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Predgovor

Raziskovanje je načrten, sistematičen, kritičen in samokritičen proces pridobivanja novega znanja, ki izhaja iz ciljev (oz. raziskovalnega problema) in običajno poteka po vnaprej določenih fazah. Pedagoško raziskovanje torej vodi
k pridobivanju oz. izpopolnjevanju znanja na pedagoškem področju. Pedagoško raziskovanje vključuje ključne elemente, kot so npr. raziskovalne metode, izbor vključenih v raziskavo, tehnike in proces zbiranja podatkov, obdelava podatkov, predstavljanje rezultatov in njihova interpretacija.
Poleg svojega glavnega cilja, tj. pridobivanja znanja, pa pedagoško raziskovanje vodi tudi v razvijanje kritičnega mišljenja, zlasti preko kritičnega
vrednotenja že obstoječih raziskav, v povezovanje teorije pedagoškega področja ter vzgojno-izobraževalne prakse, kar posledično znatno vpliva tudi na
profesionalni razvoj pedagoških delavcev.
Pedagoško raziskovanje je zelo kompleksen pojav, saj vključuje in združuje
različne raziskovalne paradigme, številne tehnike zbiranja podatkov, plejado
možnih v raziskovanje vključenih deležnikov in raznolike možnosti obdelave
podatkov, pri čemer se je seveda vedno potrebno upoštevati cilje raziskovanja. Ob tem pa je področje pedagoškega raziskovanja izjemno široko –
zajema namreč celotno vzgojno-izobraževalno vertikalo (od vrtca do vseživljenjskega izobraževanja) pa tudi različna področja (npr. izobraževanje otrok
s posebnimi potrebami, profesionalni razvoj učiteljev, socialnopedagoško
področje, izobraževanje učiteljev ipd.).
Prav ta kompleksnost in raznolikost sta v preteklosti logično rezultirali v
mnogih publikacijah, ki so se pretežno usmerjala v en segment raziskovanja (npr. kvalitativno raziskovanje, akcijsko raziskovanje, kvantitativno neeksperimentalno raziskovanje ipd.). Namen te publikacije je bil zajeti različne
vidike raziskovanja, torej predstaviti nekakšno sintezo doslej predstavljenih
spoznanj, kar pa seveda pomeni, da bo moral bralec za bolj poglobljen vpogled v posamezne tematike pedagoškega raziskovanja poseči po drugih publikacijah.
Ob tem je potrebno opozoriti na možnost, da se kljub skrbni pripravi in
večkratnemu branju ter popravkom v knjigi še vedno gotovo skrivajo napake,
za katere se iskreno opravičujem.
Dovolite mi še, da se na tem mestu najlepše zahvalim dr. Branki Čagran, veliki strokovnjakinji s področja pedagoškega raziskovanja, s katero sem preho11
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dila prve in najpomembnejše korake na poti raziskovanja in ki ima praktično
vse zasluge, da sem to področje tako vzljubila. Iskreno se zahvaljujem tudi dr.
Mari Cotič, dr. Mileni Ivanuš Grmek in dr. Majdi Cencič, ki so verjele vame in
mi omogočile vstop v svet raziskovanja, ter vsem sodelavcem, s katerimi se
vsak dan učim in odkrivam nove plasti raziskovanja.
Posebno zahvalo dolgujem tudi recezentkama, dr. Jasni Mažgon in dr. Jerneji Herzgoj, ki sta k monograﬁji prispevali s skrbnim pregledom in jasnimi
usmeritvami.
In ker je to še edino mesto v knjigi, na katerem si lahko dovolim še nekaj
osebnejšega: zahvaljujem se svojima Sonjama, za vse neskončne debate o
tem in onem, za preizpraševanje idej, izgrajevanje in rušenje konceptov, skupno tuhtanje, za podporo in za idejo o nastanku te knjige.
Zahvaljujem se tudi svojim »fantom«, Ivanu, Boštjanu, Reneju in Binetu:
hvala, ker ste, ker razumete, ker ste moji stebri!
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