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POVZETEK  

 

V diplomskem delu sem obravnavala pojem pismenosti, še posebej pa sem se osredotočila na 

poznavanje pojma pismenosti pri vzgojiteljih in pomočnikih vzgojitelja. Diplomsko delo je 

sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem najprej opredelila 

pismenost, predstavila, kako je bilo s pismenostjo v preteklosti, navedla in opisala nekaj vrst 

pismenosti, za katere menim, da jih morajo vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja poznati in tudi 

obvladati. V nadaljevanju sem predstavila raziskave o pismenosti v Republiki Sloveniji in 

navedla nekaj novejših rezultatov. Predstavila sem tudi, kako pismen naj bi bil vsak strokovni 

delavec in kakšne kompetence naj bi imel. Opredelila sem tudi, na kakšen način lahko strokovni 

delavci spodbujajo razvoj pismenosti otrok. Na koncu sem opisala še program pedagogike 

montessori in opredelila vlogo vzgojitelja v procesu učenja in razvoja otrok v tem programu.  

Empirični del je sestavljen iz analize in interpretacije rezultatov, ki sem jih zbrala z anketnim 

vprašalnikom. Anketne vprašalnike je reševalo 58 strokovnih delavcev, a vsi niso odgovorili na 

vsa zastavljena vprašanja, zato je pri vsakem vprašanju zapisana točno število strokovnih 

delavcev, ki so na vprašanje odgovorili. Strokovni delavci, ki so bili vključeni v raziskavo, so 

zaposleni v javnih, zasebnih vrtcih, vrtcu s programom pedagogike montessori in osnovni šoli. 

Raziskava je bila izvedena kvantitativno. Na začetku so predstavljeni demografski podatki 

strokovnih delavcev: spol, starost, stopnja izobrazbe, število let delovne dobe, delovno mesto, 

ki ga zasedajo, in vzgojno-izobraževalna ustanova v kateri so strokovni delavci zaposleni. 

Odgovori so predstavljeni z grafi, s preglednicami ter interpretirani s strokovno literaturo. 

Z analizo sem ugotovila, da strokovni delavci v celoti menijo, da so pismeni in se zavedajo, da 

morajo svojo pismenost izpopolnjevati s tem, da se udeležujejo različnih izobraževanj, berejo 

in podobno. Ugotovila sem, da strokovni delavci najpogosteje dobro poznajo matematično, 

bralno, računalniško in medijsko pismenost. Največ jih meni, da je potrebno pri otrocih razvijati 

bralno pismenost, z najrazličnejšimi dejavnostmi pa spodbujajo razvoj različnih vrst 

pismenosti. Skoraj polovica strokovnih delavcev meni, da se pojavljajo razlike v ravni 

pismenosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja. Ugotovila sem, da strokovni delavci dobro 

pojasnijo pojem pismenosti in skrbijo tudi za razvoj svoje pismenosti z branjem, udeleževanjem 

izobraževanj in uporabo interaktivne tehnologije. Dobila sem odgovore, kako strokovni delavci 

vsakodnevno uporabljajo matematično pismenost, in ugotovila, kje se najpogosteje srečujejo z 

izzivi pismenosti. Strokovni delavci so imeli tudi posebno nalogo, ki je vključevala zapis vabila 

na roditeljski sestanek; nalogo so vsi dobro opravili. Pri zadnjem vprašanju, ki je vsebovalo 15 



 

 
  

trditev na Likertovi lestvici stališč, sem pridobila raznovrstne podatke, s katerimi sem 

ugotovila, ali oz. kako močno se vzgojitelji s trditvijo strinjajo. Z anketnim vprašalnikom sem 

uspešno pridobila vse želene podatke. S pomočjo pridobljenih informacij sem si odgovorila na 

raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila pred začetkom raziskovanja. Pridobila sem tudi 

zelo zanimive podatke o tem, kakšen pomen pripisujejo pismenosti vzgojitelji, s kakšnimi 

dejavnostmi jo razvijajo, kako pogosto razvijajo svojo pismenost in kako vrednotijo cilje, ki so 

zapisani v Kurikulumu za vrtce in se nanašajo na področje pismenosti.  

 

Ključne besede: pismenost, jezik, strokovni delavci, pismenost strokovnih delavcev, vrste 

pismenosti, razvijanje pismenosti  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

ABSTRACT  

 

In this paper, we discuss the term literacy, focusing on how the term is known among educators 

and assistant educators. This paper consists of a theoretical and an empirical part. In the 

theoretical part, we first define literacy, we present the past of literacy, and we list and describe 

some types of literacy that we believe educators and assistant educators should be well familiar 

with. Then, we present research on literacy made in Slovenia and some of the latest results. We 

also present the estimated literacy level of professional workers and their competences. We also 

define how professional workers can promote the development of literacy in children. At the 

end, we describe the Montessori Pedagogy Programme and the role of educators in the learning 

process and children’s development within this programme.  

The empirical part consists of the analysis and interpretation of the results of our survey. 

Questionnaires were completed by 58 professional workers, but all of them did not answer all 

questions, which is why we state the number of answers for each question separately. The 

professional workers included in the survey are employed in public and private kindergartens, 

a Montessori Pedagogy kindergarten and an elementary school. The research was performed 

quantitatively. First, we present the demographic information on professional workers: genre, 

age, level of education, years of service, job title, and employer. Answers are presented in 

graphs and tables, and explained based on scientific literature. 

The analysis showed that all professional workers believe that they are literate and they are 

aware that they need to improve their literacy by taking part in different training courses, 

reading and similar activities. We found that professional workers mostly have a good 

knowledge of mathematical, reading, computer and media literacy. Most of them believe that 

reading literacy needs to be developed in children and they use different activities to promote 

the development of different types of literacy. Almost half of professional workers believe that 

there are differences in the level of literacy among educators and assistant educators. We found 

that professional workers can well define literacy and they develop their literacy by reading, 

taking part in training courses, and using interactive technologies. We received answers on how 

professional workers daily use mathematical literacy and we discovered where they are most 

often confronted with literacy challenges. Professional workers also had to complete a special 

task that included writing an invitation to a parent-teacher meeting – which was well done by 

everyone. The last question with 15 statements, rated using the Likert scale, provided different 

data that was used for determining whether they agree with the statements or not. The survey 



 

 
  

successfully provided all the required data that answered the research questions that were raised 

before the beginning of the research. We also gained interesting data on the opinion of educators 

regarding the importance of literacy, their activities for the development of literacy, how often 

they develop their literacy, and how they value the goals set out in the curriculum for 

kindergartens in the field of literacy.  

 

Keywords: literacy, language, professional workers, literacy of professional workers, types of 

literacy, development of literacy  
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UVOD 

 

Pogosto ljudje pojem pismenosti opišemo z nekaj besedami, najpogosteje jo opredelimo kot 

zmožnost branja in pisanja posameznika, a je mnogo več kot le to. V Nacionalni strategiji za 

razvoj pismenosti (2006) je pismenost natančneje opredeljena kot trajno razvijajoča sposobnost 

človeka, da razume vsakodnevna sporočila, uporablja dogovorjene znake za odzivanje na 

sporočila in sporazumevanje.  

V Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti (2017), ki se ukvarja z razvijanjem in 

spodbujanjem bralne pismenosti prebivalcev Slovenije, je bralna pismenost opisana kot osnova 

za razvoj vseh ostalih vrst pismenosti, ki se stalno razvija in nam omogoča, da besedila 

razumemo, prepoznamo pomembne informacije in jih znamo nato tudi uporabiti. Z njeno 

pomočjo smo lahko uspešni pri interakciji z drugimi ljudmi v družbi, pri čemer je največji 

poudarek na samem sporazumevanju.  

Človek, ki ima te sposobnosti, se je zmožen znajti v sodobni družbi, razumeti in upoštevati 

pravila in se prilagajati na spremembe. Zelo pomembno je, da pod pojem pismenosti ne 

uvrščamo le spretnosti branja, pisanja in računanja temveč tudi številne druge. Prav tako 

moramo biti pozorni na različne, nove vrste pismenosti, ki se razvijajo in so pomemben 

pokazatelj napredka in razvoja družbe. 

Vsak državljan Slovenije naj bi bil s svojim znanjem, izkušnjami na področju pismenosti 

enakovreden prebivalcem drugih evropskih držav in naj bi se lahko normalno sporazumeval in 

bil del kulturnih, izobraževalnih, gospodarskih in drugih procesov, ki potekajo v družbi. Svoje 

pismenosti ne smemo zanemarjati ali jo imeti za samoumevno. Posameznik se na področju 

pismenosti krepi in izpopolnjuje celo življenje. Pismenost je za človeka pomembna, saj se 

posameznik z zavedanjem pomena pismenosti in uporabo le te razvija na osebnem, socialnem 

in delovnem področju. V Sloveniji se trudijo, da bi strokovni delavci spodbujali razvoj 

pismenosti že pri predšolskem otroku in ga pripravljali na nadaljnji razvoj ter pri njem razvijali 

pozitiven odnos do pismenosti in različnih dejavnosti, razvijali različne sposobnosti, ki so del 

pismenosti, usposabljali državljane, da bodo pripravljeni na izobraževanje in delo …  

Že v predšolskem obdobju naj bi otroci začeli spoznavati predbralne in predpisalne dejavnosti. 

Pomembno je, da so dejavnosti za otroke pripravljene na zanimiv, razgiban način ter primerne 

njihovim sposobnostim ter starosti. Poleg tega je pomembno, da upoštevamo tudi okolje, iz 

katerega otrok prihaja, in poskušamo zmanjševati razlike med otroki.  
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1    PISMENOST 

 

Ob besedi pismenost mnogi najprej pomislijo na knjige, branje in pisanje. Spomnimo se 

Primoža Trubarja, po zaslugi katerega smo Slovenci dobili prvo knjigo v svojem jeziku. Mnogi 

mu zato pravijo, da je »oče slovenske pismenosti«. Vsak človek besedo pismenost razume in 

razloži na svoj način.  

 

1.1 Opredelitev pismenosti  

 

V ožjem smislu jo lahko opišemo kot zmožnost branja in pisanja (Grginič, 2006). Podobno je 

beseda razložena tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2019), kjer je zapisano, da je to 

sposobnost človeka, da bere, piše in ima veliko znanja o nekem področju. Nepismen človek ni 

sposoben nečesa zapisati, brati in njegovo znanje je na nekaterih področjih šibkejše. V 

angleškem jeziku besedo pismenost poznamo kot literacy. V Cambridge Dictionary (b. d.) je 

razloženo, da naj bi pismenost pomenila sposobnost za branje in pisanje v vsakdanjem življenju. 

V jeziku stroke oziroma v ekonomskem svetu pa besedo razložimo kot dobro poznavanje neke 

stroke ali popolno obvladovanje nečesa.  

Pismenost lahko opišemo kot družbeno dejavnosti, ki je precej kompleksna. Druge razlage 

pismenosti, ki so natančnejše, nam razkrijejo, da je pismenost več kot le branje in pisanje. 

Zajemala naj bi tudi določeno mero ustvarjalnost, analitičnih sposobnosti ter drugih znanj z 

različnih področij (Grginič, 2005). Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2006) jo opiše 

kot eno od lastnosti in sposobnosti posameznika, ki se nenehno razvija. Posameznikova 

sposobnost pismenosti zajema prejemanje, oddajanje, razumevanje in uporabo podatkov, ki jih 

prejme preko procesov sporazumevanja. Poleg tega se posameznik hkrati razvija tudi na 

osebnem in socialnem področju. Pismenost danes razumemo kot sposobnost sprejemanja in 

upravljanja z raznovrstnimi informacijami, ki jih pridobivamo iz okolja. Prav tako je močno 

povezana z našim življenjem. Zaradi vedno hitrejšega razvoja družbe in industrializacije je naš 

vsakdan vedno bolj kaotičen zato, se od nas pričakujejo kompetence, s katerimi se lažje 

prilagodimo hitrosti in načinu življenja.  

V pomoč pri raziskovanju bralne pismenosti nam je Nacionalna strategija za razvoj bralne 

pismenosti (2017), ki je eden od dokumentov, ki nas usmerja pri razvijanju pismenosti in nam 

posreduje različne naloge in cilje, ki jih moramo izpolniti na poti do pismenosti. V njej je bralna 

pismenost opredeljena kot osnovna pismenost, ki pripomore k temu, da se pri posamezniku 
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začnejo razvijati tudi druge vrste pismenosti. Natančneje ji lahko rečemo, da je to sposobnost, 

ki jo razvijamo celotno življenje, pri različnih dejavnostih in je vseskozi usmerjena na družbo, 

ki se nenehno spreminja. Omogoča nam hitro pridobivanje kompetenc, ki jih potrebujemo na 

poklicnem področju in izobraževanju v različnih stopnjah vzgoje in izobraževanja.  

Pismenost je potrebna za to, da se ljudje vsakodnevno normalno sporazumevajo ter iščejo in 

dostopajo do različnih informacij in tako lažje dosegajo zastavljene cilje (Knaflič, 2002). V 

današnjem času je pismenost človeka pomembna predvsem zato, ker nam omogoča ustrezno in 

kakovostno opravljanje določenih nalog. Pri tem ne govorimo o zelo kompleksnih nalogah, saj 

gre lahko za preprost nakup v trgovini, izpolnjevanje obrazcev, nakup nepremičnine in podobno 

(Možina, 2011). Pismenost je ena ključnih zadev na poti, ki jo moramo prehoditi, če želimo 

doseči svoje cilje (Knaflič, 2002). Svojo pismenost razvijamo celotno življenje, prav tako pa se 

razvijajo različne stroke, ki se med seboj prepletajo, raziskujejo pismenost in njene dimenzije. 

Stroke, ki se danes ukvarjajo s pismenostjo, so: jezikoslovna, psihološka, pedagoška in še 

mnoge druge (Možina, 2011).  

 

1.2 Pismenost v preteklosti 

 

Zapise o pismenosti in njenem pomenu najdemo že v daljni preteklosti. Takrat so se najbolj 

osredotočali na simbolni pomen pismenosti. Simboli so bili sredstvo, s pomočjo katerega so se 

ljudje sporazumevali (poslikave v jamah, na skalah). V srednjem veku je za pismenega veljal 

človek, ki je znal brati latinsko, v reformaciji pa je bil pismen človek, ki je znal brati v maternem 

jeziku, ni pa bilo nujno, da je znal v maternem jeziku tudi kaj zapisati. V tistem času so 

pismenost prebivalcev ocenjevali v  3 do 4 %, kar pomeni, da je bilo pismenih le okoli 20.000 

ljudi (Ahačič, 2007, v Možina, 2011). Razlog za tako nizko pismenost je bila predvsem nizka 

izobraženost ljudi, saj se je pismenost nato s hitrejšim razvojem šolanja in željo po izobrazbi, 

zvišala (Možina, 2011). 

V času reformacije je nastal Trubarjev Abecednik, prva knjiga, ki je bila zapisana v slovenščini. 

To je bil velik in pomemben dogodek za Slovence, a se tega takrat še niso popolnoma zavedali. 

Izredno pomembno je, da ima vsak narod svoj govorjeni in pisani jezik, saj se šele na ta način 

uveljavi in je lahko konkurenčen drugim narodom. Primož Trubar je tisti, ki je sigurno 

pripomogel k temu, da se je pismenost ljudi začela višati.   
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Pismenost je bila po podatkih, ki jih imamo, prisotna že stoletja nazaj, a v drugačni obliki, kot 

jo poznamo danes – najprej kot pisava, ki je zajemala posebne znake, s katerimi so se ljudje 

lažje sporazumevali med seboj. Stika s pisavo niso imeli vsi ljudje, saj je bila prisotna le v 

palačah, kjer so svoj čas preživljali premožni ljudje. Sčasoma je pisava prodrla tudi na 

spomenike in v svetišča, kar je pripomoglo, da so v stik s simboli prišli tudi drugi. Človek, ki 

je imel sposobnosti pisanja in branja, je bil v tistem času zelo spoštovan in cenjen. Z napredkom 

in razvojem vzgojno-izobraževalnih ustanov se je raven pismenosti prebivalstva postopoma 

začela izboljševati (Možina, 2011).  

V Sloveniji so začeli pismenost intenzivneje preučevati okrog leta 1990. Zanimala jih je 

predvsem pismenost odraslih in razlog za njihovo nepismenost. Razlog za začetek razmišljanja 

o tem so bile različne svetovne raziskave, ki so kazale, da se nekateri odrasli, čeprav so 

obiskovali šolo oziroma so se izobraževali, še vedno srečujejo s težavo na področju pismenosti. 

Raziskovanje so poglobili, a je bilo dolgotrajno. Opredelitev o tem, kdo je pismen, je bila še 

vedno zelo skopa. Za pismenega so prištevali vsakega, ki je končal tretji razred osnovne šole, 

prepoznal črke abecede in ni imel težav pri zapisovanju svojega imena (Bešter, 1993, v Možina, 

2011). Leta 1991 so izvedli raziskavo, s katero so ugotovili, da je nepismenih ljudi v Sloveniji, 

ki so starejši od 15 let, le 0,46 %, kar je zanemarljiva vrednost in posebne pozornosti temu niso 

več posvečali. Raziskavo so zaključili z ugotovitvijo, da je pri osebah, kjer se nepismenost 

pojavlja, težava predvsem v pomanjkanju začetnega opismenjevanja, ki so ga bili drugi deležni 

v osnovni šoli. Tem osebam so ponudili, da so se vključili v posebna izobraževanja, ki so jih 

imenovali osnovna šola za odrasle (Možina, 2011). 

V prejšnjem stoletju se je oblikovalo več vidikov, ki naj bi vsak na svoj način opredeljeval in 

razlagal pismenost. Eden od teh je bil razvojni vidik. Ta naj bi kazal na to, da je za pismenost 

nujno potrebna določena zrelost človeka, ki naj bi jo ta dosegel z določeno starostjo. Pogled je 

bil smiseln, a so pozabili upoštevati druge dejavnike, ki vplivajo na razvoj otroka, kot so: okolje, 

iz katerega otrok prihaja, interesi in predznanje otroka. Ugotovili so, da je predstava o tem, da 

je pomembna fizična razvitost otroka ključnega pomena za to, da otrok prične s šolanjem, 

popolnoma napačna. Pomembna ugotovitev je bila, da na otroka vpliva tudi okolje, ki je lahko 

spodbudno ali manj spodbudno. Začele so se razvijati tudi razvojne teorije, ki so temeljile na 

tem, da so otroka na bralne izkušnje pripravljali organizirano v okviru vzgoje in izobraževanja. 

Pri delu so si pomagali z različnimi pripomočki, ki so omogočili, da so otroci reševali različne 

vaje in s tem urili svoje branje in pisanje. Zavedali so se tega, da mora otrok uriti svoje 

sposobnosti, staršem pa še vedno niso pripisovali velike vloge, pravzaprav se niso zavedali, 
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kako na otrokov razvoj vpliva spodbudno družinsko okolje. Okrog leta 1970 so se začele 

pojavljati teorije, ki so bile povezane z otroštvom in s porajajočo se pismenostjo (Durkin, 1993, 

v Grginič, 2006). 

 

2 VRSTE PISMENOSTI 

 

Obstaja več vrst pismenosti. Nekatere so prisotne že dlje časa (bralna, družinska pismenost), 

druge pa se še uveljavljajo, saj so pomembne za človekovo učinkovito delovanje v sodobni 

družbi (informacijska, digitalna in medijska pismenost) (Nacionalna strategija za razvoj 

pismenosti, 2006).  

Poznamo pa tudi druge vrste pismenosti, kot so: matematična, glasbena, naravoslovna, 

informacijska, medijska, okoljska ... (Cotič, Medved Udovič, 2011). V nadaljevanju so naštete 

in opisane tiste, s katerimi se vzgojitelji srečujejo najpogosteje: porajajoča se pismenost, 

družinska, bralna, naravoslovna, medijska pismenost in pismenost na delovnem mestu. 

 

2.1 Porajajoča se pismenost 

 

Ob vseh ostalih vrstah pismenosti je porajajoča se pismenost ena pomembnejših v predšolskem 

obdobju in je pogosto vzgojiteljem tudi ena izmed najbolj poznanih. Skupaj z začetno in 

prehodno pismenostjo tvori stopnje zgodnje pismenosti, ki je sestavljena iz procesov 

poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. Pogosto slišimo, da se otrok v tem obdobju rad 

pretvarja, da bere in piše (Grginič, 2008, str. 12).  

Porajajoča pismenost se razvija spontano. Skupaj z razvojem otroka se razvija tudi njegov 

interes do branja in pisanja. V angleščini porajajočo se pismenost zapišejo kot »emergent 

literacy«, ki v prevodu pomeni otrokovo zavedanje, spoznavanje s tiskom in branjem, pred 

njegovimi dejanskimi prvimi poskusi branja in pisanja. M. Grginič (prav tam, 2005) opisuje, 

da se porajajoča se pismenost se pojavi v popolnoma vsakdanjih položajih, ki so otroku blizu, 

ni potrebno, da se pojavi v okviru organiziranega, formalnega izobraževanja. Vedno pa je v 

okolju, kjer se porajajoča se pismenost začne razvijati, prisoten tisk in številni zapisi. Otrok v 

vsakdanjih dogodkih začne odkrivati pismenost. Razvoj pismenosti otrok je v predšolskem 

obdobju močno povezan z igro. Igra je ena izmed otrokovih glavnih in nujnih dejavnosti za 
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njegov vsestranski razvoj. Pri otrocih, kjer že prevladuje simbolna igra, je pismenost v 

intenzivnem razvoju. Otroci se pogosto igrajo dogodke, ki jih vsakodnevno doživljajo, jih želijo 

doživeti ali pa so to videli v filmu. Uporabljati morajo svojo domišljijo, se sporazumevati, ter 

svoje govorjenje in izbor besed prilagoditi položaju, v katerem so se znašli. Otrokom moramo 

omogočiti, da se igrajo in jim za igro pripraviti ustrezne materiale, ki jih bodo še dodatno 

spodbudili k igri in njeni nadgradnji. V razvoju porajajoče se pismenosti imajo veliko vlogo 

vzgojitelji, pomočniki vzgojitelja in starši, saj je odrasli otroku velik vzgled. Otrok se s pomočjo 

staršev sreča s tiskom, se o knjigah in ostalih tiskanih zadevah z njimi pogovori, jim omogoči 

srečanje z različnimi napisi in podobno (Grginič, 2005). 

 

2.2 Družinska pismenost 

 

Je pojem, ki ga uporabljamo za opis različnih situacij. Najpogosteje se pojem pojavlja na 

znanstveno-raziskovanem področju, kjer je uporabljen in razumljen kot pojem, ki opisuje vse 

vrste dejavnosti, ki so povezane s pismenostjo in se dogajajo znotraj družine. V izobraževanju 

pa je razumljen kot sklop različnih izobraževanj, ki skupaj prispevajo k boljši pismenosti vseh 

družinskih članov. Priporočljivo je, da se pojem uporablja, kot pojem, ki nam pomaga pojasniti 

odnose, ki jih tvorijo družina in pismenost (Knaflič, 2002).  

Zelo pogosto se uporablja v povezavi z začetno pismenostjo otrok. Prav v družini se otrok prvič 

sreča z govorom in branjem. Na ta način prejema določena znanja in spretnosti tudi od staršev, 

če ga le ti prenašajo nanj ali pa otrok zgolj posnema dejanja staršev (Grginič, 2006, str. 10). 

Starši so osebe, s katerimi se otroci najpogosteje srečujejo in se od njih tudi največ naučijo. Z 

njihovo pomočjo otroci že od rojstva naprej pridobivajo različne spretnosti, ki vodijo tudi k 

razvoju pismenosti. Otrokom so starši prvi zgled, da jim pokažejo, za kaj je treba pismenost 

uporabiti in na kakšen način  naj to storijo (Grginič, 2008, str. 18). Družina je izredno 

pomembna za razvoj otroka na vseh področjih njegovega razvoja. Otroci posnemajo dejanja 

svojih sorojencev, staršev ali drugih družinskih članov. Izjemno pomembno je, da je otrok 

vsakodnevno vključen in upoštevan v opravilih in dejavnostih, ki potekajo znotraj družine. Na 

ta način pride v stik s pismenostjo popolnoma nezavedno. Starejši člani družine so vsakodnevno 

v stiku z različnih bralnimi, računskimi ali pisnimi nalogami, ki od njih zahtevajo uporabo 

različnih spretnosti. Otrok lahko starše opazuje medtem, ko berejo časopis, pišejo seznam živil, 

ki jih morajo kupiti v trgovini, opazuje starejše sorojence, ko zapisujejo črke ali števila za 
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domačo nalogo in podobno. Otrok lahko prevzame določene navade drugih družinskih članov, 

kot je na primer bralna kultura (Knaflič, 2002).  

Starši močno vplivajo na razvoj knjižne in književne vzgoje. Obe vzgoji sta prisotni v 

predšolskem obdobju in sta povezani druga z drugo. Knjižna vzgoja otroku približa različne 

vrste besedil in njihove značilnosti. Književna vzgoja pa je malce bolj zapletena, saj zajema 

otrokovo razumevanje besedila v knjigi ter dojemanje knjige kot sredstva, s katerim se lahko 

sporazumevamo. Pri obeh vrstah vzgoje starši vplivajo na različne načine: skupaj z otroki 

obiščejo knjižnico, berejo knjige in se skupaj pogovarjajo o besedilu, opazujejo in analizirajo 

različne napise, ki jih obkrožajo že na sprehodu do trgovine … Otroku morajo nuditi čim več 

raznolikih izkušenj, iz katerih se bo otrok ogromno naučil. Čeprav se mnogim zdi, da si otroci 

tako ne zapomnijo ničesar, a je prav to učenje, ki poteka spontano, tisto, s katerim se otroci 

naučijo največ. Pomembno je, da se zavedamo, da vsi otroci v družinskem okolju nimajo enakih 

spodbud. Na spodbudno okolje v družini močno vpliva stopnja izobraženosti staršev. Otroci, 

katerih starši imajo višjo stopnjo izobrazbe, dosegajo boljše rezultate na različnih testih, 

povezanih z merjenjem pismenosti (Grginič, 2006, str. 11). Izredno pomembno je, da se 

vzgojitelj otrok tega zaveda in poskuša v vrtcu otrokom ponuditi čim več podobnih situacij, v 

katerih bo otrok razvijal svojo pismenost (Grginič, 2008, str. 13).  

 

2.3 Bralna pismenost 

 

Izraz se pojavlja v povezavi z različnimi vrstami pismenosti, saj je pravzaprav prav bralna 

pismenost podlaga za vse ostale vrste pismenosti. Posameznik se z znanjem in veščinami bralne 

pismenosti razvija na osebnem in čustvenem področju razvoja ter se na ta način uspešno 

vključuje v družbo. Za Slovenijo je bralna pismenost vrednota naroda; slovenska država je 

odgovorna za bralno pismenost prebivalcev in prizadeva si tudi, da bi bili državljani dobro 

bralno pismeni, saj to pomeni dobro razvite jezikovne zmožnosti, obvladovanje maternega 

jezika in drugih jezikov, lažjo vključitev posameznika v družbo in podobno. Z veščinami bralne 

pismenosti je človek sposoben razumeti besedilo, ga uporabiti, o njem razmišljati, uporabiti, je 

dovzetnejši za nova znanja in se hitreje prilagaja. K bralni pismenosti prištevamo tudi bralno 

kulturo, ki jo seveda povezujemo z branjem različnih besedil. Posamezniku je potrebno knjigo 

ali druga besedila približati in ga poučiti o samem pomenu knjige ter pomenu ohranjanja bralne 

kulture. Bralna pismenost vpliva na nenehen in intenziven razvoj slovenske družbe in je temelj 
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nadaljnjega razvoja slovenske države ter nacionalne identitete (Nacionalna strategija za razvoj 

bralne pismenosti, 2017). 

 

2.4 Matematična pismenost 

 

Program za mednarodno primerjavo dosežkov učencev (2015) s kratico PISA matematično 

pismenost opiše kot sposobnost posameznika, da se zaveda vloge, ki jo ima matematika v svetu, 

da s pomočjo matematike sprejema premišljene in utemeljene rešitve in razume, da se naš 

vsakdan popolnoma nezavedno prepleta z matematiko. Človek, ki je matematično pismen, je 

sposoben uporabljati znanja s tega področja pri reševanju najrazličnejših težav, s katerimi se 

srečuje. Cilj vsakega učenja in poučevanja matematike je matematična pismenost, ki zajema 

mnogo več kot le računanje. Matematična pismenost se začne razvijati že v predšolskem 

obdobju skladno s kognitivnim razvojem otroka. Otroka lahko postavimo v realno situacijo, 

kjer mu bo problem predstavljal nek izziv in v njem na ta način vzbudil interes, notranjo 

motivacijo in hkrati pripomogel k temu, da se bo otrok maksimalno potrudil in vse moči vložil 

v reševanje problema. Odrasel človek matematiko prav tako uporablja za reševanje problemov, 

razume njeno vlogo in lažje sprejema odločitve in jih tudi smiselno utemeljuje (Cotič, Medved 

Udovič, 2011).  

 

2.5 Medijska pismenost  

 

Medijska pismenost je poleg informacijske in digitalne ena od pomembnejših za normalno 

delovanje v družbi (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006). Zajema sposobnosti 

človeka, da sprejema, razume, kritično vrednoti in varno uporablja medije. S pomočjo različnih 

in kvalitetno izbranih medijev pridobiva nova znanja, izkušnje, veščine … Medijska pismenost 

zajema vse vrste medijev: televizijo, kino, spletne strani, videoigre in virtualne skupnosti. Poleg 

osnovnega izobraževanja, veščin branja in pisanja je nujno potrebno, da nas izobraževalni 

sistem razvija na področju medijske pismenosti. Življenje se vedno bolj spreminja, od nas 

zahteva, da smo pismeni tudi na informacijskem področju. Medijska pismenost od nas zahteva 

znanje branja, pisanja in uporabo teh sposobnosti in veščin pri uporabi različnih vrst medijev. 

Za razvoj medijske pismenosti se zavzema tudi Evropski parlament. Leta 2008 so sprejeli 

Resolucijo o medijski pismenosti, ki si prizadeva, da bi medijska vzgoja postala ena od 
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prednosti v vzgojno-izobraževalnem procesu. Zavedati se moramo, da nam v današnjem svetu 

ne zadoščajo več le znanje branja in pisanja. Soočiti se moramo tudi z ostalimi izzivi, ki nam 

jih prinaša sodobna družba (Erjavec, 2009). Mediji so del našega vsakdana, a jih kljub temu 

razumemo z negativno konotacijo, saj naj bi pogosta uporaba medijev bila socialno 

nesprejemljiva, z vidika preživljanja prostega časa. Razlog je predvsem v pomanjkanju znanja 

in nepravilni uporabi. Zavedati bi se morali, da preko medijev pridobimo ogromno informacij 

in doživetij, ki jih drugače ne bi. Mediji vplivajo na naše izkušnje, doživljanja, vedenje in prav 

zato bi moral biti vsak človek biti sposoben kritično presojati ustreznost določenega medija 

oziroma medijske kritičnosti, ki ima pomembno vlogo pri uporabi sodobnih medijev. Medijsko 

kritičnost lahko razvijamo s pomočjo vzgoje za medije, ki naj bi se začela že v predšolskem 

obdobju. Otrokom moramo privzgojiti pozitiven odnos do medijev, jih naučiti prepoznavanja 

ustreznih ter se zavedati, da otrok pred določenimi vplivi medijev ne bomo sposobni zaščiti. 

Zaradi tega je dobro, da začnemo z vzgojo za medije zgodaj, da v otroku vzbudimo medijsko 

kritičnost, da bo sam sposoben medije uporabljati v pozitivnem smislu (Mikulič, 2008).   

Otrok se s pomočjo odraslega prvič seznani z medijskim svetom. Stik z mediji mu omogoča 

hkrati spoznavanje medija, pridobivanje informaciji ter razmišljanje o prejetih informacijah. 

Otroci spoznavajo, kako naj ustrezno ravnajo z mediji s pomočjo odraslega, ki jih z mediji 

seznani in jim preda svoje izkušnje, prav tako se otrok razvija na področju poznavanja in 

ustrezne uporabe medijev s svojimi lastnimi doživetji, izkušnjami in razmišljanjem o tem 

(Peštaj, 2010). 

Medij, s katerim se otroci najpogosteje prvič srečajo in je v Sloveniji po pogostosti uporabe na 

prvem mestu, je televizija (Interstat, 2009, v Peštaj, 2010).  

Vzgojitelj v vrtcu medije uporablja vsakodnevno. Pisanje priprav, vabil na različne prireditve, 

odgovarjanje na e-pošto staršev, priprava gradiv na dejavnosti in e-asistent so le nekatere izmed 

dejavnosti, ki jih mora vzgojitelj uporabiti v povezavi z računalnikom. Od vzgojitelja se 

pričakuje, da ima znanja upravljanja z osnovnimi računalniškimi programi, zna izdelovati 

preglednice in grafe … Pri predvajanju glasbe, gledanjem risank in podobnimi dejavnostmi pa 

vzgojitelj uporabo medijev prikaže tudi otrokom. Pomembno je, da z uporabo ne pretirava in 

se trudi, da bi v otrocih vzbudil pozitiven pogled na medije, uporabo teh in kritičnost pri 

pogostosti uporabe.  
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2.6 Funkcionalna pismenost  

 

Funkcionalna pismenost je sestavljena iz vseh ostalih pismenosti, kot so: matematična, bralna, 

naravoslovna, informacijska … Za funkcionalno pismenega velja vsak človek, ki ima 

sposobnosti branja, pisanja, računanja, poslušanja, govorjenja, izpolnjevanje različnih 

obrazcev, kritičnega razmišljanja in reševanja problemov (Skubic, 2012).  

Vse sposobnosti in veščine, ki jih zajema funkcionalna pismenost, pa mu omogočajo, da 

kakovostno opravlja naloge v vsakdanjem življenju. Če želimo biti funkcionalno pismeni, 

moramo zavestno, enakomerno in odgovorno razvijati vse štiri dejavnosti sporazumevanja: 

govorjenje, poslušanje, branje in pisanje (Skubic, 2010). Človek, ki je funkcionalno pismen, je 

sposoben iz vseh informacij, ki jih pridobiva iz okolja, prepoznati in uporabiti tiste, ki jih 

potrebuje. Funkcionalna pismenost je najpomembnejša pismenost v 21. stoletju in se stalno 

razvija (Ivančič, 2004).  

 

2.7 Pismenost na delovnem mestu  

 

Pismenosti danes nikakor ne smemo razumeti le kot znanja branja in pisanja, temveč kot nekaj, 

kar nas vsakodnevno postavlja pred nove izzive življenja. Pismenost je pomembna tudi za ljudi 

na vseh delovnih mestih, saj od nas že današnja digitalna družba pričakuje, da bomo vseskozi 

v stiku s časom in se bomo zmogli soočati z izzivi. Pismenost na delovnem mestu ne zajema le 

spretnosti branja in pisanja, temveč mora biti delavec za to, da je lahko uspešen na svojem 

delovnem mestu, ustrezno izobražen, prilagodljiv, ustvarjalen, kritičen, se stalno dodatno 

izobraževati, prevzemati odgovornost za svoja dejanja, uspešno reševati probleme, izbrati prave 

informacije ter jih analizirati, sposoben organizirati svoje delo in čas … Prav tako se pričakuje, 

da je delavec pismen, saj so na ta način rezultati njegovega dela boljši, je pri svojem delu 

ekonomičen in organiziran in zato tudi uspešen na svoji poklicni poti (Ivančič, 2004).   

 

3 PISMENOST V SLOVENIJI 

 

Članice OECD so v devetdesetih letih dvajsetega stoletja izvedle dve raziskavi, s katerima so 

želeli ugotoviti raven pismenosti odraslih, natančneje, kakšne so njihove spretnosti branja ter 

pisanja. OECD pomeni Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Prva raziskavo so 
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izvedli v letih od 1994–1996, drugo raziskava pa v letih 1997–1998. Slovenija takrat še ni bila 

članica OECD, a je sodelovala pri drugi raziskavi. Starost udeležencev je bila od 16–65 let, 

merili pa so jih na področju besedilne, dokumentacijske in računske pismenosti. Še preden so 

začeli z raziskavo, je vsak udeleženec dobil splošna vprašanja, ki so odločila o tem, ali bo 

testiranja nadaljeval ali končal. Ob koncu so primerjali rezultate prve in druge raziskave, ter 

rezultate med posameznimi državami. Slovenija je s svojimi rezultati v znanju besedilne 

pismenosti uvrščala le pred Čile, saj so dosegli tako slabe rezultate. Rezultati pa so bili boljši 

na področju dokumentacijske ter računske pismenosti. To je za Slovenijo pomenilo, da se 

morajo stvari izboljšati ter da je treba ljudi ozaveščati in podučiti o različnih pismenostih in 

pomenu le teh. Ugotovili so, da je za razvoj izredno pomemben socialno-ekonomski status 

družine, saj naj, bi višja izobrazba matere omogočala, da je imela družina višje dohodke, so 

imeli več sredstev, ki so jih namenili za izobraževanje, so mame tudi vzor ter spodbuda za 

izobraževanje. Na rezultate udeležencev naj bi med drugimi vplivala tudi kakovost 

izobraževanja, ki so ga bili deležni v preteklosti, vrsta delovnega mesta in naloge, ki so 

specifične zanj, usposabljanje, izobraževanje in druge dejavnosti, ki so namenjene odraslim 

(Tuijnman, 2001). 

Danes se s pismenostjo ljudi v Sloveniji in drugje po svetu ukvarja PISA, ki v prevodu pomeni 

Program za mednarodno primerjavo dosežkov učencev. Je program z dolgoročnim ciljem, z 

njim pa preverjajo, kako dobro lahko učenci določenih držav uporabijo svoje znanje, spretnosti 

in izkušnje pri reševanju različnih problemskih nalog. Z raziskavo, s katero preverjajo bralno, 

matematično in naravoslovno pismenosti učencev starih 15 let, se kar se da najbolj približamo 

realnemu stanju na področju pismenosti v državi. V Sloveniji so v program najpogosteje 

vključeni učenci oziroma dijaki in dijakinje prvih letnikov srednjih šol. Preverjajo, kako dobro 

svoje pridobljeno znanje dijaki uporabljajo pri reševanju problemov. Program skupaj s šolami 

izvaja Pedagoški inštitut. V letu 2015 so izvedli raziskavo, ki je pokazala zelo dobre rezultate. 

Udeleženci raziskave v Sloveniji so na področju naravoslovne in matematične pismenosti 

dosegli mnogo boljše rezultate, kot ostale članice OECD. V naravoslovni pismenosti so v 

povprečju prejeli 513 točk, ostale članice OECD v povprečju le 493 točk, v matematični 

pismenosti so preostale članice OECD povprečno dosegle 490 točk, Slovenija pa 510 točk. 

Rezultati raziskave so bili mnogo boljši od tiste, ki je potekala v letu 2012. Vse to kaže, da so 

se izboljšali rezultati na vseh treh ravneh pismenosti, ki jih testirajo, kar kaže na kakovosten 

izobraževalni sistem, motivirane učence, ustrezne spodbude staršev ter učiteljev (Program 

mednarodne primerjave dosežkov učenk in učencev, 2015). 
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Različne raziskave, ki jih opravljajo so pokazale, da učenci v četrtem razredu osnovne šole 

dosegajo zadovoljive rezultate na področju bralne pismenosti, težave pa se pojavljajo pri 

odraslih, ki pogosto ne dosegajo ustrezne ravni bralne pismenosti. Z namenom, da bi dvignili 

raven bralne pismenosti odraslih so strokovnjaki pripravili različne strategije, s katerimi 

dodatno spodbujajo k razvoju le te (Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti, 2017).  

 

4 KOMPETENTNOST VZGOJITELJA, NJEGOVA PISMENOST IN VLOGA V 

RAZVOJU PISMENOSTI OTROK 
 

Vzgojitelj predšolskih otrok se mora zavedati tega, da je obzorje svojega znanja potrebno 

nenehno širiti, biti pri delu organiziran, strokoven, upoštevati etična načela, zakone, biti 

sposoben prilagajati svoje delo otrokom v skupini … Vzgojitelj se profesionalno razvija s 

pričetkom svojega dela z otroki in se nikoli ne konča. Delovno mesto od njega zahteva, da se 

stalno izobražuje, saj je le tako v stiku s trendi, novimi pristopi, metodami dela in podobno 

(Bela knjiga, 2011). 

Vsaka odrasla oseba, ki je pismena takrat, ko se lahko vključuje v vsakodnevne dejavnosti, pri 

katerih mora spretno uporabljati bralne, pisalne in tudi računske spretnosti, da se z njimi 

uspešno sooča. Na ta način se posameznik razvija na osebnem in socialnem področju (Pečjak, 

2010, v Skubic, 2013).  

V osnovni šoli, na srednji strokovni šoli in na fakulteti so ure slovenščine pogoste in smo 

dnevno v stiku z jezikom, njegovimi pravili in zakonitostmi. Zaradi narave poklica je to tudi 

izrednega pomena. V vseh štirih letih izobraževanja na srednji vzgojiteljski šoli ima dijak/-inja 

vsak teden na urniku določeno število ur slovenščine. Poleg tega se postopoma uvajajo tudi 

strokovni predmeti, ki so povezani z jezikom in naravo dela v vrtcu. V Zakonu o  poklicnem in 

strokovnem izobraževanju (2006) je točno navedeno, katere cilje naj bi s pomočjo 

izobraževalnega sistema posameznik dosegel. Cilji, ki se posredno ali neposredno nanašajo na 

razvoj jezika v srednjem strokovnem izobraževanju, naj bi posamezniku  omogočili, da pridobi 

znanje, veščine, spretnosti, ki jih bo lahko uporabil pri nadaljnjem izobraževanju ali pri svojem 

delu, spodbuja razvoj posameznikove osebnosti, samopodobe, narodne zavesti, uporabe 

slovenskega jezika v različnih situacijah … Vsaka ustanova pa nato pripravi tudi lastni učni 

načrt, v katerem so cilji opredeljeni še natančneje. Ob koncu srednjega strokovnega 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                Ana Možek: diplomsko delo  

13 
  

izobraževanja dijake čaka tudi poklicna matura, ki obsega tudi preverjanje znanja maternega 

jezika, tako pisno kot ustno.  

Vzgojitelj predšolskih otrok je vsak, ki ima ta naziv, in ga je pridobil z zaključkom študija na 

študijskem programu predšolske vzgoje, na višješolski ali visokošolski stopnji študija v 

Republiki Sloveniji. Visokošolski študijski program v Sloveniji izvajajo vse tri večje Univerze 

v Republiki Sloveniji, to so: Univerza Ljubljana, Univerza Maribor in Univerza na Primorskem. 

Študent naj bi v procesu študija dodobra spoznal predšolsko obdobje in njegove značilnosti, 

značilnosti otrok, se seznanil z razvojem otroka in različnimi področji razvoja, spoznal različne 

metode in oblike dela z otroki, se seznanil s Kurikulumom za vrtce, se seznani z različnimi 

splošnimi in strokovnimi predmeti, pridobil praktično znanje s pomočjo praktičnega 

usposabljanja v vrtcu … Univerza v Ljubljani prav tako omogoča drugostopenjski študij 

predšolske vzgoje, ki omogoča še naprednejši razvoj vzgojiteljev predšolskih otrok (Devjak, 

Berčnik, 2018). Vzgojitelj mora biti pozoren na jezikovna pravila in posebnosti, ki so 

pomembna za govor. Ozavestiti mora, da je dobro poznavanje rabe in pravil jezika izjemno 

pomembno. Svoj jezik mora uspešno uporabiti, prenašati zavedanje in znanje o jeziku naprej, 

ga širiti s pozitivno energijo, spodbujati otroke k sporazumevanju in razvijanju različnih vrst 

pismenosti (Žnidaršič, 2012).  

Profesionalni razvoj strokovnega delavca se začne že z njegovim študijem in se nato nikoli ne 

konča. Strokovni delavec mora biti znanje, ki ga pridobi na fakulteti, sposoben prenesti v svoj 

delovni vsakdan. Na ta način bo svoje delo opravljal kakovostno, uspešno reševal različne 

probleme in bil sposoben refleksije svojega lastnega dela. Izjemno pomembno je, da vzgojitelj 

sledi napredku, uvaja nove metode in oblike dela, izmenjuje svoja mnenja in izkušnje s 

sodelavci in vodstvom vrtca, razvijati različen didaktičen material … Na ta način v svoj vsakdan 

vpeljujejo dinamiko, ki bo od njega zahtevala različna izobraževanja, poglobitev znanja in 

izkušenj in vse to ga bo privedlo do novih spoznanj. Profesionalni razvoj je cilj vsakega 

nadaljnjega izobraževanja strokovnih delavcev (Devjak, Berčnik, 2018). 

Vsak posameznik, ki se želi razvijati na profesionalnem področju, mora pot profesionalnega 

razvoja dobro poznati. Ugotoviti mora, kakšne so morebitne ovire oziroma težave, ki se lahko 

pojavijo in ugotoviti, na kakšen način bo med razvojem ostal pozitivno naravnan, saj se v razvoj 

vključi vsak posameznik po lastni volji, kar pomeni, da mora biti posameznik ves čas visoko 

aktiven. Strokovni delavec mora vedeti, da bo imel njegov razvoj vzpone in padce in se 

zavedati, da se z vsako tudi negativno izkušnjo, učimo, razvijamo in rastemo na profesionalnem 
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in osebnem področju. Profesionalnega razvoja strokovnega delavca prav tako ne moremo 

omejiti, saj je to vseživljenjski proces. Strokovni delavec mora biti sposoben svoje preteklo 

znanje in izkušnje povezati in obogatiti z novim znanjem ter izkušnjami, ob tem pa mora biti 

sposoben refleksije svojega preteklega dela (Valenčič Zuljan, 2012).  

Vzgojitelj se mora zavedati tega, da je predšolsko obdobje izjemno občutljivo obdobje za razvoj 

otrokovih potencialov tudi na govornem področju. Sposobnosti branja in pisanja vzgojitelj 

lahko pri otroku razvija z različnimi dejavnostmi branja, poslušanja, pisanja in na ta način 

spodbujajo razvoj predbralnih in predpisalnih spretnosti ter otroke seznanjajo s pismenostjo. V 

kolikšni meri pa bo vzgojitelj to razvijal pri predšolskih otrocih je odvisno od pomena, ki ga 

sam pripisuje pismenosti in pomenu zgodnje pismenosti (Skubic, 2012).  

Vemo, da sta si predšolski in šolski kontekst otrokovega učenja precej različna, a vseeno z 

otroki tudi v vrtcu obravnavamo že marsikatero temo. Seveda pa moramo zahtevnost prilagoditi 

starosti otrok, upoštevati njihovo predznanje, izkušnje in ustvariti dejavnosti, iz katerih bodo 

otroci »odšli« bogatejši in tako je tudi, kadar pripravljamo dejavnosti, ki so povezane z jezikom 

(Grginič, 2005). 

Nacionalni dokument Kurikulum za vrtce (1999) vsebuje šest področij dejavnosti, ki so: 

gibanje, umetnost, družba, narava, matematika in jezik. Področje jezika v Kurikulumu za vrtce 

sporoča, da je predšolsko obdobje doba intenzivnega razvoja otroka na področju jezika, saj se 

otrok srečuje s sporazumevanjem oseb, se seznanja s pisnim jezikom ter spoznava domačo in 

tujo literaturo. Otrok se pospešeno razvija tudi na čustvenem in socialnem področju. Lažje 

razume, prepozna sporočila drugih, se nanje ustrezno odziva, prepoznava čustva drugih ljudi in 

se uči izražati svoje misli in občutja. Otrokom naj bi bila ponujena možnost, da se srečajo z 

različnimi vrstami besedil in različnimi jeziki. Potrebno se je zavedati pomena vsakodnevne 

rutine, saj se že v rutini skrivajo drobne dejavnosti, ki pri otroku spodbudijo razvoj določenih 

sposobnosti (zapis otrokove razlage o risbi, ki jo je ustvaril). Cilji, ki so zapisani v dokumentu, 

nam prepuščajo prosto pot pri odločanju, kako jih bomo poskušali doseči. Predvsem globalni 

cilji nas opozarjajo na to, da naj se otroci učijo oziroma spoznavajo zakonitosti in pravila jezika 

preko igre, na zabaven način. Pri tem je velik poudarek na tem, da otroci na primer ne poslušajo 

le besedila, temveč ga tudi razumejo ter doživijo. Dejavnosti morajo biti pripravljene tako, da 

pri otrocih razvijamo zavedanje o jeziku in simbolu, ki ga jezik ima za državljane Slovenije, jih 

postopoma spoznavamo s simboli jezika, razvijamo jezikovno zmožnosti in spodbujamo razvoj 

otrokovih nebesednih spretnosti (gest telesa in mimike obraza). 
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Vzgojiteljeva vloga v razvoju otrokove pismenosti je izredno pomembna. Strokovni delavec 

lahko s pripovedovanjem in branjem zgodb otroke uči na poseben način. V situacijah branja in 

poslušanja zgodb so otroci ne le učijo, temveč se hkrati tudi razvijajo na osebnem in čustvenem 

področju, vzgojitelj jih lahko seznanja z vrednotami in normami družbe, jih spodbuja k 

refleksiji in kritičnemu mišljenju, razvija njihovo domišljijo in pomembno vpliva tudi na razvoj 

govora (Marjanovič Umek, Fekonja, 2019). Otroka učenje, ki poteka vzporedno z branjem in 

pripovedovanjem, visoko motivira za učenje (Dujmovič, 2006, v Marjanovič Umek, Fekonja, 

2019).  

Otrok mora vsakodnevno prihajati v stik s pismenostjo že v prostorih vrtca. Vzgojiteljica mora 

v prostoru pripraviti materiale, ki bodo v otroku vzbudili zanimanje in ga na ta način motivirali 

k različnim dejavnostim. Zavedati se mora tega, da bo s takimi izkušnjami otrok pridobil željo 

po novem znanju in želel odkriti vedno več, kar bo kmalu pripeljalo k zapisovanju črk ali branju. 

Otroci morajo z lastno izkušnjo in aktivnega učenja izkusiti pismenost. Pomembno je, da je 

vzgojitelj prisoten, da otroke dodatno motivira, spodbuja razvoj dejavnosti, postavlja dodatna 

vprašanja, v prvi meri pa zato, da pripravi okolje, ki bo otroke spodbudilo k zanimanju za 

učenje. V vsaki skupini pa je veliko otrok in otroci so si med seboj različni. Vzgojitelj se mora 

zavedati, da se vsak otrok razvija s svojo lastno intenziteto. Čeprav so otroci lahko enako stari, 

pa se pojavljajo razlike v njihovem razvoju, predznanju, zanimanju, motivaciji … Vzgojitelj pa 

mora biti ustvarjalen ter uporabiti različne metode in strategije dela, skladno z razvojnimi 

zmožnostmi otroka, njegovimi interesi, željami. Otrok mora v vrtcu priti v stik z dejavnostmi, 

ki bodo zajemale: poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. Ni nujno, da vsako od teh 

jezikovnih dejavnosti izvajamo ločeno, zelo pogosto se med seboj prepletajo. Kadar 

vzgojiteljica otrokom bere knjigo in se vsebini nato tudi pogovorijo, to že zajema poslušanje in 

govorjenje. Vzgojitelj mora otrokom pripraviti okolje, ki bo odsevalo njihovo socialno in 

kulturno okolje, jih seznanjal z različnimi vrstami tiska in omogočiti, da otroci pridejo v stik z 

njimi, lahko razvijajo svoj jezik ter pismenost, predvsem pa mora otrokom omogočiti veliko 

gibanja in igre, saj se otroci z igro učijo in razvijajo svoj jezik (Grginič, 2008).  

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 19) je zapisan cilj, ki narekuje razvoj otrokove jezikovne 

zmožnosti. Cilj je zelo pomemben in je eden glavnih, ki bi ga moral upoštevati vsak vzgojitelj. 

Prav tako je pomembno, da se s tem srečujejo že otroci v prvem starostnem obdobju in ne le 

otroci, ki so v drugem starostnem obdobju. V svoje delo mora vnesti dejavnosti, s katerimi bo 

razvijal predbralne in predpisalne spretnosti otrok v skupini. Vzgojitelj lahko to razvija na 

različne načine, na primer: izštevanke, prstne igre, rajalni plesi, opazovanje piktogramov, 
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vzorcev, gnetenje gline, nizanje biserov na tanko vrv, igranje s časopisi in reklamami, knjižni 

nahrbtnik, striženje, izdelovanje lutk, kap, risanje vzorcev … Vzgojitelj otroke med igro 

opazuje, si zapisuje opažanja, usmerja, po potrebi se v igro tudi vključi, da se razvija naprej, 

analizira, kaj je pripravil dobro in kaj mora izboljšati, ali so materiali vzbudili interes otrok, 

predvsem pa to, če so v dejavnosti sodelovali vsi otroci, koliko časa je trajalo zanimanja in česa 

vsega so z igro naučili. Če je dejavnost pri otrocih vzbudila velik interes je dobro, da materiale 

otrokom pusti, da se z njimi igrajo še naprej. Vzgojiteljice niso vzor le otrokom, ampak 

mnogokrat tudi njihovih staršem. Vzgojiteljica starše lahko spodbuja k zavedanju o tem, kako 

pomembna je pismenost, tudi z različnimi dejavnostmi, ki jih pripravlja za otroke v vrtcu. Poleg 

dejavnosti, ki jih pripravlja za otroke, ima možnost, da pripravi različna popoldanska druženja 

s starši, kjer jih z različnimi dejavnostmi, kot so: skupni obisk knjižnice, obisk pekarne, ogled 

gledališke predstave, pravljične urice … Na ta način ozaveščajo starše o pomenu pismenosti za 

otroke in hkrati ponazarjajo, kako pomembno je, da se družinska ter institucionalna vzgoja 

povezujeta in sodelujeta med seboj (Grginič, 2008). Izjemnega pomena je, da se vzgojitelj 

zaveda, da se bo lahko otrok, ki bo pismen, lažje uveljavljal v življenju in sodeloval v različnih 

procesih življenja. Eno od ključnih načel je to, da morajo vse izkušnje s pismenostjo izhajati iz 

otrokovega vsakodnevnega dogajanja in življenja v vrtcu. Otrokom moramo pisanje, branje 

priljubiti in jih spodbuditi k temu, da bodo to radi počeli. Drugo zelo pomembno načelo je to, 

da mora biti otrok vedno vključen v procese učenja tako, da bo v njih aktiven. Vzgojitelj 

otrokom omogoči, da po skupinah sodelujejo v različnih projektih, ki od njih zahtevajo, da kaj 

zapišejo, preberejo, če to že znajo. Tretje načelo je eno izmed načel, ki nam narekuje, da je vsak 

otrok posebej razvija po svoji poti, z različno hitrostjo in tudi zanimanjem. Upoštevati moramo 

načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma. 

Četrto načelo pa nam narekuje uporabo Kurikuluma za vrtce in upoštevanje nalog, ciljev in 

načel, ki naj bi se jih držali pri načrtovanju in izvajanju svojega vzgojno-izobraževalnega dela 

(Grginič, 2007). Zgodnja pismenost otroka vpliva tudi na to, kako uspešen bo otrok kasneje v 

šoli, zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da se zavedamo pomena, ki ga ima porajajoča se 

pismenost (Grginič, 2008). Zavedati pa se moramo tudi tega, da se morata za uspešen razvoj 

otroka družinska vzgoja in vzgoja v vzgojno-izobraževalni ustanovi povezovati, a ena druge ne 

moreta nadomestiti. 

Odrasli je za otroka izredno pomembna oseba, saj mu predstavlja mentalno razvitejšega 

partnerja, ki ga lahko vodi pri dejavnostih, vpliva na kakovost njegove igre in podobno. Poleg 
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vsega znanja, veščin, osebnostnih lastnosti, ki jih mora vzgojitelj imeti, pa je pomembno tudi 

to, da ima vzgojitelj veliko izkušenj tudi v praksi (Katić, Tatalović Vorkapić, 2015).  

 

5.1 Program montessori ter vloga vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v Vrtcu Marie 

Montessori 

 

Program se imenuje po Italijanki Marii Montessori, ki je bila rojena leta 1870. Kljub 

prepričevanjem staršev se je odločila, da odide na študij medicine in ga tudi zaključila kot prva 

ženska v zgodovini. Poleg študija medicine se je kasneje izobraževala na področju filozofije, 

psihologije ter antropologije. V prvih letih je svoje delo opravljala po bolnišnicah, nato pa se je 

začela delovati samostojno. Svoje življenje in delo je posvetila otrokom. Zaupano ji je bilo delo 

z otroki, katerih staršev so bili pogosto od doma ter niso bili izobraženi. Postavljena je bila pred 

velik izziv, saj ni vedela, kako naj se približa otrokom in na kakšen način naj jih uči. Na voljo 

je imela zaznave materiale in pa prostor, ki ga je skrbno uredila. Otroke je pri dejavnostih 

pogosto opazovala in opazila neverjeten napredek v razvoju. Še danes velja, da mora biti 

prostor, v katerem se otroci gibljejo, urejen, čist, pospravljen, brez nevarnosti, velik, opremljen 

s pohištvom iz naravnih materialov, primerne višine … Materiali, ki so skrbno pripravljeni ter 

estetski, morajo biti zanimivi in poučni, da bodo v otroku vzbudili interes in pripomogli k 

njegovemu razvoju. V programu montessori so materiali in prostori pomemben del, a tudi 

vzgojitelj ima svojo, prav posebno vlogo.  Vloga vzgojitelja v programu montessori se razlikuje 

od vloge, ki jo ima vzgojitelj v javnem ali zasebnem vrtcu. Vzgojitelj v programu montessori 

je zgled, ustrezno pripravlja okolje, otrokom demonstrira način rokovanja z neznanimi 

materiali, opazuje otroka in razume njegova početja, spremlja in beleži njegov razvoj, spodbuja 

otroke k samostojnosti … Vzgojitelj mora biti za to, da je pri svojem delu uspešen, dobro 

pripravljen in izobražen (Program vrtca Montessori, 2013). 

Poleg osnovne izobrazbe, tj. srednje strokovne šole za pomočnika vzgojitelja in visokošolske 

izobrazbe za vzgojitelja, mora imeti opravljeno tudi izobraževanje za učitelja oziroma 

vzgojitelja montessori. V Sloveniji imamo štiri različna izobraževanja montessori, a se nanje 

lahko prijavimo le po opravljenem osnovnem izobraževanju montessori. Poleg tega morajo 

imeti udeleženci izobraževanja znanje angleškega jezika ter univerzitetno izobrazbo ali pa peto 

stopnjo izobraževanja in imajo veliko izkušenj pri delu z otroki. Izobraževanja, ki so v Sloveniji 

na voljo in so namenjena vzgoji in izobraževanju otrok, so tri: izobraževanje za vzgojitelje otrok 

starih od 0 do 3 let, izobraževanje za vzgojitelje otrok, starih od 2 let in pol do 6 let, 
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izobraževanje za učitelja otrok, starih od 6 do 12 let. Po opravljenem izobraževanju vzgojitelj 

prejme certifikat za vzgojitelja oziroma učitelja pedagogike montessori (Izobraževanja, 2019).  

Vzgojitelj mora poleg izobrazbe imeti tudi določene osebne lastnosti, ki mu omogočajo uspešno 

delo. V prostoru ne sme motiti otrok in mora biti kar se da neopazen, njegovi premiki so 

počasni, njegovo govorjenje je tiho in umirjeno, skrbeti za pozitivno klimo v prostoru, 

spoštovati mora vsakega otroka, skrbeti za red in disciplino, biti iskren, sočuten in odprt. 

Pogosto menimo, da vzgojitelj otroke uči in vzgaja, a v programu montessori to ni tako. 

Vzgojitelj je v programu montessori pomemben predvsem za pripravljanje ustreznega, 

spodbudnega prostora oziroma okolja ter kot opazovalec otrok. Maria Montessori je dejala, da 

imajo otroci »srkajoči um«, kar pomeni, da so otroci dovzetni, da zaznajo, sprejmejo in občutijo 

vse, kar jih obdaja. Poleg tega je obdobja otrokovega razvoja razdelila na obdobja, ki jih 

imenujemo občutljiva obdobja, v vsakem od njih pa je otrok dovzetni za določeno učenje. Tudi 

jezik ima v programu montessori pomembno mesto. Vrtci montessori oblikujejo heterogene 

skupine in na ta način imajo pripravljeni tudi dejavnosti in materiale. Pedagogika montessori 

pozna naslednja področja: vsakdanje življenje, zaznavanje, matematika, gibanje, umetnost, 

znanost ter jezik. Področje jezika je kompleksno in se močno povezuje z ostalimi področji, ki 

jih poznamo v pedagogiki montessori. Vseskozi se trudijo, da zajamejo vse sporazumevalne 

dejavnosti, ki so: govorjenje, branje, pisanja in poslušanje. Z materiali, ki so otrokom na voljo, 

spoznavajo zakonitosti, vlogo, pravila jezika in širijo svoje besedišče. Pomembno je, da otroka 

poslušamo medtem, ko govori, in pustimo, da je pri odkrivanju jezika ustvarjalen in svoboden. 

V prvem starostnem obdobju od 1 leta do 3 let otroci počasi začnejo govoriti prve besede. 

Vzgojitelji otroke predvsem spodbujajo k sporazumevanju, ga učijo novih besed in 

poimenovanja določenih predmetov, ki so v otrokovi okolici, berejo knjige, prepevanje pesmi, 

uganke, rime, spodbujajo rokovanje s peščenimi črkami … Ključnega pomena je to, da otrok 

spozna jezik in se začne sporazumevati. V drugem starostnem obdobju od 3 do 6 let je otrok že 

bolj razvit in samostojen. Vzgojitelj v pedagogiki montessori ima na voljo 3 materiale, ki jih je 

uporabljala Maria Montessori (peščene črke, premična abeceda in kovinski liki), ostale pa mora 

pripraviti sam na podlagi predhodnega opazovanja otrok ter njihovega interesa. Vzgojitelj mora 

okolje pripraviti tako, da bo otroka samega od sebe spodbujalo k sporazumevanju. Pomembno 

je, da vzgojitelj svoj čas nameni pogovoru z otrokom, ga posluša in ga spodbuja, da se 

sporazumeva v različnih okoliščinah življenja. Dejavnosti, ki jih vzgojitelj lahko pripravi 

otrokom, so: branje, prepevanje pesmi ter njihovo poslušanje, rime, uganke, gibalno izražanje 
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ob glasbi, udeleževanje različnih kulturnih prireditev, igre tišine, nema abeceda, zapis črk v 

pesek (Program vrtca Montessori, 2013). 

 

5 CILJI 

 

Že v dispoziciji sem si zastavila naslednje cilje: 

– ugotoviti, katere vrste pismenosti poznajo vzgojitelji in kakšno vrednost pripisujejo 

pismenosti, 

– ugotoviti raven pismenosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja,  

– ugotoviti, ali oziroma kakšne so ključne razlike med pismenostjo vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojitelja. 

 

6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

Moja raziskovalna vprašanja so:  

RV 1: Ali vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja namenjajo posebno pozornost pismenosti in 

razvijajo svojo pismenost? 

RV 2: Ali se med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja pojavljajo razlike v ravni pismenosti? 

RV 3: Ali se med vzgojitelji v prvem razredu osnovne šole in vzgojitelji v vrtcu pojavljajo 

razlike v ravni pismenosti? 

RV 4: Ali vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja pri otrocih razvijajo različne vrste pismenosti in 

pri tem uporabljajo različne pristope in metode dela?  
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7 METODA 

 

8.1 Vzorec 

 

V raziskavi je sodelovalo 58 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja v vrtcu ter vzgojiteljev v 

prvem razredu osnovne šole. Vzorec je bil slučajnostni.  

 

8.2 Pripomoček za zbiranje podatkov 

 

Za pripomoček pri pripravi raziskave sem si izbrala anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik sem 

sestavila sama. Sestavljen je iz osnovnih, demografskih podatkov, s pomočjo katerih sem želela 

ugotoviti spol, starost, stopnjo izobrazbe, število let delovne dobe, delovno mesto ter vzgojno-

izobraževalno ustanovo, v kateri so zaposleni udeleženci raziskave. Anketni vprašalnik vsebuje 

tri zaprta, osem odprtih vprašanj in 15 trditev na Likertovi lestvici stališč. Z vprašanji sem želela 

preveriti, ali strokovni delavci menijo, da so pismeni, katere vrste pismenosti poznajo, kako 

razvijajo svojo pismenost …  

 

8.3 Postopek zbiranja podatkov  

 

Podatke sem zbirala v mesecu maju in juniju 2019. Oddanih je bilo 50 vprašalnikov, razdeljeni 

so bili v Vrtcu Urša, Zasebnem vrtcu Zarja in Osnovni šoli Marije Vere. Število vrnjenih 

anketnih vprašalnikov je bilo 30, kar pomeni, da je bila odzivnost strokovnih delavcev 60- 

odstotna. Anketni vprašalnik je bil objavljen tudi na spletu, kjer ga je rešilo 28 strokovnih 

delavcev. V Vrtcu Urša sem anketne vprašalnike razdelila osebno, medtem ko sta v Zasebnem 

vrtcu Zarja ter v Osnovni šoli Marije Vere to storili direktorica in ravnateljica. Vsi so imeli 

navodilo, da se anketne vprašalnike zbira na enem mestu. V Zasebnem vrtcu Zarja so se anketni 

vprašalniki zbirali v škatlo, ki je bila pripravljena v pedagoški sobi, v Vrtcu Urša so se anketni 

vprašalniki zbirali v enih od igralnic v večji vreči, v Osnovni šoli Marije Vere pa so se anketni 

vprašalniki shranili v tajništvu šole. Anketni vprašalnik je bil anonimen, prav tako je zbiranje 

anketnih vprašalnik omogočilo, da je njihova identiteta ostala skrita.  
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8.4 Postopek analize podatkov  

 

Podatke, ki sem ji pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, sem obdelala kvantitativno. S 

pomočjo kvantitativne raziskave sem prejela preverljiva dejstva, s katerimi sem dosegla cilje in 

si odgovorila na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila pred začetkom raziskovanja. 

Zaprta vprašanja sem obdelala v programu Microsoft Office Excel 2013 in s pomočjo 

odstotnega računa.  Vprašanja, ki so bila odprtega tipa, sem najprej razvrstila v več skupin. 

Skupine sem oblikovala glede na podobnost odgovorov anketiranih in jih nato interpretirala. 

Odgovore sem predstavila v obliki grafov, tabel in besedila. Poleg grafov oziroma tabel pa je 

še interpretacija s strokovno literaturo.  

 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

9.1 Splošni podatki o udeležencih raziskave  

 

Pred začetkom vprašanj, ki so del anketnega vprašalnika, so me zanimali tudi splošni podatki o 

strokovnih delavcih, ki so bili vključeni v raziskavo. 

 Zanimal me je spol strokovnih delavcev.  

 

Graf 1: Spol strokovnih delavcev 

Vseh anketiranih strokovnih delavcev je bilo 58, od tega jih je bilo 57 ženskega spola, kar 

predstavlja 98 % celote, 1 strokovni delavec pa je bil moškega spola, kar predstavlja 2 %  celote. 

98 %

2 %

Spol strokovnih delavcev

Ženski Moški
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V nadaljevanju bom za opis rezultatov strokovnih delavcev uporabila moško obliko za oba 

spola.  

Zanimala me je tudi starost strokovnih delavcev. 

 

Graf 2: Starost strokovnih delavcev 

Od 58 anketiranih strokovnih delavcev nihče ni bil mlajši od 20 let, 23 jih je bilo starih od 20 

do 25 let, kar predstavlja 40 % celote. 3 anketiranci so bili stari od 26 do 30 let, kar predstavlja 

5 % celote. 11 anketirancev je bilo starih od 31 do 40 let, kar predstavlja 19 % celote. 10 

anketirancev je bilo starih od 41 do 50 let, kar predstavlja 17 % celote. 11 anketirancev pa je 

bilo starih več kot 50 let, kar predstavlja 19 % celote. 
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Zanimala me je stopnja izobrazbe strokovnih delavcev. 

 

Graf 3: Stopnja izobrazbe strokovnih delavcev 

Od anketiranih 58 strokovnih delavcev ima 25 delavcev srednješolsko izobrazbo, kar 

predstavlja 43 % celote, 5 strokovnih delavcev ima višješolsko izobrazbo, kar predstavlja 9 % 

celote, 25 strokovnih delavcev ima visokošolsko izobrazbo, kar predstavlja 43 % celote, 3 

strokovni delavci imajo univerzitetno izobrazbo, kar predstavlja 5 % celote, doktorata znanosti 

nima nihče od anketiranih strokovnih delavcev. Strokovni delavec, ki je zaposlen v vrtcu s 

programom montessori, ima opravljena tudi ustrezna izobraževanja s tega področja, saj mu ta 

omogočajo pridobitev ustreznega znanja o pristopu montessori.   
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Nadalje me je zanimalo število let delovne dobe strokovnih delavcev. 

 

Graf 4: Število let delovne dobe strokovnih delavcev 

Od 58 anketiranih strokovnih delavcev ima manj kot 5 let delovne dobe 25 delavcev, kar 

predstavlja 43 % celote, 6 delavcev ima 5–10 let delovne dobe, kar predstavlja 10 % celote, 6 

delavcev ima 11–15 let delovne dobe, kar predstavlja 10 % celote, 3 strokovni delavci imajo 

16–20 let delovne dobe, kar predstavlja 5 % celote, 7 strokovnih delavcev ima 21–25 let 

delovne dobe, kar predstavlja 12 % celote, 1 strokovni delavec ima 26–30 let delovne dobe, kar 

predstavlja 2 % celote, 5 strokovnih delavcev ima 31–35 let delovne dobe, kar predstavlja 9 % 

celote, in 5 strokovnih delavcev ima 36–40 let delovne dobe, kar predstavlja 9 % celote. 
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Zanimalo me je tudi delovno mesto, ki ga zasedajo anketirani strokovni delavci.  

 

 

 

 

Graf 5: Delovno mesto strokovnih delavcev 

Od anketiranih 58 strokovnih delavcev je na vprašanje o delovnem mestu odgovorilo 55 

strokovnih delavcev. 23 zaseda delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok, kar predstavlja 42 

% celote. 32 strokovnih delavcev pa zaseda delovno mesto vzgojitelja pomočnika, kar 

predstavlja 58 % celote. Strokovni delavec moškega spola zaseda delovno mesto pomočnika 

vzgojitelja. 
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Zanimala me je še vzgojno-izobraževalna ustanova, v kateri so zaposleni strokovni delavci. 

 

Graf 6: Vzgojno-izobraževalna ustanova strokovnih delavcev 

Od 58 anketiranih strokovnih delavcev je 36 strokovnih delavcev je zaposlenih v javnem vrtcu, 

kar predstavlja 62 % celote, v zasebnem vrtcu je zaposlenih 16 anketiranih strokovnih delavcev, 

kar predstavlja 27 % celote, v osnovni šoli je zaposlenih 5 anketiranih strokovnih delavcev, kar 

predstavlja 9 % celote, 1 strokovni delavec pa je zaposlen v vrtcu z elementi montessori oziroma 

s programom montessori, kar predstavlja 2 % celote. 
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V začetku anketnega vprašalnika me je zanimalo, ali strokovni delavci menijo, da so pismeni 

ali da niso pismeni.  

Prvo vprašanje: 

 

Graf 7: Mnenje strokovnih delavcev o njihovi pismenosti 

Od vseh strokovnih delavcev, ki so sodelovali pri reševanju anketnega vprašalnika, je na prvo 

vprašanje odgovorilo 47 udeležencev. Vseh 47 je na vprašanje odgovorilo z DA, kar predstavlja 

100 % oziroma celoto. Nihče od anketiranih ni odgovoril z NE, kar predstavlja 0 %. Kot navede 

E. Možina (2011), se je pismenost začela postopno in vedno hitreje razvijati z razvojem 

vzgojno-izobraževalnega sistema. Večina strokovnih delavcev je izobraženih, imajo opravljeno 

najmanj srednješolsko izobraževanje, ki jim že prinaša mnoga znanja na področju pismenosti. 

A. Ivančič (2004) dobro opiše pismenost na delovnem mestu, ki zajema stalno izobraževanje, 

izpopolnjevanje, reševanje problemov in podobno. Delo na mestu vzgojitelja ali pomočnika 

vzgojitelja pa je vsekakor zelo aktivno in se morajo strokovni delavci, če želijo biti v stiku s 

časom, vseskozi poklicno izpopolnjevati.  

Razlike med anketiranimi strokovnimi delavci se pri prvem vprašanju niso pojavile, saj so v 

celoti odgovorili pritrdilno.  
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Zanimalo me je tudi, katere vrste pismenosti poznajo strokovni delavci. 

 Drugo vprašanje: 

Vrste pismenosti  (f) % Vrste pismenosti (f) % 

matematična 38 84 družinska 3 7 

bralna 36 80 funkcionalna 3 7 

računalniška 26 58 informacijska 3 7 

medijska 25 25 naravoslovna 2 4 

glasbena 18 40 porajajoča se 2 4 

kulturna 5 11 zgodnja 2 4 

Preglednica 1: Vrste pismenosti, ki jih poznajo strokovni delavci 

Od vseh strokovnih delavcev, ki so sodelovali pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika, je na 

drugo vprašanje od 58 udeležencev, odgovorilo 45. Vsak udeleženec je naštel vsaj dve vrsti 

pismenosti. Rezultati so predstavljeni v preglednici, iz katere lahko razberemo, da je 38 

strokovnih delavcev napisalo matematično pismenost, kar pomeni, da jo pozna 84 % strokovnih 

delavcev, ki so odgovorili na vprašanje. 36 strokovnih delavcev je napisalo, da poznajo bralno 

pismenost, kar pomeni, da jo pozna 80 % strokovnih delavcev, ki so odgovorili na vprašanje. 

26 strokovnih delavcev je zapisalo računalniško pismenost, kar pomeni, da jo pozna 58 % 

strokovnih delavcev, ki so odgovorili na vprašanje. 25 strokovnih delavcev je zapisalo medijsko 

pismenost, kar predstavlja 55 % vseh strokovnih delavcev, ki so odgovorili na vprašanje. 18 

strokovnih delavcev je zapisalo, da poznajo glasbeno pismenost, kar pomeni, da jo pozna 40 % 

vseh strokovnih delavcev, ki so odgovorili na vprašanje. 5 strokovnih delavcev je zapisalo, da 

poznajo kulturno pismenost, kar predstavlja 11 % strokovnih delavcev, ki so odgovorili na 

vprašanje. Trije strokovni delavci so odgovorili, da poznajo funkcionalno, družinsko in 

informacijsko pismenost, kar v vsakem primeru posebej pomeni, da to predstavlja 7 % vseh 

strokovnih delavcev, ki so odgovorili na vprašanje. 2 strokovna delavca sta odgovorila, da 

poznata zgodnjo, porajajočo se in naravoslovno pismenost, kar v vsakem primeru pomeni, da 

to predstavlja 4 % vseh strokovnih delavcev, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje. V 

teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila nekaj vrst pismenosti, ki se mi zdijo izredno 

pomembne za strokovne delavce v vrtcih in tudi šolah. Pričakovanja glede poznavanja vrst 

pismenosti so se izpolnila, saj so strokovni delavci zapisali skoraj vse zgoraj opisane vrste 

pismenosti. Delovno mesto strokovnih delavcev od njih zahteva nenehni profesionalni razvoj 

(Ivančič, 2004). Strokovni delavci se z različnimi vrstami pismenosti srečujejo v vseh fazah 
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izobraževalnega procesa, o vrstah pismenosti poslušamo na spletu, spoznavamo jih z branjem 

literature, uporabo Kurikuluma za vrtce in podobno.  

Zanimalo me je mnenje vzgojiteljev o tem, katere pismenosti je potrebno razvijati že pri 

predšolskih otrocih.  

Tretje vprašanje: 

Vrsta pismenosti (f) % 

Bralna 27 59 

Matematična 12 26 

Vse vrste 9 19 

Zgodnja 7 15 

Glasbena 5 11 

Kulturna 5 11 

Družinska 4 9 

Naravoslovna 4 9 

Računalniška  2 4 

Preglednica 2: Pismenosti, ki jih je potrebno razvijati pri predšolskih otrocih 

Od vseh strokovnih delavcev, ki so sodelovali pri reševanju anketnega vprašalnika, je na tretje 

vprašanje od 58 udeležencev odgovorilo 46. Večina strokovnih delavcev je naštela eno vrsto 

pismenosti, nekateri pa tudi dve ter zelo redki tri. 27 strokovnih delavcev je zapisalo, da je v 

predšolskem obdobju potrebno razvijati bralno pismenost, kar pomeni, da to pismenost kot 

pomembno prepozna kar 59 % strokovnih delavcev. 12 strokovnih delavcev je zapisalo, da je 

v predšolskem obdobju potrebno razvijati matematično pismenost, kar pomeni, da jo kot 

pomembno pismenost prepozna 26 % strokovnih delavcev. 9 strokovnih delavcev je zapisalo, 

da je v predšolskem obdobju potrebno razvijati vse vrste pismenosti, kar pomeni, da tako misli 

19 % strokovnih delavcev. 7 strokovnih delavcev je zapisalo, da je v predšolskem obdobju 

potrebno razvijati zgodnjo pismenost, kar pomeni, da jo kot pomembno pismenost prepozna 15 

% strokovnih delavcev. 5 strokovnih delavcev je zapisalo, da je v predšolskem obdobju 

potrebno razvijati glasbeno pismenost, kar pomeni, da jo kot pomembno pismenost prepozna 

11 % strokovnih delavcev. 5 strokovnih delavcev je zapisalo, da je v predšolskem obdobju 

potrebno razvijati kulturno pismenost, kar pomeni, da jo kot pomembno pismenost prepozna 

11 % strokovnih delavcev. Štirje strokovni delavci so zapisali, da je v predšolskem obdobju 

potrebno razvijati družinsko pismenost, kar pomeni, da jo kot pomembno pismenost prepozna 
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9 % strokovnih delavcev. Štirje strokovni delavci so zapisali, da je v predšolskem obdobju 

potrebno razvijati naravoslovno pismenost, kar pomeni, da jo kot pomembno pismenost 

prepozna 9 % strokovnih delavcev. Dva strokovna delavca sta zapisala, da je v predšolskem 

obdobju potrebno razvijati računalniško pismenost, kar pomeni, da jo kot pomembno pismenost 

prepoznajo 4 odstotki strokovnih delavcev. Pomembno je, da se vzgojitelj zaveda tega, da je 

pismenost potrebno začeti razvijati že pri najmlajših. Vzgojitelj mora biti sposoben otroku 

približati pismenost, njen pomen in ga pripraviti do tega, da jo bo tudi razumel in bil sposoben 

uporabljati. Dobro je, da otrokom omogočimo stik z različnimi vrstami pismenosti. 

Najpogosteje pa se dogaja, da vzgojitelji pri otrocih namensko razvijajo bralno pismenost, s 

pomočjo različnih dejavnosti, ki jih pripravljajo v povezavi s Kurikulumom za vrtce (Grginič, 

2008).  

Želela sem izvedeti tudi, s katerimi dejavnostmi strokovni delavci razvijajo določeno pismenost 

pri otrocih. Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato sem odgovore razvrstila v več kategorij.  

Četrto vprašanje: 

Dejavnost: (f) % 

Dejavnosti branja in poslušanja pravljic, 

zgodb, pesmi in ugank 

35 

 

85 

Spoznavanje črk, glasov in besed 20 49 

Razvijanje drobnogibalnih spretnosti  15 36 

Matematične dejavnosti  12 29 

Pogovor na sprehodu  10 24 

Spodbujanje k pripovedovanju in branju 8 19 

Glasbene dejavnosti  4 10 

Promet  4 10 

Uporaba različnih medijev 3 7 

Didaktične in družabne igre 3 7 

Poimenovanje predmetov 2 5 

Zapisovanje  2 5 

Obisk kulturnih ustanov  1 2 

Simbolna igra 1 2 

Etična vzgoja 1 2 

Iskanje informacij  1 2 
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Učenje kulturnega vedenja  1 2 

Skupaj:  123 

Preglednica 3: Dejavnosti za razvijanje pismenosti otrok 

Od vseh strokovnih delavcev, ki so sodelovali pri reševanju anketnega vprašalnika, je na četrto 

vprašanje od 58 udeležencev odgovorilo 41. 35 strokovnih delavcev, kar predstavlja 85 % vseh, 

ki so odgovorili na vprašanje, je odgovorilo, da pri otrocih pismenost razvijajo z različnimi 

bralnimi dejavnostmi, ki vključujejo tudi pripovedovanje zgodb, pesmi, ugank in podobno. 20 

strokovnih delavcev, kar predstavlja 45 % vseh, ki so odgovorili na vprašanje, je odgovorilo, 

da pri otrocih pismenost razvijajo z dejavnostmi, s katerimi otroci spoznavajo različne črke, 

spoznavajo prve in zadnje glasove besede ter se igrajo različne besedne igre (na primer: dolga 

in kratka beseda). 15 strokovnih delavcev, kar predstavlja 36 % vseh, ki so odgovorili na 

vprašanje, je odgovorilo, da pri otrocih razvijajo pismenost z različnimi dejavnostmi za 

razvijanje drobnogibalnih spretnosti (na primer: nizanje perl in zapisovanje črk v polento). 12 

strokovnih delavcev, kar predstavlja 29 % vseh, ki so odgovorili na vprašanje, je odgovorilo, 

da uporabljajo različne dejavnosti s področja matematike na primer: štetje, ustvarjanje 

zaporedja, vzorcev, spoznavanje zveze med vzrokom in posledico. 10 strokovnih delavcev, kar 

predstavlja 24 % vseh, ki so odgovorili na vprašanje, je zapisalo, da je sprehod pogosto 

izhodišče za razvoj določene dejavnosti oziroma na sprehodu skupaj z otroki raziskujejo in se 

vedno kaj novega naučijo s področja prometa, kulture, narave in družbe. 8 strokovnih delavcev, 

kar predstavlja 19 % vseh, ki so odgovorili na vprašanje, je zapisalo, da pri otrocih spodbujajo 

k temu, da sami pripovedujejo različne zgodbe, pravljice, sprva lahko pripovedujejo tudi o tem, 

kako so preživeli prejšnje popoldne, prav tako otroke ob pripovedovanju spodbujajo k 

zanimanju za knjige in branje. 4 strokovni delavci, kar predstavlja 10 % vseh, ki so odgovorili 

na vprašanje, je napisalo, da razvijajo glasbeno pismenost pri otrocih z igranjem na različne 

inštrumente, prepevanjem pesmi, izvajanjem ritmičnih vzorcev in poslušanjem glasbe. 4 

strokovni delavci, kar predstavlja 10 % vseh, ki so odgovorili na vprašanje, je zapisalo, da se z 

otroki zelo veliko pogovarjajo o varnosti v prometu, varnostnem pasu, pravilih na cesti, o 

zaščiti, prometnih znakih … 3 strokovni delavci, kar predstavlja 7 % vseh, ki so odgovorili na 

vprašanje, da z otroki uporabljajo različne vrste medijev, kot so: radio, televizija in računalnik. 

Namen tega je, da otroci spoznajo različne medije in se jih naučijo ustrezno uporabljati. 

Najpogosteje jih uporabijo za prikazovanje risank in slik. 3 strokovni delavci, kar predstavlja 7 

% vseh, ki so odgovorili na vprašanje, je zapisalo, da v namen razvijanja pismenosti otrokom 

pripravi različne didaktične ali družabne igre, s katerimi se otrok hkrati razvija na več področjih. 
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2 strokovna delavca, kar predstavlja 5 % vseh, ki so odgovorili na vprašanje, sta odgovorila, da 

se z otroki igrajo igro, kjer je naloga otrok, da v igralnici poiščejo predmet, ga opišejo in 

poimenujejo. 2 strokovna delavca, kar predstavlja 5 % vseh, ki so odgovorili na vprašanje, sta 

ogovorila, da otroke spodbujajo k zapisovanju črk, besed s pomočjo polente, peska in drugih 

naravnih materialov. Po en strokoven delavec, ki predstavlja 2 % vseh, ki so odgovorili na 

vprašanje, pa je zapisal, da pri otrocih pismenost razvija z obiskom kulturnih ustanov (knjižnica, 

kulturni dom, galerija, muzej), spoznavajo različne kontinente, kulture in rase, otrokom 

omogoči, da samostojno raziskujejo in iščejo informacije o določeni temi ter jih uči osnov 

kulturnega vedenja, kar zajema že urejanje igralnice, vljudnostne besede, pogrinjki, sedenje za 

mizo, kulturno hranjenje in odgovorno ravnanje s hrano. Odgovori strokovnih delavcev so bili 

zelo raznoliki in zanimiv. Vidi se, da strokovni delavci prepoznajo dejavnost, s katerimi lahko 

razvijajo različne vrste pismenosti pri otrocih. Strokovni delavci že z majhnimi in preprostimi 

dejavnostmi in vsakodnevno rutino pri otrocih razvijajo pismenost, a se tega mnogokrat ne 

zavedajo (Grginič, 2008). 

Zanimalo me je mnenje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja o tem, ali se pojavljajo razlike 

v ravni pismenosti strokovnih delavcev. 

Peto vprašanje: 

 

Graf 8: Mnenje o razlikah v ravni pismenosti vzgojiteljev in vzgojiteljev pomočnikov 

Od vseh strokovnih delavcev, ki so sodelovali pri reševanju anketnega vprašalnika, je na peto 

vprašanje od 58 udeležencev, odgovorilo 43. 21 strokovnih delavcev, kar predstavlja 49 % 

49 %

44 %

7 %

Ali menite, da se pojavljajo razlike v ravni pismenosti 

vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja?

DA NE DRUGO
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celote, je odgovorilo z DA, 19 strokovnih delavcev, kar predstavlja 44 % celote, odgovorilo z 

NE. 7 %, kar predstavlja 3 strokovne delavce, je odgovor pojasnilo po svoje. Dopisali so, da se 

strinjajo tako z DA kot NE. Menim, da se je tak rezultat pojavil predvsem zaradi tega, ker so 

vzgojitelji predšolskih otrok pogosto višje izobraženi in menijo, da imajo posledično na vseh 

področjih več znanja. Kot že večkrat poudarjeno, je izjemnega pomena izobraženost 

strokovnega delavca, a to ne pomeni, da nekdo, ki ima srednješolsko izobrazbo, ni pismen. V 

kakovostnem in dolgotrajnem izobraževalnem procesu se strokovni delavec razvija in gradi 

svoje znanje (Bela knjiga, 2011, str. 371). Vsaka izobraževalna ustanova ima pri ocenjevanju 

znanja postavljena merila in cilje, ki naj bi jih udeleženec dosegal. Poleg vsega znanja, ki ga 

dobimo neposredno v izobraževalnem procesu, pa je izjemnega pomena tudi njegova osebnost, 

vrednote in menim, da prav tako tudi želja po opravljanju poklica strokovnega delavca.  

Želela sem izvedeti tudi, na kakšen način strokovni delavci razvijajo svojo pismenost.  

Šesto vprašanje: 

Zastavljeno vprašanje je bilo odprtega, zato sem odgovore razdelila v več kategorij. Število 

načinov, ki so jih zapisali strokovni delavci, je bilo različno. Nekateri so zapisali samo en način, 

drugi pa tudi pa dva ali tri načine, kako spodbujajo razvoj svoje pismenosti.  

Načini razvijanja pismenosti (f) % 

Branje različne literature  37 88 

Udeleževanje različnih izobraževanj 23 55 

Uporaba in raziskovanje interaktivne 

tehnologije  

11 26 

Preglednica 4: Načini, kako strokovni delavci razvijajo svojo pismenost 

Od vseh strokovnih delavcev, ki so sodelovali pri reševanju anketnega vprašalnika, jih je na 

šesto vprašanje od 58, odgovorilo 43. Od 43 strokovnih delavcev jih je 37 napisalo, da svojo 

pismenost razvijajo s pomočjo branja različne literature, kar pomeni, da na ta način svojo 

pismenost razvija kar 88 % strokovnih delavcev, ki so odgovorili na vprašanje. Najpogosteje 

berejo strokovno literaturo, pesmi ter različno otroško literaturo. 23 strokovnih delavcev je 

zapisalo, da svojo pismenost razvijajo z udeležbo na različnih izobraževanjih, kar pomeni, da 

na ta način razvija svojo pismenost 55 % vseh strokovnih delavcev, ki so odgovorili na 

vprašanje. 11 strokovnih delavcev, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje, svojo pismenost 

razvija z uporabo in raziskovanjem interaktivne tehnologije, kar pomeni, da na ta način svojo 

pismenost razvija 26 % strokovnih delavcev, ki so odgovorili na vprašanje. Razveseljiv je 
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podatek, da od 43 strokovnih delavcev svojo pismenost razvija. Pred začetkom raziskave so 

bila moja pričakovanja, da jih bo največ odgovorilo, da jo razvijajo z udeleževanjem različnih 

ter branjem knjig, kar se mi je potrdilo. Z izobraževanji strokovni delavci pridobivajo znanja, 

so se sposobni odzivati na spremembe, so prilagodljivi, sposobni uporabe različnih medijev, 

odprti za nove ideje, sposobni vrednotenja svojega dela predvsem pa tega, da pridobljeno znanje 

ustrezno prenesejo v svoje delo (Bela knjiga, 2011, str. 472).  

Zanimalo me je še, kako pogosto strokovni delavci razvijajo svojo pismenost.  

Sedmo vprašanje:  

 

Graf 9: Pogostost razvijanja pismenosti strokovnih delavcev 

Od vseh strokovnih delavcev, ki so sodelovali pri reševanju anketnega vprašalnika, je na sedmo 

vprašanje od 58 udeležencev, odgovorilo 43. 16 strokovnih delavcev je odgovorilo, da svojo 

pismenost razvijajo vsakodnevno, kar predstavlja 39 % celote, 11 strokovnih delavcev je 

odgovorilo, da svojo pismenost razvijajo enkrat tedensko, kar predstavlja 25 % celote, 11 

strokovnih delavcev je odgovorilo, da svojo pismenost razvijajo enkrat mesečno, kar 

predstavlja 25 % celote, 3 strokovni delavci so odgovorili, da svojo pismenost razvijajo 

nekajkrat letno, kar predstavlja 7 % celote, 1 strokovni delavec je odgovoril, da svojo pismenost 

razvija enkrat letno, kar predstavlja 2 % celote in 1 strokovni delavec je odgovoril, da svoje 

pismenosti ne razvija, kar prav tako predstavlja 2 % celote. Rezultati, ki sem jih pridobila z 

anketnim vprašalnikom, so bili pričakovani. Presenetil me je le en odgovor, in sicer odgovor 

strokovnega delavca, ki je odgovoril, da svoje pismenosti nikoli ne razvija. S tem se ne morem 

strinjati. Vsak od nas se prav vsakodnevno srečuje z različnimi izzivi pismenost, čeprav se tega 
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pogosto sploh ne zavedamo, a jo posredno vseeno razvijamo. Področje pismenosti strokovnih 

delavcev se mi zdi izjemno pomembno področje in je izobraževanje na tem področju nujno. 

Strokovni delavci se v večini dobro zavedajo, da je to pomembno področje in ga je potrebno 

razvijati. Svojo pismenost lahko razvijamo že z branjem literature, ki nas seznani z neznanimi 

besedami. Vodstvo vrtca bi moralo omogočiti in spodbujati razvijanje znanj strokovnih 

delavcev. Strokovni delavci pa poosebiti to, da se njihov profesionalni razvoj začne s pričetkom 

dela v ustanovi in se praktično nikoli ne zaključi. Stalno in redno izobraževanje strokovnim 

delavcem omogoča, da so pri opravljanju svojega dela samozavestni, inovativni, predvsem pa 

svoje delo opravljajo kakovostno (Bela knjiga, 2011, str. 472). Narava delovnega mesta od 

vzgojitelja zahteva, da je pri svojem delu aktiven, kar se povezuje s tem, da se mora posameznik 

zato, da sledi razvoju in vseskozi razvija svoj um, tudi vseskozi izobraževati in izpopolnjevati 

svoje znanje (Devjak, Berčnik, 2018).  

Celotno življenje se tako z lastno željo po napredku in profesionalnem razvoju razvijamo na 

različnih področjih našega delovanja, tudi na področju pismenosti. Vso znanje, ki ga pridobimo 

v izobraževanju, je spodbudno za naš osebni in profesionalni razvoj. Podobno kot profesionalni 

razvoj, tudi razvoja pismenosti ne moremo omejiti do določene starosti, saj se pismenost razvija 

celotno življenje. To kako intenzivno se bo pismenost razvijala je odvisno od vsakega 

posameznika in njegovega lastnega interesa (Bucik idr., 2006, str. 7, v Cotič, 2010, str. 265).  

Zanimalo me je še, kako strokovni delavci opredelijo pojem pismenost. Vprašanje je bilo 

odprtega tipa, zato sem podobne odgovore razvrstila v kategorije, ki so predstavljene v spodnji 

preglednici. 

Osmo vprašanje: 

Opredelitev f % 

Sposobnost branja in pisanja 23 56 

Zmožnost razumevanja različnih sporočil in 

posledično reševanja problemov   

6 15 

Skupek različnih vrst pismenosti  6 15 

Sposobnost, ki je izredno pomembna za 

razvoj človeka  

3 7 

Znanje nečesa 3 7 

Skupaj:  41 100 

Preglednica 5: Opredelitev pismenosti 
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Od vseh strokovnih delavcev, ki so sodelovali pri reševanju anketnega vprašalnika, je na sedmo 

vprašanje od 58 udeležencev, odgovorilo 41. 23 strokovnih delavcev, kar predstavlja 56 % 

celote je odgovorilo, da je pismenost sposobnost branja in pisanja. 6 strokovnih delavcev, kar 

predstavlja 15 % celote, je odgovorilo, da je to zmožnost razumevanja različnih sporočil in 

reševanje problemov. 6 strokovnih delavcev, kar predstavlja 15 % celote, je odgovorilo, da bi 

pismenost opredelili kot skupek različnih vrst pismenosti. 3 strokovni delavci, kar predstavlja 

7 % celote, je odgovorilo, da je pismenost ena od sposobnosti, ki so izredno pomembne za 

razvoj človeka. 3 strokovni delavci, kar predstavlja 7 % celote, je odgovorilo, da je pismenost 

znanje nečesa. Vsi pridobljeni odgovori so ustrezni in zdi se mi dobro, da je vsi ne razumejo in 

opredelijo na enak način. Večina jo je opredelila v ožjem smislu, kot jo opredeli tudi M. Grginič 

(2006), kot sposobnost branja in pisanja, a je včasih mnogo več kot samo to. Ostali odgovori 

so med seboj rahlo povezani, njihovo razlago bi našli tudi v Nacionalni strategiji za razvoj 

bralne pismenosti (2017). Ta pismenost opredeljuje kot skupek različnih področij človekovega 

razvoja, vključuje različne sposobnosti človeka, od njega zahteva, da se sooča z vsakodnevnim 

življenjem, rešuje probleme, ki se pojavljajo in se razvija celotno življenje.  

Želela sem izvedeti še, na kakšen način strokovni delavci pri svojem delu vsakodnevno 

uporabljajo matematično pismenost. Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato sem podobne 

odgovore razvrstila v kategorije, ki so predstavljene v spodnji preglednici. 

Deveto vprašanje: 

Način: (f) % 

Z matematičnimi dejavnostmi, ki jih 

pripravljamo za otroke: prirejanje, štetje, 

razvrščanja, igra z vzorci, zaporedji, 

spoznavanje povezave med vzrokom in 

posledico, sestavljanke …  

 

 

36 

 

 

86 

Z upoštevanjem in ponavljanjem dnevne 

rutine 

3 7 

S spodbujanjem logičnega mišljenja otrok 2 5 

Z zapisovanjem v dnevnik, izpolnjevanjem 

obrazcev in podobno 

1 2 

Skupaj: 42 100 

Preglednica 6: Uporaba matematične pismenosti 
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Od vseh strokovnih delavcev, ki so sodelovali pri reševanju anketnega vprašalnika, je na sedmo 

vprašanje od 58 udeležencev, odgovorilo 42. 36 strokovnih delavcev, kar predstavlja 86 % 

celote je odgovorilo, da matematično pismenost vsakodnevno uporabljajo pri pripravi 

matematičnih dejavnosti za otroke (prirejanje, štetje, razvrščanja, ustvarjanje vzorcev, 

zaporedja, sestavljanke …). 3 strokovni delavci, kar predstavlja 7 % celote, so odgovorili, da 

jo razvijajo s ponavljanjem in upoštevanje zaporedja dnevne rutine v vrtcu oziroma šoli. 2 

strokovna delavca sta zapisala, kar predstavlja 5 % celote, sta odgovorila, da jo razvijata s tem, 

ko spodbujata logično mišljenje otrok. 1 strokovni delavec, kar predstavlja 2 % celote, je 

odgovoril, da jo razvija z zapisovanjem v dnevnik, izpolnjevanjem obrazcev in podobno. 

Vsakodnevno delo v oddelku ali razredu strokovni delavcem zlahka predstavlja izziv. V 

Kurikulumu za vrtce (1999) je med drugim navedenih šest področij in cilji, ki naj bi jih dosegli 

pri vsakem področju, ter primeri različnih dejavnosti. Vse to vključuje tudi matematiko, ki jo 

pogosto razumemo kot zelo zapleteno področje. Dejavnosti s področja matematike morajo biti 

smiselno pripravljene, primerne starosti otrok, zanimive, vzgojitelj pa mora ob vsem tem 

upoštevati tudi raven znanja otrok. Dejavnosti vzgojitelji pogosto izvajajo z didaktičnimi 

sredstvi, ki pa od njih zahtevajo precejšno mero ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja in znanja. 

Vzgojitelj je vsakodnevno vpet v rutino, ki ji mora slediti, oziroma delo, ki poteka znotraj nje, 

izvaja že popolnoma nezavedno, kar pogosto uvrščamo k prikritemu kurikulumu. 

Posameznik svojo matematično pismenost razvija celotno življenje, pri tem pa je zelo 

pomembno, da svoje pridobljeno znanje in izkušnje uspešno uporabljamo in ga prenašamo na 

druge. Ni nujno, da gre vedno za računske naloge, saj se z matematiko srečujejo v vsakdanjem 

življenju in jo uporabljamo za reševanje najrazličnejših problemov (Močnik, Podbrežnik, 

2014). Vzgojitelj predšolskih otrok se glede na dinamiko svojega dela vsakodnevno srečuje z 

različnimi problemi, pri reševanju katerih mu koristi matematična pismenost. Ne gre le za 

računanje, temveč tudi pripravo dejavnosti za otroke, organizacijo prostora, izpolnjevanje 

obrazcev in podobno. To, da ima teoretično znanje, ne zadostuje, saj ga mora aktivno uporabiti 

in ugotoviti, kako smiselno je ter ga v zadostni meri posredovati tudi otrokom.  
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Vzgojitelje in pomočnike vzgojitelja sem prosila, da napišejo vabilo za roditeljski sestanek, ki 

bo vseboval vse potrebne podatke (čas, kraj, dnevni red …).  

Deseto vprašanje: 

 

Graf 10: Zapis vabila za roditeljski sestanek 

Od vseh strokovnih delavcev, ki so sodelovali pri reševanju anketnega vprašalnika, je na sedmo 

vprašanje od 58 udeležencev, odgovorilo 39. Vabilo na roditeljski sestanek je torej napisalo 39 

strokovnih delavcev. Odgovore sem razdelila v dve kategoriji. Razvrstila sem jih glede na 

količino in ustreznost podatkov, ki so jih vsebovali. Vseh 39 strokovnih delavcev je vabilo 

zapisalo pravilno, z ustreznimi in pravilno uporabljenimi podatki. Pozorni so bili na slovnično 

ustreznost in vstavljanjem ločil. Uvodni pozdrav in zaključek sta bila povsod ustrezna, saj so 

starše nagovorili zelo spoštljivo. Navodila, ki so jih podali v vabilu, so bila jasna in kratka.  

Vabilo je ena od vrst dopisa, ki je lahko uradnega ali neuradnega značaja. Z vabilom vljudno 

povabimo nekoga na nek dogodek. Pri pisanju vabila moramo biti pozorni na njegovo značilno 

obliko. Vabilo mora vsebovati naslednje podatke: kdo vabi, kdaj vabi (kraj in čas dogodka). V 

vabilu za roditeljski sestanek pa je zapisan tudi predviden dnevni red. Če piše vabilo ena oseba 

ta uporablja prvoosebno glagolsko obliko ednine. Na dnu vabila pošiljatelj doda tudi pozdrav 

in svoj lastnoročni podpis. Pomembno je, da je vabilo naslovniku poslano ali izročeno 

pravočasno (Križaj Ortar idr., 2011, str. 81).  

 

100 %

Napišite vabilo za roditeljski sestanek, ki bo vseboval 

vse potrebne podatke (čas, kraj, dnevni red). 

Ustrezno Neustrezno
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Zanimalo me je, katere dejavnosti pri vsakodnevnem delu strokovnim delavcem predstavljajo 

izziv s področja pismenosti.   

Enajsto vprašanje: 

Dejavnost: (f) % 

Vodene dejavnosti za otroke 19 46 

Vse dejavnosti 13 32 

Pisanje poročil, vabil, navodil in 

izpolnjevanje obrazcev 

6 15 

Vsakodnevno sporazumevanje 

(socializacija, logično mišljenje 

in bogat besednjak)  

3 7 

Skupaj: 41 100 

Preglednica 7: Izzivi pismenosti pri dejavnostih 

Od vseh strokovnih delavcev, ki so sodelovali pri reševanju anketnega vprašalnika, je na sedmo 

vprašanje od 58 udeležencev, odgovorilo 41. 19 strokovni delavcev, kar predstavlja 46 % 

celote, je odgovorilo, da se z izzivi pismenosti srečujejo pri pripravi in izvedbi vodenih 

dejavnosti za otroke. 13 strokovnih delavcev, kar predstavlja 32 % celote, je odgovorilo, da se 

z izzivi pismenosti srečujejo pri vseh dejavnostih, ki potekajo čez dan v vrtcu oziroma šoli. 6 

strokovnih delavcev, kar predstavlja 15 % celote, je odgovorilo, da se z izzivi pismenosti 

srečujejo pri pisanju poročil, vabil, navodil in izpolnjevanjem obrazcev. 3 strokovni delavci, 

kar predstavlja 7 % celote, je zapisalo, da se z izzivi pismenosti srečujejo pri vsakodnevnem 

sporazumevanju. Vsakdan vzgojitelja je zelo zanimiv in razgibano, a kljub temu izredno 

zahteven. Delo v vrtcu od vzgojitelja poleg nege, varstva, vzgoje in izobraževanja otrok zahteva 

tudi določene organizacijske in sporazumevalne sposobnosti. Vsak strokovni delavec, ki ima 

visokošolsko izobrazbo, naj bi bil: splošno razgledan, sposoben sodelovanja in dela v skupinah, 

ustvarjalen, sposoben reševanja problemov in vrednotenja svojega dela, empatičen in sočuten. 

Dobro naj bi poznal razvoj otroka, imel znanja o vzgoji in izobraževanju, poznal naj bi temeljne 

zakone, ki urejajo njegovo področje dela, in bil sposoben dokumentiranja (Devjak, Berčnik, 

2018). Zapisano lahko povežemo z odgovori, ki sem jih pridobila, saj se prav vsi skladajo s 

kompetencami, ki naj bi jih vzgojitelj predšolskih otrok imel. Za organizacijo vodenih 

dejavnosti za otroke mora biti strokovni delavec: ustvarjalen, poznati zakone, imeti znanje o 

vzgoji in izobraževanju, sposoben ustreznega sporazumevanja, empatije in tudi vrednotenja 

svojega dela. Pisanje poročil, vabil, navodil in izpolnjevanje obrazcev od strokovnega delavca 
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zahteva, da ima določene sporazumevalne in organizacijske sposobnosti, je splošno razgledan 

in nazadnje sposoben dokumentiranja različnih pisnih virov, ki so za njegovo delo izjemno 

pomembni. Vsakodnevno sporazumevanje od strokovnega delavca zahteva predvsem to, da se 

je sposoben: spoštljivega sporazumevanja, dela v timu, reševanja problemov in empatije. 

Veliko delavcem pa izziv predstavljajo prav vse dejavnosti, ki so naštete kot kompetence 

strokovnega delavca.  

Zapisala sem tudi 15 trditev na Likertovi lestvici stališč. Zanimalo me je, kakšno je mnenje 

strokovnih delavcev o zapisanih trditvah. Pridobljeni podatki so predstavljeni v spodnji 

preglednici. 

Dvanajsto vprašanje:  

Trditev: 1 

(f) 

% 

2 

(f) 

% 

3 

(f) 

% 

4 

(f) 

% 

5 

(f) 

% 

Skupaj: 

(f) 

% 

1) Pismenosti ni potrebno razvijati pri   

predšolskih otrocih.  

34 

 

83 

1 

 

2 

0 

 

0 

0 

 

0 

6 

 

15 

41 

 

100 

2) Vzgojitelj je pomemben pri razvoju 

pismenosti otroka.  

1 

 

2 

0 

 

0 

0 

 

0 

6 

 

15 

34 

 

83 

41 

 

100 

3) Otrokom je potrebno veliko brati in 

se z njimi pogovarjati o prebranem. 

0 

 

0 

0 

 

0 

4 

 

10 

7 

 

17 

30 

 

73 

41 

 

100 

4) Pismenost vzgojitelja vpliva na to, 

kakšne dejavnosti v zvezi z 

razvijanjem pismenosti pripravlja 

otrokom. 

0 

 

0 

0 

 

0 

1 

 

2 

9 

 

22 

31 

 

76 

41 

 

100 

5) Na sprehodu je potrebno z otroki 

opazovati napise na trgovinah, 

avtomobilih, tablah ... 

2 

 

5 

5 

 

12 

4 

 

10 

10 

 

24 

20 

 

49 

41 

 

100 

6) Svojo pismenost bi moral vzgojitelj 

in pomočnik vzgojitelja razvijati. 

2 

 

5 

0 

 

0 

1 

 

2 

7 

 

17 

31 

 

76 

41 

 

100 
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7) Pomembno je, da vzgojitelj in 

pomočnik vzgojitelja svojo 

pismenost razvijata z 

udeleževanjem različnih predavanj 

in branjem literature na to temo. 

1 

 

2 

0 

 

0 

0 

 

0 

13 

 

32 

27 

 

66 

41 

 

100 

8) Pri razvijanju pismenosti otrok je 

potrebno uporabljati različne, 

zanimive in aktivne pristope dela in 

raznolike dejavnosti.  

0 

 

0 

0 

 

0 

1 

 

2 

4 

 

10 

36 

 

88 

41 

 

100 

9) Vzgojitelj predšolskih otrok je bolj 

pismen od pomočnika vzgojitelja 

predšolskih otrok.  

20 

 

49 

10 

 

24 

9 

 

22 

0 

 

0 

2 

 

5 

41 

 

100 

10)  Pismenosti pripisujemo premajhen 

pomen.  

2 

 

5 

3 

 

7 

10 

 

24 

20 

 

49 

6 

 

15 

41 

 

100 

11)  Seznanjanje otrok z različnimi 

tiskanimi in virtualnimi viri je 

nujno potrebno (knjige, časopisi, 

cestnimi znaki, risankami …). 

1 

 

2 

0 

 

0 

0 

 

0 

15 

 

37 

25 

 

61 

41 

 

100 

12)  Vrtec v zadostni meri spodbuja 

razvoj pismenosti otrok, zato 

družinska pismenost ni pomembna. 

31 

 

76 

5 

 

12 

1 

 

2 

2 

 

5 

2 

 

5 

41 

 

100 

13)  V Kurikulumu za vrtce je dovolj 

ciljev, s katerimi si lahko 

pomagamo pri načrtovanju 

dejavnosti v zvezi s pismenostjo 

otrok. 

1 

 

2 

9 

 

22 

16 

 

39 

 

 

4 

 

10 

11 

 

27 

41 

 

100 

14)  Pomembno je, da razvijamo 

pismenost tudi v prvem starostnem 

obdobju in ne le drugem.  

1 

 

2 

2 

 

5 

6 

 

15 

22 

 

54 

10 

 

24 

41 

 

100 

15)  Slovenci smo pismen narod. 1 

 

2 

2 

 

5 

7 

 

17 

22 

 

54 

9 

 

22 

41 

 

100 
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Preglednica 8: Stališča strokovnih delavcev o zapisanih trditvah 

 Od vseh strokovnih delavcev, ki so sodelovali pri reševanju anketnega vprašalnika, je na sedmo 

vprašanje od 58 udeležencev, odgovorilo 41. Pri prvem vprašanju se s trditvijo popolnoma ni 

strinjalo 34 strokovnih delavcev (83 % celote), 1 strokovni delavec se ni strinjal (2 odstotka 

celote), 6 strokovnih delavcev pa se je popolnoma strinjalo (15 % celote). Z drugo trditvijo se 

je popolnoma strinjalo 34 strokovnih delavcev (83 % celote), 6 strokovnih delavcev se je s 

trditvijo strinjalo (15 % celote), 1 strokovni delavec se s trditvijo popolnoma ni strinjal (2 

odstotka celote). S tretjo trditvijo se je popolnoma strinjalo 30 strokovnih delavcev (73 % 

celote), 7 strokovnih delavcev se je strinjalo (17 % celote), 4 strokovni delavci pa se niso mogli 

odločiti (10 % celote). S četrto trditvijo se je popolnoma strinjalo 31 strokovnih delavcev (76 

% celote), 9 strokovnih delavcev se je strinjalo (22 % celote), 1 strokovni delavec pa se ni mogel 

odločiti (2 odstotka celote). S peto trditvijo se je popolnoma strinjalo 20 strokovnih delavcev 

(49 % celote), 10 strokovnih delavcev se je s trditvijo strinjalo (24 % celote), 4 strokovni delavci 

se niso mogli odločiti (10 % celote), 5 strokovnih delavcev se s trditvijo ni strinjalo (10 % 

celote), 2 strokovna delavca pa se s trditvijo popolnoma nista strinjala (5 % celote). S šesto 

trditvijo se je popolnoma strinjalo 31 strokovnih delavcev (76 % celote), 7 strokovnih delavcev 

se je strinjalo (17 % celote), 1 strokovni delavec se ni mogel odločiti (2 odstotka celote), 2 

strokovna delavca pa se popolnoma nista strinjala s trditvijo (5 % celote). S sedmo trditvijo se 

je popolnoma strinjalo 27 strokovnih delavcev (66 % celote), 13 strokovnih delavcev se je 

strinjalo (32 % celote), 1 strokovni delavec pa se popolnoma ni strinjal s trditvijo (2 odstotka 

celote). Z osmo trditvijo se je popolnoma strinjalo 36 strokovnih delavcev (88 % celote), 4 

strokovni delavci so se strinjali (10 % celote), 1 strokovni delavec pa se ni mogel odločiti (2 

odstotka celote). Z deveto trditvijo se popolnoma ni strinjalo 20 strokovnih delavcev (49 % 

celote), 10 se jih ni strinjalo (24 % celote), 9 strokovnih delavcev se ni moglo odločiti (22 % 

celote), 2 strokovna delavca pa sta se popolnoma strinjala (5 % celote). Z deseto trditvijo se 

popolnoma nista strinjala 2 strokovna delavca (5 % celote), 3 strokovni delavci se niso strinjali 

(7 % celote), 10 strokovnih delavcev se ni moglo odločiti (24 % celote), 20 strokovnih delavcev 

se je strinjalo (49 % celote), 6 strokovnih delavcev pa se je popolnoma strinjala (15 % celote). 

Z enajsto trditvijo se je popolnoma strinjalo 25 strokovnih delavcev (61 % celote), 15 

strokovnih delavcev se je strinjalo (37 % celote), 1 strokovni delavec pa se popolnoma ni strinjal 

(2 odstotka celote). Z dvanajsto trditvijo se popolnoma ni strinjalo 31 strokovnih delavcev (76 

% celote), 5 se jih ni strinjalo (12 % celote), 1 strokovni delavec se ni mogel odločiti (2 odstotka 
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celote), 2 strokovna delavca pa sta se strinjala (5 % celote), 2 strokovna delavca sta se 

popolnoma strinjala (5 % celote). S trinajsto trditvijo se je popolnoma strinjalo 11 strokovnih 

delavcev (27 % celote), 4 strokovni delavci so se strinjali (10 % celote), 16 strokovnih delavcev 

se ni moglo odločiti (16 % celote), 9 strokovnih delavcev se ni strinjalo, 1 strokovni delavec pa 

se popolnoma ni strinjal (5 % celote). S štirinajsto trditvijo se je popolnoma strinjalo 10 

strokovnih delavcev (24 % celote), 22 se jih je strinjalo (54 % celote), 6 strokovnih delavcev se 

ni moglo odločiti (15 % celote), 2 strokovna delavca se nista strinjala (5 % celote), 1 strokovni 

delavec pa se popolnoma ni strinjal. S petnajsto trditvijo se je popolnoma strinjalo 9 strokovnih 

delavcev (22 % celote), 22 strokovnih delavcev se je strinjalo (54 % celote), 7 strokovnih 

delavcev se ni moglo odločiti (17 % celote), 2 strokovna delavca se nista strinjala (5 % celote), 

1 strokovni delavec pa se popolnoma ni strinjal (2 odstotka celote). Odgovori strokovnih 

delavcev na postavljene trditve me niso presenetili. Odgovori so bili pričakovani, a še vedno pa 

so me odgovori pri nekaterih trditvah rahlo presenetili. Pri prvi trditvi je 6 strokovnih delavcev 

odgovorilo, da se popolnoma strinjajo s tem, da pismenosti ni potrebno razvijati pri predšolskih 

otrocih. Vendar nujno je, da otroke že v predšolskem obdobju srečamo s pismenostjo in 

različnimi dejavnostmi pismenosti. S pismenostjo se otrok ne srečuje le v vrtcu, temveč tudi 

doma. Preproste dejavnosti, ki jih vzgojitelj pripravi za otroke, ali pa dejavnosti, ki potekajo 

popolnoma spontano v sklopu dnevne rutine spodbujajo razvoj različnih pismenosti pri otrocih 

(Grginič, 2007). Pozitivno so me presenetili odgovori pri deseti trditvi, ki govori o tem, da 

pismenosti pripisujemo premajhen pomen. Izjemno dobro se mi zdi, da se je s trditvijo strinjalo 

22 strokovnih delavcev, popolnoma pa se je s trditvijo strinjalo 6 strokovnih delavcev. Menim, 

da to prikazuje dejansko sliko, ki jo imamo Slovenci o sebi in svojem znanju na področju jezika. 

Strokovni delavci namreč poznajo več kot le eno vrsto pismenosti in se zavedajo, da vsi nimajo 

dobro razvitih vseh vrst. Dobro je, da se vzgojitelji večinoma strinjajo, da je otroke treba 

seznanjati z različnimi tiskanimi in tudi virtualnimi viri. Dejavnosti branja in pripovedovanja 

naj bi v otroku spodbudile željo in interes po učenju, ker bo otrok na tak način aktivno vključen 

v dejavnosti (Marjanovič Umek, Fekonja, 2019). Zavedati se moramo tudi tega, da mora biti 

otrok sposoben sprejemati informacije iz medijev in jih razumeti, kar otrok zmore le z dobro 

razvitimi miselnimi strukturami (Peštaj, 2010).  

Izredno spodbudno je tudi mnenje vzgojiteljev, da se morajo strokovni delavci strokovno 

izpopolnjevati z udeleževanjem različnih izobraževanj in branjem različne literature, kar kaže 

na to, da so strokovni delavci motivirani in pripravljeni za vseživljenjsko izpopolnjevanje 

svojega znanja. Strokovni delavci na ta način svoje dosedanje znanje in izkušnje nadgrajujejo 
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z novo pridobljenim znanjem in izkušnjami ter na ta način na novo oblikujejo svoja spoznanja 

in mišljenje. Prav tak način razmišljanja vodi k stalnemu profesionalnemu izobraževanju 

strokovnih delavcev, ki nam zagotavlja to, da njihovo delo poteka s posebno dinamiko, s 

posebnimi oblikami in metodami dela, ki od vzgojitelja zahtevajo veliko mero kritičnega 

mišljenja in ustvarjalnosti (Devjak, Berčnik, 2018). 

 

9 PREGLED DOSEŽENIH CILJEV IN ODGOVORI NA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

 

Pred začetkom raziskovanja sem si postavila cilje in raziskovalna vprašanja. V svojem 

diplomskem delu sem izpolnila enega od zastavljenih ciljev, dva pa delno izpolnila.  

Prvi cilj, ki sem si ga postavila, je bil ugotoviti, katere vrste pismenosti poznajo vzgojitelji in 

kakšno vrednost pripisujejo pismenosti.  

Drugi cilji, ki sem si ga zastavila, je bil ugotoviti raven pismenosti vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojitelja.  

Tretji cilj pa je bil ugotoviti, kakšne so ključne razlike med pismenostjo vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojitelja.  

S pomočjo anketnega vprašalnika sem dosegla prvi cilj, in sicer sem ugotovila, da strokovni 

delavci poznajo različne vrste pismenosti, kot so: matematična, bralna, naravoslovna, medijska 

in druge. Svojo pismenost razvijajo z branjem različne literature, različnimi izobraževanji in 

podobnim delom in ji na ta način pripisujejo pomen. Vsi strokovni delavci so dobro opredelili 

pojem pismenosti in ji pripisujejo velik pomen, zavedajo pa se tudi tega, da jo je potrebno 

razvijati pri predšolskih otrocih. Z drugim ciljem, ki sem si ga zastavila pred začetkom 

raziskovanja, sem želela ugotoviti predvsem razlike v pogostosti razvijanja pismenosti med 

vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja ter stopnji izobrazbe, predvsem pa me je zanimalo mnenje 

strokovnih delavcev ali se raven pismenosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja razlikuje. 

Strokovnim delavcem sem postavila izziv, napisati vabilo za roditeljski sestanek, ki so ga vsi 

strokovni delavci zapisali zelo dobro in ustrezno. Ugotovila sem, da kar 49 % anketiranih meni, 

da se pojavljajo razlike v ravni pismenosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja in tako 

izvedela, da so si mnenja o ravni pismenosti strokovnih delavcev nasprotujoča, a to še ne 

pomeni, da je to resnično, saj je to pokazalo le uspešnost reševanja zastavljene naloge. 

Ugotovila sem, da se raven pismenosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja ne razlikuje, saj 
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so vsi uspešno odgovarjali na vprašanja, zapisali so zanimive in kompleksne dejavnosti, s 

katerimi razvijajo pismenosti pri otrocih v vrtcu, se oboji zavedajo pomena razvijanja svoje 

pismenosti in to tudi počnejo z udeleževanjem različnih izobraževanj, branjem strokovne 

literature in podobno. Tretji cilj je bilo težko doseči, a sem to vseeno poskušala. Tako vzgojitelji 

v vrtcu kot vzgojitelji v prvem razredu osnovne šole se pogosto izobražujejo za dvig svoje 

pismenosti, jo razvijajo z branjem knjig, različnimi izobraževanji. Tako vzgojitelji kot 

pomočniki vzgojitelja so ustrezno opredelili pismenost, našteli raznolike dejavnosti, s katerimi 

razvijajo pismenost, in tudi različne vrste pismenosti. Na podlagi prejetih odgovorov ne morem 

trditi, da se v ravni pismenosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja pojavljajo razlike. 

Menim, da so vsi strokovni delavci danes izobraženi do te mere, da so se sposobni soočati z 

vsakodnevnimi izzivi pismenosti in jih tudi ustrezno reševati.  

Pred začetkom pisanja diplomskega dela sem si postavila tudi štiri raziskovalna vprašanja. Na 

prvo raziskovalno vprašanje sem odgovorila s pomočjo šestega, sedmega vprašanja in delno 

tudi z nekaterimi trditvami pri dvanajstem vprašanju. Tako vzgojitelji kot pomočniki vzgojitelja 

razvijajo svojo pismenost. Najpogosteje jo razvijajo z udeleževanjem različnih izobraževanj, 

branjem strokovne in tudi druge literature ter uporabo različnih medijev. Razvijajo jo različno 

pogosto, najpogosteje pa jo strokovni delavci razvijajo vsakodnevno. Na ta način sem 

odgovorila na prvo raziskovalno vprašanje. Odgovore na drugo raziskovalno vprašanje sem 

iskala s pomočjo prvega, drugega, petega, osmega, desetega in delno tudi dvanajstega 

vprašanja. Ugotovila sem, da vsi strokovni delavci menijo, da so pismeni in poznajo vsaj dve 

različni vrsti pismenosti. Večina jih meni, da se pojavljajo razlike v ravni pismenosti med 

vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja, znajo dobro opredeliti pojem pismenost, znajo zapisati 

vabilo z vsemi ustreznimi podatki in slovnično ustrezno ter se zavedajo pomena, ki ga ima 

pismenost že v vrtcu, in pomena, ki ga ima pismenost za Slovence. Na podlagi pridobljenih 

odgovorov ne morem sklepati, da bi se pojavljale razlike v ravni pismenosti vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojitelja. Na tretje raziskovalno vprašanje sem poskušala odgovoriti s pomočjo 

drugega, tretjega, četrtega, šestega, sedmega, osmega, devetega, desetega, enajstega in delno 

tudi dvanajstega vprašanja. Pri odgovorih vzgojiteljev v vrtcu in vzgojiteljev v prvem razredu 

osnovne šole se niso pojavile pomembne razlike ali nasprotja. Oboji dobro poznavajo pomen 

pismenosti, različne vrste pismenosti, uporabljajo zanimive in raznolike dejavnosti za 

razvijanje le teh, znajo svojo pismenost tudi ustrezno uporabljati … Na tretje raziskovalno 

vprašanje sem na ta način odgovorila. Odgovore na četrto raziskovalno vprašanje sem iskala s 

pomočjo tretjega, četrtega in devetega vprašanja. Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja pri 
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otrocih v vrtcu razvijajo različne vrste pismenosti: bralno, matematično, kulturno, glasbeno, 

medijsko in druge. Pri izvajanju dejavnosti s področja različnih pismenosti so zelo inovativni 

in upoštevajo starost otrok ter pri izvajanju uporabljajo različne metode dela in tudi pristope. Z 

odgovori sem prejela dovolj informacij, s katerimi sem odgovorila tudi na četrto raziskovalno 

vprašanje. 

 

10 SKLEPNE UGOTOVITVE  

 

V diplomskem delu me je zanimalo predvsem, kakšen je pogled strokovnih delavcev, ki delajo 

v vrtcu in šoli, na pismenost, kakšna je njihova raven pismenosti, katere vrste pismenosti 

poznajo, s kakšnimi izzivi na področju pismenosti se srečujejo pri vsakodnevnem delu, kako 

pogosto in na kakšen način jo razvijajo, kako znajo svoje znanje tudi praktično uporabiti, katere 

dejavnosti uporabljajo pri svojem delu za spodbujanje razvoja pismenosti otrok. 

Z anketnim vprašalnikom sem strokovne delavce o tematiki podrobneje izprašala in dobila 

zanimive odgovore. Ugotovila sem, da anketirani strokovni delavci menijo, da so pismeni, a 

skoraj polovica jih meni, da se pismenost med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja razlikuje. 

Anketirani strokovni delavci svojo pismenost zelo pogosto razvijajo, večina vsakodnevno, z 

udeleževanjem različnih izobraževanj, branjem literature ter uporabo različne tehnologije in 

medijev. Dobro poznajo tudi različne vrste pismenosti in za večino teh menijo, da jih je 

potrebno razvijati že v predšolskem obdobju. Pri otrocih v vrtcu in šoli različne vrste pismenosti 

izvajajo z izredno zanimivimi dejavnostmi, ki so povezane tudi s Kurikulumom za vrtce. Večina 

dejavnosti, ki so jih anketirani strokovni delavci našteli in na kratko opisali, je zelo 

kompleksnih, kar omogoča, da pri otroku spodbujajo razvoj več pismenosti naenkrat. Zanimiv 

podatek je, da skoraj polovica anketiranih strokovnih delavcev meni, da se med vzgojitelji in 

pomočniki vzgojitelja pojavljajo razlike v ravni pismenosti. Anketirani strokovni delavci 

poznajo pomen pismenosti in znajo pojem pismenosti tudi dobro razložiti, večina jo opiše kot 

sposobnost branja in pisanja. Znanje s področja pismenosti znajo tudi uporabiti, zato zapis 

vabila nikomur ne povzroča težav. Prav vsi pa se srečujejo z izzivi s področja pismenosti. Zelo 

dobro se mi zdi, da večina skoraj v rutini opazi izziv, ki jim ga ponuja pismenost, le dobro ga 

je potrebno prepoznati in s pomočjo pismenosti tudi rešiti. Večina anketiranih strokovnih 

delavcev meni, da je potrebno razvijati pismenost pri predšolskih otrocih, da imajo pomembno 

vlogo v razvoju pismenosti otrok, da je z otroki potrebno veliko brati in se z njimi pogovarjati 
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o prebranem, na sprehodu opazovati različne prometne znake in napise ter se o njih z otroki 

pogovarjati, uporabljati različne pristope dela in zanimive dejavnosti, ki bodo pritegnile 

pozornost otrok, otroke seznanjati z različnimi vrstami tiskanimi in tudi virtualnimi viri in to, 

da spodbujajo razvoj pismenosti otrok že v prvem starostnem obdobju ne le drugem. Anketirani 

strokovni delavci so skoraj soglasni tudi v tem, da raven pismenosti vzgojitelja vpliva na 

pripravo in izvedbo dejavnosti, ki jih strokovni delavec izvaja za razvijanje pismenosti otrok, 

da se morata tako vzgojitelj kot pomočnik vzgojitelja izobraževati na področju pismenosti z 

branjem različne literature in z udeleževanjem različnih izobraževanj in da sta vzgojitelj in 

pomočnik vzgojitelja enako pismena. Anketiranci menijo, da pismenosti pripisujemo 

premajhen pomen, da morata biti za ustrezen razvoj pismenosti povezana tako vzgoja in delo v 

vrtcu kot tudi doma v okviru družinske pismenosti. Precej neodločni so bili anketiranci pri 

trditvi o tem, da Kurikulum za vrtce vsebuje dovolj ciljev, s katerimi si lahko pomagamo pri 

načrtovanju različnih dejavnosti v povezavi s pismenostjo. Večina anketiranih strokovnih 

delavcev pa meni, da smo Slovenci pismen narod.  

Z raziskovanjem in analiziranjem anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da anketirani strokovni 

delavci pojem pismenosti in vse njene dimenzije dobro poznajo. Vedo, da mora za ustrezen 

razvoj pismenosti otrok biti prisotna tudi pismenost v družini, saj so starši otrokom največji 

zgled. Zavedajo se svoje vloge pri razvijanju pismenosti otrok, a tudi dejstva, da njihova 

spodbuda ne bo dovolj. Želijo si, da bi otrokom približali pismenost z aktivnimi in inovativnimi 

dejavnostmi, ki so lahko pogosto tudi nenačrtovane in izhajajo iz interesa otrok. Zelo dobro se 

mi zdi, da anketirani vzgojitelji dobro poznajo različne vrste pismenosti in jih znajo pri svojem 

delu tudi uporabljati. Čeprav menijo, da o pismenosti vedo veliko, pa jo še vseeno razvijajo. 

Menim, da v svoje delo dobro vključujejo tudi starše, z njimi sodelujejo in vzajemno prispevajo 

k pismenosti otrok. S pomočjo anketnega vprašalnika sem realizirala enega od ciljev, dva pa le 

delno. Prav tako sem od štirih hipotez, ki sem si jih postavila pred začetkom raziskovanja, tri 

potrdila in eno ovrgla. Odgovori, ki sem jih prejela, so bili pričakovani. Večina odgovorov na 

odprta vprašanja je bilo zelo zanimivih in precej podrobnih. Iz analiziranja je bilo možno 

razbrati, da so se nekateri strokovni delavci izpolnjevanju res posvetili, drugi pa malce manj. 

Čeprav je bil anketni vprašalnik precej obsežen in je bilo odprtih vprašanj veliko, sem 

zadovoljna s številom anketnih vprašalnikov, ki so bili rešeni v celoti. Več popolnoma rešenih 

anketnih vprašalnikov bi dobila, če bi postavila več zaprtih vprašanj, a se mi zdi, da je zaradi 

tematike diplomskega dela ustrezno izbranih tudi toliko odprtih vprašanj, saj sem na ta način 

lahko prejela več različnih odgovorov in nekateri izmed njih so bili zares zanimivi. Anketni 
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vprašalnik je imel tudi majhno »past«, ki pa jo je uspešno rešilo le malo število anketiranih 

strokovnih delavcev. Z ugotovitvami in celotnim raziskovanjem in pisanjem diplomskega dela 

sem zadovoljna, saj sem razširila svoje obzorje in se še bolj posvetila pismenosti, za katero se 

mi zdi, da je še vedno premalo cenjena in neopažena sposobnost. Pismenost vzgojiteljev bi 

lahko bila boljša, a se mi zdi, da se večina vzgojiteljev zaveda pomena, ki ga ima pismenost v 

našem življenju. Dobro bi bilo, da bi tudi vodstvo vrtca ozaveščalo strokovne delavce s pomočjo 

različnih organiziranih predavanj in delavnic. Menim, da je to tema, ki je vseskozi aktualna in 

bi ji nekaj več pozornosti lahko namenili tudi mediji, ki imajo danes velik vpliv na vedenje in 

mišljenje ljudi. V nadaljevanju bi lahko temo pismenosti raziskovali tako, da bi vzgojitelje 

opazovali pri delu in ugotovili, na kakšen način vzgojitelji otrokom posredujejo svoje znanje o 

pismenosti. Vzgojiteljem bi prav tako lahko pripravili praktične preizkuse znanja, s katerimi bi 

natančno preverili njihove spretnosti in znanja na določenih področjih.  

Zdi pa se mi zelo pomembno, da bi z raziskavami lahko dokazali, da imajo tako vzgojitelji kot 

pomočniki vzgojitelja znanje s področja pismenosti.  
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12 PRILOGE 

 

13. 1 Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani! 

 

Sem Ana Možek, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pod 

mentorstvom doc. dr. Darije Skubic pripravljam diplomsko delo z naslovom Pismenost 

vzgojitelja in pomočnikov vzgojitelja v vrtcu. V svojem diplomskem delu bi rada ugotovila, 

kako pismeni so strokovni delavci, kako pomembna je zanje pismenost, kako razvijajo svojo 

pismenost … Vljudno Vas vabim, da izpolnite anketni vprašalnik in mi s tem pomagate pri 

pisanju diplomskega dela. Vsi podatki, zbrani v anketnem vprašalniku, bodo uporabljeni v 

študijske namene.  

 

Spol (podčrtajte): 

MOŠKI                       ŽENSKI  

 

Starost (obkrožite): 

– Manj kot 20 let 

– 20–25 let  

– 26–30 let 

– 31–40 let 

– 41–50 let 

– Nad 50 let 

 

 

Stopnja izobrazbe (obkrožite): 

– Srednješolska izobrazba 

– Višješolska izobrazba 

– Visokošolska izobrazba  

– Univerzitetna izobrazba 
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– Doktorat znanosti 

Delovna doba (podčrtajte): 

– Manj kot 5 let 

– 5–10 let 

– 11–15 let  

– 16–20 let 

– 21–25 let 

– 26–30 let 

– 31–35 let  

– 36–40 let  

 

Delovno mesto, ki ga zasedate: (podčrtajte) 

         

POMOČNIK VZGOJITELJA                                       VZGOJITELJ 

 

Vzgojno-izobraževalna ustanova, v kateri sem zaposlen/a je (obkrožite): 

 

– Javni vrtec 

– Zasebni vrtec 

– Osnovna šola 

– Vrtec z elementi montessori ali programom montessori 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

1) Ali menite, da ste pismeni? (obkrožite) 

 

DA                             NE 
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2) Naštejte vrste pismenosti, ki jih poznate. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

3) Katere vrste pismenosti je pomembno razvijati že pri otrocih v vrtcu? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

4) Naštejte in na kratko opišite 3 primere dejavnosti, s katerimi razvijate določeno 

pismenost pri otrocih v vrtcu/šoli.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

5) Ali menite, da se pojavljajo razlike v ravni pismenosti vzgojitelja in pomočnika 

vzgojitelja (obkrožite)? 

DA                                          NE 

 

 

6)  Na kakšen način razvijate svojo pismenost? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

7)  Kako pogosto se udeležujete izobraževanj oziroma berete knjige in podobno v namen 

razvijanja svoje pismenosti? 

– Vsakodnevno. 

– Enkrat tedensko. 
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– Enkrat mesečno. 

– Nekajkrat letno. 

– Enkrat na leto. 

– Nikoli. 

 

8)  Kako bi opredelili pismenost? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

9) Na kakšen način v vrtcu/šoli skoraj vsakodnevno uporabljate matematično pismenost? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

10)  Napišite vabilo za roditeljski sestanek, ki bo vseboval vse potrebne podatke (čas, kraj, 

dnevni red).  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11)  Pri katerih dejavnostih v vrtcu/šoli se najpogosteje srečujete z izzivi pismenosti? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 

 

12)  Ustrezno obkrožite eno od številk pri vsaki trditvi.  

1 Se ne 

strinjam. 

2 Delno se 

ne strinjam. 

3 Ne morem se odločiti.  4 Se strinjam. 5 Popolnoma se 

strinjam.  
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16) Pismenosti ni potrebno razvijati pri   

predšolskih otrocih.  

1 2 3 4 5 

17) Vzgojitelj je pomemben pri razvoju 

pismenosti otroka.  

1 2 3 4 5 

18) Otrokom je potrebno veliko brati in se z 

njimi pogovarjati o prebranem. 

1 2 3 4 5 

19) Pismenost vzgojitelja vpliva na to, 

kakšne dejavnosti v zvezi z razvijanjem 

pismenosti pripravlja otrokom. 

1 2 3 4 5 

 

20) Na sprehodu je potrebno z otroki 

opazovati napise na trgovinah, 

avtomobilih, tablah ... 

1 2 3 4 5 

21) Svojo pismenost bi moral vzgojitelj in 

pomočnik vzgojitelja razvijati. 

1 2 3 4 5 

22) Pomembno je, da vzgojitelj in 

pomočnik vzgojitelja svojo pismenost 

razvijata z udeleževanjem različnih 

predavanj in branjem literature na to 

temo. 

1 2 3 4 5 

23) Pri razvijanju pismenosti otrok je 

potrebno uporabljati različne, zanimive 

in aktivne pristope dela in raznolike 

dejavnosti.  

1 2 3 4 5 

24) Vzgojitelj predšolskih otrok je bolj 

pismen od pomočnika vzgojitelja 

predšolskih otrok.  

1 2 3 4 5 

25)  Pismenosti pripisujemo premajhen 

pomen.  

1 2 3 4 5 

26)  Seznanjanje otrok z različnimi 

tiskanimi in virtualnimi viri je nujno 

potrebno (knjige, časopisi, cestnimi 

znaki, risankami …). 

1 2 3 4 5 
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27)  Vrtec v zadostni meri spodbuja razvoj 

pismenosti otrok, zato družinska 

pismenost ni pomembna. 

1 2 3 4 5 

28)  V Kurikulumu za vrtce je dovolj ciljev, 

s katerimi si lahko pomagamo pri 

načrtovanju dejavnosti v zvezi s 

pismenostjo otrok. 

1 2 3 4 5 

29)  Pomembno je, da razvijamo pismenost 

tudi v prvem starostnem obdobju in ne 

le drugem.  

1 2 3 4 5 

30)  Slovenci smo pismen narod.  1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 


