
 

Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2020: 

izr. prof. dr. Tina Štemberger 

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta 

Dr. Tina Štemberger, izredna profesorica za področje pedagoške metodologije ter višja 

znanstvena sodelavka, je nosilka obveznih predmetov na prvostopenjskih ter 

drugostopenjskih študijskih programih UP PEF. Sodeluje tudi z UP FHŠ ter je mentorica ter 

somentorica zaključnih del na vseh stopnjah študija ter avtorica visokošolskega učbenika. 

Nagrajenka izkazuje bogat raziskovalni opus. Njena bibliografija zadnjih petih let obsega preko 

100 enot. Samostojno ali v soavtorstvu je objavila 18 izvirnih znanstvenih člankov, od tega 11 

v znanstvenih revijah, ki so indeksirane v bazi SCOPUS ter dve znanstveni monografiji, 

objavljeni pri ugledni znanstveni založbi. Med vidnejše objave sodi tudi 15 samostojnih 

znanstvenih prispevkov v monografskih publikacijah. Redno sodeluje tudi na domačih in tujih 

znanstvenih konferencah, kjer predstavlja izsledke raziskav, ki se usmerjajo predvsem v 

utemeljevanje integracije raziskovalnih paradigem. Je sourednica več znanstvenih monografij 

in članica uredniškega odbora znanstvenih revij Sodobna pedagogika in Revija za elementarno 

izobraževanje. Sodeluje v številnih projektih, leta 2017 je skupaj s kolegi pridobila in vodila 

projekt Inovativne in prožne oblike poučevanja v pedagoških študijskih programih, v okviru 

katerega je tudi organizirala mednarodni znanstveni sestanek, bila pa je tudi članica 

programskega odbora nacionalne konference, ki je bila izpeljana s sodelovanjem vseh treh 

slovenskih univerz, ki izobražujejo prihodnje učitelje. 

Nagrajenkini raziskovalnimi interesi se usmerjajo v vprašanje posebnosti raziskovanja 

zgodnjega otroštva, participativnega raziskovanja ter etičnosti v raziskovanju, pa tudi vlogi 

področja raziskovanja v začetnem izobraževanju učiteljev. Nagrajenka je močno vpeta tudi v 

mednarodni raziskovalni prostor ter v delovanje tako Pedagoške fakultete kot tudi Univerze 

na Primorskem. 

Tino Štemberger odlikuje predano pedagoško delo s študenti, na kar kažejo tudi vsakoletne 

visoke ocene študentskih anket ter mnoge konzultacije s študenti, ki se nanjo obračajo v času 

priprave zaključnih del. Vedno najde tudi čas za mnoge kolege, ki se nanjo obračajo z 

vprašanji, ki se nanašajo na metodologijo znanstveno-raziskovalnega dela v vzgoji in 

izobraževanju. Prepričana je, da lahko le s timskim delom in interdisciplinarnim delovanjem 

zasnujemo in izvedemo raziskave, ki bodo osnova za učenje in poučevanje, ki »odgovarja« na 

potrebe današnje družbe in posameznika. 

 

 

 


