




Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih
Transitions in Different Social and Educational Environments



Knjižnica Ludus · 30 · ISSN 2536-1937
Urednica zbirke · Silva Bratož



Prehodi v različnih socialnih
in izobraževalnih okoljih

Transitions in Different Social
andEducational Environments

Uredili
Sonja Rutar
Darjo Felda
Martina Rodela
Nina Krmac
Mateja Marovič
Karmen Drljić



Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih
Transitions in Different Social and Educational Environments

Uredili · Sonja Rutar, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac,
Mateja Marovič in Karmen Drljić

Recenzentki · Petra Dolenc in Tina Vršnik Perše
Lektor · Davorin Dukić
Oblikovanje naslovnice · Tina Cotič
Risbe, oblikovanje in tehnična ureditev · Alen Ježovnik

Knjižnica Ludus · 30 · ISSN 2536-1937
Urednica zbirke · Silva Bratož

Izdala in založila · Založba Univerze na Primorskem
Titov trg 4, 6000 Koper
www.hippocampus.si

Glavni urednik · Jonatan Vinkler
Vodja založbe · Alen Ježovnik
Naklada · 200 izvodov
Koper · 2021

© 2021 Univerza na Primorskem

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

37.01(082)

PREHODI v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih = Transitions
in different social and educational environments / uredili Sonja Rutar . . . [et al.] ;
[risbe Alen Ježovnik]. – Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2021. –
(Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 30)

ISBN 978-961-293-093-6
COBISS.SI-ID 74942979



Kazalo

Predgovor
Sonja Rutar, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac,
Mateja Marovič in Karmen Drljić · 9

Prehodi v predšolskem in osnovnošolskem obdobju

A Retrospective Study on Transitions and Transitional Objects
Sanja Tatalović Vorkapić · 15

Adaptation of Children to Preschool Institutions in the Changed Conditions of COVID 19
Jurka Lepičnik Vodopivec and Aleksandra Šindić · 33

Načrtovanje tranzicijskega programa prehoda iz vrtca v šolo
Vid Lenard · 49

Changing Transitions from Early Childhood Education to Primary Education in Finland
Jonna Kangas and Tuulikki Ukkonen-Mikkola · 59

Zunanji učni prostor kot dejavnik prehoda med vrtcem in šolo z vidika razrednih
učiteljev ter vzgojiteljev
Barbara Horvat in Majda Cencič · 77

Predmetno specifični prehodi z vidika didaktične diferenciacije
in individualizacije

Sodelovanje med učitelji/vzgojitelji in starši pri razvijanju zgodnje pismenosti
v prvem ter drugem/tujem jeziku
Anita Sila · 103

Knjiga za naročje kot alternativno učno okolje za namene diferenciacije
pri pouku tujega jezika
Katarina Benedik, Silva Bratož in Anja Pirih · 121

Glasba kot povezovalni element predšolskih otrok z domačim okoljem
Majda Fras Leva in Bojan Kovačič · 139

Percepcija uloge uspavanke u razvoju deteta predškolskog uzrasta iz ugla vaspitača
Snežana Marinković, Daliborka Purić i Ljiljana Kostić · 157

Prilagoditev učiteljev pri poučevanju glasbene umetnosti ob spremembi
učnega okolja spomladi 2020
Matija Jenko in Barbara Kopačin · 175

5



Predškolsko matematičko obrazovanje: osnova za školsko učenje matematike
SanjaM. Maričić i Jelena D. Stamatović · 195

Starost otrok ob vstopu v šolo in učni dosežki pri matematiki v prvem razredu
Marina Volk in Mojca Vidic · 209

Povezovanje matematike z okoljem skozi ustvarjalno reševanje avtentičnih problemov
Amalija Žakelj in Andreja Klančar · 223

Didaktični model izgradnje kombinatoričnih pojmov: prehod z razredne
na predmetno stopnjo
Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj in Mara Cotič · 241

Poučevanje in učenje verjetnosti v osnovni in srednji šoli
Daniel Doz, Darjo Felda inMara Cotič · 267

Representation of Ecological Contents in Mathematics Textbooks
DragicaMilinković, Milenko Ćurčić, and SlađanaMitrović · 291

Prehodi pri specifičnih vzgojno-izobraževalnih potrebah posameznikov

Prehod »potencialno« nadarjenega otroka iz vrtca v šolo
Aleksandra Kambič in Mojca Kukanja Gabrijelčič · 307

Osipniki in njihove možnosti v produkcijski šoli
Mitja Krajnčan, Matej Vukovič in Katja Pfeifer Vrhunc · 327

Pomen odnosa z materjo pri urejanju zaposlitvenega statusa mladostnice
z izkušnjo bivanja v vzgojni instituciji
Jovita Pogorevc Merčnik · 343

Nova družina: prehod mladostnika iz primarne družine v izvendružinsko
institucionalno obravnavo
Mateja Marovič · 359

Načrtovanje in strukturiranje prehodov med različnimi ravnmi izobraževanja
za osebe s posebnimi potrebami
Mateja Maljevac · 379

Pot k samostojnosti učencev z motnjo v duševnem razvoju: učenje umivanja rok
s pomočjo vidnih podpor
Eva Rustja in Karmen Drljić · 393

Prehod v visokošolsko izobraževanje in v delovna okolja

Pedagoško-psihološki elementi prehoda v visokošolsko izobraževanje
Sonja Rutar in Sonja Čotar Konrad · 413

Študijski in profesionalni prehodi zamejskih Slovencev iz Italije
MajaMezgec in Barbara Baloh · 435

6



Kazalo

Pedagoška praksa študentov likovne pedagogike na srednji šoli v času
izobraževanja na daljavo
Janja Batič · 453

Teorije in strategije prehoda študentov zdravstvene nege v profesionalno prakso
Mirko Prosen · 469

Mnenje študentov kineziologije o pomenu študijskih in obštudijskih vsebin
za prehod v delovno okolje
Matej Plevnik · 487

Karierni razvoj posameznikov in profesionalni prehodi

Doživljanje prehoda iz zaposlitve strokovnega delavca v vzgojno-izobraževalni
praksi v zaposlitev visokošolskega učitelja v kontekstu procesov postmoderne družbe
Ana Bogdan Zupančič · 505

Karierno svetovanje za prehode v kontekstu konstruktivizma
Janez Drobnič in Katarina Česnik · 525

Dejavniki kariernega prehoda v poklic vzgojitelja za delo z otroki
s posebnimi potrebami
Andrej Kociper · 541

Karierni cikel in začetna motivacija slovenskih srednješolskih učiteljev
Tina Štemberger · 563

7





Predgovor

Sonja Rutar
Univerza na Primorskem
sonja.rutar@pef.upr.si

Darjo Felda
Univerza na Primorskem
darjo.felda@pef.upr.si

Martina Rodela
Univerza na Primorskem
martina.rodela@pef.upr.si

Nina Krmac
Univerza na Primorskem
nina.krmac@pef.upr.si

Mateja Marovič
Univerza na Primorskem
mateja.marovic@pef.upr.si

Karmen Drljić
Univerza na Primorskem
karmen.drljic@pef.upr.si

V monografiji, v kateri sodelujejo kolegi z različnih znanstvenih področij in iz
različnih disciplin, obravnavamo prehode v socialnih ter izobraževalnih oko-
ljih. Monografija je v slovenskem prostoru prvo delo, osredotočeno na vse-
binsko različne prehode, ki pogosto niso prepoznani in deležni posebne po-
zornosti. Obravnava situacije, za katere je značilen prehod iz znanega v ne-
znano okolje oz. prehajanje v nove okoliščine, ki so v nekem trenutku za po-
sameznika lahko tudi življenjskega pomena.

Razprave in prispevki nakazujejo, da so prehodi dinamični in večplastni
procesi, ki vključujejo do sedaj pogosto spregledane dejavnike – doživljanje
pozameznikov, odnose in pogoje v okolju. Ker prehodi niso pogosto obrav-
navani in ne izpostavljeni kot pomemben element uspešnega vključevanja v
nova okolja, je lahko posameznik ob svojem subjektivnem doživljanju le-teh
pogosto sam oz. celo osamljen.

Razmere, ki so nastale kot posledica epidemije covida-19, so bile sprožilec,
ki nas je spodbudil k razmišljanju o pomenu, doživljanjih in posledicah hitrih
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prilagajanj na nove okoliščine, ki vodijo v negotovost, obenem pa predsta-
vljajo priložnosti za učenje, razvoj in odločanje. Čeprav zahtevne in nepred-
vidljive, pa lahko tovrstne situacije prispevajo k razvijanju zmožnosti posa-
meznika za proaktivno sooblikovanje in preoblikovanje okoliščin ter situacij.

V domačem in mednarodnem okolju sta bila do sedaj najpogosteje obrav-
navana odnos in prehod med vrtci ter šolo (Moss 2013; OECD 2017; Vidmar idr.
2017). Kot pogoj zaučnouspešnost v osnovnih šolah se jepogostopoudarjala
pripravljenost, zrelost otroka za vstop v šolo. Pripravljenost za prehod v novo
okolje je bila razumljena kot univerzalno stanje, ki ga je mogoče tehnično
realizirati. Pri tem pa ni bila zadostno poudarjena interakcija med različnimi
okolji.

Ob dejstvu, da prehodi lahko predstavljajo kritično in občutljivo obdobje
v posameznikovem življenju, nas zanima, kaj se s posameznikom dogaja v
času prehodov iz domačega okolja v vrtec, iz osnovnošolskega v srednješol-
sko izobraževanje in iz srednješolskega izobraževanja v visokošolsko. V mo-
nografiji so obravnavani tudi prehodi, ki se dogajajo ob vstopanju v različna
socialna indelovnaokolja ter skozi celotno življenjskoobdobje –na vertikalni
in horizontalni ravni, v mikro- in makrookoljih ter sistemih. V monografiji so
tako natančneje analizirani in obravnavani prehodi v predšolskem in osnov-
nošolskem obdobju, predmetnospecifični prehodi z vidika didaktične dife-
renciacije in individualizacije, prehodi pri specifičnih vzgojno-izobraževalnih
potrebah posameznikov, prehodi v visokošolsko izobraževanje in v delovna
okolja ter karierni razvoj posameznikov s profesionalnimi prehodi.

Nagovoriti želimo raziskovalce, učitelje, starše, dijake, študente, strokovne
delavce, ki doživljajo različne prehode in so pogosto vključeni tudi v njihovo
organizacijo in izvedbo. Predvidevamo, da bodo razprave in prispevki pripo-
mogli predvsemkboljšemuuviduvdo sedaj vmanjšimeri obravnavanapod-
ročja, njihov interdisciplinaren pristoppa k učenju in spoznavanju priložnosti
in načel, ki bi jih bilo mogoče prilagojeno prevzeti v drugih okoljih.

Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali pri nastajanju te monografije in
tako pomembno prispevali k preučevanju mnogoterih vidikov raznolikih
prehodov. S tem ste prispevali k razumevanju doživljanj ter vpetosti posa-
meznikov in skupin v različne sisteme ter okolja.
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