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Povzetek doktorske disertacije 

»Pomen ustvarjalnosti vzgojitelja v njegovi vzgojno—izobraževalni praksi« 
 
Disertacija z naslovom »Pomen ustvarjalnosti vzgojitelja v njegovi 
vzgojno—izobraževalni praksi« se v teoretičnem delu osredotoča na 
poklic vzgojitelja in ustvarjalnost, pri čemer avtorica poudarja, da je 
ustvarjalnost širok in mnogoplasten pojav, s proučevanjem katerega se 
ukvarjajo različne discipline in smeri, kar posledično pomeni številne 
različne teorije ustvarjalnosti, pa tudi kriterije, delitve in metode 
spodbujanja ustvarjalnosti ter dejavnike, ki vplivajo na posameznikovo 
ustvarjalnost.  

Omeniti velja, da je novejšim definicijam ustvarjalnosti skupno 
prepričanje, da je lahko ustvarjalen sleherni posameznik, da 
ustvarjalnost ni rezervirana le za nekaj posameznikov ter da se 
ustvarjalnost lahko pojavi na vseh področjih človekovega življenja in 
delovanja. Teoretični okvir vodi v empirični del, v katerem so 
predstavljeni potek in rezultati raziskave, ki je potekala dvotirno.  

V prvem delu je bila uporabljena kvalitativna vrsta raziskave, t.j. 
življenjska zgodovina, v katero so bile vključene ustvarjalne vzgojiteljice. 
Poklicni življenjepisi, ki vključujejo tudi reke osebnega razvoja, 
razkrivajo, da vzgojiteljice med najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo 
na ustvarjalnost, prištevajo družino, vrtec, šolanje, vrstnike in okolje. 
Menijo tudi, da je poklic vzgojitelja predšolskih otrok zelo ustvarjalen 
poklic ter da je vzgojiteljeva naloga, da pri otrocih prepozna 
ustvarjalnost oz. ustvarjalno področje ter na tem temelju oblikuje 
ustrezne pogoje, da se le—ta lahko nadalje razvija.  

V drugem delu je bila uporabljena kvantitativna neeksperimentalna 
raziskava. V vzorec so bili vključeni vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, 
ki so izpolnili anonimni spletni vprašalnik. Rezultati te raziskave kažejo, 
da vzgojitelji in njihovi pomočniki ocenjujejo, da je najpomembnejši 
dejavnik ustvarjalnosti prav vzgojitelj, sledita družina in okolje. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da se vzgojitelji večinoma strinjajo, da so 
ustvarjalni vsi otroci, da se zavedajo pomembnosti svoje vloge pri 
prepoznavanju ter spodbujanju posameznega otroka. Hkrati pa se izkaže 
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tudi, da se vzgojitelji ne počutijo dovolj usposobljene za te naloge. Ne gre 
pa zanemariti niti rezultata, ki kaže, da tako vzgojitelji, še bolj pa njihovi 
pomočniki ustvarjalnost povezujejo predvsem z umetniškim področjem, 
ne pa tudi s t.i. znanstveno ustvarjalnostjo. Izkaže se, da imajo 
pomočniki v primerjavi z vzgojitelji bolj tradicionalna prepričanja o 
ustvarjalnosti, podobno velja tudi za delovno dobo—daljša kot je, bolj so 
zasidrana tradicionalna prepričanja. Velja pa tudi, da više kot vzgojitelji 
ocenjujejo lastno ustvarjalnost, bolj se zavedajo svoje vloge kot 
ustvarjalnega modela kot tudi svoje vloge pri spodbujanju ustvarjalnosti 
otrok.  

Ob koncu disertacije je na podlagi rezultatov podanih nekaj predlogov, 
pa tudi pomislekov, tako v povezavi z vzgojiteljevo vlogo ustvarjalnega 
modela kot tudi z metodologijo, ki je bila uporabljena v delu.  

 

 

 


