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POVZETEK  

Namen diplomskega dela je analizirati in ugotoviti značilnosti praktičnega pedagoškega 

usposabljanja študentov predšolske vzgoje pri predmetu tehnična vzgoja v vrtcu. 

Pri praktičnem usposabljanju študentje spoznavajo delovno okolje, praktično delo in 

organizacijo dela. Razvijajo svoje spretnosti in usvajajo znanja, ki osmislijo njihovo 

izobraževanje in poglobijo zaupanje v kompetence, ki so potrebne za opravljanje poklica 

vzgojitelj predšolskih otrok. 

V uvodnem delu so predstavljeni opredelitev področja, namen, cilji, raziskovalna 

vprašanja in metodologija dela. Osrednji del se nanaša na tehnično vzgojo v predšolskem 

obdobju in umeščenost ciljev v kurikulum. Predstavimo pomen praktičnega pedagoškega 

usposabljanja, kompetence vzgojitelja ter metode in oblike dela, ki se uporabljajo pri 

pedagoškem delu, in predmet tehnična vzgoja. 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili 

študentje, ki so hospitirali nastope pri tehnični vzgoji. Iz podanih odgovorov smo prišli 

do ugotovitve, da je odnos študentov in metodičen potek dejavnosti na danih hospitacijah 

nadpovprečen. Študentje otroke spodbujajo k razmišljanju, ugotavljajo predznanje otrok 

in temu prilagodijo pedagoško delo. Motivirajo otroke, odzivajo se na pobude otrok, 

pedagoški proces vodijo sistematično in komunicirajo z vsemi otroki. V raziskavi smo 

zaznali statistično pomembne razlike v odnosu študentov do otrok glede na starostne 

skupine. Boljši odnos študentov do otrok je bil v starostnih skupinah 4–5 in 5–6 let kot v 

starostni skupini 3–4 let. Študentje so pri načrtovanju dejavnosti največkrat uporabili 

frontalno obliko dela, skupinsko obliko dela in individualno obliko dela. Metoda 

praktičnega dela je bila v povprečju najbolj pogosto uporabljena. Iz podanih odgovorov 

smo prišli do ugotovitve, da so sposobnosti študentov močno nadpovprečne, ko gre za 

vodenje dejavnosti, saj je vodenje smiselno in otrokom razumljivo. Izvedene dejavnosti 

je pohvalilo 91 % študentov. Pohvalili so doživetost nastopanja, dobro pripravljeno 

pripravo in izvedeno dejavnost, sodelovanje med študenti, upoštevanje želja in idej otrok, 

spodbujanje samostojnosti in veliko mero ustvarjalnosti študentov. 
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Praktično usposabljanje in naučena teorija sta osnovni sestavini pedagoškega procesa in 

osnova za pridobivanje ustreznih kompetenc bodočih vzgojiteljev. 

Ključe besede: tehnična vzgoja, praktično usposabljanje, kompetence vzgojitelja, 

metode in oblike dela 
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Characteristics of Practical Training of Preschool 

Education Students in Preschool Technical 

Education 

SUMMARY 

The aim of this thesis is to analyse and determine the characteristics of practical training 

of prospective educators in technical education. 

During the practical training/internship, students learn about the work environment, 

practical work, and work organisation. They also develop skills and acquire knowledge 

that give deeper meaning to their education and begin to have confidence in their 

competencies required to work as preschool teachers. 

The introduction presents the scope, aim, objectives, research questions, and 

methodology. The main body addresses technical education in the preschool years and 

the role of specific objectives in the curriculum. It also presents the importance of 

practical training, the competencies of preschool teachers, and the teaching methods used 

in the work of preschool teachers and in technical education. 

In the empirical section, we present the results of a survey filled out by students who 

participated as job shaders in technical education classes. Based on the responses 

received, we were able to determine that student perceptions and the methodical flow of 

activities in these classes are above average. The students encourage the children to think, 

identify their prior knowledge, and adjust their work accordingly. They motivate the 

children, respond to their requests, systematically guide the educational process, and 

communicate with all children. In the research, statistically significant differences were 

found in the students' relationship with the children in relation to the age of the children. 

Students built better relationships with children ages 4-5 and 5-6 than with children ages 

3-4. In planning their work, students most often used the frontal teaching method, group 

work, and individual work. On average, the most frequently used method was hands-on 

work. Based on the responses received, we found that students' skills were above average 
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when it came to leading an activity, as they did so in a way that was meaningful and 

understandable to children. 91% of the students were satisfied with the way the activities 

were conducted. They particularly praised the liveliness of the performances, the good 

preparation and execution of the activities, the cooperation between the students, their 

efforts to take into account the children's wishes and ideas, and to encourage their 

independence as well as their great creativity.  

The practical training and the acquired theoretical knowledge are two fundamental 

components of the educational process and a basis for the acquisition of appropriate 

competences by future preschool teachers. 

Keywords: technical education, practical training, competencies of preschool teachers, 

teaching methods and forms.
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1 UVOD 

Rosić (2009, v Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016) izpostavi, da nenehne spremembe 

v znanosti, tehnologiji, kulturi, gospodarstvu in politiki s seboj prinašajo spremembe na 

področju vzgoje in izobraževanja ter ob tem zahtevajo, da se preveri in oblikuje nove 

cilje, vsebine, programe, strategije, metode in oblike dela. Izvajanje le-teh mora voditi k 

dvigu kakovosti v vzgojno-izobraževalnih programih. 

 Opredelitev področja in opis problema 

V predšolskem obdobju otroci na področju tehnike in tehnologije razvijajo spretnosti, 

pridobivajo delovne navade in znanja. Različna preizkušanja, meritve, igranje vlog, 

tekmovanja, srečanja itd. jim predstavljajo nove problemske situacije. Spodbujajo jih v 

ustvarjalnosti, da iščejo nove tehnične, tehnološke, organizacijske in estetske izboljšave 

(Papotnik, 1989). Otrok opazuje, posnema, se pogovarja, konstruira, gradi, izdeluje, 

preiskuje, demontira, razstavlja in izbira. Vsa ta spoznanja si pridobiva pri spontani igri 

ter v toku dejavnosti, ki jih vzgojitelj v procesu pripravi (Papotnik, 1993). 

Cilji s področja tehnike in tehnologije v Kurikulumu za vrtce niso posebej opredeljeni in 

tehnične vzgoje se ne obravnava kot druga vzgojna področja (Papotnik, 1989). Tehniko 

in tehnologijo moramo poiskati med drugimi področji v Kurikulumu, ki so: gibanje, jezik, 

umetnost, družba, narava in matematika. 

V zadnjih desetih letih je vedno večja potreba po visoki strokovni usposobljenosti 

vzgojiteljev. Od njih se pričakuje strokovno kompetentnost, ki jo pridobijo s kakovostnim 

izobraževanjem, ki temelji na teoriji in praksi. Vzgojitelj je organizator in izvajalec 

vzgojno-izobraževalnega procesa, pozna didaktiko, pedagogiko in metodiko, v katerih so 

zajeta spoznanja o spretnostih vzgoje in izobraževanja (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 

2016). 

Vzgojitelji pri načrtovanju in izvajanju pedagoškega dela v vrtcu uporabljajo različne 

oblike in metode dela. Metode dela so sestavina ciljev, saj nam kažejo načine dela, ki nam 

pomagajo pri uspešnem posredovanju znanj in spoznanj; oblike dela pa so sestavni deli 
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metod in so didaktično strukturirane, saj urejajo razmerje med vlogami vzgojitelja in 

otrok (Blažič idr., 2003). 

Pri vsakodnevnem načrtovanju dejavnosti se vzgojitelji odločajo, katere cilje bodo izbrali, 

katere dejavnosti bodo vključili, kako bodo uredili igralnico, kakšen material in sredstva 

bodo ponudili otrokom na razpolago, katere metode in oblike dela bodo vključili pri 

svojem delu. S pomočjo svojih vprašanj, spodbud, problemskih situacij in miselnih 

izzivov spodbujajo učenje otrok, opazujejo in spremljajo, kakšne spretnosti in znanje 

otroci že imajo, česa so se še zmožni naučiti, kakšni so njihovi interesi, kakšne učne stile 

imajo, kako bodo opazovali in zapisovali otrokov razvoj, kako bodo svoje videnje 

otrokovega napredka predstavili staršem. Vzgojiteljeve kompetence so v tesni povezavi 

z njegovimi vrednotami, stališči, pričakovanji in samopodobo (Zore, 2014). 

Praktično pedagoško usposabljanje lahko gledamo kot izkustveno učenje. Povezava med 

teoretičnim in praktičnim delom nam omogoča učinkovitejše delo. Z vključenostjo 

študentov v vzgojno-izobraževalno delo jim je z neposredno dejavnostjo omogočeno 

preverjanje in povezovanje teoretičnih spoznanj, do katerih so prišli v času študija 

(Kukanja Gabrijelčič, 2016). Temeljni vidiki praktičnega pedagoškega usposabljanja so 

organizacijski, vsebinski in procesni. Vzgojitelji najprej zbirajo podatke s hospitacijami, 

ocenjevalnimi obrazci, svojimi vprašanji in s problemi; pridobljene podatke analizirajo in 

razlagajo; določijo si cilje nadaljnjega strokovnega razvoja; načrtujejo pot za doseganje 

želenega cilja in cel proces ovrednotijo (Bizjak, 2004, v Kukanja Gabrijelčič, 2016). 

Kukanja Gabrijelčič (2016) pravi, da je praktično pedagoško usposabljanje pomemben in 

obvezen element študija predšolske vzgoje. Temelji na sodobnih zasnovah izobraževanja 

vzgojiteljev; profesionalni razvoj in učenje študentov se odvijata kot reševanje praktičnih 

problemov poučevanja v specifičnih situacijah, refleksija, analiza in vrednotenje situacij 

in problemov. Pedagoška praksa ima v izobraževanju bodočih pedagoških delavcev 

temeljno vlogo, saj pomeni povezavo med teoretičnim in praktičnim delom, med znanjem 

in konkretno izkušnjo. Študentu omogoča postopno, strokovno uvajanje v delo in ga 

usposablja za bodoči poklic. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del je 

razdeljen na dva dela. V prvem delu se osredotočamo na pomembnost tehnične vzgoje v 
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predšolskem obdobju ter na umeščenost in izpostavitev ciljev v kurikulumu. V drugem 

delu predstavimo pomen praktičnega pedagoškega usposabljanja, kompetence 

vzgojitelja, metode in oblike dela, ki se v vrtcu najpogosteje uporabljajo, ter predmet 

tehnična vzgoja v študijskem programu predšolske vzgoje. V empiričnem delu so 

predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili študentje, ki so hospitirali 

nastope pri tehnični vzgoji. 

Raziskava nas zanima, saj do zdaj še ni bilo izvedene kvantitativne študije po izvajanju 

praktičnega pedagoškega usposabljanja pri tehnični vzgoji v vrtcu. S poznavanjem 

odnosa nastopajočih študentov pri izvajanju dejavnosti bi lahko bistveno pripomogli h 

kakovosti načrtovanja dejavnosti, izvedbe in vrednotenja. Poznavanje metodike tehnične 

vzgoje pa bi nam pomagalo pri izostritvi aktivnega učenja v predšolskem obdobju tudi za 

namen izboljšanja sposobnosti sodelovanja, vodenja kot tudi umetniškega ustvarjanja za 

aktivno udeležbo otrok. 

Povratne informacije študentov, ki hospitirajo nastopajoče, nam bodo v veliko pomoč 

tudi pri oceni splošnega zadovoljstva z dejavnostjo, morebitnimi izboljšavami same 

dejavnosti kot tudi podpora k oceni dejavnosti s strani didaktike in metodike s pedagoške 

fakultete in vzgojiteljev v vrtcu. 

 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

Glavni namen diplomskega dela je ugotoviti značilnosti praktičnega pedagoškega 

usposabljanja študentov v okviru nastopov iz tehnične vzgoje, gledano z vidika študentov, 

ki so izvajali hospitacije. 

V diplomskem delu želimo doseči naslednje cilje (C 1–3): 

C 1: Predstaviti pomen tehnične vzgoje v predšolskem obdobju. 

C 2: Predstaviti vlogo praktičnega pedagoškega usposabljanja pri tehnični vzgoji, 

vključno s kompetencami in spretnostmi vzgojitelja, ter metodiko dela. 

C 3: Analizirati in kritično ovrednotiti značilnosti praktičnega pedagoškega usposabljanja 

študentov predšolske vzgoje pri predmetu tehnična vzgoja v vrtcu. 
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V diplomskem delu bomo poskušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja (RV 

1–11): 

RV 1: Kakšen je bil v povprečju odnos študentov do otrok na hospitacijah v danem 

obdobju? 

RV 2: Ali se je v povprečju odnos študentov do otrok na danih hospitacijah statistično 

značilno razlikoval glede na starost otrok pri dejavnostih, in če se je, kakšne/kje so 

razlike? 

RV 3: Kako dober je bil v povprečju metodični potek dejavnosti na hospitacijah v danem 

obdobju? 

RV 4: Ali se kompetentnost nastopajočih, gledana z vidika metodičnega poteka 

dejavnosti na danih hospitacijah, v povprečju statistično značilno razlikuje glede na 

starost otrok, in če se, kje so razlike? 

RV 5: Katere so prevladujoče oblike dela na hospitacijah v danem obdobju? 

RV 6: Kako pogosto so na danih hospitacijah uporabljene različne metode dela? 

RV 7: Kakšno je bilo sodelovanje med študenti pri izvajanju dejavnosti, gledano z vidika 

hospitirajočih? 

RV 8: Kakšna je bila povprečna stopnja aktivnih strategij učenja in umetniškega 

ustvarjanja, ki zagotavlja dejavno udeležbo otrok pri danih hospitacijah? 

RV 9: Kakšne so sposobnosti nastopajočih študentov za vodene dejavnosti z otroki, 

gledano z vidika hospitirajočih? 

RV 10: Ali obstaja statistično značilna povezava med odnosom študentov do otrok in 

stopnjo aktivnih strategij učenja in umetniškega izražanja pri danih hospitacijah, in če 

obstaja, kakšna je povezava? 
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RV 11: Kakšna je splošna ocena izvedenih dejavnosti, vključujoč pohvale, modifikacije 

in zadovoljstva hospitirajočih z izvedbo dejavnosti? 

 Raziskovalne metode 

Za potrebe raziskovalnega dela bomo uporabili kvalitativno kvantitativni pristop 

empiričnega raziskovanja. 

V diplomskem delu bomo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

• zbiranje in študij ustrezne literature in virov, 

• deskriptivna metoda, 

• metoda dedukcije in indukcije, 

• metoda anket in vprašalnikov, 

• statistična obdelava pridobljenih podatkov s statističnim programskim paketom 

za družboslovje SPSS, 

• analiza, diskusija in vrednotenje rezultatov. 

Vzorec: Zajemal bo najmanj 250 študentov, ki so izvajali hospitacije v študijskih letih 

2017–2020. 

Pripomočki: Anketni vprašalnik za študente predšolske vzgoje. 

Spremenljivke: Odnos študentov do otrok pri izvajanju dejavnosti tehnične vzgoje v 

vrtcu, metodika tehnične vzgoje, sodelovanje študentov pri izvajanju dejavnosti, aktivno 

učenje in umetniško ustvarjanje, vodenje dejavnosti ter zadovoljstvo z nastopom. 

 Pregled vsebine ostalih poglavij 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela in je osredotočeno na 

ugotavljanje značilnosti praktičnega pedagoškega usposabljanja študentov predšolske 

vzgoje v okviru nastopov iz tehnične vzgoje. 
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V drugem poglavju je predstavljena tehnična vzgoja, umeščenost tehnične vzgoje v 

Kurikulum za vrtce, cilji Kurikuluma in pomembnost tehnične vzgoje v predšolskem 

obdobju. 

V tretjem poglavju je predstavljeno praktično pedagoško usposabljanje pri tehnični 

vzgoji, lastnosti in kompetence vzgojitelja predšolskih otrok, metode in oblike dela v 

vrtcu ter predmet tehnična vzgoja v študijskem programu predšolske vzgoje. 

Četrto poglavje zajema empirični del, v katerem so predstavljeni rezultati anketnega 

vprašalnika, ki so ga izpolnili študentje, ki so hospitirali nastope pri tehnični vzgoji. Nato 

sledita še diskusija in zaključek diplomskega dela. 
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2 TEHNIČNA VZGOJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Otrok preko igre in drugih dejavnosti v predšolskem obdobju spoznava svet okoli sebe, v 

katerem se vsakodnevno srečuje s tehniko in njenimi stvaritvami. Ob dejavnostih opazuje, 

prepoznava in posnema tehnične stvaritve iz okolja. V igri z mimiko in glasom posnema 

stroje in vozila, prepoznava jih po obliki in velikosti. Gradi, konstruira in tudi razstavlja. 

Predšolski otrok v svetu tehnike pridobiva prva spoznanja in izkušnje. V družinskem 

krogu je proces pridobivanja izkušenj razmeroma spontan, v okviru predšolske vzgoje pa 

je bolj načrtno usmerjen (Papotnik, 1993). 

 Umeščenost tehnične vzgoje v kurikulumu za vrtce 

Tehnična vzgoja ni sama po sebi svoje področje v Kurikulumu. Kurikulum za vrtce je 

nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem 

in svetovalnim delavcem. Ob rabi strokovne literature in priročnikov omogoča strokovno 

načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu. Tekom pedagoškega dela se 

kurikulum razvija in spreminja, pri tem pa mora upoštevati neposredno odzivanje otrok v 

oddelku, organizacijo življenja v vrtcu in umeščenost vrtca v širše območje (Bahovec idr., 

1999). 

Vzgojitelj predšolskih otrok mora pri načrtovanju dejavnosti upoštevati definirana načela, 

ki so zapisana v Kurikulumu za vrtce. V omenjenem dokumentu najdemo tudi skupna 

načela predšolske vzgoje, kjer vidimo povezanost s tehniko in tehnologijo, in sicer: 

• na otrokovih zmožnostih je potrebno graditi in ga voditi k pridobivanju novih 

doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da se predenj postavlja smiselne probleme in 

otrok se na ta način aktivno uči, omogoči se mu izražanje, doživljanje in močno 

se ga čustveno in socialno angažira (Bahovec idr., 1999); 

• učenje temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih 

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

predpojmovnih struktur, na notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov 

ter pridobivanju socialnih izkušenj (Bahovec idr., 1999); 
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• nekatera razvojna področja so med seboj prepletena in povezana z različnimi 

psihičnimi funkcijami (otrok zaznava, doživlja in spoznava samega sebe, svet 

okoli sebe ter različne odnose s čustvenega, intuitivnega, socialnega in 

spoznavnega vidika) (Papotnik, 1999). 

Papotnik (1993) navaja, da je za čim bolj optimalno izvajanje pedagoškega dela 

vzgojiteljev predšolske vzgoje pri uvajanju otrok v svet tehnike in tehnologije potrebna 

povezanost dejavnosti različnih področij. 

 Cilji kurikula za vrtce 

»V Kurikulu za vrtce so predstavljeni cilji Kurikula za vrtce in iz njih izpeljana načela, 

temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji in 

iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih (zaradi večje preglednosti in strokovne 

jasnosti), predlagani primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih pa ta področja 

med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. Nekatere 

med področne dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna 

vzgoja, se kot rdeča nit prepletajo skozi vsa področja in so del načina življenja in dela v 

vrtcu. Predlagane vsebine in dejavnosti (postavljene so ločeno za prvo in drugo starostno 

skupino otrok) predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev (tudi med temi 

lahko vzgojitelj izbira), vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni presoji odloča, kaj, kdaj in 

kako.« (Bahovec idr., 1999, str. 8) 

Cilji s področja tehnike in tehnologije v Kurikulumu za vrtce niso posebej opredeljeni in 

tehnične vzgoje se ne obravnava kot druga vzgojna področja (Papotnik, 1989). Tehniko 

in tehnologijo moramo poiskati med drugimi področji v Kurikulumu, ki so: gibanje, jezik, 

umetnost, družba, narava in matematika. Največ ciljev, povezanih s tehniko in 

tehnologijo, najdemo v okviru narave, nekaj na področju umetnosti in matematike. 

Cilje, ki so povezani s tehniko in tehnologijo pri področju narave, v svoji knjigi povzema 

tudi Papotnik (1999). 

Globalni cilji s področja narave, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo (Bahovec 

idr., 1999, str. 56): 
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• »Spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe, 

• spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije, 

• spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.« 

Cilji po Papotniku (1999, v Bahovec idr., 1999, str. 57–58) s področja narave, ki se 

nanašajo na tehniko in tehnologijo: 

• otrok spoznava, da ima urejanje prostora in lega predmetov določen namen, 

• odkriva različna gibanja glede na trajanje in glede na hitrost, 

• spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj gibanje vzdržuje, 

• odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov), 

• odkriva lastnosti zraka, 

• prepoznava, posnema in uporablja tehnične predmete in procese ter spoznava 

njihov namen in pomen, 

• uri se v različnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost, 

• razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave, 

• spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacije 

sposobnosti. 

Cilji s področja umetnosti, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo (Bahovec idr., 1999): 

• razvijanje otrokove umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in 

ustvarjanjem, 

• negovanje in razvijanje otrokovih individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah 

doživljanja, zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju 

umetniških dejavnosti, 

• omogočanje odkrivanja in negovanja otrokove specifične umetniške sposobnosti 

in nadarjenosti, 

• otrok naj uporablja in razvija spretnosti, kot so spoznavanje, raziskovanje, 

eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (materiali, predmeti, tehnikami in 

tehnologijami), 
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• spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev ter 

prostora. 

Cilji s področja matematike, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo (Bahovec idr., 

1999): 

• spoznavanje razlik med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti snovi 

in objektov, ki jih merimo, ter posameznih objektov, ki jih štejemo, 

• seznanjanje s strategijami merjenja dolžine, površine in prostornine z merili in 

enotami. 

Cilji s področja narave, matematike in umetnosti pri tehniki in tehnologiji pripomorejo k 

razvijanju otrokove samostojnosti in ustvarjalnosti. Ustvarjalnost povezujemo z 

umetnostjo, znanostjo in inovativno dejavnostjo (Jaušovec, 1987). 

Jaušovec (prav tam) navaja, da lahko ustvarjalnost proučujemo z različnih vidikov. Lahko 

je ustvarjalni produkt ali dosežek, lahko so osebnostne karakteristike ustvarjalca, lahko 

je ustvarjalni proces in interakcija posameznika z okoljem. Uspeh v intelektualnih 

dejavnostih se je dolgo pripisoval samo sposobnostim, ki se merijo v testih inteligentnosti. 

Možno pa je tudi, da brez testov s pozornim opazovanjem posameznikovega vedenja 

vzgojitelji ali starši prepoznajo otrokove ustvarjalne potenciale. 

 Pomembnost tehnične vzgoje v predšolskem obdobju 

Tehnično vzgojo v predšolskem obdobju je potrebno razumeti kot dejavnost in načelo, ki 

prispeva k oblikovanju otroka, povezovanju vzgojnih področij, k uporabi metod in oblik 

dela, ki omogočajo razvijanje tehniške ustvarjalnosti, k doživetjem ob izdelkih, maketah, 

sestavljankah, projektih, k usmerjanju v tehnično ustvarjalnost, k posnemanju, 

opazovanju, zbiranju gradiv in sredstev za delo, h gradnji, preizkušanju, 

eksperimentiranju, sestavljanju, razstavljanju itd. Za takšno izvedbo vzgojne dejavnosti 

so potrebna vzgojna sredstva, pripomočki, orodja in naprave. Tak način dela zahteva 

različno angažiranje otrok in vzgojitelja (senzorno, gibalno, govorno, praktično, 

intelektualno, estetsko itd.) (Papotnik, 1993). 
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Izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in izbira vsebin je poleg upoštevanja razvojne 

in starostne stopnje otrok, pogojena še s cilji, operativnim znanjem in reševanjem 

problemov (Papotnik, 1999). 

Globalni cilji tehnike in tehnologije za predšolsko obdobje: 

Otrok (Papotnik, 1993; Papotnik, 1999): 

• spoznava namen in pomen pojavov, procesov in tipičnih predmetov; 

• primerja in razlikuje objekte, vozila, stroje, orodje, pribor, ki jih srečuje v svojem 

okolju (npr. stanovanjska hiša, avto, traktor); 

• spozna nekatere strojne dele in pojme (npr. zavora, zobnik, jermen); 

• odkriva osnovne tehnične funkcije (npr. dviganje, prevažanje, vrtenje); 

• spoznava različne materiale (npr. papir, les, blago); 

• oblikuje iz različnih materialov in s tem razvija svoje tehnične ustvarjalne 

spretnosti in zmožnosti; 

• pri konstruiranju s sestavljankami si pridobiva tehnično-fizikalna znanja in 

izkušnje ter si razvija sposobnost za ustvarjalnost; 

• pri ustvarjalnem oblikovanju materialov uporablja različno orodje n pribor (npr. 

klešče, kladivo, škarje); 

• uri se v različnih tehničnih opravilih (npr. rezanje, lepljenje, trganje, barvanje, 

žaganje) in oblikuje pravilne spretnosti in delovne navade; 

• pridobiva zanimanje in interes za tehnične izdelke, procese in pojave; 

• prepoznava okoliščine, ki so jim tehnični predmeti izpostavljeni (npr. nosilnost, 

trpežnost); 

• dojema tehnične odnose (npr. skrb za varno delo, ravnotežje); 

• oblikuje primeren odnos do dela (npr. odgovornost, vztrajnost), do drugih otrok 

(npr. skupno sodelovanje, delitev obveznosti), razvija organizacijske sposobnosti; 

• ob risanju in prebiranju tehnične dokumentacije spoznava načine in sredstva 

grafičnega komuniciranja v tehniki in se uri v izražanju svojih zamisli; 

• razvija govorne sposobnosti in bogati tehnični jezikovni zaklad, ki je nepogrešljiv 

pri vsakdanjem komuniciranju (npr. zrušiti). 
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Pri vzgojno-izobraževalnem delu v predšolskem obdobju ima igra pomembno vlogo, saj 

otrok gradi, razvija in oblikuje svojo osebnost med njo, zato je najpomembnejša 

značilnost predšolskega obdobja prav igra. V igri otrok predeluje svoje izkušnje, 

konstruira, prireja in zamišlja svoje izkušnje ter z aktivno udeležbo prihaja do ugotovitev 

o sebi, o drugih ljudeh in predmetih, ki jih potrebuje za igro. Otrok z igro komunicira z 

okolico, spoznava, da potrebuje vrstnika, kar ima pomemben vpliv za socializacijo. Otrok 

se v igri svobodno izraža in sprejema odločitve, kar pozitivno vpliva na razvoj njegove 

samozavesti (Papotnik, 1993). 
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3 PRAKTIČNO PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE 

Praktično usposabljanje študentom omogoča vpogled v poklic in konkretno izvajanje 

pedagoškega dela v vrtcu in jim omogoča povezavo spoznanj s teorijo. Študent je aktivno 

prisoten v vzgojno-izobraževalnem procesu v vrtcu (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 

2016). 

Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok zajame dva med seboj močno prepletajoča 

in pomembna segmenta, in sicer znanstveno-strokovno izobraževanje in praktično 

usposabljanje. Študent, bodoči vzgojitelj se v času študija na podlagi teorije in prakse uči, 

kako prenašati znanje na predšolske otroke (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2018). 

Znanstveno-strokovno izobraževanje omogoča študentom, da se v času izobraževanja 

seznanijo in opremijo z osnovnimi didaktično-metodičnimi in pedagoško-psihološkimi 

znanji, npr. o vzgoji in otroku, posameznih vzgojnih področjih, komunikaciji, 

sodelovanju, šolskemu sistemu in evalvaciji svojega dela ipd. 

Kukanja Gabrijelčič (2016) navaja, da je z vključevanjem študentov v vzgojno-

izobraževalne institucije, s praktičnim usposabljanjem omogočeno povezovanje in 

preverjanje teoretičnih spoznanj, ki so jih študentje pridobili med študijem. Študentje si z 

aktivnim vključevanjem v neposredno vzgojno-izobraževalno delo pridobijo izkušnje, ki 

jim bodo v pomoč, da se bodo po zaključenem študiju uspešneje in hitreje vključili v 

vrtčevsko oz. drugo delo. 

Plestenjak (1997, v Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016) poudarja ogromen pomen 

prakse za študentovo poklicno rast in v nadaljevanju opredeli funkcije praktičnega 

usposabljanja: 

• preverjanje poklicne odločitve: študenti se sprašujejo, ali so se pravilno odločili 

glede poklica. Praksa jim iz »prve roke« poda informacije o delu, problemih pri 

tem delu in o pogojih dela; 

• spoznavanje predšolskih otrok: praksa študentom omogoča, da teoretično 

poznavanje otrok dopolnijo in nadgradijo. Spoznavajo, kako otroci reagirajo, 
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razmišljajo, čustvujejo, kako se glede na starost med seboj razlikujejo, ugotavljajo 

pa tudi, s katerimi otroki najlažje vzpostavijo stik, z mlajšimi ali starejšimi; 

• povezovanje teorije in prakse: pri praksi študentje na eni strani preverijo točnost 

in pomen teoretičnega znanja, na drugi strani pa svoje praktične izkušnje 

povezujejo s teoretičnim znanjem. S tem načinom teorija postane razumljivejša, 

praktična dejavnost, ki je podkrepljena s teorijo, pa dobi večjo težo; 

• izkustveno učenje: študentje svojih znanj in sposobnosti za opravljanje 

vzgojiteljskega poklica ne morejo pridobiti samo s predavanji in študijem iz 

literature. Pri praktičnem usposabljanju se učijo iz lastnih izkušenj in lastno 

aktivnostjo; 

• preverjanje usposobljenosti za delo: samostojno delo v skupini študentom 

omogoči spoznavanje svojih spretnosti, interesov in zmožnosti. Študentje 

ugotavljajo, kako se pri delu počutijo, katera vzgojna področja bolje obvladajo, 

kako se prilagajajo delovnim pogojem, kako so spretni pri usmerjanju in vodenju 

skupine in koliko pri navezovanju stikov. Spoznavajo, na katerih področjih bodo 

morali svoje znanje razširiti in kaj jim povzroča največ težav. 

Pedagoško usposabljanje študentom nudi vpogled v poklic vzgojitelja in konkretno 

izvajanje pedagoškega dela v vrtcu, s tem pa jim nudi povezavo spoznanj s teorijo 

(Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2018). 

Lepičnik Vodopivec in Hmelak (2018) navajata, da je pravi izziv pedagoškega 

usposabljanja ta, kako študente pripraviti do tega, da bodo ob vseh praktičnih in 

teoretičnih izkušnjah razvili kritično mišljenje ter bodo sposobni kakovostne 

samoevalvacije. 

 Lastnosti vzgojitelja 

Predšolska vzgoja je v Sloveniji in tudi v svetu že več kot dve desetletji prepoznana kot 

izredno pomembna naložba v dobi otrokovega odraščanja, saj vpliva na otrokov trenutni 

in poznejši razvoj, njegovo izobraževanje, učenje in socializacijo (Marjanovič Umek in 

Kroflič, 2009). 
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Običajno je vrtec prva ustanova, kjer otroci pridejo v stik z drugimi otroki, vrstniki in 

odraslimi. Marjanovič Umek in Kroflič (2009) navajata, da izsledki nevrobioloških, 

razvojno psiholoških, pedagoških, socioloških, antropoloških in drugih raziskav kažejo, 

da so razvojna obdobja dojenčka, malčka in predšolskega otroka izredno občutljiva 

obdobja za razvoj področij, kot so: zaznavanje, mišljenje, govor, čustveno doživljanje, 

izražanje, gibalne in socialne spretnosti. Pomembno je, kako zagotoviti spodbudno okolje 

za neformalno in formalno učenje in poučevanje otrok ter pri tem upoštevati specifičnosti 

in posebnosti, ki so povezane s starostjo otrok, razlike med enako in podobno starimi 

otroki, ki so povezane z otrokovim družinskim, kulturnim in jezikovnim obdobjem. 

3.1.1 Kakšen mora biti vzgojitelj 

Vzgojitelj predšolskih otrok ni le poklic, temveč je poslanstvo, pri katerem je pomemben 

celostni razvoj posameznika, ki dela v vzgoji in izobraževanju, kar pomeni proces 

vseživljenjskega učenja. V tem procesu vzgojitelj tekom let svojega dela razvija svoja 

znanja, spretnosti in spreminja lastno prakso vzgoje in metode izobraževanja predšolskih 

otrok. Pomembna je njegova vloga, kako vključuje svojo osebnost, poklicno in socialno 

plat, ves čas pa je kritičen in odgovoren do sebe in svojega strokovnega delovanja 

(Hriberšek, 2014). 

Toman (2001, v Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2018) pravi, da naj bi vzgojitelj vzorno 

in predano opravljal svoje delo, imel veliko kakovostnega znanja in vedno delal v korist 

svojega varovanca. 

Lepičnik Vodopivec (2010, v Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016) poudari, da je 

vzgojitelj prva oseba, ki ji je otrok zaupan po domačem okolju. Vzgojiteljski poklic je 

zahteven in odgovoren, vplivi vzgojitelja na otroke pa učinkujejo na vse nadaljnje 

življenje otrok. Vsak posameznik, ki se odloči za poklic vzgojitelja predšolskih otrok, 

mora odločitev sprejeti s temeljitim razmislekom. Na drugi strani pa je tudi plat, da je to 

poklic, ki tistega, ki ga opravlja, tudi bogati (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016). 

Za vzgojno delo mora biti vzgojitelj motiviran, kar pa črpa iz ljubezni in veselja do dela 

z otroki. Pri svojem delu mora imeti razvite lastnosti, kot so ustvarjalnost, 

komunikativnost, občutljivost, empatija – sposobnost vživljanja v svet otrok in v svet 
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staršev. Vzgojitelj predšolskih otrok ima ogromen vpliv na otrokov razvoj, saj ga otrok 

posnema, zato mora imeti dobro splošno in strokovno izobrazbo, ustrezne sposobnosti, 

gibalne in ročne spretnosti, posluh in osebnostne lastnosti. Za uspešno delo so pomembne 

pozitivne lastnosti vzgojitelja, njegova povezanost z otroki, nasmeh, dotik, govorjenje v 

višini otrokovih oči, pozorno in spoštljivo poslušanje, odzivanje na otrokova vprašanja in 

prošnje. Vzgojitelj daje otrokom jasna navodila in poišče primeren način za sporočanje 

svojih spoznanj in pričakovanj. Pomembno je, da je vzgojitelj zrela in odgovorna oseba, 

da ima stabilen značaj in se zaveda, da vzgaja tudi s svojim zgledom. Vljudna in spoštljiva 

komunikacija in vedenje pomenita zgled za otroke. Znati mora prisluhniti otrokovim 

nagnjenjem in biti občutljiv za potrebe predšolskega otroka (Zavod RS za zaposlovanje, 

b. d.). 

Vzgojitelj vzgaja in izobražuje otroke ter jih tudi neguje, svoje napore združuje s kolegi 

in s starši, da bi skupaj kot celota oblikovali čim bolj spodbudno učno okolje za otroke. 

Stalno se strokovno izpopolnjuje in izobražuje, seznanja se z novimi metodami in 

oblikami dela in novo tehnologijo. Išče različne načine spodbujanja in motiviranja otrok, 

da bi otroci razvili čim več svojih potencialov, sposobnosti in spretnosti (Cenčič in 

Čagran, 2002, v Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2018). 

Vzgojitelj se vsak dan odloča, katere cilje bo izbral, katere dejavnosti bo vključil, da bodo 

za otroke smiselne, kako bo uredil učno okolje, katere metode in oblike dela bo uporabil, 

katera sredstva in material bo ponudil otrokom in kako bodo dejavnosti organizirane čez 

ves dan (Zore, 2014). 

Batistič Zorec (2003, v Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016) ugotavlja, da se v novejši 

literaturi daje vse večji poudarek znanju, sposobnostim in spretnostim vzgojitelja. Biti 

mora strokovno usposobljen, angažiran, izkušen, pozoren in sodelujoč opazovalec otrok, 

saj lahko le tako opazi njihove potenciale in zanimanja. Dobro mora poznati značilnosti 

razvoja in učenja otrok v predšolskem obdobju in na podlagi tega ustrezno načrtovati 

kurikul za otroke različnih starosti. 

Vrtec je za otroka običajno velika prelomnica. Vzgojiteljeva vloga je zelo pomembna, saj 

s svojo osebnostjo izraža, komu bo zaupan otrok v varstvo in izobraževanje, hkrati pa 

predstavlja celotno institucijo, v kateri deluje (Hriberšek, 2014). 
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Praksa v vrtcih bi morala biti usmerjena v spoznavanje, doživljanje in soudeležbo otrok 

pri odločanju za dejavnost. Otrokom moramo zagotoviti možnost uresničevati svoje 

pravice, kjer se hkrati vzgajajo za odgovornost. Takim ciljem morajo slediti tudi metode 

in oblike vzgojno-izobraževalnega dela (Zore, 2014). 

Vloga vzgojitelja pri vzpostavljanju pogojev za vpletenost otrok v dejavnosti je vidna pri 

pripravi in urejanju prostora ter pri izbiri sredstev in vsebin, ki jih ponudi otrokom pri igri 

in učenju, pri neposredni interakciji z otroki, pri opazovanju in spremljanju otrok. 

Spoznava, kaj otrok že zna, in mu s spodbudnim okoljem omogoči nekaj več, kot otrok 

zmore, ter je en korak pred otrokovim aktualnim razvojem (Zore, 2014). 

Zore (2014) navaja, da je vedno več novih spoznanj o učenju in poučevanju predšolskih 

otrok in od vzgojiteljev se pričakuje, da se samostojno odločajo o vsebinah, metodah in 

načinih dela z otroki, da spodbujajo otrokov razvoj in so v svojih ravnanjih fleksibilni in 

avtonomni. Zaradi spoznanj o delovanju in razvoju možganov in ugotovitvah o vplivih 

predšolskih ustanov na otroke in njihov razvoj je pomembno, da vzgojitelji v vrtcu 

otrokom omogočijo le najboljše. 

Vzgojiteljevo delo obsega načrtovanje, pripravo in izvajanje vzgojnega dela. Dejavnosti 

načrtuje na podlagi dobrega razumevanja in poznavanja otrokovega razvoja in njegovih 

potreb. Pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela izbira ustrezne vsebine, metode in 

oblike dela. Otroke spodbuja, usmerja, opogumlja in se z njimi tudi igra. V dejavnosti 

mora vzgojitelj upoštevati individualne sposobnosti otrok, njihove lastnosti in potrebe. 

Otroci se morajo pri dejavnosti dobro počutiti in biti jim morajo v veselje. Pri vseh 

dejavnostih vzgojitelj skrbi za varno okolje, ugodno socialno »klimo« in skrbi, da ima 

otrok dovolj spodbude in možnosti za raziskovanje, opazovanje in eksperimentiranje 

(Zavod RS za zaposlovanje, b. d.). 

3.1.2  Kompetence in spretnosti vzgojitelja 

Temeljna naloga vrtca je, da otroku zagotovi celovito skrb in spodbudno okolje, v katerem 

se bo otrok lahko počutil sprejetega in varnega ter mu bo s tem omogočil možnosti za 

razvoj in rast na vseh področjih otrokovega razvoja. Pomembno vlogo imajo pri tem 

vzgojitelji. S čutom za otroke, strokovnim in profesionalnim znanjem so tisti, ki v največji 
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meri pripomorejo k uresničevanju tega. Lastnosti vzgojitelja, njegove poklicne in tudi 

človeške kvalitete, njegovo ravnanje in delovanje so velik pokazatelj kakovosti vrtca. 

Pomembno je, da je vzgojitelj visoko usposobljen profesionalec, ki svoje naloge opravlja 

strokovno in korektno (Zore, 2014). 

Hayon s sodelavci (1993, v Ivanuš Grmek, Javornik Krečič, Kolnik in Konečnik Kotnik, 

2007) pravi, da so pred vzgojitelji visoka pričakovanja. Pri otrocih naj bi razvijali: visoko 

stopnjo kognitivnih sposobnosti, fleksibilnost, intelektualno radovednost in motivacijo za 

učenje. Pomagali naj bi jim razvijati socialne spretnosti kot tudi psihološke moči, ki jih 

otroci potrebujejo, da bi obvladovali stresne in težavne situacije. Po Hayonovem mnenju 

mora vzgojitelj za izpolnitev teh nalog delovati na visoki profesionalni ravni in 

uporabljati svoje pedagoško znanje na ustrezen način. 

Različni avtorji pojem kompetenca različno interpretirajo in uporabljajo, raba pojma je 

zelo široka, uporablja pa se na znanstvenih in strokovnih področjih kot tudi v vsakdanji 

praksi (Domicelj, 2010, v Zore, 2014). 

Zore (2014) pravi, da pojem »kompetenca« označuje celoto znanj, spretnosti in osebnih 

lastnosti ter oblike vedenja. Pomembne so v delovnem okolju, saj vse našteto vpliva na 

to, kako bo posameznik deloval v različnih situacijah. Kompetenca je najpogosteje 

opredeljena kot sestavljena zmožnost posameznika, ki obsega tri dimenzije: znanje, 

spretnosti in odnos. 

Weinert (2001, v Ivanuš Grmek, Javornik Krečič, Kolnik in Konečnik Kotnik, 2007) 

meni, da kompetenca na splošno vključuje kompleksen sistem, ki ne vsebuje zgolj znanja 

in spretnosti, temveč tudi strategije in rutine, ki so potrebne za uporabo tega znanja in 

spretnosti. Potrebna so tudi ustrezna čustva in stališča ter učinkovita regulacija teh 

kompetenc. 

Avsec in Kocijančič (2006) sta v prispevku analiza pridobljenih in zaželenih kompetenc 

študijskega programa Tehnika z vezavami približala predmetno specifične kompetence 

pri diplomantih tehnike. V devetletki diplomanti učijo Tehniko in tehnologijo in nekatere 

izbirne predmete, kot so Tehnologija gradiv, Elektronika z robotiko, Elektrotehnika, 

Robotika v tehniki itd. Učitelji tehnike so med drugim tudi organizatorji tehniških dni na 
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šoli, pogosto pa poskrbijo tudi za informacijsko tehnologijo. V okviru študija se 

usposobijo tudi za poučevanje praktičnega poučevanja pouka tehnike in tehnologije. 

Poudarek se daje praktičnemu delu, da bi študent naredil končni izdelek, pri tem pa so 

vsebine medsebojno povezane. Celovitost diplomanta tehnike narekuje ustrezno izbiro 

kompetenc, ki predstavljajo dosežena znanja, sposobnosti in motivacijo za uspešno delo. 

Domicelj (2010, v Zore, 2014) navaja, da so v zadnjih dvajsetih letih številni izsledki 

raziskav kakovosti predšolskih programov pokazali, da je za otrokovo dobro počutje in 

motiviranost v dejavnosti pomembnejši dejavnik osebnost vzgojiteljice (spodbujanje 

otrok, omogočanje avtonomije otrok in občutljivost), kot so nekateri drugi dejavniki 

kakovosti, kot so prostor in sredstva. 

Po Logarjevi (2014) kompetence v grobem delimo na: 

• splošne kompetence: zadevajo celotno organizacijo (npr. kompetence na področju 

vzgoje in izobraževanja, 

• generične kompetence: skupine delovnih mest (npr. vzgojitelji), 

• delovne kompetence: specifične za posamezna delovna mesta (npr. naloge 

vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja). 

V praksi si delodajalci kot kompetentnega delavca predstavljajo »idealnega delavca«, ki 

ima vse kompetence, ki jih prepoznajo kot ključne kompetence za delo in delavec bo 

dosegal pričakovane rezultate (Logar, 2014). 

Delovne kompetence strokovnjaki nadalje delijo na (Logar, 2014): 

• strokovna kompetenca: nanaša se na poklicno izobrazbo, znanje in sposobnosti, 

kompetenco pa je možno izboljšati z izobraževanjem; 

• socialna kompetenca: kaže se na področju besedne in nebesedne komunikacije, 

sposobnost reševanja konfliktov in delovanja v skupini, sposobnost vodenja in 

komuniciranja v tujih jezikih. Razvoj le-te poteka s spodbujanjem komunikacije 

in sodelovanja; 

• osebnostna kompetenca: sposobnost pozitivnega in odkritega pristopa do 

sodelavcev, sposobnost samostojnega oblikovanja ciljev, poteka dela, sposobnost 
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prepoznavanja lastnih sposobnosti ter pomanjkljivosti, odgovornost za lastna 

dejanja in sposobnost konstruktivne kritičnosti. 

Logarjeva (2014) meni, da je za boljše razumevanje tega, katere so kompetence, ki so 

potrebne pri delu vzgojitelja, treba najprej spoznati vloge, s katerimi se vzgojitelj 

vsakodnevno srečuje. Po Skudnikovi (2012) vzgojitelj v vrtcu deluje na različnih 

relacijah, in sicer: 

• vzgojitelj kot uslužbenec: vzgojitelj je del vzgojno izobraževalne institucije, 

vnaprej ima opredeljen položaj in naloge, ki jih mora opraviti; 

• vzgojitelj kot strokovnjak: gre za strokovni vidik različnosti vzgojiteljevih 

pristopov in ravnanj, za odločanje o vseh stvareh, ki ne pomenijo rušenja načel 

enotnosti šolskega sistema in zagotavljajo visoko raven vzgojiteljeve strokovne 

avtonomije; 

• vzgojitelj kot oseba in osebnost: vzgojitelj mora biti najprej osebnost, ki ima ugled 

in avtoriteto ter pedagoški kontakt. 

Vzgojitelj ima kot strokovnjak in osebnost pomemben položaj in mesto v sistemu vzgoje 

in izobraževanja ter veliko vlogo pri izvajanju predšolske vzgoje. Pomembno vpliva na 

vsestranski razvoj otroka v zgodnjem otroštvu, s svojimi prepletajočimi vlogami 

pomembno prispeva h kakovostni predšolski vzgoji (Skudnik, 2012). 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani so v prenovi študijskih programov opazili 

pomen vzgojiteljevih kompetenc in le-te v zborniku podrobneje opredelili (Pedagoška 

fakulteta Ljubljana, b. d.). 

Med predmetno specifične kompetence študijskega programa Predšolska vzgoja so 

uvrstili naslednje: 

• poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, razvoju in učenju 

pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela; 

• poznavanje in avtonomno izvajanje kurikula za predšolsko področje in kurikula 

prvega razreda devetletne osnovne šole; 



21  

• poznavanje vsebin, oblik in metod dela in avtonomno izvajanja kurikula za vrtce 

in kurikula prvega razreda devetletne osnovne šole; 

• učinkovita in fleksibilna organizacija prostora in časa: ureditev igralnice za 

različne dejavnosti in igro, kotiček za umik, izbira didaktičnih in igralnih 

pripomočkov, fleksibilno časovno razporejanje dejavnosti in prehodov med njimi; 

• spremljanje in opazovanje razvoja, napredka in dosežkov otrok; 

• prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in drugih razlik med otroki (v 

osebnostnih lastnostih, sposobnostih, zmožnostih, kognitivnih stilih, družinskem 

oz. socialno-kulturnem okolju …) pri vzgojnem delu; 

• nudenje čustvene varnosti otrokom in spodbujanje samostojnosti v skladu z 

njihovo zrelostjo; 

• negovanje radovednosti otrok, upoštevanje notranje motivacije in interesov, 

širjenje interesov ter spodbujanje raziskovalnega in aktivnega učenja; 

• poznavanje timskega dela in sodelovanja v paru s pomočnico vzgojiteljice ali 

učiteljico, v kolektivu oz. strokovnem timu; 

• učinkovita komunikacija s starši ter poznavanje in uporaba različnih oblik 

sodelovanja z njimi. 

Vzgojitelji, ki so že zaposleni v vrtcih, lahko preverijo omenjene kompetence in morda z 

njimi načrtujejo svoj profesionalni razvoj. Vzgojiteljem, ki so že mentorji, pa kompetence 

omogočajo, da pri načrtovanju obvezne prakse študentov upoštevajo tudi kompetence, ki 

naj bi jih študenti med prakso razvijali (Logar, 2014). Kompetence so pomembne lastnosti 

vsakega posameznika, saj odražajo njegovo sposobnost soočanja in delovanja v situacijah 

na delovnem mestu. 

Zore (2014) poudarja, da mora vzgojitelj ustrezno komunicirati z otroki in odraslimi ter 

biti sposoben kritično evalvirati in vrednotiti svoje delo. Pomembno je, da je široko 

razgledan, fleksibilen in sproti poišče vire za pridobitev specifičnih znanj, ki jih pri 

svojem delu potrebuje. Za dobro in uspešno opravljanje poklica vzgojitelj predšolskih 

otrok je potrebna motiviranost za delo, temelji pa izhajajo iz ljubezni in veselja do dela z 

otroki. V komunikaciji do otrok, staršev in sodelavcem mora imeti ustrezen odnos, biti 

mora zrela oseba, ki zna prisluhniti potrebam otrok. 
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Hriberškova (2014) meni, da mora vsak vzgojitelj nameniti posebno pozornost 

didaktičnemu znanju, na kakšen način bo motiviral otroke, posredoval znanje, razvijal in 

spodbujal spretnosti otrok, ki so v njegovi skupini, in tudi s pomočjo kakšnih metod in 

oblik dela bo razvijal in spodbujal mišljenje pri otrocih, da bodo sami raziskovali in 

prihajali do rešitev, znanj, spretnosti in izkušenj. 

 Metode in oblike dela v vrtcu 

Didaktične metode dela v vrtcu so načini, sredstva in postopki, s katerimi vplivamo na 

osebnost z namenom, da bi dosegli želene vzgojne namene. Didaktika je znanstvena 

disciplina, ki celostno proučuje izobraževanje, poučevanje in učenje na vzgojno 

izobraževalnem področju. Procese razvija, spreminja, raziskuje, spremlja in izpolnjuje 

(Blažič idr., 2003). 

3.2.1 Metode dela 

Metode so poti in sestavina ciljev, saj nam kažejo način dela, ki nam pomaga pri 

uspešnem posredovanju spoznanj, navad, znanj itn. (Blažič idr., 2003). Učne metode so 

praktični in znanstveno preverjeni načini učinkovite komunikacije med vzgojiteljem in 

otroki na vseh stopnjah vzgojno izobraževalnega procesa (Ivanuš Grmek in Javornik 

Krečič, 2011). 

Poljak (1974) pravi, da so učne metode sestavni del učnega dela pri izvajanju dejavnosti. 

Vsaka metoda ima dvostranski pomen, način dela vzgojitelja in otrok. 

Metod je kar nekaj, vzgojitelj jih pri svojem načrtovanju dela kombinira med seboj in 

izbira glede na zastavljene cilje. Izbira metod pri pedagoškem delu je odvisna od (Blažič 

idr., 2003): 

• starosti otrok, 

• števila otrok, 

• individualnih spretnosti otrok, s katerimi delamo, 

• vsebin, ki jih otrokom posredujemo, 

• ciljev, ki si jih zastavimo pri dejavnosti, 
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• prostorskih zmožnosti. 

Vzgojiteljeve metodične kompetence se kažejo v njegovih sposobnostih in znanju, da v 

vsakdanjih pogojih vedno znova samostojno organizira izobraževalni proces in oblikuje 

najprimernejše didaktične situacije, da bi vsi otroci delali uspešno in dosegli zastavljene 

cilje (Blažič idr., 2003). 

V nadaljevanju bomo opisali najpogostejše metode dela, ki jih vzgojitelji uporabljajo v 

vrtcu pri svojem delu in so bile uporabljene na hospitacijah študentov predšolske vzgoje 

pri predmetu tehnična vzgoja. 

3.2.1.1 Metoda razlage, pripovedovanja 

Po Valenčič Zuljan (2009) gre pri metodi razlage za monolog, ena oseba govori, drugi 

posluša. Komunikacija je enosmerna, omogoča pregledno obravnavo učne vsebine, 

pomembno pa je, da ne traja predolgo, saj lahko otroke vodi v pasivnost. Pri razlagi je 

pomembno, da se vzgojitelj osredini na težjo snov. Bistvo poenostavi, analizira in pojasni. 

Vzgojitelj razlago podaja tako, da pri otrocih sproži miselne procese, ki jih pripeljejo do 

razumevanja (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

Ivanuš Grmek in Javornik Krečič (2011) navajata pri metodi razlage več različnih oblik 

le-teh: 

• pripovedovanje: sporočamo krajšo vsebino o dogodkih in pojavih z namenom, da 

otrokom čim bolj približamo bistvo vsebine. Govor naj bo motivacijsko in 

čustveno poudarjen; 

• opisovanje: otrokom predstavljamo zunanje lastnosti objektov, pojavov, 

predmetov; opisujemo po delih v zaporedju in najprej splošne lastnosti; 

• pojasnjevanje: razlaga pojmov, pravil, izrazov, definicij; cilj je pri otrocih sprožiti 

razmišljanje. Pojasnjevanje mora biti predstavljeno z ustreznim primerom. Po 

pojasnilu moramo preveriti, ali so ga otroci razumeli; 

• obrazložitev: po navadi razložimo ozadje nekega pojava z namenom, da ga otroci 

bolje razumejo. 
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Vzgojitelj naj v govoru upošteva pravilno izražanje, menjava naj govorno intonacijo, 

govor naj bo izrazit in v pravilnem tempu. Govor ne sme biti ne pretih ne preglasen in 

pozoren naj bo na očesni stik z otroki (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

3.2.1.2 Metoda pogovora, razgovora 

Metoda pogovora je dvosmerna komunikacija, dialog med vzgojitelji in otroki in med 

samimi otroki. Otroci imajo neposredno aktivno vlogo in tako kot vzgojitelj tudi oni 

predlagajo pobude za začetek govora. Za uspešen potek metode pogovora je potrebno 

določeno predznanje otrok, problematika pogovora otroke pritegne in jim je blizu (Blažič 

idr., 2003). 

Ivanuš Grmek in Javornik Krečič (2011) pravita, da so vprašanja sestavni del razgovora, 

drugi del razgovora so odzivi, kar je najpogosteje v obliki odgovora. V metodi razgovora 

imajo vprašanja veliko težo, saj so pot do znanja. Metoda razgovora je primerna za delo 

v manjših skupinah otrok. Glede na položaj vzgojitelja in otrok pogovor poteka v frontalni 

obliki, v skupinah in dvojicah. Valenčič Zuljanova (2009) navaja, da je metoda primerna, 

kadar otroci utrjujejo že znano vsebino. Vprašanja, ki jih vzgojitelj postavlja otrokom, 

morajo biti jasna, primerna njihovi starosti, čim bolj konkretna in kratka. Pomembno je, 

da vzgojitelj omogoči otrokom dovolj časa za razmislek, upošteva individualne razlike 

med otroki in omogoči odprte tipe odgovorov. 

3.2.1.3 Metoda demonstracije ali kazanja 

Valenčič Zuljan (2009) navaja, da z metodo demonstracije in kazanja poizkušamo 

otrokom na nazoren način približati določene vsebine. Demonstracija je način dela, ki 

nam omogoča, da si otrok pridobi jasne zaznave in predstave v spoznavnem procesu in si 

tako oblikuje jasne pojme. Preko nazornega prikaza sredstev (modeli, slike, naravni 

predmeti …) posredujemo določeno vsebino. V izobraževanju je metoda demonstracije 

zelo pogosta. Pri metodi demonstracije se v smiselno celoto povezujeta vzgojiteljevo 

prikazovanje in otrokovo opazovanje, ki postopoma prehaja v zaznavanje, sprejemanje in 

nadaljnje faze miselne aktivnosti (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 
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3.2.1.4 Metoda opazovanja 

V literaturi avtorji posebno ne navajajo metode opazovanja, kljub temu pa je pri 

načrtovanju dejavnosti v vzgoji in izobraževanju pogosto uporabljena. V literaturi bi 

lahko našli vzporednice z metodo demonstracije. Vzgojitelj kaže oziroma demonstrira, 

otroci pa opazujejo (Tomić, 2002). Pri dejavnosti otroci usvajajo novo znanje z 

opazovanjem predmetov in pojavov. Pri metodi lahko opazujemo neposredno in 

posredno. Neposredno opazovanje naredi na otroke močan vtis, otroci opazujejo resnične 

predmete in pojave v naravnem okolju. Posredno opazovanje uporabimo v primeru, ko 

neposrednega opazovanja ne moremo zagotoviti oziroma bi bilo neposredno opazovanje 

za otroke nevarno. Posredno opazovanje uporabimo, ko želimo z otroki obnoviti že znano 

vsebino, to pa lahko naredimo preko slik, filmov, knjig itn. Pri metodi opazovanja najprej 

uporabimo neposredno, šele nato posredno opazovanje (npr. če govorimo o plodovih, 

gremo najprej v gozd, šele nato poiščemo slikovno gradivo v knjigah). 

3.2.1.5 Metoda igre 

Pri metodi igre gre za proces, v katerem se znanje oziroma vedenje ustvarja preko 

izkušenj. Pri vzgojno-izobraževalnem delu je osnovni cilj igre obvladovanje določenih 

stvarnih razmer in osmislitev različnega vedenja in vlog. Pri igri izberemo učno vsebino, 

ki predstavlja namišljeno ali resnično življenjsko situacijo (Tomić, 2003). 

V vzgojno-izobraževalnem procesu običajno igro uporabimo na začetku ali na koncu 

dejavnosti. Vzgojiteljeva naloga je, da otroke na začetku motivira za igro, pri igri lahko 

sodeluje ali pa jo samo spremlja in na koncu vodi diskusijo o njej (Tomić, 2003). 

Poznamo več različnih iger, med drugim tudi konstrukcijske igre, ki so zelo pomembne 

pri vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, saj poleg motorike rok razvijajo tudi domišljijo, 

ustvarjalnost in kombinatoriko otrok. Igre se vedno končajo z izdelkom, ki ima uporabno 

vrednost ali pa je pripomoček pri igri (Tomić, 2002). 

Tomićeva (2002) navaja, da na razvoj otrokove osebnosti igre učinkujejo vsestransko, 

zato jih vključujemo v dejavnosti. Z njimi lahko uresničujemo nekatere temeljne cilje na 

področju socializacije, razvijanja interesov in sposobnosti. 
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3.2.1.6 Metoda spodbujanja 

Valenčič Zuljan (2009) navaja, da spodbujati otroka pomeni motivirati ga pred ali med 

dejavnostjo, da bo zbral dovolj volje za dosego cilja in vztrajnosti. Vzgojitelj otroka v 

njegovih prizadevanjih spodbuja, podpira in pomaga, to pa v otroku razvija prijetna 

doživetja in samozaupanje. Pri vzgojno izobraževalnem delu lahko vzgojitelj pri metodi 

spodbujanja uporablja sredstva pohvale, priznanja in nagrade. Pozorni moramo biti, da 

pri pohvali ne hvalimo otrokove osebnosti, ampak njegovo dejanje (Sotler, 2020). 

3.2.1.7 Metoda preprečevanja 

Sotlerjeva (2020) navaja, da lahko na zavest posameznika vplivamo posredno ali 

neposredno. Predvidevamo, da se bo posameznik izognil dejavnostim ali vedenju, ki 

imajo negativne posledice. Metoda preprečevanja je preventivno naravnana, otroku pa 

mora vzgojitelj pojasniti, zakaj je zanj neka dejavnost škodljiva. Vzgojitelj lahko pri 

metodi uporabi sredstva vzgojnega nadzora, zahteve ali kazni. 

3.2.1.8 Operacijska metoda: izdelava risb, ilustracij, posterjev, poročil, razstava 

V literaturi je zaslediti, da nekateri avtorji operacijske metode nimajo za samostojno učno 

metodo, ampak jo povezujejo z metodo demonstriranja ali prikazovanja. 

Tomićeva (2002) metodo opredeli kot ilustrativno-demonstracijsko metodo. 

Demonstriranje naj bi bilo učinkovito skupaj z uporabo risb, ilustracij, modelov, maket, 

filmov, posnetkov in podobno. 

Izdelava risb, ilustracij, posterjev, modelov, maket ipd. nam omogoča, da lahko otroci na 

njih opazijo, kar je bistveno. Z maketami razvijamo prostorsko predstavo in predmete 

prikažemo tridimenzionalno. Velik pomen metode je ta, da otroci pridobijo veliko 

neposrednih čutnih izkušenj. Brez operacijske metode bi verbalno-tekstualne metode 

vodile v verbalizem (Tomić, 2003). 
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3.2.1.9 Metoda praktičnega dela 

V literaturi se za to metodo pogosto uporablja termin metoda laboratorijskih del, vendar 

je zaradi uporabe pri različnih predmetih bolj smiselno poimenovanje metoda praktičnega 

dela. 

Metoda praktičnega dela je način dela vzgojitelja in otrok pri neki konkretni snovi 

(Poljak, 1974). Metoda omogoča miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo dejavnosti 

otrok. Ima velik vpliv na sodelovanje med ljudmi, razvoj vedoželjnosti in kulturo dela 

(Tomić, 2003). Otrok je aktivno vključen v proces, opazuje in manipulira s predmeti in 

materiali, praktično delo pa se lahko izvaja v igralnici ali zunaj vrtca (Zupan, 2005). 

Otroci doživljajo praktično delo emocionalno in intelektualno močneje, pridobivajo 

znanje in razvijajo svoje sposobnosti (Poljak, 1974). 

Praktično delo razvija intelektualno radovednost in je bolj privlačno kot samo 

opazovanje. Znanje, ki ga otroci pridobijo s praktičnim delom, je trajnejše kot znanje 

pridobljeno z drugimi metodami. Preko praktičnega dela otroci postajajo samostojnejši 

in pridobijo veliko spretnosti (Tomić, 2002). 

Poljak (1974) izpostavi, da mora vzgojitelj pri izvajanju praktičnega dela zagotoviti 

primerno okolje, snov, s katero dela, in pripomočke. Otrokom mora predati znanje o 

določenih praktičnih operacijah (npr. lepljenje, brušenje). Pri metodi praktičnega dela se 

prepletajo tudi druge učne metode (razlaga, pogovor, prikazovanje) ter različne učne 

oblike (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

3.2.1.10 Metoda izkušenjskega učenja 

Lepičnik Vodopivec in Hmelak (2016) opredeljujeta izkustveno učenje kot proces, ki 

temelji na neposredni izkušnji, refleksiji, opazovanju, oblikovanju teorij in 

eksperimentiranju. Učenje predstavlja preplet razmišljanja, čustvovanja in dejavnosti in 

ni samo spoznavni proces. 

Izkušenjsko učenje je definirano kot proces, v katerem se znanje ustvarja preko 

preoblikovanja izkušenj. Tomićeva (2002) navaja, da sta temeljna elementa učenja 
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izkušnja in transformacija. Za učenje sama zaznava izkušnje ni dovolj, z njo moramo 

nekaj storiti. 

Izkušenjsko učenje poteka kot štiristopenjski model, in sicer od konkretne izkušnje preko 

razmišljujočega opazovanja do abstraktne konceptualizacije in nazadnje do preizkušanja 

konceptov v novih situacijah (Tomić, 2003). 

Metoda izkušenjskega učenja dejavno in neposredno vključi otroke v učni proces, kar 

spodbuja njihovo motivacijo, dviga osebno zavest, poveča empatijo, pripomore k 

pridobitvi komunikacijskih spretnosti, pokaže razlike med lastno in tujo izkušnjo … in 

pomaga spreminjati zasidrana stališča (Tomić, 2003). 

3.2.2 Oblike dela v vrtcu 

Oblike dela so sestavni del metod dela in tudi samostojni didaktični pojavi, ki urejajo 

razmerja med položaji in vlogami vzgojiteljev in otrok. Oblike dela ne nastanejo same po 

sebi, temveč so rezultat vzgojiteljevih odločitev. So tesno povezane z metodami dela in 

so jim v večini podrejene, vendar lahko tudi metode dela prilagajamo oblikam, če to vodi 

do boljšega dela. Oblike dela so odvisne od otrok (število in specifične značilnosti otrok), 

od vsebine, ciljev, didaktičnih sredstev, okolja (velikost prostorov), usmerjenosti 

vzgojno-izobraževalnega dela in od vzgojiteljevih kompetenc pri izvajanju procesa v 

različnih oblikah (Blažič idr., 2003). 

Izobraževalni proces lahko poteka v frontalni obliki (neposredno poučevanje), v dvojicah, 

skupinski obliki in individualni obliki (Tomić, 2003). Izobraževalni proces je danes 

organizacijsko precej dinamičen in raznolik, opaziti pa je, da frontalna oblika, ki je 

tradicionalna oblika poučevanja, še vedno prevladuje (Kramar, 2009). 

Izobraževanje ne sme temeljiti na kopičenju faktografskega znanja, ampak na aktivnem 

vključevanju otrok v proces izobraževanja (Polak, 2008). Vzgojiteljeva naloga je pravilna 

izbira in uporaba oblik in metod dela. Z raznolikim načinom poučevanja in učenja, kjer 

so uporabljene različne metode in oblike dela, so otroci bolj aktivno vključeni v sam 

proces, aktivno povezujejo vsebine z dejavnostmi in razvijajo komunikacijske in 

sodelovalne pristope (Polak, 2008). 
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V nadaljevanju bom predstavila oblike dela, ki so se pojavile na hospitacijah študentov 

predšolske vzgoje pri pouku tehnične vzgoje. 

3.2.2.1 Frontalna oblika 

Pri frontalni obliki dela vzgojitelj neposredno izvaja vzgojno-izobraževalni proces s celo 

skupino otrok. Vzgojitelj sam uravnava potek, tempo dogajanja in neposredno vpliva na 

aktivnost otrok. Vodi jih od začetka do konca procesa (Kramar, 2009). Proces poteka 

povezano od začetka do konca, vzgojitelj ga lahko sprotno prilagaja trenutnemu stanju, 

poskrbi za sistematičnost dogajanja in za strukturirano in logično osvajanje novih 

informacij. Na osnovi sprotnih povratnih informacij vzgojitelj vodi vzgojno-

izobraževalno delo tako, da ne prihaja do zapletov. Otroci na ta način dobro sprejemajo 

obravnavano snov. Tak način organizacije dela je tudi ekonomičen, saj dela vzgojitelj z 

večjim številom otrok, na voljo je vsem, otroci ga opazujejo in sprejemajo informacije, 

ki jih posreduje (Blažič idr., 2003). 

Frontalna oblika dela je primerna za uvod v dejavnost, za dogovarjanje z otroki, 

posredovanje navodil in teoretične vsebine, ki je otroci brez vzgojiteljeve razlage ne bi 

mogli sami dojeti in osvojiti. Oblika se pojavlja pri vseh metodah izobraževanja, 

najpogosteje pa je povezana z metodo razlage, prikazovanja in razgovora (Kramar, 2009). 

3.2.2.2 Individualna oblika 

Pri individualni obliki dela se izrazi otrokova samostojnost in samoorganiziranost. 

Vzgojitelj je v vlogi svetovalca, otrokom daje individualizirano pomoč in jih po potrebi 

usmeri (Tomić, 2003). Pri individualni obliki dela otroci delajo v tempu, ki jim najbolje 

ustreza. Pri delu se najbolje pokaže angažiranost vsakega posameznika. Večinoma je pri 

takem delu sodelovanje med otroki izključeno, razen občasnega sodelovanja z 

vzgojiteljem pri razlagi in dodatni pomoči. Pri individualni obliki dela se otroci navajajo 

na samo samostojnost, ki jim bo služila tudi zunaj vzgojno-izobraževalne ustanove 

(Poljak, 1974). 
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3.2.2.3 Skupinska oblika 

Ko so otroci večje skupine razdeljeni na več manjših skupin, ki samostojno izvajajo dane 

naloge, takrat temu pravimo skupinska oblika dela. Vzgojitelj vodi celoten proces, vodi 

skupine in kjer je treba, otrokom tudi individualno pomaga. Raziskave so pokazale, da je 

izobraževalni proces pri skupinski obliki dela bolj razgiban, boljša je tudi motivacija, 

delovna disciplina in delovna učinkovitost otrok (Prodanović Ničković, 1974, v Blažič 

idr., 2003; Tomić, 1999, v Blažič idr., 2003). 

Vzgojitelj seznani otroke s potekom dejavnosti oziroma s konkretnimi nalogami, ki jih 

bodo otroci samostojno izdelovali po skupinah. Z informacijami o nalogah vzgojitelj 

otroke uvaja v tehniko dela, v uporabo različnega gradiva, jih opozori na previdnosti in 

jih razloži namen tega dela (Poljak, 1974). 

Otroci so v skupinah aktivnejši, skupinska oblika dela je pomembna tudi z vidika 

socializacije. Pri skupinski obliki dela so odnosi med otroki bolj neposredni, razgibani in 

intenzivnejši, saj otroci delujejo v različnih vlogah. Doživljajo različne socialne izkušnje, 

se medsebojno spodbujajo, razvijajo komunikacijo in si pomagajo (Poljak, 1974). Pri 

oblikovanju skupin mora biti vzgojitelj pozoren na značilnosti otrok, njihovo znanje, 

sposobnosti in usposobljenost za samostojno delo (Blažič idr., 2003). 

3.2.2.4 Skupinska-diferencirana oblika 

V literaturi avtorji specifično skupinsko-diferencirane oblike nikjer ne omenjajo kot 

samostojne oblike dela. Otroci večje skupine so razdeljeni v več manjših skupin, ki 

samostojno izvajajo naloge. Od skupinske oblike dela se razlikuje po tem, da so naloge 

oziroma dejavnosti diferencirane. Vsaka skupina izdeluje svojo nalogo, zadolžitve skupin 

so si različne. Poljak (1974) pravi, da so naloge pri skupinski obliki dela lahko tudi 

diferencirane, kjer vsaka skupina izdeluje ali izvaja le del skupne kompleksne naloge 

oziroma dejavnosti. V primeru skupinsko-diferencirane oblike dela je treba po končanem 

delu po skupinah rezultate spraviti v celoto (Poljak, 1974). 
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3.2.2.5 Dvojice 

Delo v dvojicah je delo v najmanjših skupinah, ki jih sestavljata dva otroka. Prednosti 

dela v dvojicah je preprosta organizacija, člani dvojic imajo več možnosti za lastno 

aktivnost in več pomoči kot v individualni obliki. Otroci si v dvojicah medsebojno 

spodbujajo in pomagajo in s skupnimi napori premagujejo težave (Kramar, 2009). Delo 

v dvojicah je možno bolje prilagoditi značilnostim otrok, člani dvojic se med delom še 

bolj povežejo in poveča se možnost za njihovo aktivnost (Kramar, 2009). 

Delo v dvojicah je primerno za prehajanje iz frontalnega v skupinsko in individualno 

delo, saj lahko popestri in razgiba frontalno delo, lahko je v pomoč otrokom pri 

individualnem delu in vodi k močnejši aktivnosti v skupinah. Dvojice se navadno 

izoblikujejo spontano in naključno (Blažič idr., 2003). Člani naj bodo v dobrih odnosih, 

povezani, ujemajo naj se po svojih osebnostnih značilnostih. Otroci, ki se po svojih 

značilnostih zelo razlikujejo in niso v dobrih odnosih, se v dvojicah ne bodo dobro 

počutili in posledično ne bodo mogli dobro funkcionirati in delati (Kramar, 2009). Delo 

v dvojicah je primerno za različne dejavnosti otrok: za ponavljanje, urejevanje, 

pridobivanje novega znanja, za izdelavo različnih izdelkov in medsebojno pomoč otrok 

(Blažič idr., 2003). 

3.2.2.6 Izkustveno učenje 

V literaturi je zaslediti, da nekateri avtorji izkušenjskega učenja nimajo za samostojno 

obliko dela, ampak jo vidijo kot metodo dela, natančneje kot izkušenjsko učenje. Otroci 

pri izkustvenem načinu pridobivajo lastne izkušnje, s katerimi usvajajo znanja in 

sodelujejo v učnem procesu (Tomić, 2003). 

Izkustveno učenje kot oblika dela dejavno vključuje otroke v aktiven proces. Otrokom 

vzpodbudi motivacijo, dviga jim samozavest in samopodobo ter povečuje empatijo. Briše 

meje med lastno in tujo izkušnjo, s tem pomaga otrokom spreminjati njihove poglede na 

utrjena stališča. Povezuje različne vidike, kot sta čustveni in spoznavni, ter otrokom 

pomaga pridobiti in razvijati spretnosti, predvsem komunikacijske (Tomić, 2002). 
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Učenje zajema delovanje celotnega organizma, čustev, mišljenja, vedenja in zaznavanja. 

Otroci novo znanje in veščine pridobijo s pomočjo povezovanja na višjem nivoju. Otroci 

v novo izkušnjo vstopajo odprto in brez predsodkov. Celotno izkušnjo opazujejo iz 

različnih zornih kotov, kjer na podlagi novih informacij sestavijo nova spoznanja. Nova 

spoznanja uporabijo v prihodnosti za načrtovanje in reševanje problemov (Tomić, 2003). 

 Predmet tehnična vzgoja v študijskem programu predšolske vzgoje 

Predmet tehnična vzgoja je v publikaciji Predstavitveni zbornik predšolske vzgoje iz 

študijskega leta 2018/2019 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani umeščen med 

obvezne strokovne predmete v zimskem semestru drugega letnika visokošolskega 

strokovnega študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja. Predmet zajema 15 ur 

predavanj, 30 ur kliničnih vaj, 16 ur drugih oblik študija in 59 ur samostojnega dela. 

Predavanja potekajo z demonstracijo vzorcev materialov, učil in s podporo video gradiva. 

Vaje potekajo kot delavnice z aktivno vključenostjo in sodelovanjem študentov ter v 

timskem projektu skupne naloge v okviru ciljev iz kurikula v vrtcu oz. 1. razredu osnovne 

šole. V sklopu druge oblike študija, ki obsega 16 ur, se izvede integrirana praksa, ki 

zajema 15 ur, in študentje izvedejo nastope v vrtcu, ki obsegajo 1 uro. 

V publikaciji Predstavitveni zbornik predšolske vzgoje iz študijskega leta 2018/2019 

(Pedagoška fakulteta v Ljubljani, b. d.) se v času študija pri predmetu tehnična vzgoja 

študentje srečajo z naslednjimi vsebinami predmeta: 

• pomembnost zgodnjega uvajanja otrok v svet tehnike in tehnologije ob igri z 

igračami ter spoznavanjem bližnje okolice; 

• spoznavanje igrač z različnimi pogoni, opis osnovnih materialov ter razvrščanje 

igrač po izbranih lastnostih; 

• urejanje in uporaba sestavljank in konstrukcija različnih modelov (igrač); 

• postopki in strategije razvijanja delovnih navad, znanj in spretnosti; 

• spodbujanje, organizacija, načrtovanje in motivacija ustvarjalnih, tehnično-

vzgojnih dejavnosti otrok v vrtcu; 

• seznanjanje z različnimi tehnikami preoblikovanja gline, papirnih materialov, 

umetnih mas, lesa, mehkih kovin in kompozitnih materialov; 

• predstavitev varne uporabe obdelovalnih orodij, naprav in strojev; 
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• predstavitev zbiranja različnih materialov, ekološki vidiki in skladiščenje le-teh. 

Cilji in kompetence študija pri predmetu tehnična vzgoja so (Pedagoška fakulteta v 

Ljubljani, b. d.): 

• sposobnost za timsko delo in sposobnost komuniciranja; 

• ustrezno poznavanje vsebine, oblik in metod področja; 

• medpodročno povezovanje različnih vsebin; 

• učinkovita organizacija prostora in časa: ureditev igralnice za različne dejavnosti 

in igro; kotički za umik in igro; izbira igralnih in didaktičnih pripomočkov; 

časovno fleksibilno razporejanje dejavnosti in prehodov med njimi; 

• zaznavanje, prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb med otroki 

(osebne lastnosti, zmožnosti, sposobnosti, družinskem okolju) pri načrtovanju 

vzgojnega dela; 

• spodbujanje in negovanje interesov otrok; 

• poznavanje timskega dela in uspešno sodelovanje v paru s pomočnikom 

vzgojitelja, v kolektivu oz. strokovnem timu. 

V publikaciji Predstavitveni zbornik predšolske vzgoje iz študijskega leta 2018/2019 

(Pedagoška fakulteta v Ljubljani, b. d.) so po zaključku izobraževanja pri predmetu 

tehnična vzgoja od študentov predvideni naslednji rezultati: 

• poznavanje materialov in njihovega preoblikovanja; 

• poznavanje delovnega orodja, ustrezna in varna uporaba le-tega; 

• spontano vključevanje v delo v vrtcu na različnih področjih vzgojno-

izobraževalnega procesa iz področja tehnike in tehnologije; 

• za otrokov razvoj ustrezno reflektira pomen ustvarjalnega preoblikovanja 

različnih materialov; 

• z lastno praktično dejavnostjo razvija svojo ustvarjalnost in odgovornost za varno 

delo otrok pri dejavnostih in uporabi različnih orodij in materialov. 

Študentje spoznajo osnove tehnike in tehnologije ter se opremijo z ustreznimi metodami 

za varno delo s predšolskimi otroki. Študentje dobijo ustrezne kompetence pri 

organizaciji in izvedbi praktičnih dejavnosti z raznovrstnimi materiali, ki jih bodo 
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oblikovali v vrtcu. Svoje obstoječe znanje o materialih, orodjih in strojih poglobijo in 

obogatijo. V okviru tehnične vzgoje in drugih dejavnosti načrtujejo in izdelujejo ter v 

vrtcu preizkusijo izdelke, ki spodbujajo ustvarjalnost otrok (Pedagoška fakulteta v 

Ljubljani, b. d.). 
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4 RAZISKAVA PRAKTIČNEGA PEDAGOŠKEGA 

USPOSABLJANJA PREKO NASTOPOV V VRTCU 

Vzorec zajema N = 263 ustrezno izpolnjenih ocenjevalnih listov na hospitacijah, in sicer 

o tematiki hospitacije, odnosu študentov do otrok na danih hospitacijah, metodičnem 

poteku, uporabljenih oblikah dela, pogostosti uporabe različnih metod dela in stopnji 

uporabe aktivnih strategij. Zgoraj naštete lastnosti posamezne hospitacije so bile podane 

z vidika drugih hospitirajočih. Na koncu so podali tudi svoje predloge in pohvale. 

V preglednici 1 je prikazano število hospitacij, izvedenih v posameznem letu. Vidimo, da 

je bilo leta 2018 izvedenih največ hospitacij (n = 107; 40,7 %), leta 2017 je bilo izvedenih 

68 hospitacij (25,9 %), leta 2019 je bilo izvedenih 70 hospitacij (26,6 %), leta 2020 pa 

najmanj, in sicer 18 hospitacij (6,8 %) (preglednica 1). 

Preglednica 4.1: Število hospitacij v obdobju 2017–2020 

Leto izvedbe n % 

2017 68 25,9 

2018 107 40,7 

2019 70 26,6 

2020 18 6,8 

Skupaj 263 100,0 

Legenda: n = število hospitacij, % = odstotni delež. 

Povprečno število otrok na hospitacijah je bilo M = 19,30 otrok; SD = 2,850 otrok. 

Minimalno je bilo na hospitacijah 10 otrok, maksimalno 24 otrok (preglednica 2). 

Preglednica 4.2: Število otrok na hospitacijah 

Spremenljivka n Min Max M SD 

Število otrok 263 10 24 19,30 2,850 

Legenda: n = število hospitacij; Min = minimalna vrednost; Max = maksimalna vrednost; M = povprečna 

vrednost; SD = standardni odklon. 

V nadaljevanju prikažemo tudi število otrok na hospitacijah v posameznem letu 

hospitacij. Opazimo, da je bilo povprečno število otrok na hospitacijah v letih 2017/18/19 

podobno, leta 2020 pa je bilo povprečno število otrok na hospitacijah nekoliko višje 
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(M = 22,44 otrok; SD = 2,229 otrok), prav tako tudi minimalno število otrok (Min = 18 

otrok) (preglednica 3). 

Preglednica 4.3: Število otrok na hospitacijah po letih 

Spremenljivka Leto hospitacije n Min Max M SD 

Število otrok 2017 68 16 24 19,34 2,341 

2018 107 10 23 18,51 3,318 

2019 70 17 23 19,67 1,924 

2020 18 18 24 22,44 2,229 

Legenda: n = število hospitacij; Min = minimalna vrednost; Max = maksimalna vrednost; M = povprečna 

vrednost; SD = standardni odklon. 

V preglednici 4 so prikazana imena skupin otrok in število hospitacij, izvedenih v danih 

skupinah (za vsako leto posebej). Vidimo, da so bile hospitacije v največ različnih 

skupinah izvedene leta 2018, ko je bilo hospitacij tudi največ (Medvedki, Ptički, Rožice, 

Sončki, Srčki). Leta 2020 pa so bile hospitacije izvedene le v treh skupinah, in sicer pri 

Medvedkih, Rožicah in Sončkih (preglednica 4). 

Preglednica 4.4: Imena skupin otrok po letih 

Leto hospitacije 
Ime skupine otrok, kjer je bila 

izvedena hospitacija 
n % 

2017 Ptički 30 44,1 

Rožice 15 22,1 

Sončki 14 20,6 

Srčki 9 13,2 

Skupaj 68 100,0 

2018 Medvedki 30 28,0 

Ptički 8 7,5 

Rožice 16 15,0 

Sončki 32 29,9 

Srčki 21 19,6 

Skupaj 107 100,0 

2019 Medvedki 12 17,1 

Rožice 40 57,1 

Sončki 18 25,7 

Skupaj 70 100,0 

2020 Medvedki 5 27,8 

Rožice 10 55,6 

Sončki 3 16,7 

Skupaj 18 100,0 

Legenda: n = število hospitacij, % = odstotni delež. 

V preglednici 5 prikažemo starostne skupine otrok, kjer so bile hospitacije izvedene. 

Vidimo, da je bil največji delež hospitacij izveden pri otrocih, starih 4–5 let (n = 136; 
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51,7 %) in 5–6 let (n = 110; 41,8 %). V starostni skupini 3–4 let je bilo izvedenih 17 

hospitacij (n = 17; 6,5 %) (preglednica 5). 

Preglednica 4.5: Starostne skupine otrok, pri katerih so bile hospitacije izvedene 

Starostne skupine n % 

3–4 let 17 6,5 

4–5 let 136 51,7 

5–6 let 110 41,8 

Skupaj 263 100,0 

Legenda: n = število hospitacij, % = odstotni delež. 

Glavni namen diplomskega dela je ugotoviti značilnosti praktičnega pedagoškega 

usposabljanja študentov v okviru nastopov pri tehnični vzgoji, gledano z vidika 

študentov, ki so izvajali hospitacije. 

Instrument, ki smo ga pri kvantitativni študiji uporabili, je bil anketni vprašalnik za 

študente predšolske vzgoje pri predmetu tehnične vzgoje. 

Podatki o hospitacijah so bili vneseni v program Microsoft Office Excel. Nato smo jih 

analizirali s pomočjo programa SPSS 22.0 za Windows, verzija 22.0 (IBM Corp., New 

York). 

Za analizo zastavljenih hipotez smo uporabili statistično metodo opisne statistike, in sicer 

smo prikazali: frekvence (n), odstotke (%), povprečne vrednosti (M), standardne odklone 

(SD), minimum (Min) in maksimum (Max) odgovorov. Rezultate smo podali v obliki 

preglednic. 

Normalnost odgovorov smo testirali s pomočjo Shapiro-Wilkovega testa. Ugotovili smo, 

da pri nobeni izmed skupin ne moremo potrditi normalnost odgovorov, zato smo za 

testiranje statistično značilnih razlik v odnosu študentov na hospitacijah/metodičnem 

poteku glede na starostne skupine otrok (3 skupine) oziroma leto izvedbe hospitacij (4 

skupine) uporabili neparametričen Kruskall-Wallis test. Prikazali smo tudi srednjo 

vrednost (Me) in kvartilni razpon (IQR) doseženih točk pri posamezni skupini. 

Upoštevali smo stopnjo značilnosti pri vrednosti α = 0,05. Če je bila statistična značilnost 

(p-vrednost) enaka p < 0,05, smo zaključili, da statistično značilne razlike v povprečnih 
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rangih glede na starostne skupine oziroma leto izvedbe hospitacij obstajajo pri stopnji 

tveganja 5 %. 

Podatke, pridobljene z vprašanji odprtega tipa, smo obdelali s kvalitativno analizo, in 

sicer smo jih kodirali, združili v kategorije in jih definirali. 

 Rezultati 

4.1.1 Odnos študentov do otrok na hospitacijah 

Pri vsaki hospitaciji imamo na voljo podatke o odnosu študentov do otrok na hospitacijah, 

gledano z vidika hospitirajočih. Uporabimo sklop 5 trditev z 10-stopenjsko lestvico 

(1 = ne pride v poštev; …; 10 = popolnoma prevladuje) »Študentkin/študentov odnos do 

otrok/učencev« (vprašanje od 1.1 do 1.5). Srednja vrednost lestvice je enaka 5,5. 

V preglednici 6 prikažemo rezultate povprečnega ocenjenega odnosa študentov do otrok 

za vsako izmed 5 komponent/trditev sklopa ter skupno povprečje vseh 5 trditev. 

Opazimo, da je iz vseh petih vidikov razviden nadpovprečen odnos študentov do otrok 

glede na srednjo vrednost lestvice, in sicer z vidika motivacije otrok (M = 9,18; 

SD = 1,024), odziva na pobude otrok in spodbujanja k sodelovanju, poslušanja, 

sprejemanja zmot in napak z razumevanjem (M = 9,21; SD = 1,081), z vidika jasnega, 

pravilnega, razločnega, razumljivega, umirjenega, interpretativnega govora, 

prilagojenega vsebini, otrokom in razmeram v skupini (M = 9,15; SD = 1,025), z vidika 

sistematičnega, povezanega, prepričljivega vodenja procesa in navajanja domislic, 

zanimivosti, primerov, poudarjanja pomembnosti (M = 9,00; SD = 1,081) in vidika 

govorne in negovorne komunikacije z vsemi otroki, poslušanja otrok, ko govorijo, 

razvijanja dialoga z otroci in med otroci (M = 9,21; SD = 1,040) (preglednica 6). 

Podobno zaznamo tudi nadpovprečno stopnjo skupnega odnosa (povprečje 5 trditev), 

gledano na srednjo vrednost lestvice, in sicer M = 9,15; SD = 0,896 (preglednica 6). 
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Preglednica 4.6: Študentkin/študentov odnos do otrok na hospitacijah v danem obdobju 

Študentkin/študentov odnos do 

otrok/učencev 
n Min Max M SD 

1.1 Zna motivirati otroke/učence. 263 5 10 9,18 1,024 

1.2 Odziva se na pobude učencev/otrok, jih 

spodbuja k sodelovanju, jih posluša, njihove 

zmote in napake sprejema z razumevanjem. 

263 5 10 9,21 1,081 

1.3 Govori jasno, pravilno, razločno, 

razumljivo, umirjeno, interpretativno, 

prilagojeno vsebini, otrokom/učencem in 

razmeram v skupini. 

263 5 10 9,15 1,025 

1.4 Proces vodi sistematično, povezano, 

prepričljivo, navaja domislice, zanimivosti, 

primere, poudarja pomembnosti. 

263 5 10 9,00 1,081 

1.5 Govorno in negovorno komunicira z 

vsemi otroki/učenci, jih posluša, ko govorijo, 

razvija dialog z otroki/učenci in med 

otroki/učenci. 

263 5 10 9,21 1,040 

SKUPAJ 263 5,6 10,0 9,15 0,896 

Legenda: n = število hospitacij; Min = minimalna vrednost; Max = maksimalna vrednost; M = povprečna 

vrednost; SD = standardni odklon. 

4.1.2 Metodičen potek dejavnosti na hospitacijah 

Hospitirajoči so v sklopu »Metodični potek dejavnosti« (3 trditve) na danih hospitacijah 

s pomočjo 10-stopenjske lestvice (1 = ne pride v poštev; …; 10 = popolnoma prevladuje) 

ocenjevali metodičen potek dejavnosti študentov. Srednja vrednost lestvice je enaka 5,5. 

V preglednici 7 prikažemo rezultate povprečnega metodičnega poteka dejavnosti za 

vsako izmed 3 komponent ter skupno povprečje vseh treh trditev. 

Nadpovprečen metodičen potek, gledano na srednjo vrednost lestvice, zaznamo s stališča 

ugotavljanja predznanja otrok in posledične prilagoditve pedagoškega dela (M = 8,90; 

SD = 1,210), nakazovanja problemov med obravnavo/izvedbo teme in pomoči otrokom, 

da jih rešijo (M = 8,94; SD = 1,242), ter vidika spodbujanja otrok k razmišljanju, 

izražanju misli, postavljanju vprašanj (M = 8,84; SD = 1,132) (preglednica 7). 

Podobno zaznamo tudi nadpovprečno stopnjo združenega odnosa (povprečje 3 trditev), 

gledano na srednjo vrednost lestvice, in sicer M = 8,89; SD = 1,000 (preglednica 7). 
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Zaključimo, da je bil metodičen potek dejavnosti nekoliko slabši kot ocenjen odnos 

študentov na hospitacijah, vendar v povprečju še vedno nadpovprečen, gledano na srednjo 

vrednost lestvice (M > 8,5 pri vseh treh trditvah in skupnem povprečju) (preglednica 7). 

Preglednica 4.7: Metodičen potek dejavnosti v danem obdobju 

Metodičen potek dejavnosti n Min Max M SD 

2.1 Študent/ka ugotavlja predznanje 

otrok/otrok in temu prilagodi pedagoško 

delo. 

263 4 10 8,90 1,210 

2.2 Študent/ka med obravnavo/izvedbo teme 

nakazuje probleme in otrokom/študentom 

pomaga, da jih rešijo. 

263 2 10 8,94 1,242 

2.3 Otroke/učence spodbuja k razmišljanju, 

izražanju misli, postavljanju vprašanj. 

263 6 10 8,84 1,132 

SKUPAJ:  263 5,3 10,0 8,89 1,000 

Legenda: n = število hospitacij; Min = minimalna vrednost; Max = maksimalna vrednost; M = povprečna 

vrednost; SD = standardni odklon. 

4.1.3 Prevladujoče oblike dela in pogostost uporabe metod dela na hospitacijah 

V nadaljevanju nas je zanimalo, katere so prevladujoče oblike dela na hospitacijah v 

danem obdobju. Možnih je bilo več odgovorov. 

V preglednici 8 spodaj ugotovimo, da je največji delež hospitacij vseboval frontalno 

obliko dela (n = 245; 93,2 % vseh hospitacij) in skupinsko obliko dela (n = 227; 86,3 % 

vseh hospitacij). Individualno obliko dela je vsebovalo nekoliko manj hospitacij, in sicer 

n = 181 hospitacij (68,8 % vseh hospitacij) (preglednica 8). 

Preostale oblike dela je vseboval manjši delež hospitacij, in sicer je skupinsko-

diferencirano obliko dela vsebovalo n = 34 hospitacij (12,9 % vseh hospitacij), 

izkustveno učenje n = 60 hospitacij (22,8 % vseh hospitacij), dvojice pa le n = 12 

hospitacij (4,6 % vseh hospitacij) (preglednica 8). 
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Preglednica 4.8: Oblike dela na hospitacijah v danem obdobju (N = 263) 

Spremenljivka Odgovor n % vseh (N = 263) 

Oblike dela na hospitacijah Frontalna 245 93,2 % 

Individualna 181 68,8 % 

Skupinska 227 86,3 % 

Skupinska-diferencirana 34 12,9 % 

Dvojice 12 4,6 % 

Izkustveno učenje 60 22,8 % 

Legenda: n = število hospitacij; % = odstotni delež. 

V nadaljevanju imamo za vsako izmed 10 različnih metod dela: 

• metoda pripovedovanja, razlage, 

• metoda pogovora, razgovora, 

• metoda demonstracije ali kazanja, 

• metoda opazovanja, 

• metoda igre, 

• metoda spodbujanja, 

• metoda preprečevanja, 

• operacijska: izdelava risb, ilustracij, posterjev, poročil, razstava, 

• praktično delo, 

• izkušenjsko učenje, 

pri vsaki hospitaciji na voljo neodvisno oceno, kako pogosto je bila metoda dela na dani 

hospitaciji uporabljena, in sicer na 5-stopenjski lestvici (1 = ni bila uporabljena; 2 = le 

nekajkrat; 3 = v povprečju; 4 = kar pogosto; 5 = zelo pogosto). Srednja vrednost lestvice 

je enaka 3. 

V preglednici 9 prikažemo rezultate povprečne pogostosti uporabe danih metod dela na 

hospitacijah v danem obdobju. 

Ugotovimo, da je bila v povprečju najbolj pogosto uporabljena metoda praktično delo 

(M = 4,44; SD = 0,880), ki je bila v povprečju uporabljena kar pogosto (preglednica 9). 
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Prav tako so bile v povprečju kar pogosto uporabljene metoda spodbujanja (M = 4,22; 

SD = 0,871), metoda pogovora, razgovora (M = 4,02; SD = 0,941), metoda demonstracije 

ali kazanja (M = 3,87; SD = 0,977), metoda pripovedovanja, razlage (M = 3,79; 

SD = 0,976) in izkušenjsko učenje (M = 3,70; SD = 1,295). Zgoraj naštete metode so bile 

gledano na srednjo vrednost lestvice uporabljene bolj pogosto (M > 3,0) (preglednica 9). 

V povprečju so bile manj pogosto uporabljene metode opazovanja (M = 3,30; 

SD = 1,206), metoda igre (M = 3,11; SD = 1,335), najmanj pogosto pa operacijska 

metoda (M = 2,58; SD = 1,462) in metoda preprečevanja (M = 1,94; SD = 0,967). Zadnji 

dve metodi sta bili gledano na srednjo vrednost lestvice uporabljeni manj pogosto 

(preglednica 9). 

Preglednica 4.9: Pogostost uporabe metod dela na hospitacijah v danem obdobju 

Metoda dela n Min Max M SD 

Metoda pripovedovanja, razlage 263 1 5 3,79 0,976 

Metoda pogovora, razgovora 263 1 5 4,02 0,941 

Metoda demonstracije ali kazanja 263 1 5 3,87 0,977 

Metoda opazovanja 263 1 5 3,30 1,206 

Metoda igre 263 1 5 3,11 1,335 

Metoda spodbujanja 263 2 5 4,22 0,871 

Metoda preprečevanja 263 1 5 1,94 0,967 

Operacijska metoda: izdelava risb, 

ilustracij, posterjev, poročil, razstava 

263 1 5 2,58 1,462 

Praktično delo 263 1 5 4,44 0,880 

Izkušenjsko učenje 263 1 5 3,70 1,295 

Legenda: n = število hospitacij; Min = minimalna vrednost; Max = maksimalna vrednost; M = povprečna 

vrednost; SD = standardni odklon. Lestvica: 1 = Ni bila uporabljena; 2 = le nekajkrat; 3 = v povprečju; 4 = 

kar pogosto; 5 = zelo pogosto. 

4.1.4 Sodelovanje med študenti, stopnja uporabe aktivnih strategij in sposobnosti 

nastopajočih študentov za vodenje dejavnosti z otroki 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšno je bilo v povprečju sodelovanje med študenti, 

stopnja uporabe aktivnih strategij in sposobnosti nastopajočih študentov za vodenje 

dejavnosti z otroki, gledano z vidika hospitirajočih. V ta namen imamo na voljo tri 

neodvisne trditve, ki so bile vrednotene s pomočjo 5-stopenjske lestvice (1 = sploh ne 

drži; 2 = ne drži; 3 = niti / niti; 4 = drži; 5 = popolnoma drži). Srednja vrednost lestvice 

je enaka 3. 
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Najprej prikažemo opisno statistiko stopnje sodelovanja med študenti na danih 

hospitacijah, in sicer uporabimo trditev »2.6 Vsi študenti so približno enako prispevali k 

izvedbi nastopa in so delovali kot usklajen tim« (preglednica 10). 

Ugotovimo, da so v povprečju študenti nadpovprečno dobro v enaki meri prispevali k 

izvedbi nastopa in so delovali kot usklajen tim ter sodelovali med seboj (M = 4,41; 

SD = 0,866), gledano na srednjo vrednost lestvice (3) (preglednica 10). 

Preglednica 4.10: Sodelovanje med študenti na hospitacijah v danem obdobju 

Spremenljivka n Min Max M SD 

2.6 Vsi študenti so približno enako prispevali 

k izvedbi nastopa in so delovali kot usklajen 

tim. 

263 1 5 4,41 0,886 

Legenda: n = število hospitacij; Min = minimalna vrednost; Max = maksimalna vrednost; M = povprečna 

vrednost; SD = standardni odklon. *Opis kriterija lestvice: za odločitev sploh ne drži se odločamo takrat, 

ko opazimo, da zgolj en študent prevzema večino odgovornosti za izvedbo nastopa, medtem ko preostali 

ne vedo natančno, kaj je njihova naloga; delo članov ni usklajeno in ne odraža sodelovanja. Odločitev v 

celoti drži izberete, ko so odgovornosti študentov porazdeljene, vsi vedo, kaj je njihova naloga, dobro 

sodelujejo in so usklajeni. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšna je bila povprečna stopnja aktivnih strategij učenja 

in umetniškega ustvarjanja, ki zagotavlja dejavno udeležbo otrok na hospitacijah v danem 

obdobju, gledano z vidika hospitirajočih. Rezultati so prikazani v preglednici 11 spodaj. 

Ugotovimo, da je povprečna stopnja uporabe aktivnih strategij učenja in umetniškega 

ustvarjanja, ki zagotavlja dejavno udeležbo otrok pri danih hospitacijah, močno 

nadpovprečna (M = 4,53: SD = 0,670), gledano na srednjo vrednost lestvice (preglednica 

11). 

Preglednica 4.11: Uporaba aktivnih strategij na hospitacijah v danem obdobju 

Spremenljivka n Min Max M SD 

2.7 Uporabljajo se aktivne strategije učenja, ki 

zagotavljajo dejavno udeležbo otrok. 

263 2 5 4,53 0,670 

Legenda: n = število hospitacij; Min = minimalna vrednost; Max = maksimalna vrednost; M = povprečna 

vrednost; SD = standardni odklon. *Opis kriterija lestvice: sploh ne drži velja, kadar so otroci pasivni 

sprejemniki; npr. likovne so npr. izpeljane na način polizdelkov; namesto omogočanja kreativnosti so 

posredovani »recepti« za stvaritve/predstavitve; vsi otroci v (mali) skupini nimajo možnosti govoriti, se 

izraziti, dajati pobude, zamisli, pač pa le nekateri …; otroci s posebnimi potrebami so izločeni iz dejavnosti 
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oz. dejavnosti niso prilagojene, da bi omogočile njihovo udeležbo ipd. Odločitev v celoti drži izberete, 

kadar dejavnosti zagotavljajo, da so otroci glavni akterji, v polni meri kreativni, imajo možnost 

pripovedovati, se izražati in imajo vsi enake možnosti do navedenega. 

Na koncu nas je zanimalo, kakšne so bile v povprečju sposobnosti nastopajočih študentov 

za vodene dejavnosti z otroki, gledano z vidika hospitirajočih (trditev »2.8 Vodenje 

dejavnosti je za otroke smiselno in razumljivo.«). Rezultati so prikazani v preglednici 12 

spodaj. 

Ugotovimo, da v povprečju v celoti drži, da je bilo vodenje dejavnosti za otroke smiselno 

in razumljivo (M = 4,58; SD = 0,642), kar kaže na močno nadpovprečne sposobnosti 

nastopajočih študentov za vodenje dejavnosti z otroki, glede na srednjo vrednost lestvice 

(3) (preglednica 12). 

Preglednica 4.12: Sposobnosti nastopajočih študentov za vodene dejavnosti z otroki v danem obdobju 

Spremenljivka n Min Max M SD 

2.8 Vodenje dejavnosti je za otroke 

smiselno in razumljivo. 

263 3 5 4,58 0,642 

Legenda: n = število hospitacij; Min = minimalna vrednost; Max = maksimalna vrednost; M = povprečna 

vrednost; SD = standardni odklon. *Opis kriterija lestvice: za odločitev sploh ne drži se odločamo, kadar 

študenti dajejo otrokom nejasna sporočila, dvoumna, pomanjkljiva navodila za izvedbo, zaradi česar otroci 

bodisi ne razumejo, kaj se od njih pričakuje ali pa kakšen je smisel dejavnosti oziroma čemu je namenjena. 

Odločitev v celoti drži izberete, kadar so sporočila in vodenje takšno, da je otrokom razumljivo, in vedo, 

kakšen je smisel/namen dejavnosti. 

4.1.5 Pohvale, pripombe in strnjene misli na danih hospitacijah 

Večina študentov, ki je hospitirala pedagoško uro, je pohvalila: 

• izvedbo uvodne motivacije: dobro zasnovana in odigrana lutkovna predstava, 

dobra animacija lutk, doživetost nastopanja, izvirna uvodna pesem in ples, izvirna 

zgodba in usklajenost (n = 57); 

• pripravo in izvedbo dejavnosti: videla se je sistematičnost, fleksibilnost, 

raznolikost, zavzetost, organiziranost, usklajenost, sodelovanje in dobra 

komunikacija med študenti, povezanost vseh dejavnosti, mehko prehajanje med 

dejavnostmi, primernost izbire dejavnosti za letni čas in starost otrok (n = 51); 
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• spodbujanje otrok: motivacijske spodbude, pohvale, dodatne razlage, pomoč, 

spodbujanje ustvarjalnosti in samostojnosti, participacija otrok pri izbiri želene 

dejavnosti (n = 50); 

• odnos študentov do otrok: fleksibilen in prilagodljiv potrebam otrok, interes za 

delo, pozitivna energija, ki so jo prenesli na otroke, komunikacija, upoštevanje 

želja in idej otrok, razločna in razumljiva razlaga, prijetno in sproščeno vzdušje, 

vključevanje otrok v uvodno dejavnost, posvetili so se vsem otrokom, izvirna 

predstavitev uporabe škarij pred dejavnostjo (n = 52); 

• ustvarjalnost študentov: inovativne ideje za dejavnosti, raznolik material 

(nestrukturiran material, odpaden material – tetrapak, palčke, trakovi, 

bleščice …), veliko materiala, kreativnost, natančna in izvirna izdelava lutk, 

uporabnost izdelkov (n = 53). 

Študentje so podali predloge, kaj bi pri dejavnostih naredili drugače. Odgovore smo strnili 

v 9 skupin, ki so naslednje: 

• nič drugače: 68 oz. 26 % študentov jih je ocenilo, da ne bi nič spremenili, nastop 

je bil zelo dobro izveden; 

• samostojnost otrok: 40 oz. 15 % študentov je ocenilo, da bi lahko študentje 

otrokom dopustili več samostojnosti pri izdelavi izdelkov; 

• delitev v skupine: 39 oz. 15 % študentov je ocenilo, da bi uporabili drugačno 

delitev otrok v skupine; 

• težavnost delavnic: 29 oz. 11 % študentov je ocenilo, da so bile delavnice 

prezahtevne glede na starost otrok; 

• motivacija: 27 oz. 10 % študentov je ocenilo, da bi lahko študentje otroke bolj 

motivirali in skupinsko zaposlili; 

• sprememba dejavnosti: 26 oz. 10 % študentov je ocenilo, da bi spremenili 

elemente v pripravi in izvedeni dejavnosti; 

• zaščita: 13 oz. 5 % študentov je ocenilo, da bi ustrezno zaščitili mize in oblačila 

otrok; 

• več delavnic: 11 oz. 4 % študentov je ocenilo, da bi lahko pripravili več različnih 

delavnic; 
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• varnost: 10 oz. 4 % študentov je ocenilo, da bi bilo bolje, da bi študentje 

pripomoček za lepljenje (toplotno lepilno pištolo) shranili na višjem mestu. 

Študentje so podali strnjeno misel o hospitirani pedagoški uri. Pohvalno je hospitirano 

pedagoško uro ocenilo 239 oz. 91 % študentov. Izpostavili so, da so bile dejavnosti 

sproščene, izvirne, zanimive, poučne, inovativne in organizirane, študenti so bili med 

nastopom usklajeni, dobro so motivirali otroke, veliko spodbujali samostojnosti otrok, 

otroci so aktivno sodelovali pri dejavnostih. Odnos študentov je bil pozitiven, nastopi so 

bili dobro pripravljeni in razgibani, dobro so izbrali material. 

Preostalih 24 oz. 9 % študentov pa so kot glavne kritike izpostavili, da so pričakovali več 

ustvarjalnosti, več samostojnosti otrok, pogrešali so energijo s strani študentov, premalo 

spontanosti in igrivosti, slabšo izvedbo dejavnosti, več tehničnih dejavnosti in včasih so 

bile delavnice prezahtevne za otroke. 

4.1.6 Odnos študentov na hospitacijah glede na starostne skupine otrok/leto 

izvedbe hospitacij 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se je v povprečju/povprečnih rangih odnos študentov 

do otrok na danih hospitacijah statistično značilno razlikoval glede na starost otrok pri 

dejavnosti (3 skupine hospitacij, izvedene v skupini otrok 3–4 let; 4–5 let; 5–6 let) 

oziroma leto izvedbe hospitacij (4 skupine hospitacij: 2017, 2018, 2019, 2020). 

Najprej testiramo dejavnik starosti otrok na danih hospitacijah. Uporabimo 5 trditev 

sklopa »Študentkin/študentov odnos do otrok/učencev«. Za testiranje statistično značilnih 

razlik glede na tri skupine lahko uporabimo parametrični test ANOVA, v kolikor so 

odgovori znotraj vseh treh skupin normalno porazdeljeni, oziroma neparametrični 

Kruskall-Wallisov test, v kolikor odgovori znotraj vsaj ene izmed skupin niso normalno 

porazdeljeni. 

Za testiranje normalnosti odgovorov znotraj posamezne starostne skupine uporabimo 

Shapiro-Wilkov test. Rezultati so prikazani v preglednici 13 spodaj. Ugotovimo, da pri 

nobenem izmed petih vidikov odnosa študentov ne moremo potrditi normalnosti 

odgovorov znotraj danih treh starostnih skupin (p < 0,05), zato v nadaljevanju za 
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testiranje statistično značilnih razlik v povprečnih rangih uporabimo neparametrični 

Kruskall-Wallisov test (preglednica 13). 

Preglednica 4.13: Testiranje normalnosti sklopa »Odnos študentov do otrok« znotraj starostnih skupin 

(Shapiro-Wilkov test) 

Odnos študentov do otrok Starost otrok 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

KS df p SW df p 

1.1 Zna motivirati otroke/ učence. 3–4 let ,230 17 ,017 ,887 17 ,041 

4–5 let ,280 136 p<0,001 ,735 136 p<0,001 

5–6 let ,304 110 p<0,001 ,759 110 p<0,001 

1.2 Odziva se na pobude 

učencev/otrok, jih spodbuja k 

sodelovanju, jih posluša, njihove 

zmote in napake sprejema z 

razumevanjem. 

3–4 let ,216 17 ,034 ,856 17 ,013 

4–5 let ,326 136 p<0,001 ,682 136 p<0,001 

5–6 let ,288 110 p<0,001 ,765 110 p<0,001 

1.3 Govori jasno, pravilno, razločno, 

razumljivo, umirjeno, interpretativno, 

prilagojeno vsebini, otrokom/učencem 

in razmeram v skupini. 

3–4 let ,212 17 ,040 ,892 17 ,049 

4–5 let ,306 136 p<0,001 ,746 136 p<0,001 

5–6 let ,249 110 p<0,001 ,797 110 p<0,001 

1.4 Proces vodi sistematično, 

povezano, prepričljivo, navaja 

domislice, zanimivosti, primere, 

poudarja pomembnosti. 

3–4 let ,228 17 ,019 ,878 17 ,029 

4–5 let ,251 136 p<0,001 ,797 136 p<0,001 

5–6 let ,228 110 p<0,001 ,829 110 p<0,001 

1.5 Govorno in negovorno komunicira 

z vsemi otroki/učenci, jih posluša, ko 

govorijo, razvija dialog z 

otroki/učenci in med otroki/učenci. 

3–4 let ,269 17 ,002 ,800 17 ,002 

4–5 let ,332 136 p<0,001 ,734 136 p<0,001 

5–6 let ,312 110 p<0,001 ,753 110 p<0,001 

Legenda: KS = Kolmogorov-Smirnov test normalnosti; SW = Shapiro-Wilkov test normalnosti; df = število 

prostostnih stopenj; p = statistična značilnost. 

V nadaljevanju izvedemo Kruskall-Wallisov test pri vsaki izmed 5 trditev (vidikov) 

odnosa študentov in poleg povprečnih vrednosti in standardnih odklonov prikažemo tudi 

srednje vrednosti (mediane), kvartilne razmike (IQR) in povprečne range odgovorov 

(preglednica 14). 

Statistično značilne razlike v povprečnih rangih odnosa študentov na hospitacijah glede 

na starostne skupine otrok zaznamo pri štirih izmed petih trditev, in sicer glede odnosa 

študentov z vidika jasnega, pravilnega in razumljivega govora (trditev »1.3 Govori jasno, 

pravilno, razločno, razumljivo, umirjeno, interpretativno, prilagojeno vsebini, 

otrokom/učencem in razmeram v skupini.«; KW = 7,724; p = 0,021 < 0,05) (preglednica 

14). 
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Pri hospitacijah, izvedenih v starejši starostni skupini 4–5 let (MR = 141,21; Me = 10,0; 

IQR = 1,0; M = 9,28; SD = 0,948) oziroma 5–6 let, (MR = 126,37; Me = 9,0; IQR = 1,0; 

M = 9,06; SD = 1,078) ugotovimo višje povprečne range, povprečne in srednje vrednosti 

(mediane) odgovorov glede odnosa študentov z vidika razumljivega govora, ki so jih 

dosegli študenti, kot v skupini hospitacij izvedenih pri mlajših starostni skupini 3–4 let 

(MR = 94,79; Me = 9,0; IQR = 1,5; M = 8,65; SD = 1,115), zato zaključimo, da so 

študenti v skupini starejših otrok (4–5 oziroma 5–6 let) govorili bolj jasno, pravilno, 

razločno, umirjeno, interpretativno, prilagojeno vsebini, otrokom in razmeram v skupini 

kot študenti, ki so poučevali v skupini 3–4 let (preglednica 14). 

Prav tako zaznamo statistično značilne razlike v povprečnih rangih odnosa študentov 

glede na starostne skupine otrok pri vidiku sistematičnega vodenja procesa (»1.4 Proces 

vodi sistematično, povezano, prepričljivo, navaja domislice, zanimivosti, primere, 

poudarja pomembnosti«) (KW = 9,261; p = 0,010 < 0,05). Podobno kot z vidika govora 

opazimo višje povprečne range, povprečne in srednje vrednosti (mediane) odgovorov, ki 

so jih dosegli študenti v starejši starostni skupini 4–5 let (MR = 140,06; Me = 9,0; 

IQR = 1,0; M = 9,13; SD = 0,987) oziroma 5–6 let (MR = 129,37; Me = 9,0; IQR = 2,0; 

M = 8,95; SD = 1,132), glede na hospitacije izvedene v mlajši starostni skupini 3–4 leta 

(MR = 84,53; Me = 8,0; IQR = 1,0; M = 8,29; SD = 1,213), zato zaključimo, da so 

študenti pri skupinah starejših učencev (4–5 let oziroma 5–6 let) (gledano z vidika 

hospitirajočih), proces vodili bolj sistematično, povezano, prepričljivo, bolj navajali 

domislice, zanimivosti, primere in poudarjali pomembnosti kot na hospitacijah, izvedenih 

pri mlajših skupinah otrok (preglednica 14). 

Prav tako podobno zaznamo statistično značilne razlike v povprečnih rangih odnosa 

študentov do otrok s stališča motivacije otrok (KW = 11,42; p = 0,003 < 0,05), in sicer 

podobno zaznamo višje povprečne range, povprečja in srednje vrednosti odgovorov v 

skupinah 4–5 let in 5–6 let glede na skupino 3–4 leta. Na koncu smo zaznali statistično 

značilne razlike v povprečnih rangih tudi glede odziva na pobude otrok, spodbujanje 

otrok k sodelovanju, poslušanju njihov zmot in sprejemanju napak z razumevanjem 

(KW = 6,321; p = 0,042 < 0,05), in sicer smo zaznali višje povprečne range, povprečja in 

srednje vrednosti pri hospitacijah, izvedenih v starejših starostnih skupinah 4–5 let in 5–

6 let glede na hospitacije, izvedene v mlajši starostni skupini 3–4 leta (preglednica 14). 
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Preglednica 4.14: Odnos do otrok na hospitacijah glede na starostne skupine (Kruskall-Wallis test) 

Odnos študentov do 

otrok 

Starost 

otrok 
n M SD Me IQR MR KW p 

1.1 Zna motivirati otroke/ 

učence. 

3–4 let 17 8,47 1,007 9,0 1,00 76,53 
11,412 

 

0,003 

 
4–5 let 136 9,26 ,952 9,5 1,0 136,91 

5–6 let 110 9,18 1,077 10,0 1,0 134,50 

1.2 Odziva se na pobude 

učencev/otrok, jih 

spodbuja k sodelovanju, 

jih posluša, njihove 

zmote in napake sprejema 

z razumevanjem. 

3–4 let 17 8,82 1,074 9,0 2,0 101,71 

6,321 

 

0,042 

 

4–5 let 136 9,36 ,971 10,0 1,0 140,75 

5–6 let 110 9,09 1,185 10,0 1,3 125,86 

1.3 Govori jasno, 

pravilno, razločno, 

razumljivo, umirjeno, 

interpretativno, 

prilagojeno vsebini, 

otrokom/učencem in 

razmeram v skupini. 

3–4 let 17 8,65 1,115 9,0 1,5 94,79 

7,724 

 

0,021 

 

4–5 let 136 9,28 ,948 10,0 1,0 141,21 

5–6 let 110 9,06 1,078 9,0 1,0 126,37 

1.4 Proces vodi 

sistematično, povezano, 

prepričljivo, navaja 

domislice, zanimivosti, 

primere, poudarja 

pomembnosti. 

3–4 let 17 8,29 1,213 8,0 1,0 84,53 

9,261 

 

0,010 

 

4–5 let 136 9,13 ,987 9,0 1,0 140,06 

5–6 let 110 8,95 1,132 9,0 2,0 129,37 

1.5 Govorno in 

negovorno komunicira z 

vsemi otroki/učenci, jih 

posluša, ko govorijo, 

razvija dialog z 

otroki/učenci in med 

otroki/učenci. 

3–4 let 17 8,71 1,213 8,0 2,0 101,79 

3,757 0,153 

4–5 let 136 9,28 ,994 10,0 1,0 136,19 

5–6 let 110 9,20 1,056 10,0 1,0 131,49 

Legenda: n = Število hospitacij; M = povprečje; SD = standardni odklon; Me = mediana; IQR = kvartilni 

razmik; MR = povprečni rang; KW= Kruskall-Wallis test; p = statistična značilnost. 

V nadaljevanju izvedemo tudi enako analizo glede na leto izvedbe hospitacij (4 skupine). 

Izvedemo lahko test ANOVA oziroma Kruskall-Wallis test. V ta namen najprej testiramo 

normalnost odgovorov znotraj posameznega leta, v katerem so bile hospitacije izvedene, 

in sicer s pomočjo Shapiro-Wilkovega testa. 

Ugotovimo, da pri nobeni izmed petih trditev sklopa »Odnos študentov do otrok« ne 

moremo potrditi normalnosti odgovorov znotraj danih let izvedbe hospitacij (p < 0,05), 

zato v nadaljevanju za testiranje statistično značilnih razlik v povprečnih rangih 

uporabimo neparametrični Kruskall-Wallisov test (preglednica 15). 
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Preglednica 4.15: Testiranje normalnosti sklopa »Odnos študentov do otrok« znotraj posameznih let 

izvedbe hospitacij (Shapiro-Wilkov test) 

Odnos študentov do otrok 
Leto 

hospitacije 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

KS df p SW df p 

1.1 Zna motivirati otroke/učence. 2017 ,225 68 p < 0,001 ,865 68 p < 0,001 

2018 ,349 107 p < 0,001 ,701 107 p < 0,001 

2019 ,290 70 p < 0,001 ,701 70 p < 0,001 

2020 ,245 18 ,006 ,802 18 ,002 

1.2 Odziva se na pobude 

učencev/otrok, jih spodbuja k 

sodelovanju, jih posluša, njihove 

zmote in napake sprejema z 

razumevanjem. 

2017 ,214 68 p < 0,001 ,861 68 p < 0,001 

2018 ,367 107 p < 0,001 ,672 107 p < 0,001 

2019 ,327 70 p < 0,001 ,644 70 p < 0,001 

2020 ,330 18 p < 0,001 ,760 18 p < 0,001 

1.3 Govori jasno, pravilno, 

razločno, razumljivo, umirjeno, 

interpretativno, prilagojeno 

vsebini, otrokom/učencem in 

razmeram v skupini. 

2017 ,202 68 p < 0,001 ,861 68 p < 0,001 

2018 ,335 107 p < 0,001 ,688 107 p < 0,001 

2019 ,250 70 p < 0,001 ,796 70 p < 0,001 

2020 ,276 18 ,001 ,786 18 ,001 

1.4 Proces vodi sistematično, 

povezano, prepričljivo, navaja 

domislice, zanimivosti, primere, 

poudarja pomembnosti. 

2017 ,190 68 p < 0,001 ,896 68 p < 0,001 

2018 ,280 107 p < 0,001 ,758 107 p < 0,001 

2019 ,241 70 p < 0,001 ,808 70 p < 0,001 

2020 ,276 18 ,001 ,786 18 ,001 

1.5 Govorno in negovorno 

komunicira z vsemi otroki/učenci, 

jih posluša, ko govorijo, razvija 

dialog z otroki/učenci in med 

otroki/učenci. 

2017 ,234 68 p < 0,001 ,846 68 p < 0,001 

2018 ,387 107 p < 0,001 ,678 107 p < 0,001 

2019 ,291 70 p < 0,001 ,767 70 p < 0,001 

2020 ,387 18 p < 0,001 ,651 18 p < 0,001 

Legenda: KS = Kolmogorov-Smirnov test normalnosti; SW = Shapiro-Wilkov test normalnosti; df = število 

prostostnih stopenj; p = statistična značilnost. 

V nadaljevanju izvedemo Kruskall-Wallisov test pri vsaki izmed petih komponent/trditev 

odnosa študentov (preglednica 16). 

Statistično značilne razlike v povprečnih rangih odnosa študentov na hospitacijah glede 

na leto, v katerem so bile hospitacije poučevane, zaznamo pri vseh petih 

komponentah/trditvah odnosa študentov (p < 0,05). 

Pri vseh petih trditvah ugotovimo višje povprečne range in povprečja odgovorov v letih 

2018, 2019, 2020 glede na leto 2017, zato zaključimo, da je bil odnos študentov z vidika 

hospitirajočih najslabše ocenjen leta 2017. V preostalem obdobju (2018–2020) so razlike 

v povprečnih rangih med leti nižje, prav tako pa so si med seboj podobne srednje 

vrednosti (mediane) in povprečja. Poudarimo tudi, da je bil v vseh štirih letih odnos 

nadpovprečen glede na srednjo vrednost lestvice (preglednica 16). 
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Preglednica 4.16: Odnos do otrok na hospitacijah glede na leto izvedbe (Kruskall-Wallisov test) 

Odnos študentov do  

otrok 
Leto n M SD Me IQR MR KW p 

1.1 Zna motivirati 

otroke/učence. 

2017 68 8,66 1,241 9,0 2,0 99,85 

20,908 

 

p < 

0,001 

 

2018 107 9,39 ,898 10,0 1,0 147,86 

2019 70 9,34 ,866 10,0 1,0 140,59 

2020 18 9,22 ,732 9,0 1,0 125,75 

1.2 Odziva se na pobude 

učencev/otrok, jih spodbuja 

k sodelovanju, jih posluša, 

njihove zmote in napake 

sprejema z razumevanjem. 

2017 68 8,62 1,361 9,0 2,0 97,78 

22,948 

 

p < 

0,001 

 

2018 107 9,43 ,881 10,0 1,0 145,56 

2019 70 9,44 ,862 10,0 1,0 144,06 

2020 18 9,28 ,958 10,0 1,3 133,81 

1.3 Govori jasno, pravilno, 

razločno, razumljivo, 

umirjeno, interpretativno, 

prilagojeno vsebini, 

otrokom/učencem in 

razmeram v skupini. 

2017 68 8,78 1,183 9,0 2,0 108,21 

16,606 

 

0,001 

 

2018 107 9,43 ,825 10,0 1,0 151,63 

2019 70 9,06 1,075 9,0 1,0 125,29 

2020 18 9,22 ,808 9,0 1,3 131,28 

1.4 Proces vodi 

sistematično, povezano, 

prepričljivo, navaja 

domislice, zanimivosti, 

primere, poudarja 

pomembnosti. 

2017 68 8,43 1,262 9,0 1,8 96,58 

22,792 

 

p < 

0,001 

 

2018 107 9,22 ,984 9,0 1,0 147,74 

2019 70 9,16 ,895 9,0 1,0 139,61 

2020 18 9,22 ,808 9,00 1,3 142,61 

1.5 Govorno in negovorno 

komunicira z vsemi 

otroki/učenci, jih posluša, 

ko govorijo, razvija dialog z 

otroki/učenci in med 

otroki/učenci. 

2017 68 8,76 1,259 9,00 2,0 105,96 

15,130 0,002 

2018 107 9,40 ,920 10,00 1,0 145,44 

2019 70 9,27 ,900 9,50 1,0 131,79 

2020 18 9,50 ,857 10,00 1,0 151,33 

Legenda: n = Število hospitacij; M = povprečje; SD = standardni odklon; Me = Mediana; IQR = Kvartilni 

razmik; MR = povprečni rang; KW= Kruskall-Wallis test; p = statistična značilnost. 

4.1.7 Metodičen potek na hospitacijah glede na starostne skupine otrok/leto 

izvedbe hospitacij 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se je v povprečju/povprečnih rangih odnos študentov 

do otrok na danih hospitacijah statistično značilno razlikoval glede na starost otrok pri 

dejavnosti (3 skupine hospitacije: izvedene v skupini otrok 3–4 leta; 4–5 let; 5–6 let) 

oziroma leto izvedbe hospitacij (4 skupine hospitacij: leto 2017, 2018, 2019, 2020). 

Zopet najprej testiramo dejavnik različne starosti skupin. Uporabimo 3 trditve sklopa 

»Metodičen potek dejavnosti«. Za testiranje statistično značilnih razlik glede na tri 

starostne skupine lahko uporabimo parametrični test ANOVA, v kolikor so odgovori 

znotraj vseh treh skupin normalno porazdeljeni, oziroma neparametrični Kruskall-
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Wallisov test, v kolikor odgovori znotraj vsaj ene izmed skupin niso normalno 

porazdeljeni. 

Za testiranje normalnosti odgovorov znotraj posamezne starostne skupine uporabimo 

Shapiro-Wilkov test. Rezultati so prikazani v preglednici 17 spodaj. Ugotovimo, da pri 

nobeni izmed trditev ne moremo potrditi normalnosti odgovorov znotraj vseh treh 

starostnih skupin, v katerih so bile hospitacije izvedene (p < 0,05), zato v nadaljevanju za 

testiranje statistično značilnih razlik v povprečnih rangih uporabimo neparametrični 

Kruskall-Wallisov test (preglednica 17). 

Preglednica 4.17: Testiranje normalnosti sklopa »Metodičen potek dejavnosti« znotraj starostnih skupin 

(Shapiro-Wilkov test) 

Metodičen potek dejavnosti 
Starost 

otrok 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilkov 

KS df p SW df p 

2.1 Študent/ka ugotavlja predznanje 

otrok/otrok in temu prilagodi pedagoško 

delo. 

3–4 let ,193 17 ,093 ,909 17 ,098 

4–5 let ,225 136 p < 0,001 ,843 136 p < 0,001 

5–6 let ,255 110 p < 0,001 ,758 110 p < 0,001 

2.2 Študent/ka med obravnavo/izvedbo teme 

nakazuje probleme in otrokom/študentom 

pomaga, da jih rešijo. 

3–4 let ,228 17 ,019 ,827 17 ,005 

4–5 let ,236 136 p < 0,001 ,760 136 p < 0,001 

5–6 let ,256 110 p < 0,001 ,781 110 p < 0,001 

2.3 Otroke/učence spodbuja k razmišljanju, 

izražanju misli, postavljanju vprašanj. 

3–4 let ,315 17 p < 0,001 ,820 17 ,004 

4–5 let ,224 136 p < 0,001 ,848 136 p < 0,001 

5–6 let ,229 110 p < 0,001 ,851 110 p < 0,001 

Legenda: KS = Kolmogorov-Smirnov test normalnosti; SW = Shapiro-Wilkov test normalnosti; df = število 

prostostnih stopenj; p = statistična značilnost. 

V nadaljevanju izvedemo Kruskall-Wallisov test pri vsaki izmed treh komponent/trditev 

metodičnega poteka dejavnosti (preglednica 18). 

Statistično značilne razlike v povprečnih rangih metodičnega poteka glede na starostne 

skupine otrok, pri katerih so bile hospitacije izvedene, zaznamo zgolj pri metodičnem 

poteku s stališča ugotavljanja predznanja otrok in prilagoditve pedagoškega dela 

(KW = 6,729; p = 0,035 < 0,05), in sicer ugotovimo višje povprečne range, povprečne in 

srednje vrednosti metodičnega poteka dejavnosti pri hospitacijah, izvedenih v starejši 

starostni skupini 4–5 let (MR = 131,82; Me = 9,0; IQR = 2,0; M = 8,96; SD = 1,039) in 

5–6 let (MR = 138,74; Me = 9,0; IQR = 2,0; M = 8,94; SD = 1,363), kot pri hospitacijah, 

izvedenih v mlajši starostni skupini 3–4 leta (MR = 89,82; Me = 8,0; IQR = 1,5; M = 8,24; 

SD = 1,300). Pri ostalih dveh vidikih statistično značilnih razlik v povprečnih rangih 
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metodičnega poteka glede na starostne skupine otrok nismo zaznali (p > 0,05) 

(preglednica 18). 

Preglednica 4.18: Metodičen potek dejavnosti na hospitacijah glede na starostne skupine (Kruskall-Wallis 

test) 

Metodičen potek 

dejavnosti 

Starost 

otrok 
n M SD Me IQR MR KW p 

2.1 Študent/ka ugotavlja 

predznanje otrok/otrok in 

temu prilagodi pedagoško 

delo. 

3–4 let 17 8,24 1,300 8,0 1,5 89,82 

6,729 

 

0,035 

 
4–5 let 136 8,96 1,039 9,0 2,0 131,82 

5–6 let 110 8,94 1,363 9,0 2,0 138,74 

2.2 Študent/ka med 

obravnavo/izvedbo teme 

nakazuje probleme in 

otrokom/študentom 

pomaga, da jih rešijo. 

3–4 let 17 8,41 1,228 9,0 2,5 96,59 

 

4,459 

 

 

0,108 

 

4–5 let 136 9,01 1,199 9,0 2,0 135,43 

5–6 let 110 8,94 1,287 9,0 2,0 133,23 

2.3 Otroke/učence 

spodbuja k razmišljanju, 

izražanju misli, 

postavljanju vprašanj. 

3–4 let 17 8,65 1,272 9,0 1,5 121,85 

0,580 

 

0,748 

 
4–5 let 136 8,89 1,086 9,0 2,0 134,69 

5–6 let 110 8,80 1,172 
8,0 1,50 

130,24 

Legenda: n = Število hospitacij; M = povprečje; SD = standardni odklon; Me = Mediana; IQR = Kvartilni 

razmik; MR = povprečni rang; KW = Kruskall-Wallis test; p = statistična značilnost. 

V nadaljevanju podobno izvedemo tudi analizo metodičnega poteka dejavnosti na 

hospitacijah glede na leto izvedbe hospitacij (4 skupine). Najprej testiramo normalnost 

odgovorov znotraj posameznega leta, v katerem so bile hospitacije izvedene, in sicer s 

pomočjo Shapiro-Wilkovega testa. 

Ugotovimo, da pri nobenem izmed treh vidikov metodičnega poteka ne moremo potrditi 

normalnosti odgovorov metodičnega poteka znotraj danih let izvedbe hospitacij 

(p < 0,05), zato v nadaljevanju za testiranje statistično značilnih razlik v povprečnih 

rangih trditev, ki opisujejo metodičen potek dejavnosti, uporabimo neparametrični 

Kruskall-Wallisov test (preglednica 19). 
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Preglednica 4.19: Testiranje normalnosti sklopa »Metodičen potek dejavnosti« znotraj posameznih let 

izvedbe hospitacij (Shapiro-Wilkov test) 

Metodičen potek 

dejavnosti 

Leto 

hospitacije 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilkov 

KS df p SW df p 

2.1 Študent/ka ugotavlja 

predznanje otrok/otrok in 

temu prilagodi pedagoško 

delo. 

2017 0,211 68 p < 0,001 0,867 68 p < 0,001 

2018 0,281 107 p < 0,001 0,762 107 p < 0,001 

2019 0,219 70 p < 0,001 0,851 70 p < 0,001 

2020 0,261 18 0,002 0,818 18 0,003 

2.2 Študent/ka med 

obravnavo/izvedbo teme 

nakazuje probleme in 

otrokom/študentom 

pomaga, da jih rešijo. 

2017 0,188 68 p < 0,001 0,886 68 p < 0,001 

2018 0,297 107 p < 0,001 0,763 107 p < 0,001 

2019 0,234 70 p < 0,001 0,734 70 p < 0,001 

2020 0,260 18 0,002 0,807 18 0,002 

2.3 Otroke/učence 

spodbuja k razmišljanju, 

izražanju misli, 

postavljanju vprašanj. 

2017 0,215 68 p < 0,001 0,880 68 p < 0,001 

2018 0,274 107 p < 0,001 0,769 107 p < 0,001 

2019 0,176 70 p < 0,001 0,879 70 p < 0,001 

2020 0,170 18 0,180 0,893 18 0,043 

Legenda: KS = Kolmogorov-Smirnov test normalnosti; SW = Shapiro-Wilkov test normalnosti; df = število 

prostostnih stopenj; p = statistična značilnost. 

Statistično značilne razlike v povprečnih rangih metodičnega poteka dejavnosti na 

hospitacijah glede na leto, v katerem so bile hospitacije izvedene, zaznamo pri vseh treh 

komponentah/vidikih metodičnega poteka (p < 0,05 pri vseh treh trditvah) (preglednica 

20). 

Z vidika ugotavljanja predznanja otrok (2.1) opazimo višje povprečne range in povprečja 

pri hospitacijah, izvedenih leta 2018 (MR = 150,83; Me = 9,0; IQR = 1,0; M = 9,21; 

SD = 0,991), leta 2019 (MR = 127,67; Me = 9,0; IQR = 2,0; M = 8,89; SD = 1,084) in leta 

2020 (MR = 144,86; Me = 9,0; IQR = 1,3; M = 9,17; SD = 0,924) glede na hospitacije, 

izvedene v letu 2017 (MR = 103,43; Me = 9,0: IQR = 2,8; M = 8,35; SD = 1,504). 

Podobne razlike opazimo tudi z vidika nakazovanja problemov med obravnavo/izvedbo 

teme in pomoči otrokom, da jih rešijo (2.2), in sicer so povprečni rangi in povprečja 

odgovorov leta 2018 (MR = 147,83; Me = 10,0; IQR = 1,0; M = 9,24; SD = 0,930), leta 

2019 (MR = 135,22; Me = 9,0; M = 8,93; SD = 1,438) in leta 2020 (MR = 135,33; 

Me = 9,0; IQR = 1,0; M = 9,17; SD = 0,707) višja kot leta 2017 (MR = 102,89; Me = 9,0; 

IQR = 2,0; M = 8,43; SD = 1,407). 

Z vidika spodbujanja otrok k razmišljanju (2.3) pa so razlike drugačne, in sicer je 

metodičen potek dejavnosti z vidika spodbujanja k razmišljanju najboljši leta 2018 
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(MR = 153,79; Me = 9,0; IQR = 1,0; M = 9,15; SD = 1,062), najslabši (najnižji povprečni 

rangi) pa leta 2020 (MR = 106,58; Me = 8,0; IQR = 2,3; M = 8,39; SD = 1,335). Leta 

2017 (MR = 123,31; Me = 9,0; IQR = 2,0; M = 8,74; SD = 1,074) in 2019 (MR = 113,67; 

Me = 9,0; IQR = 2,0; M = 8,57; SD = 1,137) so študentje dosegli nekoliko višje 

povprečne range in povprečja kot leta 2020. 

Preglednica 4.20: Metodičen potek dejavnosti na hospitacijah glede na leto izvedbe (Kruskall-Wallis test) 

Metodičen potek 

dejavnosti 
Leto n M SD Me IQR MR KW p 

2.1 Študent/ka 

ugotavlja predznanje 

otrok/otrok in temu 

prilagodi pedagoško 

delo. 

2017 68 8,35 1,504 9,0 2,8 103,43 

18,664 

 

p < 0,001 

 

2018 107 9,21 ,991 9,0 1,0 150,83 

2019 70 8,89 1,084 9,0 2,0 127,67 

2020 18 9,17 ,924 
9,0 1,3 

144,86 

2.2 Študent/ka med 

obravnavo/izvedbo 

teme nakazuje 

probleme in 

otrokom/študentom 

pomaga, da jih rešijo. 

2017 68 8,43 1,407 9,0 2,0 102,89 

16,488 

 

0,001 

 

2018 107 9,24 ,930 10,0 1,0 147,83 

2019 70 8,93 1,438 9,0 2,0 135,22 

2020 18 9,17 ,707 

9,0 1,0 

135,33 

2.3 Otroke/učence 

spodbuja k 

razmišljanju, izražanju 

misli, postavljanju 

vprašanj. 

2017 68 8,74 1,074 9,0 2,0 123,31 

17,141 0,001 
2018 107 9,15 1,062 9,0 1,0 153,79 

2019 70 8,57 1,137 9,0 2,0 113,67 

2020 18 8,39 1,335 
8,0 2,3 

106,58 

Legenda: n = Število hospitacij; M = povprečje; SD = standardni odklon; Me = Mediana; IQR = Kvartilni 

razmik; MR = povprečni rang; KW= Kruskall-Wallis test; p = statistična značilnost. 

4.1.8  Povezanost odnosa študentov do otrok in stopnje aktivnih strategij učenja in 

umetniškega izražanja na hospitacijah 

Zanimalo nas je tudi, ali obstaja statistično značilna povezava med odnosom študentov 

do otrok in stopnjo aktivnih strategij učenja in umetniškega izražanja pri danih 

hospitacijah. 

V ta namen lahko uporabimo sklop trditev »Odnos študentov do otrok« (5 

trditev/spremenljivk) in neodvisno spremenljivko »2.7 Stopnja aktivnih strategij učenja 

in umetniškega izražanja pri danih hospitacijah.«. Vse spremenljivke so številske, zato 

lahko uporabimo Pearsonov (parametrični) oziroma neparametrični Spearmanov 

korelacijski test. 
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Najprej preverimo normalnost odgovorov vseh šestih spremenljivk za celoten vzorec. 

Ugotovimo, da tudi za celoten vzorec hospitacij ne moremo predpostaviti normalnosti 

porazdelitve odgovorov za nobeno izmed šestih spremenljivk (p < 0,05) (preglednica 21). 

Preglednica 4.21: Testiranje normalnosti sklopa »Odnos študentov do otrok« in stopnje aktivnih strategij 

učenja in umetniškega izražanja za celoten vzorec hospitacij (Shapiro-Wilkov test) 

Spremenljivka 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

KS df p SW df p 

1.1 Zna motivirati otroke/učence. 0,275 263 p < 0,001 0,769 263 p < 0,001 

1.2 Odziva se na pobude 

učencev/otrok, jih spodbuja k 

sodelovanju, jih posluša, njihove zmote 

in napake sprejema z razumevanjem. 

0,303 263 p < 0,001 0,737 263 p < 0,001 

1.3 Govori jasno, pravilno, razločno, 

razumljivo, umirjeno, interpretativno, 

prilagojeno vsebini, otrokom/učencem 

in razmeram v skupini. 

0,265 263 p < 0,001 0,781 263 p < 0,001 

1.4 Proces vodi sistematično, 

povezano, prepričljivo, navaja 

domislice, zanimivosti, primere, 

poudarja pomembnosti. 

0,230 263 p < 0,001 0,819 263 p < 0,001 

1.5 Govorno in negovorno komunicira 

z vsemi otroki/učenci, jih posluša, ko 

govorijo, razvija dialog z otroki/učenci 

in med otroki/učenci. 

0,320 263 p < 0,001 0,755 263 p < 0,001 

2.7 Uporabljajo se aktivne strategije 

učenja, ki zagotavljajo dejavno 

udeležbo otrok. 

0,381 263 p < 0,001 0,688 263 p < 0,001 

Legenda: KS = Kolmogorov-Smirnov test normalnosti; SW = Shapiro-Wilkov test normalnosti; df = število 

prostostnih stopenj; p = statistična značilnost. 

V nadaljevanju uporabimo neparametrični Spearmanov korelacijski test in izračunamo 

korelacije med spremenljivko »2.7 Stopnja aktivnih strategij učenj« in vsakega izmed 

petih vidikov odnosa študentov do otrok (skupno 5 korelacij). Rezultati so prikazani v 

preglednici 22 spodaj. 

Ugotovimo, da pri vseh petih vidikih odnosa študentov do otrok na danih hospitacijah 

zaznamo statistično značilno povezavo s spremenljivko stopnje uporabe aktivnih 

strategij, ki zagotavljajo dejavno udeležbo otrok (p < 0,001 < 0,05 pri vseh petih parih), 

in sicer so povezave srednje močne/zmerne (0,4 < ρ < 0,6) in pozitivne, kar pomeni, da 

je bil na tistih hospitacijah, kjer je bila uporabljena višja stopnja aktivnih strategij učenja 

in umetniškega izražanja, odnos študentov z vidika motivacije otrok, odzivov na pobude, 

jasnega in pravilnega govora, sistematičnega vodenja procesa in govorne in negovorne 
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komunikacije z vsemi otroki, gledano z vidika hospitirajočih, boljše ocenjen (preglednica 

22). 

Preglednica 4.22: Povezanost odnosa študentov do otrok in stopnje aktivnih strategij učenja in umetniškega 

izražanja (Spearmanov korelacijski test) 

Odnos študentov do otrok Statistika 

2.7 Uporabljajo se aktivne strategije 

učenja, ki zagotavljajo dejavno 

udeležbo otrok. 

1.1 Zna motivirati otroke/učence. ρ 0,445 

p p < 0,001 

n 263 

1.2 Odziva se na pobude učencev/otrok, jih 

spodbuja k sodelovanju, jih posluša, njihove 

zmote in napake sprejema z razumevanjem. 

ρ 0,503 

p p < 0,001 

n 263 

1.3 Govori jasno, pravilno, razločno, razumljivo, 

umirjeno, interpretativno, prilagojeno vsebini, 

otrokom/učencem in razmeram v skupini. 

ρ 0,440 

p p < 0,001 

n 263 

1.4 Proces vodi sistematično, povezano, 

prepričljivo, navaja domislice, zanimivosti, 

primere, poudarja pomembnosti 

ρ 0,438 

p p < 0,001 

n 263 

1.5 Govorno in negovorno komunicira z vsemi 

otroki/učenci, jih posluša, ko govorijo, razvija 

dialog z otroki /učenci in med otroki/učenci. 

ρ 0,437 

p p < 0,001 

n 263 

Legenda: ρ = Spearmanov korelacijski koeficinet; n = število hospitacij; p = statistična značilnost. 
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5 DISKUSIJA 

V diplomskem delu smo predstavili pomen tehnične vzgoje v predšolskem obdobju, 

predstavili smo vlogo praktičnega pedagoškega usposabljanja pri tehnični vzgoji, 

vključno s kompetencami vzgojitelja ter metodiko dela. V nadaljevanju smo v 

raziskovalnih vprašanjih analizirali konkretne značilnosti praktičnega pedagoškega 

usposabljanja študentov predšolske vzgoje pri predmetu tehnična vzgoja v vrtcu. 

V poglavju so predstavljeni odgovori na raziskovalna vprašanja (RV 1–10). 

RV 1: Kakšen je bil v povprečju odnos študentov do otrok na hospitacijah v danem 

obdobju? 

Ugotovili smo, da pri vseh petih vidikih zaznamo nadpovprečen odnos študentov do otrok 

gledano na srednjo vrednost lestvice, in sicer z vidika motivacije otrok, odziva na pobude 

otrok in spodbujanja k sodelovanju, poslušanja, sprejemanja zmot in napak z 

razumevanjem, z vidika jasnega, pravilnega, razločnega, razumljivega, umirjenega, 

interpretativnega govora, prilagojenega vsebini, otrokom in razmeram, z vidika 

sistematičnega, povezanega, prepričljivega vodenja procesa in navajanja domislic, 

zanimivosti, primerov, poudarjanja pomembnosti in vidika govorne in negovorne 

komunikacije z vsemi otroki, poslušanja otrok, ko govorijo, razvijanja dialoga z otroci in 

med otroci. 

Odnos nastopajočih študentov do otrok v danem obdobju (2017–2020) je bil po vseh petih 

komponentah odnosa nadpovprečen, gledano na srednjo vrednost lestvice. 

RV 2: Ali se je v povprečju odnos študentov do otrok na danih hospitacijah 

statistično značilno razlikoval glede na starost otrok pri dejavnosti oziroma leto 

izvedbe hospitacij, in če se je, kakšne/kje so razlike? 

S pomočjo Kruskall-Wallisovega testa smo ugotovili, da se je odnos študentov do otrok 

glede na starostne skupine v povprečnih rangih statistično značilno razlikoval v štirih 

izmed petih vidikov, in sicer z vidika jasnega, pravilnega in razumljivega govora in z 
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vidika sistematičnega vodenja procesa, motivacije otrok in odziva na pobude otrok, 

spodbujanje otrok k sodelovanju, poslušanju njihovih zmot in sprejemanju napak z 

razumevanjem. Odnos študentov na hospitacijah je pri danih vidikih v povprečju bolj 

nadpovprečen pri skupinah starejših otrok (4–5 let oziroma 5–6 let) kot mlajših otrok (3–

4 leta). 

Zaključimo, da smo razlike v odnosu glede na starostne skupine zaznali, in sicer je bil 

odnos boljši pri starejših starostnih skupinah 4–5 oziroma 5–6 let kot pri hospitacijah, 

izvedenih v mlajši starostni skupini 3–4 leta. 

Prav tako smo s pomočjo Kruskall-Wallisovega testa glede na leto izvedbe hospitacij pri 

vseh petih vidikih odnosa študentov zaznali statistično značilne razlike v povprečnih 

rangih odgovorov. Ugotovili smo, da je bil z vidika povprečnih rangov in povprečij odnos 

študentov leta 2017 nekoliko slabši kot preostala leta, vendar poudarimo, da je bil odnos 

študentov tudi leta 2017 z vidika povprečne vrednosti še vedno nadpovprečen, gledano 

glede na srednjo vrednost lestvice. V preostalih treh letih so razlike v povprečnih rangih 

in povprečjih odnosa študentov na hospitacijah manjše, kar pomeni, da je bil odnos 

študentov, gledano z vidika hospitirajočih v danem obdobju, bolj podoben. 

RV 3: Kako dober je bil v povprečju metodični potek dejavnosti na hospitacijah v 

danem obdobju? 

Metodičen potek dejavnosti nastopajočih študentov do otrok v danem obdobju (2017–

2020) je bil po vseh treh komponentah/vidikih (ugotavljanje predznanja otrok in 

posledične prilagoditve pedagoškega dela, nakazovanje problemov med 

obravnavo/izvedbo teme in pomoči otrokom, da jih rešijo, ter spodbujanje otrok k 

razmišljanju, izražanju misli, postavljanju vprašanj) nadpovprečen, gledano na srednjo 

vrednost lestvice. 

RV 4: Ali se kompetentnost s stališča metodičnega poteka dejavnosti na danih 

hospitacijah v povprečju statistično značilno razlikuje glede na starost otrok 

oziroma leto izvedbe hospitacij, in če se, kje so razlike? 
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S pomočjo Kruskall-Wallisovega testa smo preverili, ali obstajajo statistično značilne 

razlike v povprečnih rangih metodičnega poteka (3 vidiki) glede na starostne skupine 

otrok, pri katerih so bile hospitacije izvedene. Statistično značilne razlike v povprečnih 

rangih metodičnega poteka glede na starostne skupine otrok, pri katerih so bile hospitacije 

izvedene, zaznamo zgolj pri metodičnem poteku s stališča ugotavljanja predznanja otrok 

in prilagoditve pedagoškega dela. Podobno kot pri odnosu je bil na hospitacijah v 

povprečju metodičen potek dejavnosti bolj nadpovprečen pri skupinah starejših otrok (4–

5 let oziroma 5–6 let) kot mlajših otrok (3–4 leta). Pri ostalih dveh vidikih metodičnega 

poteka statistično značilnih razlik v povprečnih rangih nismo zaznali. 

Podobno smo preverili tudi, ali obstajajo statistično značilne razlike v povprečnih rangih 

metodičnega poteka dejavnosti glede na leto, v katerem so bile hospitacije izvedene. 

Statistično značilne razlike v povprečnih rangih metodičnega poteka dejavnosti smo 

zaznali pri vseh treh vidikih metodičnega poteka, in sicer smo z vidika ugotavljanja 

predznanja otrok opazili višje povprečne range in povprečja pri hospitacijah, izvedenih 

leta 2018, leta 2019 in leta 2020, glede na hospitacije izvedene leta 2017. Podobne razlike 

smo opazili tudi z vidika nakazovanja problemov med obravnavo/izvedbo teme in pomoči 

otrokom, da jih rešijo, in sicer so povprečni rangi in povprečja odgovorov leta 2018 leta 

2019 in leta 2020 višja kot leta 2017. 

Z vidika spodbujanja otrok k razmišljanju smo zaznali nekoliko drugačne razlike, in sicer 

je bil metodičen potek dejavnosti z vidika spodbujanja k razmišljanju najboljši leta 2018, 

najslabši (najnižji povprečni rangi) pa leta 2020. 

Variacije v metodičnem poteku dejavnosti glede na leto izvedbe hospitacij smo sicer 

zaznali, vendar so razlike v povprečjih/povprečnih rangih relativno majhne in 

nekonsistentne (določeni vidiki so bili boljši v obdobju 2018–2020 glede na 2017, 

določeni pa v obdobju 2017–2019 glede na leto 2020). 

RV 5: Katere so prevladujoče oblike dela na hospitacijah v danem obdobju? 

Največji delež hospitacij je vseboval frontalno obliko dela, skupinsko obliko dela in 

individualno obliko dela. 
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RV 6: Kako pogosto so na danih hospitacijah uporabljene različne metode dela? 

Ugotovimo, da je bila v povprečju najbolj pogosto (nadpovprečno pogosto gledano na 

srednjo vrednost lestvice) uporabljena metoda praktičnega dela, prav tako so bile v 

povprečju pogosto uporabljene metoda spodbujanja, metoda pogovora, razgovora, 

metoda demonstracije ali kazanja, metoda pripovedovanja, razlage in izkušenjsko učenje. 

V povprečju so bile manj pogosto uporabljene metode opazovanja in metoda igre. 

Najmanj pogosto (podpovprečno gledano na srednjo vrednost lestvice) pa operacijska 

metoda in metoda preprečevanja. 

RV 7: Kakšno je bilo sodelovanje med študenti pri izvajanju dejavnosti, gledano z 

vidika hospitirajočih? 

Sodelovanje študentov pri izvajanju dejavnosti, gledano z vidika hospitirajočih, je bilo 

nadpovprečno, gledano na srednjo vrednost lestvice. V povprečju so bile torej 

odgovornosti študentov porazdeljene, študenti so v povprečju dobro sodelovali med seboj 

in so bili med seboj usklajeni. 

RV 8: Kakšna je bila povprečna stopnja aktivnih strategij učenja in umetniškega 

ustvarjanja, ki zagotavlja dejavno udeležbo otrok pri danih hospitacijah? 

Povprečna stopnja uporabe aktivnih strategij učenja in umetniškega ustvarjanja, ki 

zagotavlja dejavno udeležbo otrok pri danih hospitacijah je bila močno nadpovprečna 

gledano na srednjo vrednost lestvice, kar pomeni, da so študenti na danih hospitacijah 

izvedli takšne dejavnosti, ki zagotavljajo, da so otroci glavni akterji, v polni meri 

kreativni, imajo možnost pripovedovati, se izražati in imajo vsi enake možnosti do 

navedenega. 

RV 9: Kakšne so sposobnosti nastopajočih študentov za vodene dejavnosti z otroki, 

gledano z vidika hospitirajočih? 

Ugotovimo, da je na danih hospitacijah z vidika hospitirajočih v povprečju vodenje 

dejavnosti za otroke smiselno in razumljivo, in sicer smo ugotovili močno nadpovprečne 

sposobnosti nastopajočih študentov za vodene dejavnosti z otroki, gledano na srednjo 
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vrednost lestvice, kar pomeni, da je bilo, gledano z vidika hospitirajočih, vodenje takšno, 

da je otrokom razumljivo. 

RV 10: Ali obstaja statistično značilna povezava med odnosom študentov do otrok 

in stopnjo aktivnih strategij učenja in umetniškega izražanja pri danih hospitacijah, 

in če obstaja, kakšna je povezava? 

Ugotovili smo, da obstaja statistično značilna povezava med odnosom študentov do otrok 

in stopnjo aktivnih strategij učenja in umetniškega izražanja pri danih hospitacijah pri 

vseh petih vidikih odnosa. Ugotovili smo, da je vseh pet povezav pozitivnih in 

srednje/zmerno močnih, kar pomeni, da je bil odnos študentov do otrok na tistih 

hospitacijah, kjer je bila uporabljena višja stopnja aktivnih strategij učenja in umetniškega 

izražanja z vidika motivacije otrok, jasnega in pravilnega govora, odzivov na pobude, 

sistematičnega vodenja procesa in govorne in negovorne komunikacije z vsemi otroki, 

bolj pozitiven/nadpovprečen. 

RV 11: Kakšna je splošna ocena izvedenih dejavnosti, vključujoč pohvale, 

modifikacije in zadovoljstva hospitirajočih z izvedbo dejavnosti? 

Ugotovimo, da je splošna ocena izvedenih dejavnosti nadpovprečna, saj je pedagoško uro 

pohvalno ocenilo 91 % študentov. Pohvalili so, da so bile dejavnosti izvedene izvirno, 

poučno, inovativno in organizirano, študentje so bili med nastopom usklajeni, dobro so 

motivirali otroke in spodbujali njihovo samostojnost. Modifikacije pri izvedenih 

dejavnostih bi lahko po predlogah študentov izboljšali tako, da bi vnesli več ustvarjalnosti 

in motivacije, uporabili bi drugačno delitev otrok v skupine, dopustili več samostojnosti 

otrok pri izdelavi izdelkov in prilagodili težavnosti delavnic glede na starost otrok. 
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6 ZAKLJUČEK 

Praktično pedagoško usposabljanje študentom omogoča konkreten vpogled v delo 

vzgojitelja v vzgojno-izobraževalni ustanovi. Študent ima možnost povezovanja in 

kritičnega vrednotenja teoretičnih spoznanj, ki jih je v času študija pridobil. S praktičnim 

pedagoškim usposabljanjem preveri poklicno odločitev, poznavanje predšolskega otroka, 

povezuje teorijo in prakso, uči se z izkušnjami in preveri svojo usposobljenost za delo. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je odnos študentov do otrok na danih hospitacijah 

nadpovprečen. Študentje se odzivajo na pobude otrok, jih motivirajo in ustrezno 

komunicirajo, proces vodijo sistematično in komunicirajo z vsemi otroki. Prav tako smo 

ugotovili, da je metodičen potek dejavnosti nadpovprečen. 

Zaznali smo razlike v odnosu študentov do otrok glede na starostne skupine, in sicer je 

bil odnos boljši pri starejših starostnih skupinah (4–5 oz. 5–6 let) kot pri hospitacijah, 

izvedenih v starostni skupini 3–4 let. Prav tako smo zaznali razlike pri metodičnem 

poteku dejavnosti, kjer je bil odnos bolj nadpovprečen pri starejših starostnih skupinah 

(4–5 oz. 5–6 let) kot pri starostni skupini 3–4 let. 

Na hospitacijah so prevladovale frontalna oblika dela, skupinska oblika dela in 

individualna oblika dela. V povprečju je bila najbolj pogosto uporabljena metoda 

praktičnega dela, prav tako so bile v povprečju pogosto uporabljene metoda spodbujanja, 

metoda pogovora, razgovora, metoda demonstracije in metoda pripovedovanja. 

Rezultati so pokazali, da so študentje z vidika hospitirajočih ocenili sodelovanje med 

študenti kot nadpovprečno. Odgovornosti so bile porazdeljene, študentje so dobro 

sodelovali in bili med seboj usklajeni. Stopnja aktivnih strategij učenja in umetniškega 

ustvarjanja je bila na danih hospitacijah nadpovprečna. Študentje so izvedli dejavnosti, 

pri katerih so bili otroci aktivni udeleženci in glavni akterji. 

Ugotovili smo, da so sposobnosti nastopajočih študentov močno nadpovprečne, ko gre za 

vodenje dejavnosti z otroki. Z vidika hospitirajočih je bilo vodenje smiselno in otrokom 

razumljivo. Zaznali smo, da obstaja statistično značilna povezava med odnosom 
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študentov do otrok in stopnjo aktivnih strategij učenja in umetniškega izražanja pri vseh 

petih vidikih odnosa. Na hospitacijah, kjer je bila uporabljena aktivna strategija učenja, 

je bil odnos študentov do otrok nadpovprečen. 

Pedagoško uro in izvedene dejavnosti je pohvalilo in nadpovprečno ocenilo 91 % 

študentov. Pohvalili so izvedbo uvodne motivacije, inovativno pripravo in organizirano 

izvedbo dejavnosti, dobro sodelovanje in usklajenost med študenti, spodbudo otrok k 

ustvarjalnosti in samostojnosti ter fleksibilen in prilagodljiv odnos študentov do otrok. 

Študentje so tudi podali predloge, ki bi dejavnosti izboljšali. Vnesli bi več ustvarjalnosti 

in motivacije, uporabili bi drugačno delitev otrok v skupine, dopustili več samostojnosti 

otrok pri izdelavi izdelkov in prilagodili težavnosti delavnic glede na starost otrok. 

Praktično pedagoško usposabljanje pri predmetu tehnična vzgoja je študentom omogočilo 

preizkušanje in uporabo teoretičnega znanja v praksi. Zanimivo bi bilo videti, kakšne bi 

bile ocene hospitirane pedagoške ure, če bi le-te ocenjevali zaposleni v vrtcu ali 

profesorji. 
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8 PRILOGA 

 Evalvacijski list izvedbe hospitirane pedagoške ure 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Tehnična vzgoja; 2016/2017 

 

Evalvacijski list izvedbe hospitirane pedagoške ure 

Študent/ka:.................................................................................. Zaporedna hospitacija (število):................ 

 

Vrtec/šola:................................................................................................. Datum: ....... ............................... 

Hospitirani:................................................................................................................. .................................... 

Medpodročno povezovanje: ................................................................... Star.skupina/Razred: ............... 

Tema/enota:.................................................................................................................. .................................. 

Navodilo: Vsak zapis pazljivo preberite in zapišite odgovor v polje (število na skali med 1 in 10), ki 

najboljše opisuje resnično stanje pri pedagoški uri. 1 – ne pride v poštev, 10 – popolnoma prevladuje. V 

primeru, da na zapis ne morete odgovoriti, ga prečrtajte. 

 

1. Študentkin/študentov odnos do otrok/učencev 

1.1 Zna motivirati otroke/učence. 

1.2 Odziva se na pobude učencev/otrok, jih spodbuja k sodelovanju, jih posluša, njihove zmote in napake 

sprejema z razumevanjem. 

1.3 Govori jasno, pravilno, razločno, razumljivo, umirjeno, interpretativno, prilagojeno vsebini, 

otrokom/učencem in razmeram v skupini. 

1.4 Proces vodi sistematično, povezano, prepričljivo, navaja domislice, zanimivosti, primere, poudarja 

pomembnosti. 
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1.5 Govorno in negovorno komunicira z vsemi otroki/učenci, jih posluša, ko govorijo, razvija dialog z 

otroki/učenci in med otroki/učenci. 

2. Metodični potek dejavnosti 

2.1 Študent/ka ugotavlja predznanje otrok/otrok in temu prilagodi pedagoško delo. 

2.2 Študent/ka med obravnavo/izvedbo teme nakazuje probleme in otrokom/študentom pomaga, da jih 

rešijo. 

2.3 Otroke/učence spodbuja k razmišljanju, izražanju misli, postavljanju vprašanj. 

 

2.4 Oblike dela: frontalna individualna skupinska skupinska-diferencirana dvojice izkustveno učenje 

 

2.5 Katere metode so bile uporabljene (podčrtaj) in katera metoda je prevladovala (obkroži)? 

Verbalne: razlaga, pripovedovanje, branje, razgovor, poročanje; demonstracija: demonstracija 

vzorcev, postopkov, procesov, tehnologij; delo s tekstom: učbenik, delovni list, delovni zvezek; 

operacijska.: izdelava shem, grafikonov, tabel, izdelava poročil, razstava; praktično delo; izkušenjsko 

učenje; igralne improvizacije. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Tehnična vzgoja; 2016/2017 

 

2.6. 

Vsi študenti so približno enako prispevali k izvedbi nastopa in so delovali kot usklajen tim. 

sploh ne drži    v celoti drži 

1 2 3 4 5 

Opis kriterija: za odločitev sploh ne drži se odločamo takrat, ko opazimo, da zgolj en študent prevzema večino 

odgovornosti za izvedbo nastopa, medtem ko preostali ne vedo natančno, kaj je njihova naloga; delo članov ni 

usklajeno in ne odraža sodelovanja. Odločitev v celoti drži izberete, ko so odgovornosti študentov porazdeljene, vsi 

vedo, kaj je njihova naloga, dobro sodelujejo in so usklajeni. 
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2.7. 

Uporabljajo se aktivne strategije učenja in umetniškega ustvarjanja, ki zagotavljajo dejavno 

udeležbo otrok. 

sploh ne drži    v celoti drži 

1 2 3 4 5 

Opis kriterija: sploh ne drži velja, kadar so otroci pasivni sprejemniki; npr. likovne so npr. izpeljane na način 

polizdelkov; namesto omogočanja kreativnosti so posredovani »recepti« za stvaritve/predstavitve; vsi otroci v (mali) 

skupini nimajo možnosti govoriti, se izraziti, dajati pobude, zamisli, pač pa le nekateri …; otroci s posebnimi 

potrebami so izločeni iz dejavnosti oz. dejavnosti niso prilagojene, da bi omogočile njihovo udeležbo ipd. Odločitev 

v celoti drži izberete, kadar dejavnosti zagotavljajo, da so otroci glavni akterji, v polni meri kreativni, imajo možnost 

pripovedovati, se izražati in imajo vsi enake možnosti do navedenega. 

2.8. 

Vodenje dejavnosti je za otroke smiselno in razumljivo. 

sploh ne drži    v celoti drži 

1 2 3 4 5 

Opis kriterija: za odločitev sploh ne drži se odločamo, kadar študenti dajejo otrokom nejasna sporočila, dvoumna, 

pomanjkljiva navodila za izvedbo, zaradi česar otroci bodisi ne razumejo, kaj se od njih pričakuje ali pa kakšen je 

smisel dejavnosti oziroma čemu je namenjena. Odločitev v celoti drži izberete, kadar so sporočila in vodenje takšno, 

da je otrokom razumljivo, in vedo, kakšen je smisel/namen dejavnosti. 

3. Splošno 

3.1. Kaj lahko pohvalite? 

1. 

2. 

3. 

 

3.2. Kaj bi vi naredili drugače? Kako in zakaj bi to izvedli na drugačen način (utemeljite)? 

1. 



IV  

Kako/zakaj: 

2. 

Kako/zakaj: 

 

3. 

Kako/zakaj: 

 

3.3 Strnjena misel o hospitirani pedagoški uri: 

 

Vzgojiteljica/učiteljica/mentorica: Podpis študenta/ke: 

 

 

(Ime in Priimek, podpis) 

 

 

 


