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Prehod iz vrtca v šolo



Učitelj razrednega pouka kot profesionalec

2 ravni 
profesionalizma 

učitelja

NOTRANJA
ZUNANJA

(Hardy v Erčulj, 2011)

Spremembe

Odgovornost – za učni proces, za oblikovanje ustrezne 
učne klime, spodbudno in varno učno okolje,

za reflektirane lastne prakse, prof. razvoj.
Zavedanje vpliva svojih prepričanj in domnev na 
profesionalno vedenje.  

AVTONOMIJA
ODGOVORNOST PROFESIONALNA 

ETIKA

Odgovornost zunanjim deležnikom za rezultate (starši 
in drugi deležniki).

Spremljati spremembe jih strokovno ovrednotiti in na 
novo oblikovati svojo vlogo.



Učitelj razrednega pouka kot profesionalec

Novi 
profesionalizem

(Valenčič Zuljan in Kalin, 2007;
Kalin, 2004 )

Spremembe

Profesionalna
ZAVEZANOST K RASTI 

IN UČENJU 

PROFESIONALNA 
AVTONOMIJA

INTERAKCIJA 
SODELOVANJE Z 

DRUGIMI

ODGOVORNOST
RACIONALNO 
RAZMIŠLJANJE

INTUITIVNO  MIŠLJENJE



• Sprememba zasnove celotnega prvega 
obdobja

• Preverjanje pripravljenosti za vstop v šolo le 
mlajši otroci, otroci, katerih starši zahtevajo 
preverjanje pripravljenosti (sami ali na 
pobudo strokovnih institucij).

• Zgodnejši vstop v 1. razred je utemeljen z 
vidika otrokovega razvoja in zagotavljanja 
enakih možnosti sistematičnega učenja 
vsem otrokom  (Bela knjiga, 1995:92).

• 3 vzgojno izobraževalna obdobja (tri leta) 
razmeroma zaključene celote, zagotavljajo 
kontinuiteto znanj.

OŠ Frana Metelka Škocjan

Konceptualne rešitve 
devetletne OŠ, še živijo



Konceptualne rešitve devetletne OŠ, še živijo

 V 1. razredu OŠ poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih otrok, lahko 
pa tudi učitelj razrednega pouka. Drugi učitelj oz. vzgojitelj predšolskih otrok poučuje 
polovico ur pouka (ZoŠ, 1996). 

V 1. razredu OŠ hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih otrok, 
izjemoma pa lahko dva učitelja razrednega pouka. Drugi učitelj oz. vzgojitelj predšolskih 
otrok poučuje polovico ur pouka (ZoŠ, 2013). 

 Učiteljica oz. učitelj razrednega pouka bo spremljal otroke iz prvega razreda v drugi in 
tretji razred (je torej učiteljica oz. učitelj, ki poučuje učenke in učence v celotnem prvem 
obdobju,… (Bela knjiga, 1996:98). 

 V prvem VIO učiteljice in učitelji pri posameznih predmetih ali predmetnih oz. vsebinskih 
področjih z opisnim ocenjevanjem vrednotijo učenčevo napredovanje. (Bela knjiga, 
1996:108)

V 1. in 2. razredu OŠ se učenčevo znanje pri vseh predmetih ocenjuje z opisnimi ocenami, 
od 3. razreda dalje pa s številčnimi ocenami (Uporablja se od 1. 9. 2013, ZoŠ, 2013, 61.člen)

In druge spremembe…

Didaktična kontinuiteta

Kontinuiteta strokovnih delavcev
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KAJ LAHKO NAREDI UČITELJ 
RAZREDNEGA POUKA



• Prehod otroka iz vrtca v šolo naj bo pravočasen, 
kontinuiran in otrokom prilagojen. Temeljni cilj pri 
prehodu otrok iz vrtca v šolo je podpora otrokom, 
da se v novem okolju, tj. v šoli, dobro počutijo in da 
postopoma razvijejo veščine sobivanja med vrstniki 
v novih pogojih. (Priporočila, 2018) 

• Vrtec in šola naj skupaj načrtujeta konkretne 
dejavnosti vrtca in šole.

• Sodelovanje z otrokom in starši na temo prehoda.

Razvojna kontinuiteta

Pedagoška kontinuiteta 

Uporaba sodobnih in raznovrstnih metod in oblik dela, 
prilagojenih mlajšim učencem, večja aktivnost učencev, 
veliko gibanja in raziskovanja na prostem, avtentično, 
izkustveno učenje, uporaba didaktičnih iger.

Vzajemno poznavanje Kurikuluma za vrtce in učnih 
načrtov 1. VIO

OŠ Frana Metelka Škocjan

Načela poučevanja v 1. VIO kot nadgradnja predšolskega obdobja učenja



Mize v razredu so postavljene tako, da se učenci lahko med seboj pogovarjajo in učijo 
drug od drugega.             

POGOSTO ZAPOVEDANO: TIŠINA IN 
OSREDOTOČENOST NA POSLUŠANJE 
UČITELJA.

Vir: Dr. Ada Holcar Brunauer



• Kotički v šoli

• Učna gradiva v prvem razredu 
naj bodo prvenstveno konkretni 
materiali, igrače, didaktične igre, 
kakovostno knjižno gradivo, 
različni bralni materiali.

Pasti (ne dovolj premišljene) uporabe delovnih zvezkov: 

namesto, da prispeva k razvoju znanja, ga lahko zavira; 

izbor nalog in dejavnosti ni prilagojen različnim znanjem, 

izkušnjam, interesom in potrebam učencev, učencem ne 

ponuja izbire, ne omogoča različne izkušnje. 



KAJ LAHKO NAREDI UČITELJ RAZREDNEGA POUKA

• Medpredmetno povezovanje – povezovanje ciljev

• Poznavanje UN po vertikali 

• Timsko delo učiteljev 

• Sodelovalno poučevanje

• Udejanjanje načel individualizacije pouka

• Ustvari pogoje, da učenci razvijajo svoje strategije 
učenja

• Izvajanje strategij formativnega spremljanja



http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/crensovci09.pdf



ŠOLA 21. stoletja (Wiliam, Creating the schools our children 
need, 2018)

Ustvarjanje kulture, 

v kateri vsak 
učitelj/vzgojitelj verjame, 
da je pomembno, da 
izboljša svoj način 
poučevanja, 

in to ne zato, ker ne bi bil 
dober, ampak zato, ker je 
lahko še boljši.

Dr. Ada Holcar Brunauer 
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