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PREDGOVOR
Pripovedovanje je ena izmed ključnih jezikovnih zmožnosti, ki se pri otroku
začne oblikovati že zelo zgodaj, dokončno pa se izoblikuje okrog osmega le
ta starosti. Obvladovanje te zmožnosti močno vpliva na nekatere druge raz
vojne zmožnosti, npr. na zmožnost otrokovega sporazumevanja s sovrstniki in
odraslimi, otrokovo zmožnost mišljenja, njegovo reševanje problemov, samo
podobo, razumevanje, izražanje čustev, zmožnost logičnega sklepanja ter tu
di na njegovo pismenost.
Izmed vseh omenjenih področij je pismenost tista, ki je kasneje v šolskem
obdobju (pa tudi v življenju) zelo pomembna. Je namreč eno izmed meril oz.
kazalnikov šolskega uspeha. Po raziskavi Wellsa (1986 v Engel, 2000) je pripo
vedovanje zgodb enakovredna dejavnost za razvoj pismenosti, kot sta branje
knjig in pisanje besedil.
Za oblikovanje zmožnosti pripovedovanja sta pomembni tako posluša
nje pripovedi kakor tudi pripovedovanje samo. Pomembno pa je tudi to, da
otrokom ponudimo ustrezne didaktične strategije, ob katerih usvojijo vešči
no pripovedovanja in se v pripovedovanju počutijo suvereni. Ko otroci pri
povedujejo, potrebujejo predvsem potrpežljivega in pozornega poslušalca,
pa naj bo to njihov sovrstnik ali odrasla oseba. Kadar zgodbo pripoveduje
mo skupini ljudi, je pomembnejša njena sporazumevalna vloga, kadar pa sa
mi sebi obnavljamo/pripovedujemo neki dogodek, pa miselna vloga pripo
vedovanja. Sporazumevalna vloga pripovedovanja nam je prirojena, saj se že
dojenčki sporazumevajo s starši z različnimi vrstami joka (Engel, 2000). Kaj pa
miselna vloga pripovedovanja? Ta ni prirojena, ampak jo pridobimo tako, da
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smo izpostavljeni različnim tipom pripovednih besedil, ki jih sčasoma posvo
jimo in si na njihovi podlagi ustvarimo svojo lastno pripovedovalno shemo.
Zato je prav, da v predšolskem obdobju, ki sovpada s ključnim razvojem vseh
jezikovnih in govornih zmožnosti ter s tem tudi s pripovedovanjem, načrtno
ter z usmerjenimi dejavnostmi skrbimo za razvoj otrokove pripovedovalne
zmožnosti.
Vsaka zgodba, ki jo otrok sliši, pove ali zaigra, prispeva h grajenju njego
ve lastne podobe oz. samopodobe. Izkušnje, ki si jih zapomnimo (običajno si
zapomnimo tiste, ki so za nas pomembnejše in odločujoče), vplivajo na obli
kovanje naše osebnosti, saj na podlagi teh oblikujemo osebno zgodovino in
predstavo o nas samih (Engel, 2000). Otrok ob pripovedovanju zgodb oblikuje
in sestavlja svojo preteklost ter pretekla doživetja, sporoča svoje občutke, iz
kušnje, ideje, misli in na ta način odkrije svojo osebnost, govorno kompeten
tnost ter lasten sporazumevalni slog, ponuja vpogled v svoje doživljanje sve
ta, svoj način razmišljanja in čustvovanja, zato preučevanje pripovedovanja
otrok predstavlja enega bistvenih elementov preučevanja otrokove osebno
sti in razvoja nasploh.
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UVOD
Pripovedovati pomeni tvoriti besedila, ki nam govorijo o nečem, kar se v
določenem logičnem zaporedju dogaja v času in prostoru. Vsako pripovedo
vanje zgodbe je strukturirano in vsebuje problem. In prav pripovedovanje je
predmet znanstvene monografije z naslovom Umetnost pripovedovanja v
vrtcu: pripovedovanje otrok v zgodnjem otroštvu, in sicer otroška pripoved, ki
je, kot pravi S. Engel (2000), otrokov lastni portret. Vsakič, ko otrok pripovedu
je, sporoča izkušnjo, ki jo je bodisi pridobil sam bodisi mu jo je posredoval kdo
drug, in tako širi svoj besedilni svet ter gradi lastno pripovedovalno shemo, ki
služi njegovemu nadaljnjemu tvorjenju pripovednih besedil, ta pa so del vsak
danje sporazumevalne potrebe. V monografiji bo predstavljeno, kako otroci v
diskurzu gradijo pripovedno besedilo glede na kohezivnost in koherenco ter
argumentacijo in glede na uporabo jezikovnih sredstev za dosego svojega cil
ja. S pomočjo kvalitativne analize posnetih besedil bo osvetljen razvoj pripov
edovalne sheme otrok od vrtca do vstopa v šolo v medkulturnem in večkul
turnem okolju Slovenske Istre ter Tržaške pokrajine, ki bo pokazal načine
razvijanja pripovedovalne sheme otrok pred vstopom v šolo. S pomočjo kvan
titativne analize anketnega vprašalnika bomo ugotavljali, v kolikšni meri in
kako vzgojitelji spodbujajo pripovedovanje otrok v vrtcu.
Vzrok za obravnavo pripovedovanja v monografiji je njegov pomen za po
sameznika, saj je pripovedovalna zmožnost, tako kot tudi besedoslovna, pra
gmatična in metajezikovna, pomemben napovednik zgodnje in kasnejše, tu
di akademske, pismenosti. Še zlasti aktualno je to vprašanje na območju, kjer
sobivata dva jezika.
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V znanstveni monografiji bomo analizirali otrokovo pripovedovalno she
mo, torej samo organizacijo zgodbe, v določeno kompozicijsko (strukturno)
obliko. Skušali bomo odgovoriti na vprašanje, kako otrok s pomočjo jezikovnih
sredstev naredi besedilo smiselno in naslovniku razumljivo ter z njim doseže
svoj namen, ter prikazati otrokove različne stopnje pripovedovalne zmožnosti
tako pri poustvarjanju umetnostnega kot tudi pri pripovedovanju neumetno
stnega besedila. Pri tem bomo upoštevali nekatere sociokulturne dejavnike,
predvsem družinsko okolje in tudi okolje, v katerem se vrtec nahaja.
Upoštevajoč številne raziskave (npr. Marjanovič Umek, Fekonja, Kaučič
in Poljanšek, 2002; Skubic, 2004; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja Peklaj,
2006; in druge), imajo pri razvijanju otrokove pripovedovalne sheme v vrtcu
pomembno vlogo odrasli, zato bomo v pričujoči monografiji namenili pozor
nost tudi temu vprašanju, in sicer glede na vlogo vzgojiteljev pri spodbujanju
pripovedovanja, ki je umeščeno v Kurikulum za vrtce (1999). Zanimalo nas je,
katere didaktične strategije za spodbujanje pripovedovanja vzgojitelji upora
bljajo pri svojem delu ter kako pri svojem delu uporabljajo verbalna in vizu
alna sredstva za spodbujanje pripovedovanja. V tem smislu bi lahko rezultati
raziskave, ki smo jo izvedli v okviru doktorskega dela in ki jo v pričujoči mo
nografiji povzemamo, pomenili tudi pomembno izhodišče za izobraževanje
vzgojiteljev na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter v okviru stalne
ga strokovnega izpopolnjevanja kot oblike vseživljenjskega učenja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju.
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