S sodelavkama se tu dopolnjujemo, fino je, kadar smo prisotne vse, da starši slišijo 

mnenja vseh treh o njihovem otroku. Mislim, da na splošno pri tem dobro sodelujemo. 

 

Učiteljica 3 

1. Kako gledate na zgodnejši vstop otrok v šolo? 

Nekateri otroci niso zreli, da morajo tako veliko sedeti. Snov iz drugega razreda se je prestavila v prvi 

razred. Fina motorika ni razvita. Starši se ne ukvarjajo z otroki dovolj. Otroci ne znajo dobro striči s 

škarjami, barvati. Če v vrtcu in doma ne urijo fine motorike, se to pozna v šoli. 

2. Ali se vam zdi, da so otroci pripravljeni na šolo? 
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Odvisno. Intelektualno so lahko zreli, čustveno in socialno pa ne. Včasih imajo nekateri otroci težavo z 

vzpostavljanjem stikov. 

3. Ali se vam zdi, da ste učitelji oz. vzgojitelji primerno usposobljeni za delo s šestletniki? 

Ja, še posebno vzgojitelji. Ne zdi se mi pa prav, da vzgojitelje zamenjujejo z učitelji. Njihova vloga bi 

mogla biti drugačna, da bi skrbele za lažji prehod otrok iz vrtca v šole. Drugače pa smo učitelji 

preobremenjeni z učnimi načrti, učbeniki, ki niso naravnani na otroke. Ti so prenatrpani z učno vsebino 

in zato smo učitelji pod pritiskom in posledično pritiskamo na otroke.  

4. V čem vidite razliko med 8-letno in 9-letno osnovno šolo? 

Eno leto so kasneje prišli v šolo. Takrat je bila še mala šola, kjer so delali na fino motoriki. Tudi tisti, ki 

niso hodili v vrtec, so morali hoditi v malo šolo. Zdaj v prvem razredu delamo to kar je bilo včasih v 

mali šoli poleg vse snovi, ki jo moramo predelati v prvem letu. Tako nam zmanjkuje časa za urjenje 

ročnih spretnosti. 

5. Ali menite, da bi se otroci morali v vrtcu naučiti kaj, česar se niso? 

Mogoče več grafomotorike. Več striženja, drža pisala, barvanje. Ko pridejo v šolo bi morali imeti te 

gibe že avtomatizirane, pa jih nimajo. 

6. Kaj imajo po vašem mnenju otroci radi v šoli? 

Radi ustvarjajo, se igrajo. 

7. Kaj po vašem mnenju otroke motivira za obiskovanje šole in kaj jih odvrača? Koliko domačih 

nalog (na teden) običajno dobijo prvošolci? Kako se otroci odzivajo na domače naloge? 

To, da se dobro počutijo v šoli. Odvrača jih pa to, da morajo veliko sedet in delat. Naloge ne dobijo 

veliko, približno trikrat na teden. Naloga ni zahtevna, vezana je na to, da kaj prinesejo od doma, zbirajo 

doma … na naloge se odzivajo v redu, radi delajo doma in ne v šoli. 

8. Kako poteka sodelovanje v tandemu v vašem razredu? Kako si s sodelavko delita delo? Ali ste 

zadovoljni s tem oz. kaj si želite, da bi se spremenilo? 

Če imam deset ur na teden pouka, je vzgojiteljica v razredu prisotna le pet ur. Delo si razdeliva na 

predmete. Če je dodatna oseba (vzgojiteljica) v razredu, lahko več stvari narediš, se lahko bolj posvetiš 

delu. Ni pa v redu, da imam dve vzgojiteljici v razredu, vsaka pol časa.  

9. Kako poteka načrtovanje, izvedba in evalvacija pedagoškega dela? Kako pri tem sodelujete s 

sodelavko v tandemu? 

Imamo učni načrt, ki se ga držimo. Včasih smo se tedensko dobivale in skupaj načrtovale, zdaj pa vsaka 

zase. Poučevanje si sicer deliva po predmetih, evalvacija pa je tudi bolj individualno. Vsaka jo naredi 

zase, sama evalvira svoje delo. Če pa gre za kaj bolj specifičnega, pa se seveda o tem tudi pogovoriva. 

10. Kako poteka sodelovanje s starši? Ali in kako pri tem sodelujete s sodelavko v tandemu? 

Sprotno sodelujeva. Če vidim kakšne težave, starše sproti obvestim. Meni je pomembno, da smo si v 

pomoč – en drugemu. Super mi je, kadar je na govorilnih urah sodelavka, ki morda drugače vidi 

določene stvari. 

 

Učiteljica 4 

1. Kako gledate na zgodnejši vstop otrok v šolo? 

Menim, da je devetletka prilagojena vstopu mlajših šestletnikov v šolo. Pri pouku sva prisotni učiteljica 

in vzgojiteljica. Tako je olajšan prehod iz vrtca ali domačega okolja (družine). Delo obeh v timu naredi 

ure prijetnejše in zanimivejše. Vključena je tudi igra, delo po kotičkih, prav tako zvonec upoštevamo na 

začetku in na koncu pouka, saj je povezan z odhodom na kosilo. Čeprav je res, da bi otroci potrebovali 

še več nestrukturirane igre. Velikokrat menimo učitelji, da imajo otroci dovolj igre, ko vključujemo v 

poučevanje didaktično igro, ki pa je seveda vodena s strani učitelja. Ko so opremili arhitekti novi učilnici 

prvih razredov v dograjenem prizidku, so načrtovali pohištvo brez kotičkov. Tako smo dobili lutkovni 

kotiček iz stare učilnice prvega razreda.  

2. Ali se vam zdi, da so otroci pripravljeni na šolo? 

Otroci so pripravljeni na šolo, so pa med njimi razlike na kognitivnem, čustvenem in  socialnem 

področju. Kajti pri vsakem otroku je ta proces dozorevanja nekoliko drugačen. Otroci se razvijajo na 

različnih stopnjah na različne načine. Nekateri otroci pridejo v šolo že s sposobnostjo branja, pisanja in 

imajo dobre številske predstave.  Ko sem učence v mesecu oktobru testirala s pomočjo Ocenjevalne 

sheme bralnih zmožnosti učencev (OSBZ- 1 Z) avtoric Sonje Pečjak, Lidije Magajna in Nataše Potočnik, 

sem ugotovila stopnjo razvitosti bralnih zmožnosti. Tretjina otrok že bere, dobro imajo razvite 

sposobnosti fonološkega zavedanja (ugotavljanje prvega in zadnjega glasu v besedi, slušna analiza in 
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sinteza), imajo izrazit interes za branje/poslušanje, ter poznavanje črk. Nekateri otroci pa v slišanih 

besedah še ne zaznavajo posameznih glasov in zato bo treba pri njih še več pozornosti nameniti 

razvijanju te sposobnosti, saj je prav sposobnost fonološkega zavedanja potrebna za uspešen začetek 

učenja branja in pisanja. Razlike med njimi so tudi na socialnem področju. Nekateri otroci težko 

prenašajo ločitev od staršev, manjkajo jim socialne veščine in potrebujejo pomoč pri vključevanju v 

skupino. Njihova pozornost je odkrevljava, kratkotrajna, pri učenju potrebujejo pomoč in vzpodbudo. 

Tako se igramo socialne igre, razvijamo občutek lastne vrednosti. Res pa je, da si prvošolčki želijo in 

potrebujejo veliko nestrukturirane igre, da se lahko igrajo sami in da učitelji ne posegamo v njihovo 

igro. Take igre  pa je  več v podaljšanem bivanju. 

3. Ali se vam zdi, da ste učitelji oz. vzgojitelji primerno usposobljeni za delo s šestletniki? 

Menim, da smo učiteljice primerno usposobljene za delo s šestletniki. Že pred uvajanjem devetletke smo 

se strokovno izpopolnjevale na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Obiskovale smo različne module, ki so 

bili pogoj za poučevanje v 1. razredu devetletne osnovne šole: psihološke značilnosti mlajšega otroka 

in posebnosti dela v 1. razredu ob zgodnejšem všolanju, naravoslovje za učitelje 1. razreda, družboslovje 

za učitelje 1. razreda, integriran pouk v prvem triletju v luči specialnih didaktik, matematični del, 

usposabljanje učiteljic in vzgojiteljic za delo z otroki s posebnimi potrebami, lutka – sodelavec v prvem 

obdobju devetletke, usposabljanje učiteljic in vzgojiteljic za opisno ocenjevanje … Seveda pa je 

pomembno, da se učitelji stalno strokovno spopolnjujemo.  

Obenem pa se timsko delo učiteljice in vzgojiteljice zelo dobro dopolnjujeta, saj imamo učiteljice več 

znanj s področja metodik poučevanja, vzgojiteljice pa več znanj za delo s šestletniki, saj so ti še pred 

uvedbo devetletke obiskovali pripravo na šolo v vrtcu. Prisluhniti pa je treba tudi našim šestletnikom, 

ko potrebujejo čas za igro, sprostitev ali pogovor. Ker pa so otroci že po naravi radovedni, jim je 

potrebno omogočiti, da sami preizkušajo, raziskujejo, delajo poskuse.. 

4. V čem vidite razliko med 8-letno in 9-letno osnovno šolo? 

Razliko vidim v tem, da prihajajo v prvi razred mlajši otroci, ki jim je zato treba prilagoditi poučevanje. 

Vsi otroci (razen tistih, ki imajo odloženo šolanje) obiskujejo 1. razred, kar ne moremo reči za 

vključenost predšolskih otrok v vrtce. Menim, da je s tem bolj poenotena vzgoja in izobraževanje za vse 

otroke. Prav tako je v 1. razredu pomembno timsko delo učiteljice in vzgojiteljice. 

5. Ali menite, da bi se otroci morali v vrtcu naučiti kaj, česar se niso? 

Ne morem reči, da bi se morali v vrtcu še kaj naučiti, saj lahko tudi družina, ki spodbuja otroka, zelo 

veliko naredi. Tudi doma lahko otroci rišejo, barvajo, režejo, se igrajo z drobnim materialom, poslušajo 

pravljice, ki jih pripovedujejo ali berejo starši, opisujejo ilustracije…  Imajo pa nekateri otroci težave 

pri drži svinčnika in jim pincetni prijem povzroča težave. Pa tudi njihova pozornost je zelo kratkotrajna, 

odkrevljava. Tudi na tem področju je treba začeti počasi in potem dejavnost podaljševati. Prav tako je 

pomembno koliko so otroci samostojni. 

6. Kaj imajo po vašem mnenju otroci radi v šoli? 

Tudi tukaj so razlike med njimi, čeprav ima večina otrok rada ustvarjanje in vzgojne predmete – radi 

telovadijo, pojejo, plešejo, slikajo, nastopajo … Veliko otrok ima rado matematiko, poslušanje pravljic. 

Radi gredo v računalniško učilnico, telovadnico in knjižnico. Zelo radi pa se še igrajo. Ob petkih 

prinesejo v šolo svoje igrače in imajo igro po njihovi izbiri. 

7. Kaj po vašem mnenju otroke motivira za obiskovanje šole in kaj jih odvrača? Koliko 

domačih nalog (na teden) običajno dobijo prvošolci? Kako se otroci odzivajo na domače 

naloge? 

Otroci bodo velikokrat rekli, da imajo v šoli prijatelje, da se v šoli radi učijo in igrajo. Radi imajo npr. 

obiskovanje plavalnega tečaja v bazenih Tivoli, obisk gledališča, športni dan itd. Odvrača jih po navadi 

kakšna bolezen, ali pa bi radi tudi oni ostali doma z mamico, očkom ali babico in dedkom, če so doma 

njihovi mlajši bratci ali sestrice. 

Naloge so namenjene poglabljanju in utrjevanju snovi in razvijanju delovnih navad. Naloge nikoli jih 

ne dobijo v petek. Med tednom pa včasih dokončajo risbico, ponovijo vzorček, utrjujejo zapis številke, 

nastopajo s prstnimi lutkami tudi doma s svojimi starši ali bratci in sestricami, kaj opazujejo, prinesejo 

škatlice … Otroci  v prvem razredu naloge naredijo z veseljem. Tudi naslednji dan se pohvalijo, kako 

so jim uspele. Če pa kdaj kdo ne naredi naloge zaradi obiska interesne dejavnosti ali drugih obveznosti, 

jo naredi naslednji dan, ker je nikoli ni veliko. 

8. Kako poteka sodelovanje v tandemu v vašem razredu? Kako si s sodelavko delita delo? Ali 

ste zadovoljni s tem oz. kaj si želite, da bi se spremenilo? 
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Sodelovanje v timu prvega razreda je prijetno, saj se delo deli. Če ena v timu poučuje, druga individualno 

pomaga otrokom in kontrolira njihovo delo in učenje. Vzgojiteljica ima tudi rajši vzgojne predmete. 

9. Kako poteka načrtovanje, izvedba in evalvacija pedagoškega dela? kako pri tem sodelujete 

s sodelavko v tandemu? 

Načrtovanje se začne že v aktivu prvih razredov, ko na začetku šolskega leta pripravimo letne načrte, 

načrtujemo dneve dejavnosti in si razdelimo naloge, ki jim bomo posvetili posebno pozornost. Z 

vzgojiteljico pregledava priprave, ki jih imava skupaj. Ko sva prvič delali skupaj, sva več načrtovali, 

sedaj se sproti dogovarjava in razdeliva delo. Prav tako velja za evalvacijo, ko ugotavljava, kaj nam je 

dobro uspelo in na katerih področjih morava še izboljšati svoje poučevanje in delo.  

10. Kako poteka sodelovanje s starši? Ali in kako pri tem sodelujete s sodelavko v tandemu? 

Sodelovanje s starši poteka na rednih roditeljskih sestankih in govorilnih urah, ki jih imamo skupaj 

učiteljica, vzgojiteljica in učitelj podaljšanega bivanja. Na prvem roditeljskem sestanku so se starši 

spoznavali med seboj, saj bodo tako kot njihovi otroci med seboj sodelovali vseh devet let skupaj. 

Mesečno so organizirane popoldanske govorilne ure. Starši pa lahko po potrebi obiščejo tudi 

dopoldanske govorilne ure. Povabljeni so bili na kostanjčkovo popoldne, dan odprtih vrat …  Pripravili 

bomo tudi likovno delavnico, pravljično popoldne v mesecu maju, ko se bomo s starši družili ob knjigah 

in prebirali najljubše pravljice. Tako kot Pika Nogavička bomo imeli čajanko za  babice in dedke, da 

nam bodo pripovedovali o svojem otroštvu. Včasih pa nas kakšen od staršev obišče tudi v razredu in 

predstavi svoj poklic. 

 

Vzgojiteljica 2 

1. Kako gledate na zgodnejši vstop otrok v šolo? 

Kar se tega tiče sem zelo razdvojena. Pri vstopu v šolo so na začetku leta otroci še zelo nezreli, malo 

manj spretni – ne znajo držati svinčnika in škarij, izrezovati sličic, zavezovati čevljev, skrbeti za svoje 

stvari … Ne razumejo dobro navodil, težko poslušajo in sedijo, koncentracija je zelo majhna in videti 

je, da bi se samo radi igrali. Prav tako nimajo razčiščenih pojmov, kot so danes, jutri, včeraj. Tako se 

približno pol leta navajajo na šolo. 

2. Ali se vam zdi, da so otroci pripravljeni na šolo? 

Ne, meni se ne zdi. Celostno se mi ne zdijo zreli: čustveno, socialno, grafomotorično, niso dovolj 

samostojni. Oni ne spijo pred vstopom v šolo. Bojijo se, strah jih je, velika pričakovanja imajo tako 

otroci kot starši. 

3. Ali se vam zdi, da ste učitelji oz. vzgojitelji primerno usposobljeni za delo s šestletniki? 

Vzgojitelji bolj kot učitelji. Seveda pa je to odvisno od osebnosti. 

4. V čem vidite razliko med 8-letno in 9-letno osnovno šolo? 

Na začetku devetletke so rekli, naj bo veliko igre, naj ne bo strogega sedenja. Vzgojiteljice naj bi prehod 

otrok olajšale, a smo se poučiteljičile, prav tako pa je še vedno veliko sedenja in malo igre. Meni bi bilo 

bolje, če bi še vedno imeli malo šolo, ki bi potekala v šoli, vodili pa bi jo tako učitelji kot vzgojitelji. 

Ker je prehod iz vrtca v šolo zelo specifičen, mu je potrebno nameniti več pozornosti. Mislim, da bi bili 

lahko razredi manjši, zdaj je v vsakem razredu povprečno med 24 in 28 otrok. Mi imamo v razredu 

kotičke ampak niso veliko v uporabi. Mislim, da je prvi razred preveč pošolan. Na začetku je bilo veliko 

več kotičkov, različnih oblik dela pri pouku, zdaj pa se je to nekako izgubilo. Se mi pa zdi prvi razred 

devetletne šole dober, ker dobijo vsi otroci možnost priti do neke vsebine, se jo naučiti, navaditi 

določenih stvari. Tako se med njimi razlike zmanjšajo. 

5. Ali menite, da bi se otroci morali v vrtcu naučiti kaj, česar se niso? 

Ja. Mislim, da bi se morali naučiti več samostojnosti, kot je zavezovanje čevljev, oblačenje, šiljenje.  

6. Kaj imajo po vašem mnenju otroci radi v šoli? 

Vse. Družba jim je zelo v redu. Prav tako tudi športna, ples, angleščina, matematika, likovna. 

7. Kaj po vašem mnenju otroke motivira za obiskovanje šole in kaj jih odvrača? Koliko domačih 

nalog (na teden) običajno dobijo prvošolci? Kako se otroci odzivajo na domače naloge? 

Po mojem mnenju otroke za šolo motivira družba, torej sošolci, enakovrednost predmetov, prostori 

(knjižnica, telovadnica, jedilnica), to da so bolj samostojni, sami izpeljejo stvari in sami skrbijo zase. 

Naloge nimajo veliko, poleg tega pa pri tovrstnih nalogah ne potrebujejo sedeti doma celo popoldne za 

mizo. Običajno morajo kaj prinesti v šolo, zbirati stvari, kaj narisati in podobno.  

Kadar je lepo vreme in hočejo ven, takrat jim ni tako za naloge, sicer pa jo dobro sprejemajo. 
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8. Kako poteka sodelovanje v tandemu v vašem razredu? Kako si s sodelavko delita delo? Ali ste 

zadovoljni s tem oz. kaj si želite, da bi se spremenilo? 

Delo v timu si deliva. Ena poučuje, druga pa hodi po razredu in individualno pomaga otrokom. Menim, 

da se moramo vzgojiteljice pri delu z učiteljicami precej prilagajati, saj vsaka dela malo drugače.  

9. Kako poteka načrtovanje, izvedba in evalvacija pedagoškega dela? Kako pri tem sodelujete s 

sodelavko v tandemu? 

Načrtovanje običajno poteka v aktivih, kjer pripravljamo letni načrt, dejavnosti in si med sabo razdelimo 

naloge. S sodelavko poleg tega pregledava priprave. Ker že več let delava skupaj, poznava delo ena 

druge in se sedaj sproti dogovarjava in razdeliva delo. Svoje delo tudi evalvirava sproti in delo 

prilagajava glede na odzive razreda. 

10. Kako poteka sodelovanje s starši? Ali in kako pri tem sodelujete s sodelavko v tandemu? 

Sodelovanje poteka roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Te imamo skupaj učiteljica, vzgojiteljica 

in učitelj podaljšanega bivanja. Mesečno so organizirane popoldanske govorilne ure, po potrebi pa lahko 

starši obiščejo tudi dopoldanske govorilne ure. S starši poleg tega sodelujemo tudi preko različnih 

neformalnih oblik, kot je npr. dan odprtih vrat, pikniki, različne tematske delavnice … 

 

Učiteljica 5 

1. Kako gledate na zgodnejši vstop otrok v šolo? 

Sama nikoli nisem poučevala v osemletni osnovni šoli, zato ne vem kako je bilo takrat, ko so otroci 

vstopali v šolo s sedmim letom. Mislim pa, da je zgodnejši vstop v redu. 

2. Ali se vam zdi, da so otroci pripravljeni na šolo? 

Jaz mislim, da so. Je pa zelo odvisno od tega, v kolikšni meri so zreli. Če pogledam globalno so 

dojemljivi in pripravljeni za delo. je pa zelo odvisno tudi od staršev, kako gledajo na šolo in kakšen 

odnos imajo na ta prehod med vrtcem in šolo. 

3. Ali se vam zdi, da ste učitelji oz. vzgojitelji primerno usposobljeni za delo s šestletniki? 

Jaz mislim, da ja. Imamo tudi dodatna izobraževanja. Te si sicer izbiramo sami. Je pa res, da je malo 

izobraževanj vezanih prav specifično na šestletnike. 

4. V čem vidite razliko med 8-letno in 9-letno osnovno šolo? 

Nimam izkušenj z osemletno osnovno šolo. 

5. Ali menite, da bi se otroci morali v vrtcu naučiti kaj, česar se niso? 

Otroci ne znajo držati svinčnika. Veliko sodelavk meni, da bi se morali tega otroci naučiti že v vrtcu, 

medtem ko sama menim, da je to stvar prvega razreda. 

6. Kaj imajo po vašem mnenju otroci radi v šoli? 

Radi imajo predmet spoznavanje okolja in šport. Seveda pa imajo tudi zelo radi igro na prostem. 

7. Kaj po vašem mnenju otroke motivira za obiskovanje šole in kaj jih odvrača? Koliko domačih 

nalog (na teden) običajno dobijo prvošolci? Kako se otroci odzivajo na domače naloge? 

Eni so vedoželjni in komaj čakajo, da se začnejo učiti. Težko pa bi rekla, kaj jih odvrača. Morda ravno 

ta red, ki velja v šolah. Sicer pri nas prvi razred predvsem prve pol leta ne zgleda tako, da bi otroci sedeli 

za mizami in gledali na tablo. Učenci v prvem razredu nalog ne dobivajo. 

8. Kako poteka sodelovanje v tandemu v vašem razredu? Kako si s sodelavko delita delo? Ali ste 

zadovoljni s tem oz. kaj si želite, da bi se spremenilo? 

To pa je čisto odvisno. Vzgojiteljice so vajene delati v paru, zato imajo morda s tem manj problema kot 

učiteljice. Odvisno je od odprtosti obeh članov tima, koliko sta pripravljeni prisluhniti ena drugi in se 

prilagajati. Sama vidim razliko tudi pri delu v tandemu med mlajšo in starejšo sodelavko – zdi se mi, da 

lažje delam z mlajšimi, saj so načeloma bolj odprte in fleksibilne pri načrtovanju in izvedbi učnega 

procesa. Poleg tega iz fakultete prinesejo mnoga nova znanja, ki jih poskušamo implementirati pri 

pouku. 

9. Kako poteka načrtovanje, izvedba in evalvacija pedagoškega dela? Kako pri tem sodelujete s 

sodelavko v tandemu? 

Načrtovanje je sprotno, običajno pred ali po službi. Kako pogosto pa je čisto odvisno, povprečno pa bi 

rekla enkrat tedensko. Ampak kot pravim, lahko tudi večkrat ali manjkrat. Načrtovanje je tudi zelo 

odvisno od tega, s kom sodeluješ. Nekatere sodelavke zelo vsiljujejo svoja mnenja in način dela. Sama 

izvedba poteka tako, da si s sodelavko deliva predmete na pol in vsaka poučuje dogovorjene predmete, 

druga pa hodi po razredu in pomaga tistim, ki imajo težave. Evalvacija pa je kar skupna s celim aktivom. 

Jasno, imamo potem še evalvacijo po triadi. Aktivi so sigurno enkrat na mesec, lahko pa tudi večkrat. 
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10. Kako poteka sodelovanje s starši? Ali in kako pri tem sodelujete s sodelavko v tandemu? 

Sodelovanje poteka na govorilnih urah in roditeljskih sestankih, na katerih smo prisotne vse tri učiteljice 

– poleg naju, ki poučujeva, še učiteljica iz podaljšanega bivanja. Tako se pri pogovoru s starši 

dopolnjujemo. 

 

Učiteljica 6 

1. Kako gledate na zgodnejši vstop otrok v šolo? 

Ja, meni se zdi to še čisto prehitro. So še čisto premalo zreli, mi imamo na srečo na šoli vzgojiteljico, ki 

nam pomaga skozi celo dopoldne. Ko vstopijo v šolo, še ne znajo rezati s škarjami, držati svinčnika, so 

še zelo okorni. Tako, da se moramo zdaj mi s tem ukvarjati. 

2. Ali se vam zdi, da so otroci pripravljeni na šolo? 

Premalo so zreli, vsekakor. Seveda pa je odvisno od vsakega posameznika. Oni potrebujejo veliko igre, 

nas pa kurikulum zelo omejuje. Ko pridejo v naš šolski sistem, pa morajo delati. Ni časa za prosto igro. 

Saj organiziramo dejavnosti, ki potekajo preko igre, ampak to ni isto kot prosta igra. Poleg tega ima kar 

precej otrok še vedno probleme pri govoru, npr. s črko r. Govorijo še zelo otročje. 

3. Ali se vam zdi, da ste učitelji oz. vzgojitelji primerno usposobljeni za delo s šestletniki? 

Ja. Jaz mislim, da ja. Nas pa kurikulum zelo omejuje pri delu. 

4. V čem vidite razliko med 8-letno in 9-letno osnovno šolo? 

V osemletni osnovni šoli so bolj zreli prihajali v šolo. Devetletka je prinesla več igranja po kotičkih, 

izobraževanja, učenja. 

5. Ali menite, da bi se otroci morali v vrtcu naučiti kaj, česar se niso? 

Morali bi se učiti rezati s škarjami, držati svinčnik, ne da se moramo mi ukvarjati s tem. Mogoče bi bilo 

dobro, da bi že v vrtcu malo začeli z glasovno analizo. 

6. Kaj imajo po vašem mnenju otroci radi v šoli? 

Igro. Običajno otrokom pustiva po malici nekaj časa, da se igrajo. Igro pa vključujeva tudi v učni proces, 

to jim je zelo všeč. Velikokrat pridejo domov in rečejo, da se danes niso nič učili v šoli. To pomeni, da 

sploh ne dojemajo, da se pravzaprav učijo. Prvi razred je pravzaprav danes kot včasih mala šola. Je pa 

pouk organiziran tako, da bolj kot gre proti koncu, več je igre, prav tako pa imamo kot zadnje predmete 

na urniku vedno sprostitvene in vzgojne predmete. 

7. Kaj po vašem mnenju otroke motivira za obiskovanje šole in kaj jih odvrača? Koliko 

domačih nalog (na teden) običajno dobijo prvošolci? Kako se otroci odzivajo na domače 

naloge? 

Motivira jih prijateljstvo, druženje, druženje preko igre. Nekatere tudi vedoželjnost, da se bomo nekaj 

novega naučili, kaj novega spoznali. Naš razred ima rad umetniške predmete, kot so likovna, glasba 

športna. Rekla pa bi, da jih odvrača predvsem naš šolski sistem, ki je naravnan na upoštevanje pravil in 

da je v šoli red. Gibalnega prostora je v šolah premalo. V našem prvem razredu nimamo domačih nalog 

sploh. 

8. Kako poteka sodelovanje v tandemu v vašem razredu? Kako si s sodelavko delita delo? Ali 

ste zadovoljni s tem oz. kaj si želite, da bi se spremenilo? 

Odvisno kako se ujameta sodelavca. Midve zdaj dobro sodelujeva. Pomembno je, da znaš začutiti 

drugega in mu prisluhniti. Midve si učne predmete deliva na pol in potem ena drugo dopolnjujeva. S 

tem bi rekla, da sem zadovoljna in ne bi nič spreminjala.  

9. Kako poteka načrtovanje, izvedba in evalvacija pedagoškega dela? Kako pri tem sodelujete 

s sodelavko v tandemu? 

Načrtujeva skupaj, na aktivih. Izvedba poteka tako kot sem omenila že prej, deljeno po predmetih. 

Evalvacija pa poteka sproti. 

10. Kako poteka sodelovanje s starši? Ali in kako pri tem sodelujete s sodelavko v tandemu? 

Sodelujemo na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah, roditeljskih sestankih. Sodelujemo pa 

vse. Pri tem vsaka pove svoja opažanja. Dobro je, da je z nama tudi učiteljica iz podaljšanega bivanja, 

saj ona vidi otroke v drugačni luči. Popoldan, po pouku so otroci pogosto v drugačnih interakcijah, zato 

je zelo dobra tudi ta povratna informacija staršem. Pri sodelovanju s starši se torej vse tri dopolnjujemo. 

 


