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                                                             POVZETEK 
 
Prodor demokratizacije na vsa področja naše družbe in tudi na pojmovanje otroka 
in otroštva je vplival na spremembe v vzgoji in izobraževanju, izražene v  
Kurikulumu za vrtce (1999). Kako pa bo nov koncept predšolske vzgoje zaživel, 
uresničil cilje vzgoje in izobraževanja v pedagoški praksi, pa je v veliki meri  
odvisno od subjektivnih ali osebnih pojmovanj vzgojiteljev  o otroku, vzgoji, 
zgodnjem učenju ter splošno o demokratizaciji. 
V teoretičnem delu naloge je predstavljena sprememba pojmovanja otroka skozi 
zgodovino od pomanjšanega odraslega, preko otroka – objekta pravice in danes, 
otroka – subjekta pravice. Na kratko je predstavljen mednarodno pravno 
zavezujoč  dokument o otrokovih pravicah Konvencija o otrokovih pravicah (1989) 
in spremembe v odnosu do otrok, ki so vplivale na njen nastanek. Ker raziskava 
obravnava ujemanje subjektivnih teorij vzgojiteljic predšolskih otrok z načeli 
slovenskega nacionalnega kurikula, ki spodbujajo demokratizacijo, so v 
nadaljevanju predstavljeni načelo izbire, načelo multikulturalizma ter načelo 
aktivnega učenja in igre. Podrobneje so predstavljene tudi subjektivne teorije 
vzgojiteljic in znotraj tega ugotovitve o subjektivnih teorijah slovenskih vzgojiteljic. 
Na osnovi analize dobljenih rezultatov lahko zaključim, da se stališča vzgojiteljic v 
veliki meri ujemajo z načeloma izbire in multikulturalizma in da vzgojiteljice na 
splošno podpirajo demokratični koncept predšolske vzgoje. Istočasno pa rezultati 
kažejo na potrebo po bolj poglobljenem učenju o drugačnosti, saj nepoznavanje te 
teme (v našem primeru istospolne usmerjenosti) lahko izzove predsodke in 
netoleranco do drugačnosti. Rezultati potrjujejo tudi pravilno razumevanje načela 
aktivnega učenja in seveda načela igre, kot sta opredeljena v konceptu predšolske 
vzgoje. Na osnovi dobljenih podatkov lahko zaključim, da ujemanje med stališči 
vzgojiteljic in načeli kurikuluma nakazuje porast kakovosti dela v vrtcih v vzorcu in 
zavzemanje vzgojiteljic za demokratičen koncept predšolske vzgoje. 
 
Ključne besede: pojmovanje otroka, pravice otrok, kurikulum za vrtce, načelo 
multikulturalizma in izbire, načelo aktivnega učenja in igre, subjektivne teorije 
vzgijiteljic.       
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SUBJECTIVE THEORIES OF EDUCATORS OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Penetration of democratization to all aspects of our society as well as 

comprehension of a child and childhood has had an influence on the changes in 

education, expressed in The Curriculum for Kindergartens (1999). The realization 

of the concept of preschool education in practice, however, depends on subjective 

and personal comprehension of a child through the history from a shortened adult 

over a child - object of rights and today a child - subject of rights. There is a brief 

presentation of the international legally binding document about child's rights The 

Convention on the Rights of the Child (1989) as well as the changes in attitude 

towards children which had an influence on its formation. The research discusses 

the matching of the subjective theories of educators of preschool children with the 

principles of the Slovenian national curriculum which promotes democratization 

and because of this the following principles are introduced: the principle of choice, 

the principle of multiculturalism and the principle of active learning and playing. 

There is also a detailed presentation of the subjective theories of educators of 

preschool children and the findings about the subjective theories of Slovenian 

educators of preschool children. 

Based on the analysis of the gained results I can conclude that the standpoints of 

the educators of preschool children largely match with the principles of choice and 

multiculturalism and that the educators in general support the democratic concept 

of preschool education. At the same time the results also show the need of more 

profound learning about being different. Ignorance about this topic (in our case 

homosexuality) can induce prejudice and intolerance to being different. The results 

also confirm the correct comprehension of the principle of active learning and of 

course the principle of playing, as introduced in the concept of preschool 

education. Based on the gained results I can conclude that the matching between 

the standpoints of educators of preschool children and the principles of the 

curriculum indicates the increase in the quality of work in kindergartens included in 

the sample and educators' commitment to a democratic concept of preschool 

education. 

 

Keywords: comprehension of a child, children's rights, preschool curriculum, 

principle of multiculturalism and choice, principle of active learning and playing, 

subjective theories of educators of preschool children 
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1. UVOD 
 

Pojmovanje otroka in otroštva se je v zgodovini pod vplivom družabno-političnih 
sprememb (religije, vojne, industrializacija, globalizacija, tehnološka revolucija 
ipd.), spreminjalo. Spreminjal se je položaj otroka v družbi in družini ter tudi odnos 
družbe in družine do otroka.  
Na spremembo pojmovanja otroštva in otroka je vplival tudi nastanek in razvoj 
družbenih ved npr. sociologije, antropologije, filozofije, psihologije in pedagogike, 
ki  se ukvarjajo s preučevanjem razvoja otroka, vzgoje, učenja in medsebojne 
odvisnosti med njimi (Batistič Zorec, 2003). 
Zaposlovanje žensk, ki je značilno za čas zgodnjega kapitalizma v 18. stoletju, je 
vzrok za potrebo po varstvu otrok zaposlenih mater in za nastanek ter pojav prvih 
institucij za otroke. S pojavom predšolskih institucij se je pojavila potreba po 
programih dela teh ustanov. Na vzgojo je v prvi vrsti imela velik vpliv cerkev, a o 
vplivu znanosti o vzgoji na delo v predšolskih institucijah se še ne more govoriti. 
Frideric Frobel (1782-1852) je zaslužen za prvo doktrino na področju predšolske 
vzgoje, ki jo predstavlja Frobelov koncept vrtcev, ki je nastal sredi 19 .stoletja 
(prav tam: 116 ). 
V devetdesetih letih 20. stoletja je prišlo v Sloveniji do korenitih družbeno-političnih 
sprememb.  Posledica je prodor demokratizacije na vsa področja naše družbe, 
tako tudi na pojmovanje otroka in otroštva, kar vpliva na spremembo v vzgoji in 
izobraževanju, izraženo v sistemu šol in kurikulih vrtcev. 
V vrtcih je že v 80. - ih letih prihajalo do spremembe v praksi ter razmišljanju  
vzgojiteljev in teoretikov (Batistič Zorec, 2003), nov koncept vzgoje pa je bil 
uveden v 90- ih letih (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 1995). Poudarek je na 
demokratizaciji institucije (enake možnosti za vse, upoštevanje multikulturalizma, 
upoštevanju različnosti in drugačnosti), kar pomeni premik od kolektivizma k 
večjemu upoštevanju posameznika (otroka). Spremenjena razumevanja otroštva, 
otroka in njegovega razvoja vplivajo na nastanek novega kurikula predšolske 
vzgoje, tj. Kurikuluma za vrtce (1999).  Kako pa bo zaživel, uresničil cilje vzgoje in 
izobraževanja v pedagoški praksi, pa je v veliki meri odvisno od subjektivnih ali 
osebnih pojmovanj vzgojiteljev o otroku, vzgoji, zgodnjem učenju,  pa tudi na 
splošno o demokratizaciji.  
 
V diplomski nalogi bom raziskovala odnos med subjektivnimi teorijami vzgojiteljic 
in načeli predšolskega kurikuluma (načelo igre in vloga vzgojitelja v prosti igri, 
načelo aktivnega učenja, načelo enakih možnosti, upoštevanje različnosti med 
otroki ter multikulturalizma).  Posebej pa me zanima razlika med mestnimi in 
vaškimi vrtci, kar bom skušala ugotoviti s pomočjo deskriptivne metode 
pedagoškega raziskovanja.   
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2. PODOBA OTROKA SKOZI ZGODOVINO 
  
Pojmovanje otroka in vzgoje je kulturno konstruirano, spreminja se skozi 
zgodovino (Batistič Zorec, 2003).  O tem spreminjanju podobe otroka obstaja malo 
virov in v glavnem prihajajo s področja umetnosti (slike, ikonografija, kipi redkeje 
pisani viri). S spreminjanjem podobe (pojmovanja) otroka se spreminja tudi odnos 
do otroka in njegov status v družbi (prav tam).   
Umetniška dela iz antičnih časov, posebej iz grške kulture, nam kažejo na čustven 
interes odraslih za otroke, za njihovo vzgojo in razvoj.  » Zdi se, kot da se 
realistično prikazovanje otroka in idealiziranje otroštva, njegove ljubkosti in 
okroglin, omejuje na grško umetnost. Prekipevajoči mali eroti so se bohotili v 
helinistični dobi. Otroštvo je izginilo iz ikonografije skupaj z drugimi helenističnimi 
temami, romanika pa se je vrnila k odklanjanju specifičnih otroških potez, ki je bilo 
značilno že za arhaične predhelenistične čase.« (Aries,  1991: 52). 
Na slikah srednjega veka je otrok prikazan kot majhen odrasel, brez značilnih 
otroških potez. V tem času so ga dojemali kot »pomanjšanega odraslega«. Takrat 
še niso poznali dob, otroke so od odraslih razlikovali le po velikosti. O pojmu 
otroštvo v tem času ne moremo govorit. »V srednjeveški družbi občutenje otroštva 
ni obstajalo. To ne pomeni, da so takrat otroke zapostavljali, zavračali ali zlorabili. 
Občutenja otroštva ne gre enačiti z naklonjenostjo do otrok. Bolj ustreza zavesti o 
posebnosti otroka, zavesti o tistem, po čemer se otrok razlikuje od odraslega, celo 
mladega odraslega človeka. Takšna zavest ni obstajala.« (Aries, 1989 nav. po 
Trebješanin, 2011: 76). Otroštvo, če je obstajalo, je bilo kratko in omejeno na čas, 
ko si otrok ni mogel sam pomagati. Otroštvo so pojmovali kot nepomembno 
prehodno obdobje na poti do odraslega bitja. Ko je otrok preživel dobo smrtnosti in 
si lahko sam pomagal, je vstopil v svet odraslih in enakopravno sodeloval pri delu 
in zabavi. Zelo zgodaj so otroci odhajali od doma v druge družine, da bi pridobili 
potrebna znanja, veščine za delo. Vzgojo je zagotavljalo vajeništvo, šola je bila 
izjema. » Domače služenje se je tako mešalo z vajenstvom, najsplošnejšo obliko 
vzgoje. Otrok se je učil v praksi, ta praksa pa se ni omejevala na poklicno prakso, 
saj tedaj in še dolgo pozneje ni bilo jasne meje med poklicnim in zasebnim 
življenjem.« (prav tam, 1991: 443).  Velika umrljivost novorojenčkov in otrok  pred 
sedmim letom je vplivala na številčnost otrok v družini in na manjšo čustveno 
navezanost staršev in otrok. » Zato starši v svojih pismih pogosto samo skrajno 
skopo, brez posebnega obžalovanja sporočajo, da jim je eden od majhnih otrok 
umrl. Za naše pojme je to znak brezčutnosti.« (Trebješanin, 2011: 77). Majhen 
otrok jim je služil bolj za zabavo, ko pa je lahko skrbel za sebe je odšel od doma 
(zelo zgodaj, lahko že okrog sedmega leta).   
V umetnosti 17. stoletja je otrok dobil osrednje mesto (potret, slike, književnost). 
Prihaja do odkritja otroškega telesa, otroških navad, otroškega čebljanja. Javlja se 
zavest o posebnosti otroka in, da se od odraslega ne razlikuje samo po velikosti. 
Otroka doživljajo kot majhno, ljubko, nežno bitje, kar je podobno našemu 
modernemu doživljanju otroka (Trebješanin, 2011). 
Pri vzgoji otrok v začetku 17. stoletja so se pogosto pojavljale šale in odkrito 
govorjenje o spolnosti »Navada vključevanja otrok v seksualne šale odraslih je bila 
vsakdanja, splošna in ni nikogar vznemirjala.« (Aries, 1991: 134). Za ta čas je 
značilna moralna reforma (znamenje moralne in religiozne prenove), ki je zajela 
tudi odnos do otroka (moralna in pedagoška literatura). Pojmovanje otroštva se je 
spreminjalo tudi pod vplivom Cerkve, poudarja se otrokova šibkost in nedolžnost, 
kot pravi Kroflič (2011: 67) se začenja pojavljati podoba otroka kot ranljivega bitja 
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potreb. Cerkveni koncept vzgoje je nasprotoval brezskrbnem odnosu odraslih do 
otroka. Ustanavljalo se je vse več šol, ki so prej bile izjema,  v 17. stoletju pa so  
postale bolj množične. Vzgojni nasveti moralistov, stroga vzgoja usmerjena v 
discipliniranje otrok, šola vse to je vplivalo na resnobno občutje otroštva.  
Pojavljanje šol za reveže, ki so bile sredstvo za moralizacijo revežev, vzgojo 
služabnikov in delavcev, je pomenilo, da je v 17. stoletju že obstajal osnovnošolski 
pouk v modernem pomenu besede.  
Po mnenju Trebješanina (2011: 76) sta k odkritju otroštva in otroka prispevali 
družina in šola. Javlja se nova podoba otroka, kot majhnega , simpatičnega, 
nežnega in na igro vedno pripravljenega bitja, ki je pričel vstopati v čustveno 
življenje odraslih. Pod vplivom razvoja institucionalnega izobraževanja, nastaja 
druga pedagoško – moralizatorska predstava o otroku kot nerazumnem, 
nesocializiranem, amoralnem bitju, ki ga je v času stroge vzgoje in  šolanja 
potrebno z različnimi oblikami discipliniranja in kazni  preobraziti in vzgojiti v 
dobrega kristjana. 
Podobno meni Grosrichard v članku »Otrok in služabnik « (1980 : 101) »To, kar  
imenuje »občutek otroštva«, se je pojavilo šele konec 16. stoletja, v glavnem v 
dveh oblikah. Na eni strani, kot zanimanje za majhnega otroka, njegovo govorico 
in igre, kjer gre za »ljubkovanje«. Na drugi strani pa gre za drugačen interes, ki je 
vezan na pedagoško institucijo in o katerem pričajo natančna pravila, uvedena na 
šolah in licejih ter številčni spisi moralistov in filozofov o lepem vedenju. Otrok je 
sam po sebi iracionalnost, ki jo je treba obvladati, telo, ki ga je treba disciplinirati, 
nizkotnost, ki jo je treba preobraziti…«.  Proti koncu stoletja pa se javljajo ideje, 
povsem drugačne in nasprotne tedaj vladajočim idejam in mnenju cerkvenih 
moralistov in vzgojiteljev. Nosilci teh idej so t.i. pedagogi razsvetljenstva, ki so 
nasprotovali teoriji prirojenega greha ter verjeli, da je človek po naravi dober. 
V 18. stoletju še vedno prevladuje stroga vzgoja, ki je še bolj usmerjena v 
discipliniranje in telesno kaznovanje, zato to stoletje  označujejo za »stoletje 
discipline« (Batistič Zorec, 2003). Menili so, da taka vzgoja, otroke bolj pripravi na 
življenje kot bi jih pohvale, nežnost in prijaznost. Po mnenju Ariesa (1991: 497) je  
strogost izražala ljubezen do otrok, ne več brezskrbnosti in ravnodušnosti prejšnjih 
stoletji, družine so dajale večji pomen otroku, se organizirale okoli otroka. V tem 
stoletju, kot sem že omenila, prihaja do zaposlovanja žensk, kar je vzrok za 
potrebo po varstvu otrok zaposlenih mater in nastanek institucij za otroke. Vse bolj 
prihaja do ločevanja otrok od sveta odraslih, v želji, da otroci ne bi padli pod vpliv 
nespodobnega. Z začetkom kapitalizma, in večji potrebi po delavcih, se veča priliv 
ljudi v mesta, prihaja do oblikovanja meščanstva in do delitve na družbene 
razrede. Nastanek meščanstva vpliva na prekinitev domačnosti med otrokom in 
služabnikom, za kar so se že v 17. stoletju zavzemali cerkveni moralisti. Istočasno, 
s pojavom večje skrbi za otroka (njegovo blaginjo), prihaja do razvoja ved, ki se 
ukvarjajo z vprašanji,  kako na pravilen način zadovoljiti otrokove potrebe. »V tem 
obdobju se je v primerjavi s prejšnjimi obdobji, po mnenju De Mausa (1974 nav. po 
Batistič Zorec, 2003: 40), » izboljšala starševska skrb za otroka, ki se kaže v želji 
po nadzorovanju otroka, vladanjem njegovi lastni volji, duševnosti, potrebam. . . To 
obdobje  De Mause označuje za obdobje modalitete vsiljive starševske skrbi.« 
Pomemben element vzgoje je postala skrb za zdravje in higieno. Tako v  družine,  
sprva meščanske, posegajo zdravniki, da bi zaščitili otroka pred umazanijo in 
boleznimi. Pozneje se je vpliv znanstvenih ved in hkrati vpliv države širil na vse 
družine. Ta vpliv traja še danes.                                         
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Tudi v 18. stoletju je imel otrok najnižji družbeni status in je zajemal vse tiste, ki 
zaradi svojega položaja ne morejo sami odločati. » Vendar je pomembno to: hkrati 
ko je šiba vstopila v kolidž kot kazen za otroke, se je razširila tudi navzven, kot 
kazen, pridržana za ljudi nizkega stanu (plemiči so se ji izognili). Ko je raba šibe 
posplošena na vse šolarje (plemiče ali ne) vseh starosti, konstituira otroštvo v 
celoti kot »infirimitas« in ga pomeša z nižjimi sloji.« (Grosrichard, 1980 : 106). 
Torej so si otroci, ker so bili brez premoženja, šibki, telesno nemočni na družbeni 
lestvici delili mesto z najnižjim slojem takratne družbe.          
V tem obdobju je prihajalo do širjenja šol, šolanje še ni zajelo vseh otrok. V 
začetku je zajelo dečke srednjega razreda in visokega plemstva, za ostale (otroke 
ljudstva in vsa dekleta) pa je še vedno veljalo vajeništvo. Šolanje deklet se je 
razširilo konec 18. in v začetku 19. stoletja. Šola ni bila občutljiva na starostne 
delitve, skozi 17. in deloma 18. stoletje so v šolo šli otroci zelo zgodaj ali zelo 
pozno. V 19. stoletju se je ta praksa dokončno izgubila in prišlo je do starostne 
delitve. Že na koncu 18. stoletja je pod vplivom različnega šolskega obravnavanja 
meščanskih otrok in otrok nižjih razredov prišlo v meščanskem okolju do pojava 
modernega starostnega razreda in družbenega razreda, do delitve po dobi in po 
pripadnosti določenem družbenem razredu, kar je spremenilo celoten način 
življenja, (Aries, 1991: 406). Opisano kaže na povezavo in vpliv med 
spremembami v družbi ter spremembami v občutenju otroštva in otroka.  
Pogleda moralistov in pedagogov razsvetljenstva na otroštvo in otroka sta se v 19. 
stoletju prepletala in posredno vplivala  na vzgojo. Izdajati so začeli knjige z 
nasveti staršem in vzgojiteljem o vzgoji, nasveti in priporočila pa so bili odvisni od 
pogleda na otroštvo, ki mu je avtor sledil. V tem stoletju je prihajalo do ekonomskih 
in socialnih sprememb (rast prebivalstva, revščine, selitve…), ki so vplivale tudi na 
spremembe v družbi. Za to obdobje so značilni industrializacija, številčni delavski 
razred in posledično nastanek politične zavesti delavskega razreda. Razvoj 
industrije in želja za vse večjim dobičkom so vplivali na potrebo po poceni delovni 
sili – otrocih. Pojav otroka – delavca je vplival, da se je že v času zgodnjega 
kapitalizma pojavila potreba po zaščiti otrok in omejevanju otroškega dela. Otroci 
revnih postanejo problematični otroci (delikventi). Politična reakcija na nastalo 
situacijo je bila, da so se sredi 19. stoletja začele ustanavljati reformatorske in 
industrijske šole, v katere so se vključevali otroci delavcev. V zadnji četrtini tega 
stoletja je šolanje otrok postalo obvezno, kar je vplivalo na nastajanje nove 
podobe otroka: ne več kot aktivnega delavca, temveč kot pasivnega učenca 
(podrejenega, nesvobodnega). Z omejevanjem otroškega dela in uvajanjem šole, 
obvezne za vse otroke, je nastajala zavest, da je država ta, ki vsem otrokom 
zagotavlja izobraževanje in zdravstveno varstvo. »Če se otrokova krhka narava 
lahko hitro spridi, kot je že konec 18. stoletja poudarjal Rousseau, morajo stroke 
opozoriti na vse, kar otrok potrebuje za optimalen razvoj, država blaginje pa mora 
poskrbeti za ustrezno podporo staršem, ki so primarno odgovorni za ukvarjanje s 
človeškim kapitalom.« (Kroflič, 2011: 68). Tako je prihajalo do prodora in 
vključevanja stroke in strokovnjakov, zdravnikov, psihologov, pedagogov v šole. 
Država je preko socialnih služb vplivala na vzgojo otrok in imela nadzor nad 
družino. (R. Salecl, 1991 nav. po Batistič Zorec, 2003: 43), » pravi, da je paradoks 
v tem, da vpeljevanje socialnega nadzora ne pomeni toliko zaščite otrok pred 
nasiljem kot zaščito družbe pred nasilnim otrokom«. 
V tem času je v vzgoji postalo pomembno usmerjanje otrok na pravo pot, učenje 
prilagajanja, socializacija, trening, ne pa vladanje njegovi volji, t.i. socijalizacijska 
modaliteta. Ta vzgoja je bila značilna za 19. in prvo polovico 20. stoletja (De 
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Mause, 1974 nav. po Batistič Zorec, 2003: 43). V 19. stoletju je prišlo tudi do 
spremembe v odnosu oče – otrok. Očetje so pokazali interes za otroke, niso jih 
več samo disciplinirali. Vključevali so se v vzgojo in učenje ter pomagali materam 
v skrbi za otroka.    
Zaščita otroka s strani države v 19. stoletju, se nadaljuje v 20. stoletju. Otrok ni bil 
več viden kot ekonomska dobrina staršev, temveč kot  »naša skupna prihodnost«.  
Prevladalo je mnenje, da je otroštvo posebno in edinstveno obdobje, da je naloga 
države, da varuje otrokove interese pred neprimernim ravnanjem v družini, da 
zagotovi skrb, ki bo omogočila, da iz otroka postane odrasel, ki bo ustrezal družbi. 
V tem času se je razširil vpliv znanstvenih spoznanj na vzgojo v družini in 
institucijah. »Na prvem mestu velja omeniti razvojno psihologijo in pediatrijo, ki v 
»stoletju otroka« zavzemata osrednje mesto med strokovnimi področji, ki 
opozarjajo na ustrezne vzorce nege in celovite skrbi za otroke.« (Kroflič, 2011: 
68). Prej so bili strokovnjaki  usmerjeni na zdravje in blaginjo otrok, sedaj pa so 
svoja raziskovanja usmerjali na otrokov razum, otroka in družino, posebej na 
problematičnega otroka v problematični družini in vedenje otrok. Kot pravi Kroflič, 
(prav tam) » razvojna psihologija se tako usmeri v iskanje razvojnih mejnikov, ki 
pričajo o tem, kaj mora otrok doseči v določeni starosti, da še lahko govorimo o 
ustreznem razvoju, država  pa poskrbeti za podporne mehanizme, ki bodo 
staršem in v prvi vrsti otrokom čim prej pomagali pri odpravljanju morebitnih 
razvojnih  zaostankov.«. Prihajalo je do porasta medicinske in psihološke 
strokovne literature, ki je staršem dajala nasvete o vzgoji in pravilnem starševstvu, 
nastajale so predšolske institucije in to vse v želji, da bi iz otroka z ustrezno vzgojo 
in izobraževanjem, postal »človek v polnem pomenu besede«. In kot pravi 
Trebješanin (2011: 76), so starši obdani z vse večjim številom brošur ekspertov na 
področju vzgoje, psihologije, zdravstva, postajali negotovi, dvomili so v svoje 
početje in postajali vse bolj odvisni od trenutne mode  na področju »zdravega  
načina vzgoje«.    
V tridesetih letih 20. stoletja so v vzgoji  prevladovale behavioristične psihološke 
teorije, ki poudarjajo vpliv okolja, da je vse vedenje zunanje stimulirano, da je 
vzgojni cilj naučiti otroka, da mu jok ne bo služil za doseg izpolnjenja njegovih želj, 
»V teh letih je prevladovala behavioristična filozofija vzgoje, po kateri je treba 
otroke vzgajati strogo »znanstveno«, načrtovano, tj. nadzorovano s strani 
družbenega okolja, ki otroka oblikuje kot glino.« (Trebješanin, 2011: 76). 
Trebješanin (prav tam: 76) nadaljuje: »Po Watsonu se je treba izogibati igranju z 
majhnimi otroki, ljubkovanju in izkazovanju starševske ljubezni, ker je to pogubno 
za njihov razvoj. Po behavioristični pedagogiki je idealen otrok ubogljiv in se na 
zahteve vzgojitelja odziva brezhibno kot stroj.« V 30. in 40 letih 20. stoletja močan 
vpliv na ravnanje z otrokom preko objav knjig in člankov z nasveti staršem dobiva  
psihoanaliza, zlasti ego psihologija. A. Freud je poudarjala njen pomen za 
normalni razvoj in preventivo otroka, interes pa se je  prenesel na družino (Riley, 
1983, nav. po Batistič Zorec, 2003: 49). Podobno je v svojem članku razlagal 
Trebješanin (2011: 76) ,da se je v tem času, pod vplivom ego psihologije, javil novi 
nauk v filozofiji vzgoje, ki   je izražal drugo skrajnost v vzgoji,     »Po njem se mora 
otrok spontano razvijati in izražati seksualnost; vsako omejevanje in brzdanje 
njegovih želja pa je nevarno in škodljivo.«.                 
Po drugi svetovni vojni se je razširila potreba po raziskovanju učinkovitosti 
vzgojnih metod in otrokovega razvoja ter proučevanju posledic le teh na razvoj 
otrokove osebnosti.   »Izpostavljati se je začela potreba po proučevanju 
otrokovega razvoja ter učinkov različnih vzgojnih metod. Zlasti po drugi svetovni  
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vojni se je pojavil niz teoretskih  in empiričnih raziskav, ki so opozarjale na 
negativne posledice avtoritarne vzgoje na družbene odnose in razvoj osebnosti.« 
(Kuhar, 2011: 72). Te raziskave so opozarjale na negativne posledice avtoritarne 
vzgoje na razvoj osebnosti, zato se je pod vplivom strokovnjakov (psihologov, 
zdravnikov, psihoterapevtov…) v 50 letih 20. stoletja razvil nov stil vzgoje, 
permisivna vzgoja, ki zagovarja ravnanje po potrebah otroka. Posebej pomembno 
je ravnanje staršev pri hranjenju in toaletni trening ter škodljivost agresivnega 
ravnanja z otrokom (Batistič Zorec, 2003: 49) . Otrokom je vse dovoljeno, ni meja, 
prepovedi. » Otroci imajo vedno prav, pri odločanju so popolnoma samostojni, 
starši pa so tu le zato, da kot opazovalci izrazijo svoje osebno mnenje, a ne 
prepovedujejo.« (Trebješanin, 2011: 76).  
Posledica ekstremne permisivnosti v vzgoji je bila vzgoja, ki je upoštevala tudi 
potrebe staršev. V 60. in 70. letih 20. stoletja je prihajalo do sprememb 
pojmovanja avtoritete v vzgoji, poleg poudarjanja starševske ljubezni in njihove 
aktivnosti v vzgoji otroka se je poudarjala tudi odločnost pri zahtevah (Kuhar, 
2011). »Po raziskavah avtorice Baumrind v 60. - ih letih so avtoritativni starši 
strogi, toda ljubeči. V primerjavi z avtoritarnimi in permisivnimi in brezbrižnimi 
starši gre njihovim otrokom v šoli, v prijateljstvih in nasploh v življenju dobro in se 
tudi dobro počutijo v svoji koži.« (prav tam: 72). 
S porastom standarda v 70. – ih ter 80. - ih letih 20. stoletja in z zmanjšano 
smrtnostjo otrok je prihajalo do večje emotivne povezanosti otrok s starši in 
seveda do bolj izražene skrbi za otroka. Starši so postali bolj občutljivi do otrokovih 
potreb in pred poslušnostjo otrok postavljajo sprejemanje otroka in upoštevanje 
njegove ustvarjalnosti in družbenosti. Institucije so dobile močan vpliv na 
družinsko vzgojo, saj je materi model postala vzgojiteljica. Šole, vrtci in druge 
institucije so vse bolj postajali zamenjava za družino in so še bolj ločevale otroka 
od sveta odraslih (Prost, 
1983, nav. po Batistič Zorec, 2003: 51). Pomembno sporočilo ved, ki se ukvarjajo 
z razvojem otoka in njegovo vzgojo, je, »da se otrok razvije optimalno le ob 
upoštevanju strokovnih standardov: razvojni odkloni in s tem družbena škoda, ki 
nastaja zaradi njih, pa so posledica napačne vzgoje. S tem se začne uveljavljati 
paternalizem  akademskih strok in družbenih institucij, ki pomagajo družini pri 
vzgoji, predvsem pa povečujejo pritisk na starše, ki da so – posebej matere – 
glavni krivci za neustrezen razvoj otrokovih kognitivnih, emocionalnih in še 
posebej prosocialnih kompetenc.«, (Kroflič, 2011: 68). Posledično so starši, v 
strahu, da ne bodo znali pravilno vzgajati svojih otrok, prepuščali starševsko vlogo 
strokovnjakom. S tem se vzpostavlja vse večji družbeni nadzor nad otrokom (prav 
tam). Po mnenju Kamenov, a (nav. po Batistič Zorec, 2003: 51) je za otroka 
značilna izoliranost od stvarnosti in starostna segregacija. Pri tem pa je igra 
pogosto način, da se otroka izolira, namesto, da bi mu omogočila aktivno 
raziskovanje okolja in svojih zmožnosti.                                                   
Konec 20. stoletja se je povečalo število starejših glede na število otrok. Značilno 
za sodobno družino je, da se starši, pozneje poročajo, pogoste pa so tudi eno 
starševske družine ali družine brez otrok. Družine se pogosto zaradi potreb po 
delu selijo, kar povzroča izolacijo, pomoč in čustvena podpora sorodnikov pa je 
zmanjšana ali je zaradi razdalje sploh ni. Javlja se problem varstva majhnih otrok, 
število zaposlenih mater narašča, vrtcev in drugih oblik za varstvo pa je zlasti v 
razvitih državah še vedno premalo (Batistič Zorec). Še vedno so prisotne zlorabe, 
nasilje nad otroki v družini, zanemarjenje, kar zahteva intervencijo s strani države.                                                     
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Zelo pomemben akt za otroka je sprejetje Konvencije o otrokovih pravicah (1989), 
ki zahteva od držav podpisnic spremembo tradicionalnega pojmovanja otroštva in 
večje upoštevanje (ter varovanje) pravic otrok. Kot pravi Kroflič (2011: 68) se »s 
sprejetjem Konvencije izoblikuje nova podoba otroka – podoba otroka kot subjekta 
pravic. Poleg otrokovih pravic po zaščiti in zagotavljanju optimalnega  učnega 
okolja se izpostavi otrokova pravica, da je soudeležen pri sprejemanju odločitev o 
lastnem življenju.« . Prihaja do pojava nove podobe otroka, ne več povsem 
nekompetentnega bitja, temveč otroka kot subjekta pravice (prav tam). Da, se 
podoba otroka kot subjekta pravic popolnoma uveljavi, da odrasli poslušajo glas 
otroka in ga upoštevajo, je potrebno, kot pravi Kroflič ( 2011: 68), da se otroška 
podoba nadgradi in se ga sprejme kot »zmožno bitje«. 
Vloga otroka glede na stoletja nazaj se spreminja, ni več pasiven sprejemnik 
znanj, temveč ima aktivno vlogo v pridobivanju znanj, oblikovanju svoje osebnosti 
in kulture. Pozornost, prej stoletja usmerjena na bodočega odraslega v otroku, 
sedaj velja  otroku samem »tukaj in zdaj«.  
 
 3. OTROK IN NJEGOVE PRAVI CE 
 
Otroka in otroštva, vsaj na način kot ga mi razumemo, po interpretaciji Ariesa 
(1991) pred 16. stoletjem ni bilo. Otrok je takrat bil svoboden in je po vstopu v svet 
odraslih (zelo zgodaj, okrog sedmega leta) užival vse pravice, ki so jih imeli 
odrasli. S sprejemanjem in dojemanjem posebnosti otroka in otroštva se otroku 
jemljeta svoboda in pravice (prav tam). Nastala je podoba otroka kot »ranljivega 
bitja«, ki je čustveno in miselno odvisen ter socialno nekompetenten in šele ob 
ustrezni negi, vzgoji in izobraževanju bo postal človek v polnem pomenu besede.  
Reakciji na tako doživljanje otroka sledimo že v poznih šestdesetih letih, ob 
razpravah o otrokovih psiholoških pravicah in sprejetju Konvencije o otrokovih 
pravicah pa se izoblikuje nova podoba otroka kot subjekta pravic. Poleg otrokovih 
pravic po zaščiti i zagotavljanju optimalnega učnega okolja se namreč izpostavi 
otrokova pravica, da je soudeležen pri sprejemanju odločitev o lastnem življenju 
(Kroflič, 2011: 68).     
10. decembra 1948 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela in 
razglasila   Splošno deklaracijo človekovih pravicah. Pravice iz te deklaracije 
veljajo tudi za otroka. Nekaterih pravic otroci ne potrebujejo ali pa jih še niso 
sposobni uveljaviti. Po drugi strani (zaradi svoje ranljivosti – nemoči) pa 
potrebujejo dodatne pravice, ki jih kot odrasli v tolikšni meri, ne bodo več 
potrebovali: pravico po zaščiti, varnosti in skrbi, »Iz vsebine splošnih dokumentov 
OZN o človekovih pravicah, izhaja, da so otroci opravičeni do vseh človekovih 
pravicah razen tistih, ki jih ne morejo uresničevati zaradi svoje mladoletnosti. 
Posebni členi, ki se nanašajo na varstvo otrok in družine v teh splošnih 
dokumentih, pa kažejo, da je otrokom nasploh, ravno zaradi njihove nedoraslosti 
in odvisnosti, treba zagotoviti posebne pravice, ki jim bodo omogočile uživanje 
temeljnih pravic – do življenja, ugodnih življenjskih pogojev, izobrazbe in 
osebnostnega razvoja.« (Šelih, 1991). O posebnosti otrokovih pravic podobno 
govori tudi Pavlovič (1993: 9, 129), » Otrok je bitje, ki ga opredeljuje dinamičen 
razvoj in spreminjanje – tako telesno, kot duševno in socialno. Otrok hkrati je in 
postaja. S tem ko je (človek), je nedvomno upravičen tudi do človekovih pravic. 
Prav kot otrok pa potrebuje varstvo tudi nekaterih drugih pravic, ki jih odrasli ne 
potrebuje. S tem ko šele postaja, pa niti ne potrebuje že, kar od vsega začetka 
vseh pravic, ki morajo biti zagotovljene odraslemu človeku za dostojanstveno 
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življenje, niti ni zmožen biti njihov nosilec…. Koncept človekovih pravic se je razvil 
po meri odrasle osebe, za katero veljajo določene predpostavke, racionalnost, 
odgovornost (svoboda odločanja), ki so temelj demokratične družbe. Človek se 
rodi z vsemi človekovimi pravicami, toda njihovo izvajanje se odloži – predmet 
družbene tehnologije pa je, do kdaj se odloži, kdaj so, po običajnem konsenzu, 
ljudje dovolj zreli za prevzem vseh pravic in obveznosti.«. Iz tega razloga, da 
otroka opredeljuje dinamičen razvoj (telesni, duševni in socialni), otroci ne 
potrebujejo vseh pravic takoj, saj jih niso sposobni uresničevati. Sposobnost 
uresničevanja pravic je opredeljena, odvisna je od njihove starosti in 
psihofizičnega razvoja (otrok star 2 leti ne potrebuje enakih pravic, kot otrok star 
12 let, ker jih ni sposoben uresničevati).   
Otrokove pravice temeljijo na človekovih pravicah, ki imajo dolgo tradicijo in vedno 
zaščitijo šibkejšega pred močnejšim. Zato so otrokove pravice pomembne: otroci 
so skupina, ki ima, nasproti oblasti, najmanjšo moč. So opredeljene v odnosu do 
družine in v odnosu do države. Otrok je danes obvarovan pred slabimi življenjskimi 
razmerami, pred izkoriščanjem, fizičnim in psihičnim nasiljem. Obstajajo razne 
državne ustanove, ki posežejo vmes, če so otrokove pravice kršene. 
Zahtevo po otrokovih pravicah in vsebino otrokovih pravicah so podali odrasli. O 
pravicah so razpravljali brez sodelovanja otrok.  S Konvencijo o otrokovih pravicah 
otrok preneha biti objekt pravice, postane subjekt pravice. Sprememba je vplivala 
tudi na otrokov pravni položaj (Šelih, 1991: 512) . Sodeluje tudi v razpravah o 
otrokovih pravicah (otroški parlament), podaja zahteve, predloge. Odrasli ga 
upoštevajo kot polnopravnega partnerja.    
Vodilo, osnova otrokovih pravic je njegova potreba po varnosti in zaščiti ter 
upoštevanje zmožnosti otroka. S pridobljeno pravico izbora, avtonomije prihaja do 
nasprotovanja med otrokovimi pravicami in to nenehno kot pravi Pavlovič (1990: 
11): »..pravice, tudi otrokove, ločujemo vsaj na dve veliki skupini, namreč na 
pravice varnosti in zaščite ter pravice izbora oziroma avtonomije. Te pravice so pri 
odraslih redkeje v sporu (npr. glede nočnega dela žensk) pri otrocih pa so v sporu 
nenehno. Starši pogosto z bojaznijo vstopamo v simbiotski odnos, češ da bo otrok 
potem nesamostojen (ravno nasprotno je res!), hkrati pa mu v imenu varnosti 
zanikamo pravico do marsikatere samostojne odločitve, za katero je v resnici že 
dovolj zrel.« 
Za uveljavljanje pravic je potrebno spoznanje, da jih sploh imamo in jih poznamo 
ter razumemo. Pomembno je tudi, da se zavedamo, da pravica prinaša 
odgovornost in dolžnost spoštovanja in upoštevanja pravic drugih (Bakyayita, 
1999). Otroke je potrebno učiti o njihovih pravicah in dolžnostih ter o človekovih 
pravicah, kar že poteka v šolah v sklopu šolskega predmeta Državljanska in 
domovinska vzgoja ter etika. Samo na takšen način, preko učenja (izobraževanje) 
otrok o pravicah je omogočeno uresničevanje njihovih temeljnih civilnih, političnih 
in socialnih pravicah ter njihova vključenost v družbeno skupnost (Vojnovič, 2003).  
  
3.1 Deklaracija o otrokovih pravicah  
 
Otrokove pravice terjajo odrasli, in to odrasli, ki so občutljivi in dovzetni za trpljenje 
otrok.  
Prvi mednarodni dokument o človekovih pravicah, ki se je ukvarjal izključno z 
otrokom in je tudi prvi dokument, ki je otrokom priznaval prednost pri 
obravnavanju, še posebej v »času različnih stisk« je Deklaracija o otrokovih 
pravicah iz 1924. Deklaracija, ki  je poznana tudi kot Ženevska deklaracija, je bila 
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soglasno sprejeta v Društvu narodov 26. septembra 1924. Kljub temu, da je 
nastala v začetku z mislijo o potrebi po posebni, dodatni zaščiti otrok v času 
oboroženih spopadov, je bila prav tako namenjena uporabi v času miru. V 
premabuli te deklaracije je zaslediti misel, ki se ponovi v še marsikaterem 
poznejšem dokumentu zaščite otrok. Ta misel je » da človeštvo dolguje otroku 
najboljše, kar mu lahko da«, saj so otroci naša prihodnost.  
Sestavljena je iz pet enostavnih načel, ki otroku dajo pravico do varstva in zaščite 
ne glede na raso, narodnost in vero pri tem pa morajo upoštevati integritet družine.  
Poudarja se pomoč otroku v »času stiske« in zagotavljanju ustreznih življenjskih 
pogojih in zavarovanju pred vsako obliko izkoriščanja ter, da otrok mora biti 
vzgajan v taki zavesti, ki bo omogočila, da se bodo njegove najboljše lastnosti 
razvile v prispevek njegovim najbližjim (Klopčič, 1992: 44)      
Ta deklaracija je prvi korak, k izoblikovanju mednarodnopravnega varstva 
otrokovih pravic, ki je potrebe otrok, ki so očitne in razpoznavne v vseh 
zgodovinskih in družbenih sistemih, postopoma dopolnjevala tudi s konceptom  
pravic otrok. Če tudi le na deklarativni ravni po svojem humanem sporočilu je 
deklaracija iz 1924 aktualna tudi danes (prav tam). 
20. novembra. 1959 je bila v okviru OZN soglasno sprejeta Deklaracija o otrokovih 
pravicah. To  je dokument, ki ni pravno ampak  je moralno zavezujoč.  
V obdobju po II svetovni vojni in pod vplivom trpljenja otrok v času miru in v času 
vojne je nastajala in nastala  Deklaracija o otrokovih pravicah iz leta 1959. Temelji 
na varstvu in zaščiti otroka. Vodilna misel je »da človeštvo dolguje otroku 
najboljše, kar mu lahko da« enako kot v prejšnjem dokumentu, in jo razširja, 
dodaja » da  mora biti blaginja otrok prva skrb vsakega naroda, še posebej v hudih 
časih«.  
Deklaracija je razširjena. Vsebuje premabulo in 10. načel. Misli v premabuli, ki je 
prepisana iz prve deklaracije, je dodano, » da, sta otroku zaradi njegove telesne in 
duševne nezrelosti potrebna posebna skrb in varstvo, tako pred rojstvom  kakor po 
rojstvu.« Načelom iz prejšnje deklaracije dodaja otrokovo pravico do imena in 
državljanstva (3. načelo), do prostega časa in razvedrila (4. in 7.načelo) ter načelo, 
naj bo otrokova korist poglavitno vodilo in prednost (2. in 7 načelo). 10. načelo iz 
deklaracije pa poudarja pomembnost vzgoje otrok na način, ki zmanjša verjetnost, 
da bi kasneje spore reševali z nasiljem (Kuper, 42-43, nav. po 
www.unaslovenia.org/sites/default/files/file/zrimsek-zasčita.pravic.pdf.).   
Tudi vsebina te deklaracije pomeni skupen ideal, ki naj ga države dosežejo za 
uresničitev pravic otrok in zato, » da bi otroci  imeli srečno otroštvo« (Klopčič, 
1992). 
Deklaracija poudarja potrebo po varnosti in zaščiti otroka, brez možnosti aktivne 
udeležbe otroka pri uresničitvi njegovih pravic. Otrok je še vedno objekt pravice. 
 
3.2 Nastanek Konvencije o otrokovih pravicah 
 
Začetki gibanja za otrokove pravice segajo v nemirna in liberalna šestdeseta leta. 
V tem času se javljajo gibanja za pravice družbenih manjšin; npr. gibanje za 
pravice homoseksualcev, gibanje za ženske pravice. To je bil tudi čas odkritja 
pojava trpinčenega otroka. V tem času so se zgodili tudi študentski nemiri (v ZRN 
in Franciji), ki so po mnenju A. Šelih (1991: 508) vplivali na takratna dogajanja v 
srednjih šolah in na problematiziranje položaja otroka. Na izboljšanje položaja 
otroka, njegovih pravic po mnenju italijanske pedagoginje Rinaldi, je močno  
vplivalo izboljšanje položaja žensk in njihovih pravic. »C. Rinaldi meni, da je vznik 
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teh pravic otroka povezan s povečevanjem pravic žensk – da se torej ženska in 
otrok skupaj emancipirata izpod jarma moške dominacije.« (nav. po Kroflič, 2011: 
68).   
Rezultat gibanja za otrokove pravice je Konvencija o otrokovih pravicah. Prvi 
osnutek konvencije leta 1979 je predlagala Poljska. Konvencija je bila sprejeta v 
Generalni skupščini OZN 20. novembra 1989, veljati pa je začela 2. septembra 
1990. V enem letu so jo ratificirale praktično vse države, razen Združenih držav 
Amerike in Somalije.    
Glede na velike razlike v ideologiji in religioznih sistemih državah, Konvencija 
predstavlja največje možno soglasje o minimalnem standardu kakovosti otroškega 
življenja (Pavlovič,1990: 11). Pomembnost konvencije je v tem, da je to 
mednarodno pravno zavezujoč dokument. Vse države, ki so ratificirale dokument, 
morajo upoštevati njegovih določil in jih  usklajevati z nacionalno zakonodajo. 
Tako tudi Klopčič ocenjuje konvencijo (1992: 41- 52),  »Pri oceni KOP je treba 
poudariti, da se je z njo področje otrokovih pravic iz sfere pravno neobvezne 
Deklaracije o otrokovih pravicah preselilo v sfero konvencije, ki podpisnicam 
nalaga dolžnost oblikovati svojo notranjo zakonodajo v skladu s tem pravnim 
aktom.«                           
»Cilj Konvencije je določiti merila za zaščito otrok pred zanemarjenjem in zlorabo, 
s čimer se na različnih stopnjah soočajo v vseh državah sveta vsak dan. 
Konvencija dopušča in upošteva različne kulturne, politične in materialne 
okoliščine v državah. Premabula določi ton, v katerem naj se razlaga  vseh 54 
členov konvencije. V njej so omenjena vsa besedila OZN, ki so bila razglašena 
pred konvencijo in so neposredno povezana z otroki. Prav tako je omenjena 
pomembnost družine za vsestranski razvoj otroka , pomembnost posebne zaščite 
in skrbi, vključno s pravno zaščito pred in po rojstvu, in tudi pomembnost 
tradicionalnih in kulturnih vrednot vseh ljudi za razvoj otroka.« (Bregant, 1999: 
170).      
Dilemam, kdo je otrok, in kdaj se začne ter konča otroštvo se je KOP izognila z 
določilom v prvem členu ( Šelih, 1991). 
»Člen 1: Za namene te Konvencije pomeni otrok vsako človeško bitje, mlajše od 
osemnajst let, razen če zakon določa, da se polnoletnost doseže prej.«(Bakyayita, 
1999: 92).  
Najpomembnejše vodilo je otrokova korist. Pravice, razglašene v konvenciji, lahko 
razdelimo v tri skupine. 
 
1. SKRBSTVO 
 
V ta del spadajo vse pravice do posedovanja, sprejemanja in dostopa do 
določenih stvari in storitev (npr. imena in državljanstva, zdravstvenega varstva, 
izobraževanja, počitka in igre ter skrb za otroke s posebnimi potrebami in otroke 
brez staršev). 
 
2. VAROVANJE 
 
V ta del sodijo pravice do zaščite pred zlonamernim ravnanjem in delovanjem(npr. 
pred ločitvijo od staršev, sodelovanjem v oboroženih spopadih, ekonomskim ali 
spolnim izkoriščanjem ter fizično ali psihično zlorabo). 
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3. UDELEŽBA 
 
V ta del vključujemo pravico otroka, da sodeluje pri vseh odločitvah, ki se tičejo 
njegovega življenja. Otrok bi moral v skladu z razvojem imeti vedno večje 
možnosti sodelovati v delovanju družbe, kar naj bi bila priprava na odraslo življenje 
(npr. svoboda govora ter svoboda do lastnega mnenja, kulture, veroizpovedi in 
jezika). 
V 12. členu je poudarjen otrok, ki ni več le objekt pravice, ampak je subjekt, kar 
mu daje pravico do izbire.  
»Člen 12:  Pravica do svobodnega izražanja lastnega mnenja v vseh zadevah v 
zvezi z njim in, da se to mnenje upošteva.«(Bakayayita, 1999: 92). 
Poleg tega, da je KOP pravno zavezujoča listina, je pomembna, ker potrjuje otroka 
kot človeka (subjekt) s svojimi lastnimi pravicami in otroke kot posebno družbeno 
skupino, ki naj zaradi svojega pomena v družbi in istočasno ranljivosti ter 
ogroženosti, uživa posebno varstvo in zaščito (Pavlovič, 1990). 
 
4. OTROKOVE PRAVICE IN VRTEC 
 
Ob vstopu otroka v vrtec prihaja do velike spremembe (prelomnice) v njegovem 
življenju, saj iz varnega, znanega okolja vstopa v neznano okolje in med njemu 
tuje ljudi. Naloga vrtca je, da otroku olajša prilagajanje, mu zagotovi potrebno 
zaščito in skrb ter spodbuja njegov celosten  razvoj. Pomembno je, da je 
spoštovan in obravnavan kot posameznik s svojimi pravicami. Njegove pravice 
zastopajo starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki. Pravice otrok, vključenih v 
javne vrtce, njihovo izvajanje (upoštevanje pravic) zagotavlja in ščiti država (Hrup 
in Kidrič, 2009).         
Otrokove pravice se primarno izvajajo znotraj družine, sekundarno pa v vrtcih, 
šolah in drugih ustanovah ter skupnostih (Osredkar, 2008). Vrtec je ustanova, ki 
ima nalogo, da poskrbi za uresničevanje otrokovih temeljnih pravic. Naloga 
uresničevanja temeljnih otrokovih pravic pa se v vrtcu načrtuje in izvaja skozi 
pedagoški koncept predšolske vzgoje, ki ima temeljno izhodišče za strokovno delo 
v upoštevanju pravic otrok. Otrokove pravice in Mednarodna konvencija o 
otrokovih pravicah (1989), sta eden izmed neizpodbitnih standardov, ki jih moramo 
upoštevati pri iskanju in oblikovanju ustreznih pedagoških konceptov in praktičnih 
rešitev v vzgoji in izobraževanju (Kroflič, 2001: 17). Z demokratizacijo vsakdanjega 
življenja v vrtcu so postale otrokove pravice, še posebej pravica do izbire, temeljna 
izhodišča za delo, ne le za načrtovanje dejavnosti in igre v kotičkih, ampak tudi pri 
izvajanju vsakodnevne rutine. Dokument, ki opozarja na pomen otrokovih pravic, 
in ki v obliki kurikularnih načel daje napotke, kako z organizacijo prostora, časa in 
dejavnosti zagotoviti otrokove pravice v vrtcu je Kurikulum za vrtce (1999) 
(Kukovič, 2008). Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument. Sprejel ga je 
strokovni svet Republike Slovenije leta 1999 in je obvezen za javne vrtce.  
Otrokom je v vrtcu dana možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in 
kulturno poreklo, narodno pripadnost, veroizpoved, telesno in duševno 
konstitucijo. Kar zadeva vzgojo in izobraževanje otroci morajo biti v vrtcu 
obravnavani enako.  Torej je osrednjega pomena otrokova pravica do enakosti in 
iz nje je mogoče izpeljati vse ostale pravice otrok (Lichtenegger, 2008). Enakost 
ne sme pomeniti izenačevanja ali brisanja individualnih razlik temveč omogočanje 
enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka (Kurikulum za vrtce, 
1999).  Kurikularna načela so trdno  povezana s pravicami otrok, saj so izpeljana 
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iz temeljnih določil Mednarodne konvencije o otrokovih pravicah (Marjanovič 
Umek, 2001). Te pravice  so: pravica do srečnega, zadovoljnega otroštva; pravica 
do ljubezni, topline, varnosti in razumevanja; pravica do individualnosti, 
drugačnosti in zasebnosti; pravica do igre, do interesnih dejavnostih preko katerih 
lahko razvija svoje sposobnosti.    
»Konvencija o otrokovih pravicah temelji na paradigmi treh skupin otrokovih 
razvojnih potreb: po zaščiti (protection), oskrbi (provision) in soodločanju 
(participation). Prva in zadnja skupina pravic si po vsebinski naravnanosti 
nasprotujeta. Tako je umetnost kompleksnega upoštevanja potreb in pravic v 
ustreznem modelu vzgoje povezana z veliko mero uravnoteženega iskanja otroku 
primernih vzgojnih rešitev. Pogosto odrasli v imenu otroka prevzamemo popolno 
odgovornost nad odločitvami o otroku. Takšnemu odnosu bi lahko rekli zaščitniška 
vzgoja. Pretirano poudarjanje otrokovih pravic pa lahko vodi v situacijo, ko otroku 
nalagamo zahteve po odgovornem odločanju pri vprašanjih, ki jim ni dorasel. 
Takrat otroci lahko doživljajo pravico kot obliko pritiska in zmanjševanja občutka 
varnosti. Hkrati pa se moramo zavedati, da povsem nerepresivne vzgoje brez 
pritiska na otroka ni, zato je torej naša pomoč otroku pri reševanju razvojnih 
konfliktov (tako na kognitivnem kot na moralnem področju) temeljno vodilo vzgoji, 
ki upošteva otrokove razvojne potrebe in pravice. Tretja skupina razvojnih potreb 
po oskrbi igra pri podpori otrokovega razvoja zelo pomembno vlogo. Zadovoljitev 
teh pravic namreč pomeni dolžnosti odraslih, države, da otroku priskrbimo 
optimalno vzgojno okolje za zadovoljevanje njegovih fizioloških in psiholoških 
potreb ter ustrezno količino spodbud za pridobivanje potrebnih izkušenj, za razvoj 
spretnosti, veščin in novih spoznanj.« (Kroflič, 2001: 17,18).               
 
Za uveljavljanje pravic je potrebno spoznanje, da jih sploh imamo in jih poznamo 
ter razumemo. Pomembno je tudi, da se zavedamo, da pravica prinaša 
odgovornost in dolžnost spoštovanja in upoštevanja pravic drugih (Bakyayita, 
1999). Otroke je potrebno učiti o njihovih pravicah in dolžnostih ter o človekovih 
pravicah. Potrebno jih je že v predšolskem obdobju učit, da je pravica tudi 
odgovornost, da morajo tudi dopuščati pravico drugim (upoštevat mišljenje drugih, 
spoštovat drugačnost). Učenje otrok, da premislijo, »kakšen vpliv ima njihova 
izbira, početje na druge (skupino, posamezne otroke v skupini, odrasle itn.)« 
(Dolar Bahovec, 2004: str. 11), omogoča bolj uspešno spoštovanje in zagotovljene 
otrokovih pravic (pravic otrok v vrtcu).   
 
4.1 Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu 
 
Za čim boljše izvajanje otrokovih pravic v vrtcu je leta 1996 nastal Kodeks 
etičnega ravnanja v vrtcu. S sprejetjem in uveljavljanjem kodeksa se vzpostavlja 
mehanizem osveščanja ter sprejemanja in ponotranjenja vrednot na področju dela 
s predšolskimi otroki. Delavci vrtca se s kodeksom zavežejo k moralno višjemu 
standardu ravnanja z otrokom, kot jih zavezuje kakršen koli zakon ali pravilnik. 
Kodeks (določeno v premabuli kodeksa) utrjuje pravice in dolžnosti zaposlenih, 
njihovo profesionalno zavest in odgovornost pri ravnanju z otroki z vidika  
spoštovanja otrokovih pravic in posledično pravic staršev ( odgovornost do 
družine).   
  
»Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu zajema skupek vrednot in načel, na katerih 
temelji delo s predšolskimi otroki, in predstavlja osnovo za etično presojo ravnanja. 
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Vsebina kodeksa temelji na vrednotah, ki so plod mednarodno doseženega 
soglasja in so definirane v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (1948), v 
Konvenciji OZN o otrokovih pravicah (1989), v Deklaraciji o psiholoških pravicah 
otroka (Mednarodno združenje šolskih psihologov 19799, ter v vrednotah, 
povezanih z varstvom in vzgojo predšolskih otrok, ki so se razvile in oblikovale v 
dolgoletnih prizadevanjih teoretikov in praktikov na področju predšolske vzgoje pri 
nas in po svetu, na pozitivni tradiciji predšolskih ustanov in poklica vzgojiteljice 
oziroma vzgojitelja predšolskih otrok.«  
Kodeks kot živi dokument : 

- varuje pravice in osebno integriteto otrok, staršev in delavcev vrtca ; 
- utrjuje pravice in dolžnosti zaposlenih, njihovo strokovno zavest, 

samozavest in odgovornost; 
- poseduje vrednote in načela kot osnovo za medsebojno odgovorno 

ravnanje otrok, staršev, sodelavcev, delovne organizacije in širše skupnosti; 
- zavezuje vse delavce k upoštevanju in uresničevanju sprejetih vrednot 

načel, zapisanih v kodeksu; 
- ozavešča vse udeležence o pomenu vsakodnevne presoje postopkov in 

ravnanj z vidika sprejetih vrednot in načel ; 
- povezuje vse, ki si prizadevajo otrokovo korist; 
- prispeva dvigu kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu, družini in širšem okolju; 

Kodeks je razdeljen na štiri temeljna področja odgovornosti ljudi, ki so v okviru 
vrtca neposredno ali posredno udeleženi v skrbi za otroka. Skrb za otroka v 
najširšem pomenu besede obsega varstvo in nego ter ustvarjanje pogojev za 
otrokovo socializacijo, učenje in izkušnje, ki prispevajo k celovitosti njegovega 
razvoja.   
Področja odgovornosti delavcev v vrtcu so: 

- odgovornost do otrok, 
- odgovornost do staršev in družin, 
- odgovornost do delovne organizacije in sodelavcev, 
- odgovornost do širše skupnosti.« (Kodeks etičnega ravnaj v vrtcih, 1996). 

Glavno vodilo pri oblikovanju, organizaciji in izvajanju dela v vrtcu s predšolskimi 
otroki so otrokove koristi, s čimer nas tudi zavezuje Konvencija o otrokovih 
pravicah.   
 
5. OTROK V VRTCU 
 
Z vse večjo demokratičnostjo družbe, poudarjanjem spoštovanja človekovih pravic 
in pravic otrok je prišlo (med drugim) do spremembe pojmovanja otroka in njegove 
vloge v družini in družbi.  Sprememba otrokove vloge pasivnega poslušalca 
(objekta pravic) v aktivnega udeleženca (subjekta pravic) je vplivala na 
demokratizacijo vzgoje in izobraževanja. Osnovno izhodišče vzgoje v vrtcih in 
šolah je postalo upoštevanje pravne države in človekovih pravic, tudi pri nas 
(Dolar Bahovec, 2004: st: 8). 
»Osnovno izhodišče je povezovanje različnih pristopov, ki omogoča  čim bolj 
individualno obravnavo in hkrati prispeva k sproščenem vzdušju in uveljavljanju 
otrokovih pravic v okviru celotne skupine in vrtca.« ( Dolar Bahovec in Kodelja, 
1996: str. 9).   
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5.1 Načelo izbire, aktivno učenje in igra 
 
5.1.1 Načelo izbire 
 
V preteklem vzgojnem programu in učnem načrtu je bil v ospredju interes skupine, 
individualnost pa ni bila preveč zaželena. In kot pravi E. Bahovec (2004: 11),» 
Izbiranje je pomenilo tudi »razvajenost« (če ne celo »zahodno dekadenco«).« S 
pravico do izbire otroka naučimo sprejemanja odgovornosti za svoje odločitve in 
premisleku kakšen vpliv ima njegova izbira na skupino, posameznika. »Pravica do 
izbire mora biti, vtkana v kontekst solidarnosti, v katerem se otroci naučijo deliti 
odgovornost za (individualne ali skupinske odločitve, individualna izbira pa naj bo 
vedno podrejena premisleku tega, kako bi lahko vplivala na druge (skupino, 
posameznike…).« (prav tam, str. 11). 
Otrok v vrtcu mora imeti izbiro, da odloča in da je »aktiven udeleženec pri 
načrtovanju, odločanju in izvajanju dejavnosti v vrtcu.« (Krek, 2009: str. 121). V 
vsakdanjem življenju imeti mora otrok možnost izbire, če ne, so njegove pravice 
kršene. »Rigidna rutina v vsakdanjem življenju v vrtcu brez prave izbire – pri 
spanju, hranjenju, straniščnih navadah itn. , lahko pride v kolizijo s pravico do 
varnosti in lahko vodi k zlorabi.« (Bahovec, 2004: str. 12). Z načelom omogočanja 
izbire in drugačnosti, kurikulum zagotavlja upoštevanje otrokove pravice do izbire, 
ki se uresničuje, »preko programov za otroke, med katerimi bodo lahko starši 
izbirali; in na ravni načrtovanja dejavnosti in na ravni organizacije tako prostora kot 
časa, ki omogoča otrokom, da izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami 
glede na njihove želje, interese, sposobnosti, razpoloženje ipd., pri čemer je zelo 
pomembno, da gre za izbiro med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa 
za izbiro med sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, 
usmerjeno igro in prosti igro.« ( Kurikulum za vrtce,1999: str. 12).  
 
5.1.2 Načelo aktivnega učenja   
 
»Vse več raziskovalnih dokazov potrjuje, da je kakovostno učenje tisto, ki učenca 
celostno, miselno in čustveno aktivira, je osebno pomembno in vpeto v resnične 
življenjske okoliščine. To je aktivno učenje.« (Marentič Požarnik,2000: str. 12). 
Otrok ni več pasiven udeleženec, temveč aktivno  konstruira svoje znanje skozi 
množico interakcij z odraslim in vrstniki ter se tudi osebnostno spreminja. Znanja 
pridobljena z aktivnim učenjem so trajnejša, uporabna v novih in problemskih 
situacijah ter so pomoč pri razumevanju sebe in sveta (prav tam, str. 12). 
»Ko otroci uresničujejo svoje načrte, se neogibno zapletajo v ključne izkušnje – 
ustvarjalne, razvijajoče se odnose z ljudmi, materiali in zamislimi, ki podpirajo 
otrokov psihični, emocionalni, socialni in telesni razvoj. Izkušnje aktivnega učenja 
nedvomno vplivajo na vse vidike našega dela z otroki in tvorijo jedro predšolskega 
kurikula.« (Hohmann in Weikart, 2002, nav. po Dolar Bahovec in Bregar Golobič 
2004: str. 69). Pomembnost aktivne udeležbe predšolskega otroka pri učenju je v 
Kurikulumu za vrtce ( 1999) opredeljena v načelu o aktivnem učenju. »Načelo 
aktivnega učenja temelji na spoznanju kognitivnih psiholoških teorij, da je otrok 
aktiven v procesu pridobivanja in konstruiranja znanja.« Načelo aktivnega učenja 
je v kurikulu opisano kot: »stalna skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za 
učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega 
načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih 
samoiniciativnih pobud. V ospredju učenja je razvijanje občutljivosti in zavesti o 
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problemih. Enako kot posredovanje racionalnih odgovorov ali rešitev posamezne 
vede je pomembno spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in 
pripomočkov pri iskanju odgovorov. Vsesplošno omogočanje ter spodbujanje otrok 
k verbalizaciji in drugim načinom izražanja, pri čemer je pomembno upoštevanje 
njihovih individualnih potreb in interesov ter pravice do zasebnosti in omogočanje 
in spodbujanje rabe jezika v različnih funkcijah.« (Kurikulum za vrtce, 1999: str. 16 
– 17). V interakciji z okoljem in manipulacijo s predmeti iz okolja, otrok gradi svoje 
znanje se uči. Na vprašanje, kaj počne, bi otrok odgovoril: »Igram se.« 
 
5.1.3 Načelo igre 
 
Beseda »igra« vedno asocira na otroka, njegovo interakcijo  z okoljem, vrstniki, 
odraslimi. Igra je otrokova notranje močno motivirana aktivnost. Zajema vsa 
področja njegovega razvoja, in je kot pravi Vigotski (1977), igra njegov lasten 
program učenja. Otrok se igra zaradi igre same, užitka in veselja, ki ga občuti pri 
igri. »Otroška igra je dejavnost, ki poteka po notranji motiviranosti otroka. Otroci se 
ne igrajo z namenom, da bi v igri razvili svoje sposobnosti.« Istočasno skozi igro 
spontano pridobiva sposobnosti in znanja, »vendar v igri dosežejo tudi to. Igrajo se 
zato, da zadostijo notranji potrebi.« (Toličič, 1981: str.  9). 
Poleg tega, da obstaja več opredelitev igre, vse opredelitve kažejo, »da je igra 
brezmejna (neskončna) in da variira v celovitosti. Igra predstavlja otrokov 
kognitivni, socialni, emocionalni, gibalni razvoj ter povezave med vedeti in ne 
vedeti, aktualnim in možnim, verjetnim in neverjetnim. To je dialog med domišljijo 
in realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko in  
absurdnostjo, med varnostjo in tveganjem.« (Marjanovič Umek, Zupančič, 2005: 
str. 3).      
»Karakteristično dejstvo za igro otroka je, da v njej ni nekega zunanjega cilja in da 
je cilj v igri sami. Zaradi tega je igra izredno primerna za divergentno vedenje, 
raziskovanje in preizkušanje. Na ta način pa se otrok vsakodnevno preizkuša s 
tistimi aktivnostmi in procesi, ki jim še ni povsem dorasel. Na ta način postaja igra 
osnovno gibalo psihičnega razvoja v zgodnjem otroštvu tre osnova za primarne 
oblike učenja.« (Horvat, 2005: XI). 
V igri otrok vstopa v interakcije z vrstniki pa tudi s starejšimi otroki in odraslimi. 
Interakcija s starejšimi, kompententnejšimi partnerji v igri je pomembna za 
delovanje v »območju bližnjega razvoja« (OBR), ki ga Vigotski (1978, nav. po 
Zupančič, 2005: 126), uporablja »za opisovanje neformalnih oblik učenja«. OBR s 
tem pojmom »opredeljujemo kot razkorak med otrokovo dejansko razvojno ravnjo, 
ki odraža njegovo sposobnost samostojnega reševanja problemov, in potencialno 
ravnjo, ki jo otrok lahko doseže ob pomoči MRP – odrasle osebe ali bolj 
kompetentnega vrstnika. OBR je območje sposobnosti nad otrokovo trenutno 
razvojno ravnjo, ki ga bo usvojil v bližnji prihodnosti (Vigotski, 1978, nav. po 
Zupančič 2005: str. 126).              
»Otroci namreč eno izmed optimalnih spodbud za razvoj dobijo v igralni interakciji 
z mentalno razvitejšim partnerjem (MRP). Ko otrokovi partnerji  pri igri ( in v drugih 
okoliščinah vsakdanjega  življenja) zavestno ali nezavedno spodbujajo njegov 
razvoj, otroka usmerjajo k novim in spoznavno zahtevnejšim dejanjem. Razvoj 
torej poteka od opravljanja določene dejavnosti (v tem primeru igralne) s pomočjo 
in podporo MRP do njenega samostojnega obvladovanja.« (prav tam: str. 125 – 
126).  Vse omenjeno potrjuje pomembnost igre za otrokov vsesplošni  razvoj ter 
smiselnost njene umeščenosti v Kurikulum za vrtce (1999).              
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S kurikularno prenovo se igri prizna njena pomembnost pri zgodnjem učenju in 
celostnem razvoju otroka, ne samo v teoriji temveč tudi v praksi (Kurikulum za 
vrtce 1999: 19 – 20). V Kurikulumu za vrtce (prav tam: str. 19) je igra opredeljena 
» kot tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela 
predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu 
preseganja svoje vpetosti v t.i. akademski ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, je 
razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju.«, ter 
dejavnost »ki praviloma vzpostavi prostor, ki je definiran z razmerjem med 
otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem. Način in vsebina igre pa dajeta 
prostor, znotraj katerega so prepoznavna zelo različna področja kurikula, ali 
povedano drugače, v igri se v otrokovih dejavnostih prepletajo in povežejo različna 
področja kurikula, kar je za razvojno stopnjo in način učenja v tem starostnem 
obdobju smiselno in strokovno utemeljeno.« (prav tam: str. 19 – 20). S pomočjo 
igre uresničujemo kurikularna načela, npr.  načelo aktivnega učenja in načelo 
izbire.  
» Kljub temu, da je igra zabavna in se otroci v njej močno angažirajo, po 
določenem času postane ponavljajoča se dejavnost. Zato je po mnenju več 
avtorjev (npr. Bruce, 1995; Kitson, 1995; Smith, 1995) vloga vzgojiteljice pri 
oblikovanju, razvoju in poteku otrokove igre ključna. Vzgojiteljica lahko igro otrok 
spodbudi, usmerja in vodi k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih 
dejavnosti.« (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2005: str. 146). S pripravo in 
organizacijo prostora (material, igralni kotički,…) vzgojiteljica posredno in 
neposredno uresničuje načeli izbire, igre in aktivnega učenja. 
 
5.2 Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo      
multikulturalizma 
 
Število otrok priseljencev, vključenih v vrtce, se je z vstopom Slovenije v Evropsko 
unijo povečalo. Oddelek, v katerem so otroci pripadniki različnih kultur, še ne 
omogoča sožitja in ne odpravlja predsodkov o pripadnikih drugih kultur.  Potrebna 
je 
vzgoja za strpnost, spoštovanje in upoštevanje drugačnosti ter posebnosti drugih, 
multikulturna vzgoja, ki je v Kurikulu za vrtce (1999) izražena kot načelo enakih 
možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma. To 
načelo pa se uresničuje preko multikulturne vzgoje in multikulturalizma, ki sta 
produkt današnjega časa.    
»Multikulturna vzgoja in multikulturalizem sta trenda, ki ju je prinesel čas vznika 
demokracij in globalizacije sveta. S seboj sta prinesla zavedanje pomembnosti 
lastne  identitete, kulture svojega naroda ter zavedanje o razlikah med ljudmi in 
njihovimi kulturami. Prinesla sta tudi spoznanje, da človek veliko bolje deluje v 
družbi, ki upošteva in spoštuje njegovo drugačnost in posebnost, in da je veliko 
več koristi od procesa akomodacije kot asimilacije. Multikulturalizem in 
multikulturna vzgoja nudita otroku v zgodnjem otroštvu možnost, da zraste v 
resnično demokratični družbi v demokratičnega posameznika, ki pozna spoštuje in 
uporablja prednosti vsake od kulturnih skupin.« (Kranjc, 2001: 146).  Cilj 
multikulturalne vzgoje je dvoplasten. Po eni strani predstavlja strategijo, kako 
preprečiti pojavljanje ter razvoj negativnih predpostvak  o drugačnosti, po drugi pa 
uči otroka živeti v sožitju z drugačnimi od sebe. Zgodnje obdobje je najbolj 
ugodno, da otrok razvije pozitivno identiteto, kulturno zavedanje in socialno 
kompetenco (prav tam, str. 147). Multikulturna vzgoja je poudarjena na več 
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področjih dejavnosti Kurikula za vrtce (1999), najbolj se kaže pri področju družbe, 
jezika in umetnosti (prav tam, str. 147).  Veliko vlogo v kontekstu multikulturalne 
vzgoje igra jezik. Pomemben je za oblikovanje posameznikove lastne identitete, 
pri identifikaciji z lastno kulturo; in je pomemben pri sprejemanju in spoznavanju 
drugih kultur in civilizacij. Jezik je v bistvu kulturni sistem (Cotič in dr., 2002: 5).  Za 
uresničevanje načela multikulturalizma in doseganje cilja multikulturne vzgoje - 
demokratičen posameznik – je potreben čas. Če se cilja zavedamo samo takrat, 
ko je na programu specifična dejavnost, bo učinek zelo majhen. Potrebno je, da so 
vsebine kot rdeča nit vpletene v različne dejavnosti, ki so lahko tudi naključne ali 
aktualne. »Pri zasledovanju cilja je pomembno, da so odrasli otrokom zgled za 
vedenje, toleranco in spoštovanje drugačnosti drugih.« (Kranjc, 2001: 146).                           
 
6. SUBJEKTIVNE TEORIJE VZGOJITELJIC PREDŠOLSKIH OTROK 
 
6.1 Kurikulum in prikriti kurikulum 
 
V preteklosti je bil vzgojni program predšolske vzgoje strogo strukturiran (zaprti 
kurikulum). Kurikulum za vrtce (1999) je manj strukturiran (odprt), izraža 
zapletenost vzgojnega procesa in poleg načrtovanih in namernih ravnanj zajema 
(upošteva) nenamerna in nezavedna ravnanja. Pri odprtih kurikulumih avtorji 
razlikujejo med uradnim (formalnim) in dejanskim (izvedbenim, realnim) 
kurikulumom. Opozarjajo pa tudi na tretjega, ki ga predpostavlja prikriti kurikulum. 
Zajema nezapisana, nenamerna in nezavedna ravnanja vzgojiteljic (Batistič Zorec, 
2003: 211). »Termin prikriti kurikulum se nanaša na tiste vidike kurikula, iz katerih 
se otroci lahko naučijo vedenj ter osvojijo stališča, vrednote in stereotipe, ki na 
splošno niso sprejeti kot zaželeni oz. pozitivni« saj odrasli otrokom preko 
posrednih sporočil izražajo svoja stališča, mišljenje, sodbe o otroku in družbi 
nasploh (O Hagan in Smith, 1993 nav. po Batistič Zorec 2003: 262). Avtorici kot 
primere delovanja prikritega kurikuluma: »navajata stereotipe in predsodke, ki se v 
ravnanju kažejo kot poudarjanje večinske kulture in jezika, seksistično ravnanje v 
vzgoji« (prav tam: 262), ki pa vpliva na uresničevanje načela izbire in enakosti ter 
načela multikulturalizma.              
Demokratizacija predšolske vzgoje (tudi pri nas) je izražena v načelih kurikuluma 
(formalni kurikulum). »Za demokratično vzgojno – izobraževalen sistem je značilen 
odprt kurikulum, ki je vsebinsko manj strukturiran in predpostavlja nadaljnje 
strokovno načrtovanje vzgojno – izobraževalnega procesa na ravni institucije in 
posamezne vzgojiteljice. Takšno načrtovanje (odprt kurikulum) je izraz zaupanja v 
strokovno usposobljenost pedagoških delavcev« (Kroflič, 2001: 12). Kako pa to 
deluje v praksi, katera načela so bolj blizu vzgojiteljem in katera manj, je odvisno 
od razumevanja in razlage le teh. Razumevanje načel, otroka, otroštva in nasploh 
vzgoje in učenja predšolskega otroka ima velik vpliv na uresničevanje načel 
kurikuluma. Kurikulum za vrtce (1999) predlaga vsebine in dejavnosti, predstavlja 
možne poti in načine za doseganje ciljev, vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni 
presoji odloča, kaj, kdaj in kako.  
 
6.2 Subjektivne teorije vzgojiteljic predšolskih otrok in etnoteorije 
 
Na uresničevanje ciljev in načel kurikuluma predšolske vzgoje poleg izobrazbe 
vzgojiteljic vplivajo tudi njena osebna pojmovanja o vzgoji ter učenju predšolskega 
otroka. Skupek teh pojmovanj tvorijo subjektivne teorije vzgojiteljic predšolskih 



 22 

 

otrok. »Subjektivna ali osebna pojmovanja so naše osebne ideje, ki jih imamo o 
nekom pojavu. Pogosto so tudi čustveno in vrednostno obarvane, ne povsem 
zavestne, jasne in logične, nam pa pomagajo razložiti svet in se znajti v njem. 
Subjektivna teorija pa je sistem več med seboj povezanih sorodnih pojmovanj 
(npr. o vseh omenjenih pojavih).« (Marentič Požarnik, 2000: 8).                        
Kakovost vzgojne prakse, kot ugotavljajo raziskovalci vzgojne prakse, ne določa 
samo program predšolske vzgoje, temveč je odvisna od vzgojiteljice, ki je nosilka 
vzgojnega procesa, saj izvaja in organizira vzgojni proces v vrtcu (Špoljar, 1991: 
89), »V živem in dinamičnem procesu vzgojiteljica vsakodnevno rešuje pedagoške 
probleme skozi posamezne vzgojne situacije, je kreator vzgojno-izobraževalnega 
dela in v okviru tega procesa deluje kot vodja, svetovalec, usmerjevalec, soigralec, 
starš…« (prav tam, 1991: 89). Dinamika vzgojnega procesa vpliva, da vzgojiteljica 
pogosto ravna intuitivno, rutinsko, nezavedno »Da se mora vsak trenutek odločati, 
brez časa za tehtanje argumentov, zato ravna avtomatično, rutinsko.« (Wein, 1996 
nav. po Batistič Zorec, 2004: 128), »takšna ravnanja opisujejo »tiho vednost«, ki je 
neartikulirana in težko ubesedljiva.«(prav tam, 2004: 128). Za razvoj in učenje 
predšolskega otroka ter kakovosti vzgojne prakse je pomembno »kakšna so 
pričakovanja odraslega glede razvoja otroka, vključno z možnostjo njegovega 
(odraslega) vpliva in profesionalna usposobljenost kadra v predšolskih ustanovah, 
njihovo poznavanje sodobnih rezultatov raziskovanj o možnostih razvoja in učenju 
otroka, konkretnih pokazateljev določenih razvojnih stopenj, ter poznavanje 
bodočih razvojnih sledi.« (Bruner, 1985 nav. po Miljak, 1993: 318). Vse povedano 
potrjuje, da sta za vzgojno-izobraževalni proces pomembna vzgojiteljičina 
ustrezna usposobljenost in njene subjektivne teorije.  V strokovni literaturi s 
področja predšolske vzgoje se kot sinonim za subjektivne teorije, (npr. Miljak, 
1993; Pešić, 1987) najpogosteje uporabljata pojma implicitna teorija in implicitna 
pedagogika  (Turnšek, 2008: 19).  Po definiciji M. Pešić (1987: 122)  implicitna 
pedagogika vzgojiteljic predstavlja: »Njene osebne, privatne teorije o vzgoji oz. 
njen osebno sprejet in izgrajen sistem vrednot, znanj in prepričanj o naravi in 
razvoju otroka  in iz tega izvedene cilje vzgoje in stališča o mogočih in adekvatnih 
načinih doseganja teh ciljev.« Po mnenju M. Batistič Zorec (2003: 265) je termin 
subjektivne teorije vzgojiteljic, ki se uporablja v zvezi z učitelji (Marentič Požarnik, 
2000; Polak, 1997), ustreznejši, »ker vključuje tako eksplicitno izražena stališča, 
vrednote in razlage o vzgoji, kot implicitne predpostavke, za katere lahko 
sklepamo predvsem posredno preko ravnanj in so včasih tudi v nasprotju z 
eksplicitno izraženimi prepričanji.« Na formiranje  subjektivnih teorij vzgojiteljic 
imajo vpliv vrednote in stališča družine, družbe in kot pravi A. Polak (1997: 491), 
»subjektivne teorije učiteljev so vsaj v grobih obrisih izoblikovane že pred vstopom 
v formalni sistem pedagoškega izobraževanja. Oblikujejo in razvijajo se pod 
vplivom procesa lastnega izobraževanja, lastni pozitivnih ali negativnih izkušenj, 
izraziteje pa jih izoblikujejo predvsem neposredne praktične pedagoške izkušnje.«. 
Močan vpliv ima tudi formalni sistem pedagoškega izobraževanja in izkušnje 
pridobljene v praksi. 
Subjektivne teorije so individualen in hkrati socialen konstrukt in jih po mnenju N. 
Turnšek (2008: 26): »lahko razumemo kot individualne reprezentacije, ki so 
sestavni del in hkrati odsev prevladujočih zdravorazumskih razlag in pojmovanj 
otroštva, vzgoje, starševstva in prevladujočih ideologij v določenem socilanem 
(kulturnem in jezikovnem) prostoru. Zdravorazumske razlage zasledimo v 
vsakdanjem govoru, popularni literaturi o vzgoji otrok, družini«. Kot pravi Potter 
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(1996; nav. po Turnšek, prav tam): »Gre največkrat za močno poenostavljene 
teoretske komplekse, ki so daleč od njihovih morebitnih znanstvenih izvorov.« 
 
Brez ozira na izobrazbo ali poklic ni posameznika, ki ne bi imel izdelanega stališča 
o tem, kako se otroci razvijajo in učijo ter kaj in kako vpliva na njihovo osebnost in 
vedenje (Batistič Zorec, 2004: 130). Vsak posameznik ima subjektivne teorije, ki  
jih psihologi imenujejo subjektivne teorije nestrokovnjakov (laikov). Heider (1958, 
nav. po Batistič Zorec, 2004) je predpostavil, da obstajajo skupne značilnosti teh 
teorij, in jih je poimenoval zdravorazumska teorija. Po mnenju Heiderja (nav. po 
Turnšek, 2008: 27) je za zdravorazumske teorije značilno »poenostavljanje in 
reduciranje razlag na manjše število možnih vzrokov; posplošitve ne vplivajo le na 
vzgojna ravnanja, pač pa tudi na zakonodajo in razvojne politike.« Značilnosti teh 
teorij je, da govorijo o povprečnem otroku; odstopanja od povprečja jih ne 
zanimajo. Razširjeno prepričanje je, da je lahko, če je to sposobna narediti večina, 
in da je težko, kar zmore le malokdo (Batistič Zorec, 2004: 130). V sodobnem času 
prevladuje prepričanje, »da se osebne teorije predstavnikov različnih družbenih 
skupin in kultur razlikujejo med seboj, kar je v raziskovanju povzročilo aktualnost 
medkulturnih primerjav.« (Harkenss in Super, 1996; nav po Batistič Zorec, prav 
tam). Za teorije laikov omenjena avtorja uporabljata termin etnoteorije oz. sistemi 
kulturno posredovanih vrednot, ki poudarja kulturno pogojenost osebnih teorij. 
»Etnoteoerije niso le eksplicitne, formalizirane in deklarirane, ampak predvsem 
implicitne in procesne, zaradi česar predstavljajo pomemben izvor čustev in 
motivacije za vedenje.« (Harkness in Super 1996; nav. po Batistič Zorec, 2004: 
131). Ker imajo na konstrukt subjektivnih teorij močen vpliv prevladujoče 
zdravorazumske razlage določenega socialno-kulturnega prostora, se postavlja 
vprašanje: »Kako se teorije strokovnjakov razlikujejo od teorij laikov? Oziroma, 
koliko so subjektivne teorije vzgojiteljic laične, koliko pa je v njih udeležena 
znanstvena vednost pridobljena v procesu izobraževanja?« (Turnšek, 2008: 27). 
Raziskave, ki se ukvarjajo z razmerjem med etnoteorijami in subjektivnimi 
teorijami vzgojiteljic nakazujejo, da med njimi obstaja razlika. »Ena izmed redkih 
študij je medkulturna študija razvojnih pričakovanj staršev in vzgojiteljic dveh mest: 
Pistoa v Italiji in Amherst v Združenih državah Amerike. Avtorice študije so 
zaključile, da kulturno specifični vzorci o otrokovem razvoju pomembno vplivajo na 
pričakovanja staršev, njihov vpliv na vzgojiteljice pa je manjši. Vzgojiteljice so 
namreč udeležene v nekakšni internacionalni profesionalni kulturi, ki ima določene 
skupne poteze – podobnosti v študijskih programih strokovnega izobraževanja in 
praktičnih izkušnjah pri delu z otroki. Temu pripisujejo tudi manjše razlike v 
razvojnih pričakovanjih vzgojiteljic obeh dežel.« (Edwards, Gandini in Giovaninni, 
1996; nav. po Turnšek, 2008: 27 – 28). Finska raziskovalka E. Hujala – Huttunen 
je leta 1996 opravila podobno študijo. Ta zajema starše in vzgojiteljice treh dežel – 
Finske, Rusije in Združenih držav Amerike, ter njihova vzgojna prepričanja in 
preference. Rezultati študije pa kažejo, »da obstajajo tako področja (vzgojnih 
prepričanj), kjer prevladujejo podobnosti med strokovnjaki različnih kultur in 
področja, kjer prevladuje notranja kulturna konsistentnost – podobnost med starši 
in vzgojiteljicami istih dežel.« (prav tam: 28). Rezultati študij -  podobnost vzgojnih 
pričakovanj vzgojiteljic različnih dežel - kažejo na prisotnost znanstvenega znanja 
v prepričanjih vzgojiteljic in na pomembnost strokovnega izobraževanja, hkrati je 
na osnovi navedenega mogoče sklepati, da pri vprašanjih, vezanih na neposredno 
delo v vrtcu, subjektivne teorije vzgojiteljic izrazito odstopajo od prevladujočih 
etnoteorij (prav tam: 29). Navedeno pa tudi potrjuje mnenje Vejleskova (1999, nav. 
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po Turnšek, 2008:29), ki pravi »da lahko osebne teorije vzgojiteljic uvrstimo nekje 
na vmesni prostor kontinuuma med dvema poloma: med znanstveno psihologijo, 
ki jo razvijajo raziskovalci in zdravorazumsko psihologijo,  ki prevladuje med starši 
oz. laiki. Poudarja vpliv popularne psihologije na ta kontinuum, s katero se kako 
starši tako vzgojiteljice seznanjajo preko različnih medijev; izpostavlja tudi vpliv 
izobraževalnih in socialnih ideologij, ki učinkujejo na osebne teorije vzgojiteljic.« Iz 
omenjenih študij je razvidno, da se subjektivne teorije vzgojiteljic razlikujejo od 
etnoteorij in da ima na subjektivne teorije vzgojiteljic do neke mere vpliv kultura, v 
kateri živijo (Batistič Zorec, 2004). 
 
6.3 Subjektivne teorije slovenskih vzgojiteljic  
 
V svetu in pri nas so raziskave, ki bi preučevale subjektivne teorije vzgojiteljic, 
redke. Na področju stališč vzgojiteljic je več raziskav, toda potrebno je vedeti na 
kar opozarja M. Batistič Zorec (2004: 133), »da eksplicitno izražena stališča niso 
nujno enaka subjektivnim teorijam, ki bi jih lahko ugotavljali z raziskovanjem 
razumevanja in doživljanja formalnega kurikula ter vsakodnevnega ravnanja z 
otroki v vrtcu.« avtorica pravi, da so razlike med stališči in implicitnami teorijami 
vzgojiteljic, ki se kažejo v ravnanju in odnosu do otrok še bolj izrazite ob 
konceptualnem spreminjanju sistema izobraževanja, ki se je začelo 1999 (prav 
tam). 
Raziskavo o subjektivnih teorijah vzgojiteljic v odnosu do otroštva, otroka in načel 
ter ciljev kurikula so pri nas izvajali na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (B. Kroflič in 
sod. 2002) avtorji pravijo (Batistič Zorec, 2004: 133):  
»Domnevamo, da na subjektivne teorije vzgojiteljic izmed psiholoških teorij 
najmočneje vplivata behavioristična teorija ter k » otroku usmerjena« filozofija, ki 
se veže z idejami reformske pedagogike na prelomu stoletja ter 
neopsihoanalitičnimi (ego-psihološkimi) in humanističnimi teorijami. 
Behaviorističini pogledi, ki poudarjajo, da je človek produkt okolja, je pomembno 
vplival tako na psihološko in pedagoško znanost kot na osebne teorije o razvoju in 
vzgoji otrok.« Najpogostejše prepričanje ljudi je, da je otrokov razvoj odvisen od 
nas in da otroci postanejo to, kar iz njih naredimo. Zato je delo odraslih, da jih 
učimo, popravljamo njihove napake, jim zagotavljamo dober zgled in jih 
motiviramo za učenje (Crain, 1992; nav. po Batistič Zorec, prav tam).  Po mnenju 
R. De Vries in Kohlberg (nav. po Batistič Zorec, 2004: 133 – 134) takšno 
prepričanje velja tudi za vzgojiteljice.  » Ugotavljata, da je pogosta napaka 
praktikov predpostavka, da je dobro to, »kar deluje«, pri čemer izhajajo iz lastnih 
izkušenj in izkušenj drugih. Kriteriji za to, »kar deluje«, so določeni z njihovimi 
pogledi in  vrednotami, torej s subjektivnimi teorijami o razvoju in vzgoji otrok. 
Omenjeno napako povezujeta z behaviorizmom, v katerem so cilji postavljeni na 
osnovi kratkoročnega učinka, npr. pravilnih odgovorov in primernega obnašanja 
otrok, odnos med vzgojiteljico in otrokom pa je pojmovan kot enosmeren odnos od 
poučevanja k učenju.« Agresivno vedenje triletnega otroka je več kot polovica 
vzgojiteljic v omenjeni raziskavi razlagala kot posledico vzgojnega ravnanja in 
vedenja odraslih in ne kot posledico otrokovega temperamenta ter razvojno 
pogojenih značilnosti tega obdobja. 
Ta razlaga potrjuje, da se behavioristični pogled še vedno kaže v subjektivnih 
teorijah slovenskih vzgojiteljic. Zagovarjanje socialno-konstruktivističnega pogleda 
na vzgojo, pa kaže, da se slovenske vzgojiteljice pri pojmovanju poučevanja in 
učenja odmikajo od transmisijskega modela. Vzgojiteljice se zavedajo pomena 
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spoštovanja in upoštevanja pravic otrok, npr. zagovarjajo individualizirano 
zadovoljevanje osnovnih potreb povezanih s prehrano, pitjem in spanjem v vrtcu, 
poudarjajo nujnost zagotavljanja zasebnosti in intimnosti v vrtcu ter pravico otrok 
do izbire. Menimo, da pri naših vzgojiteljicah vse bolj prevladuje »k otroku 
usmerjena« filozofija. V opisani spremembi filozofije in posledično v spremembi 
odnosa vzgojiteljice do otrok se nedvomno kaže tudi demokratizacija vzgoje.« 
(Kroflič in sod. 2002; nav. po Batistič Zorec, 2004. 134).  
Raziskovalci vzgojnih praks menijo, da bi bilo potrebno, da  se vzgojiteljice 
zavedajo svojih osebnih (implicitnih) teorij in vnašanje tovrstnih spoznanj v proces 
formalnega izobraževanja. »Poudarjajo, da vprašanje profesionalnosti 
pedagoškega poklica ni več, kako praktike opremiti z ustreznim znanjem in kako 
aplicirat teorijo v prakso, pač pa, kako vzpostaviti interakcije med teoretskimi 
spoznanji – teorijami vzgoje, pedagoškimi načeli ter spoznanji, izkušnjami, 
tehnikami in pristopi, ki jih praktiki tvorijo sami. Menijo, da bi bilo smiselno 
ugotavljati, kakšne so zveze med navedenimi elementi in tovrstna spoznanja 
vnašati v proces formalnega izobraževanja študentov.« ( Turnšek; 2008: 43).  
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7. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 
 
V devetdesetih letih 20. stoletja je prišlo v Sloveniji do korenitih družbeno-političnih 
sprememb. Posledica je bil prodor demokratizacije na vsa področja naše družbe,  
tudi na pojmovanje otroka in otroštva, kar je vplivalo na spremembe v vzgoji in 
izobraževanju. To je danes izraženo v sistemu šol in kurikulumu vrtcev. 
Poudarjena so demokratizacija institucije (enake možnosti za vse, upoštevanje 
multikulturalizma, upoštevanju različnosti in drugačnosti), kar je pomenilo premik 
od kolektivizma k večjemu upoštevanju posameznika, otroka. Spremenjeno 
razumevanje otroštva, otroka in njegovega razvoja je izraženo v novem konceptu 
predšolske vzgoje, tj. Kurikulumu za vrtce (1999). Ta je vzgojiteljici priznal polno  
avtonomnost pri delu in s tem tudi kompetenco za delo, ki ga opravlja. Delovanje 
kurikuluma, uresničevanje ciljev vzgoje in izobraževanja v pedagoški praksi pa je v 
veliki meri odvisno od subjektivnih ali osebnih pojmovanj vzgojiteljev o otroku, 
vzgoji, zgodnjem učenju, pa tudi na splošno o demokratizaciji. Po drugi strani pa 
avtonomnost omogoča možnosti manipulacije (zlorabe) načel kurikuluma, še 
posebej tistih, ki spodbujajo demokratičnost vzgoje. To se lahko kaže v 
nenamernem izražanju svojih subjektivnih stališč, ki so v nasprotju s temi načeli.  
Cilj moje diplomske naloge je raziskati odnos med subjektivnimi teorijami 
vzgojiteljic in načeli predšolskega kurikuluma (načelo igre in vloga vzgojitelja v 
prosti igri, načelo aktivnega učenja, načelo enakih možnosti, upoštevanje 
različnosti med otroki ter multikulturalizma).   
 
8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

 Kako vzgojiteljice razumejo prosto igro in svojo vlogo pri prosti igri ter kako 
dejansko ravnajo pri prosti igri otrok? 

 Kako vzgojiteljice razumejo načelo aktivnega učenja in načelo integracije 
področji ter kako ti dve načeli uresničujejo pri svojem delu? 

 Kašen odnos imajo vzgojiteljice do učenja o spolni usmerjenosti 
(homoseksualnosti) v vrtcu in ali pri tem obstaja možnost zlorabe načela 
enakih možnosti in upoštevanja različnosti?  

 Kako vzgojiteljice razumejo in upoštevajo načelo multikulturalizma? 
 
9. METODOLOGIJA 
 
9.1 Vzorec                                   
 
Skupaj sem poslala 60 vprašalnikov za vzgojitelje predšolskih otrok, od tega 30 v 
mesta (Ljubljana, Maribor, Murska Sobota) in 30 v vasi.  
Vrnjenih je bilo 43 vprašalnikov (71,7 %), 30 vprašalnikov iz vaških vrtcev jih je bilo 
vrnjenih 19 (63,4 %) iz mestnih vrtcev pa 24 (80 %). Vse anketirane so bile ali so 
še zaposlene v vrtcu na delovnem mestu vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice. 
Vprašalnik so izpolnjevale vzgojiteljice z delovno dobo od treh mesecev do več kot 
30 let in z različno stopnjo izobrazbe (od srednje vzgojiteljske do visoke izobrazbe 
predšolske vzgoje ter druge vrste izobrazbe).   Vzorec je bil slučajnostni. 
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Prestavitev vzorca glede na  leta delovne dobe in na stopnjo izobrazbe. 
 
Tabela 1: Delovna doba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podatki kažejo, da je večina vzgojiteljic (20 oz. 48 %) vključenih v raziskavo z 
dolgo delovno dobo, od 22 let in več kot 30 let delovne dobe. 
 
Tabela 2: Stopnja izobrazbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 oz. 90,7 % vzgojiteljic vključenih v vzorec se je šolalo za delo v vrtcu. Štiri (oz. 
0,9 %) pa so končale šolo za druge poklice (gimnazijski maturant, poslovni 
sekretar in profesor slovenskega jezika). Imajo pa opravljen tečaj predšolske 
vzgoje, izobraževanje je potekalo eno leto. Več kot polovica  23 oz. 53,4 %  
vzgojiteljic je s srednjo stopnjo izobrazbe sledi jim pa 15 oz. 36,7 % z visoko 
stopnjo izobrazbe.   
 
9.2 Uporabljeni inštrumenti in tehnike 
 
Za pridobivanje podatkov sem uporabila pisni vprašalnik (anketo), ki sem ga sama 
sestavila. Vprašalnik (priloga 1) je vseboval 16 vprašanj zaprtega tipa. Večina 
vprašanj je omogočala podajanje razlage za izbrani odgovor ali trditev. 
 
9.3 Postopek zbiranja in obdelava podatkov 
 
Vrtcem sem vprašalnike posredovala osebno. Vzgojiteljice so mi po pošti vrnile 
izpolnjene vprašalnike. Podatke sem kvantitativno in kvalitativno obdelala. 
Obdelavo kvalitativnih podatkov sem naredila s pomočjo treh glavnih stopenj: 
opisovanja, klasificiranja in povezovanja. Kvantitativne podatke pa sem obdelala s 
pomočjo deskriptivne (opisne) statistike.  Podatke sem predstavila v tabelah in 
grafih s pomočjo programov Word in Excel.                                
 
 
 

Delovna doba Vzgojiteljice 

Od 3 meseca do 3 let 3 

Od 3 let do 7 let 12 

Od 7 do 14 let 4 

Od 14 let do 22 let 4 

Od 22 let do 30 let 10 

Več kot 30 let 10 

Skupaj 43 

Stopnja 
izobrazbe 

 
Vzgojiteljice  

Srednja vzgojiteljska šola        23 

Višja vzgojiteljska šola          2 

Visoka vzgojiteljska šola        15 

Drugo           4 

Skupaj         43 
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10. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
10.1 Odnos vzgojiteljic do učenja o spolni usmerjenosti v vrtcu 
 
Tabela 3: Tema homoseksualnost v kurikulu vrtca 
 

Odgovor   Vas Mesto Skupaj 

   
Ne sodi v vrtec, ker razvojno ni primerna 
za predšolske otroke ; 

     7         7 

Ne sodi v vrtec, ker bi lahko naleteli na  
nasprotovanje staršev; 

  2            2 

O temi je primerno govoriti, če kak otrok  
izrazi iniciativo;       

14   17       31 

Da je to tema, ki bi jo morali vključiti v 
izvedbeni kurikulum že v vrtcu;      

  2          2 

Drugo;   1          1 

Skupaj 19  24        43 

 
Na vprašanje, kaj menijo o učenju o spolni usmerjenosti v vrtcu, 31 vzgojiteljic (72 
%   vseh anketiranih) meni, da je o temi primerno govoriti, če kakšen otrok izrazi 
iniciativo. Dve vzgojiteljici (4,6 %) menita, da ta tema ne sodi v vrtec, ker bi lahko 
naleteli na nasprotovanje staršev; enak odstotek pa  meni, da je to tema, ki bi jo 
morali vključevati v izvedbeni kurikulum že vrtcu. Sedem vzgojiteljic (16,28 %) 
meni, da tema ne sodi v vrtec, ker razvojno ni primerna za predšolske otroke 
(tabela 3). Rezultat potrjuje predpostavko, da v vrtcu ne sme biti prepovedanih 
tem. Če otroci  postavijo vprašanje, izrazijo iniciativo, je potrebno temo 
obravnavati in skupaj z otroki poiskati odgovore na vprašanja. 
Kljub temu, da vzorec ne omogoča izračunati statistično pomembnost razlik med 
vzgojiteljicami iz mesta in vasi, v Tabeli 3 opazimo razliko v korist  večje odprtosti 
do homoseksualnosti s strani vaških vzgojiteljic. Kar dve vzgojiteljici iz vaškega (in 
nobena iz mestnega vrtca) menita, da bi morala biti homoseksualnost del 
izvedbenega kurikula vrtca. Na drugi strani pa 7 mestnih vzgojiteljic (in nobena iz 
vasi) meni, da tema ni primerna za predšolske otroke. 
Nadalje sem vzgojiteljice vprašala, ali bi jih skrbelo, kako bodo delale, če bi v 
oddelek dobile otroka istospolno usmerjenih staršev. Podatki so v Tabeli 4.    
 
Tabela 4: Ali bi vzgojitelje skrbelo, če bi v oddelek dobili otroka istospolnih 
staršev? 
 
 
 
 

 

 

 Osem (18,6 %) anketiranih bi imelo težave pri delu, če bi v skupino dobili otroka 
istospolno usmerjenih staršev. Kot razlog navajajo strah pred nepoznanim, odnos 
drugih otrok in njihovih staršev, neizkušenost za delo s takšno družino, strah pred 
vprašanji otrok na to temo, nevednost. Večina (35 oz. 81,3 %) vzgojiteljic ne bi 
imelo težav pri delu. Svoj odgovor so podkrepile z razlago, da je v Kurikulumu za 
vrtce poudarek na spoštovanju in upoštevanju različnosti in da je cenjen vsak 

Odgovor  Vzgojiteljice  

DA        8 

NE      35 

Skupaj      43  
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otrok   ne glede od kod oz. iz kakšne družine prihaja. Nekatere so menile, da 
vključevanje otroka iz takšne družine celo omogoča kvalitetnejše učenje za 
strpnost in toleranco  otrok  in njih samih. 
 
Tabela 5:  Pričakovanje težav, če bi bila sodelavka istospolno usmerjena  
 

 Odgovor  Vzgojiteljice  

  DA         6 

  NE       37 

 Skupaj       43 

 
Pri delu v paru s sodelavko istospolne usmerjenosti bi imelo težave 6 (13,9 %) 
vprašanih, razlog je strah pred neznanim. Večina (37 oz. 86,4 %) pa ne bi imela 
nobenih težav pri delu s sodelavko(cem) istospolne usmerjenosti. V oporo svoji 
trditvi navajajo, da spolna usmerjenost sodelavca(ke) ni in ne sme biti ovira za 
profesionalno opravljanje dela in tudi ne sme vplivati na timsko sodelovanje in 
komunikacijo med delavci. 
Rezultati kažejo na pretežno pozitiven odnos do učenja o spolni usmerjenosti  
(homoseksualnosti) v vrtcu, kar je po mojem mnenju tudi zajeto v globalnih ciljih 
predšolske vzgoje s področja družbe, npr. »oblikovanje osnovnih življenjskih 
navad in spoznavanja razlik med življenjskimi navadami naše in drugih kultur ter 
med različnimi družbenimi skupinami; oblikovanje osnove za dojemanje 
spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo«, 
(Kurikulum za vrtce, 1999: 50). Dobljeni rezultati kažejo tudi na odprtost in 
sprejemanje ter spoštovanje drugačnosti s strani anketiranih vzgojiteljic, kar se 
ujema z načelom enakih možnosti in upoštevanja različnosti v kurikulu. Zaključim 
lahko, da možnost zlorabe načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti, za 
preučevani vzorec ne velja.  
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10.2 Upoštevanje in razumevanje načela multikulturalizma  
 
 
 
 

Graf 1

26

16

10

5

10

15

20

25

30

doma in v vrtcu

uporabljali samo

slovenski jezik

uporabljali

materin jezik

doma in v vrtcu

v vrtcu govorili

samo slovensko,

doma pa lahko

tudi materin

jezik
 

Slika: 1 Jezik otrok priseljencev 
 

Več kot polovica vzgojiteljic (26 oz 60,46 %) meni, da naj otroci priseljencev doma 
s starši govorijo materni jezik, v vrtcu  pa slovenski; ena vzgojiteljica pa je menila, 
da bi morali otroci priseljencev govoriti slovenski jezik v vrtcu in doma (slika 1). Le 
16 (37,2 %) jih je mnenja, da bi morali uporabljati materni jezik doma in v vrtcu. 
Odgovori več kot polovice vzgojiteljic so torej v nasprotju z načelom 
multikulturalizma.  
Več kot tričetrtine vzgojiteljic 38 (88,4 %) podpira mnenje, da morajo otroci družin 
priseljencev imeti priložnost, da druge otroke in vzgojiteljico seznanijo s svojo 
kulturo, da izražajo svojo kulturno identiteto v vrtcu. Dobljeni rezultati pa kažejo na 
zavzemanje za aktivno uveljavljanje kulturnih pravic priseljenih družin in njihovih 
otrok, torej na upoštevanje in pravilno razumevanje načela multikulturalizma. 
Nasprotujoča stališča vzgojiteljic v odnosu do jezika in kulture otrok priseljencev, ki 
so jih izrazile v odgovorih na 13. in 14. vprašanje v vprašalniku, kažeta na problem 
razumevanja načela multikulturalizma ter na potrebo po izobraževanju v tej smeri.                   
Pri vprašanju, ali menijo, da je za uspešno delo potrebno organizirati homogene 
skupine (samo otroci priseljencev, samo Romi, samo slovenski otroci) namesto 
sedanjih heterogenih skupin, je vseh 43 vzgojiteljic odgovorilo z NE.  Heterogene 
skupine po njihovem omogočajo vzgajanje bolj strpnih otrok oz. bodočih odraslih 
in podpirajo uresničevanje načela multikulturalizma. 
Od 43 vzgojiteljic je samo ena vzgojiteljica mnenja, da njena delovna organizacija 
ni demokratična (odprta) do drugih in drugačnih. Svoje mnenje je podkrepila z 
razlago: »To občutim na lastni koži!« Ta odgovor potrjuje razliko med eksplicitnim 
in implicitnim vedenjem, ki sta si včasih v nasprotju. Oba pa sta del subjektivnih 
teorij posameznika (vseh zaposlenih v vrtcu). Subjektivne teorije vzgojiteljic 
»vključujejo tako eksplicitno izražena stališča, vrednote in razlage o vzgoji, kot 
implicitne predpostavke za katere lahko sklepamo predvsem posredno preko 
ravnanj in so včasih tudi v nasprotju z eksplicitno izraženimi prepričanji.« (Batistič 
Zorec, 2003: 265). 
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10.3 Prosta igra otrok 
 
Igra je otrokova notranje močno motivirana aktivnost. S pomočjo igre ali preko nje 
odkriva, preizkuša, preverja, osvaja in izraža znanja, veščine, norme. Tako se uči 
in razvija na vseh področjih razvoja na njemu primeren način. V Kurikulumu za 
vrtce (1999: 19) pa  je igra opredeljena kot dejavnost, »ki na najbolj naraven način 
združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena 
dovolj široko v smislu preseganja svoje vpetosti v t.i. akademski ali razvojni pristop 
v predšolski vzgoji, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem 
obdobju.«. Po mnenju Vigotskega (nav. po Batistič Zorec, 2002: 24 - 43) je igra 
otrokov lasten program učenja. Zato me je zanimalo, kako prosto igro otrok 
razumejo vzgojiteljice. In če vemo, da je vloga kompetentnejšega igralca v igri 
(delovanje v območju bližnjega razvoja)  pomembna za razvoj in učenje otroka, 
me je zanimalo,kaj menijo o svoji vlogi pri prosti igri otrok in kdaj, zakaj in če sploh 
se vključujejo v prosto igro otrok.  
 
Tabela 6: Razumevanje proste igre 
 
 
                
                            
 
 
 
    
 
 
  
Dobra polovica vzgojiteljic (23 oz. 54 %) razume igro kot del dneva, ko otroci lahko 
uresničijo svoje individualne potrebe, interese in želje. Le nekaj manj (20 oz. 46 %) 
pa igro razume kot proces, v katerem se otroci učijo, pridobivajo znanja in veščine 
in ga lahko uporabimo za uresničitev zastavljenih ciljev, kar se ujema z 
opredelitvijo igre v Kurikulumu za vrtce (tabela 6). 
Nadalje sem vzgojiteljice vprašala ali menijo, da je vloga vzgojiteljice pri prosti igri 
enako pomembna, kot pri načrtovani igri? Podatki so v Tabeli 7.     
 
Tabela 7: Vloga vzgojiteljice pri prosti igri 
 

Ali menite, da je vloga vzgojiteljice 
pri prosti igri enako pomembna, kot 
pri načrtovani (vodeni) igri?  

 
Vzgojiteljice  

DA       35 

NE         8 

Skupaj       43 

 
O vlogi vzgojiteljice v prosti igri 35 (81,6 %) anketiranih meni, da je enako 
pomembna kot pri načrtovani igri. Svojo trditev pa so podkrepile z razlago, da 
preko proste igre vzgojiteljica spoznava otroka in njegove potrebe, otrok v prosti 
igri pridobiva veščine, znanja, se uči. Preko organizacije prostora, igrač in 
materiala, posredno preko proste igre, otrok uresničuje zastavljene cilje. Vloga 

Odgovor   Vzgojiteljice    
Kot zapolnitev časa med načrtovanimi 
dejavnostmi 

 

Kot del dneva, ko otroci lahko uresničijo 
svoje individualne želje in interese    

23 

Kot proces v katerem se otroci učijo, pri- 
dobivajo znanja in veščine in ga lahko  
uporabimo za uresničitev zastavljenih 
ciljev 

20 

Skupaj 43 
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vzgojiteljice je pomembna v načrtovani in prosti igri, v prvi je njena vloga 
neposredna, v drugi pa posredna.  
Osem (18,6 %) anketiranih meni, da je vloga vzgojiteljice pri prosti igri manj 
pomembna. Svojo trditev pa so podkrepile z razlago, da vodenje otroka pri prosti 
igri onemogoča otroku uresničevanje njegovih interesov in želja. 
 

 
Slika 2: Vključevanje vzgojitelja v prosto igro 

 
V prosto igro otrok se slaba polovica vzgojiteljic (18 oz. 42 %) vključuje na pobudo 
otrok.  Samoiniciativno se v igro vključi dobra tretjina vzgojiteljic (15 oz. 36,7 %), 
dve (4,6 %) pa se v igro sploh ne vključita. V igro se ne vključuje tudi osem (18,6 
%) vzgojiteljic, ki posežejo vanjo le, če pride do konflikta (slika 2).    
Rezultati kažejo na spremembo razumevanja proste igre otrok, ne več kot 
aktivnosti za zapolnitev časa med dejavnostmi, temveč kot aktivnosti, v kateri 
otrok poleg uresničevanja svojih želj in interesov gradi svoje znanje, se uči. 
Vzgojiteljice se  zavedajo svoje vloge pri prosti igri ter vpliva na njo preko 
organizacije prostora, igrač, materiala. Vendar pa še vedno prevladuje stališče, da 
je igra bolj stvar otrok  kot priložnost za učenje ob spodbudi odraslega, kar ni v 
skladu s sodobnim pojmovanjem igre, »Otroci namreč eno izmed optimalnih 
spodbud za razvoj dobijo v igralni interakciji z mentalno razvitejšim partnerjem 
(MRP). Ko otrokovi partnerji pri igri (in v drugih okoliščinah vsakdanjega življenja) 
zavestno ali nezavedno spodbujajo njegov razvoj, otroka usmerjajo k novim in 
spoznavno zahtevnejšim dejanjem. Razvoj torej poteka od opravljanja določene 
dejavnosti (v tem primeru igralne) s pomočjo in podporo MRP do njenega 
samostojnega obvladanja.« ( Vigotski, 1978, nav. po Zupančič, 2005: 125 – 126).        
 
10.4 Razumevanje načela aktivnega učenja in načela integracije področji.  
 
»Vse več raziskovalnih dokazov potrjuje, da je kakovostno učenje tisto, ki učenca 
celostno, miselno in čustveno aktivira, je osebno pomembno in vpeto v resnične 
življenjske okoliščine. To je aktivno učenje.« (Marentič Požarnik, 2000: 12). 
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Slika 3: Razumevanje načela aktivnega učenja 

 
Večina vzgojiteljic (36 oz. 83,7 %) tako tudi razume aktivno učenje. Torej kot 
učenje, v katerem otrok sam raziskuje, eksperimentira, išče odgovore, vzgojiteljica 
ga pri tem spodbuja in ga s pomočjo vprašanj in pripomb vodi do odgovora, če je 
potrebno pa odgovor in razlago poda sama. Da mora otrok pri učenju sam priti do 
vseh odgovorov, pa meni manjšina (7 oz. 16,2 %) vzgojiteljic (slika 3). 
 

 
                      Slika 4: Uresničevanje načela aktivnega učenja 
 
Po mnenju večine 39 oz. (91 %) vzgojiteljic je načelo aktivnega učenja mogoče 
najbolje uresničiti pri obeh vrstah igre, načrtovani in prosti. V obrazložitvi svoje 
trditve so navedle, da ena in druga nudita aktivnosti, preko katerih otrok prihaja do 
odgovorov, osvaja znanje, veščine in, da so mu te aktivnosti zelo blizu. Za prosto 
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igro kot bolj učinkovito sta se opredelili 2 (4,6 %) vzgojiteljici in 2 (4,6 %) za 
načrtovano igro (slika 4) 
Rezultati kažejo na pravilno razumevanje načela aktivnega učenja (učenja, v 
katerem otrok aktivno sodeluje, daje tudi pobude), zavedanje o pomembnosti 
vloge vzgojiteljice pri tem in pomembnosti igre za aktivno učenje. Kažejo pa tudi 
na razumevanje načela integracije področji, saj se v igri (načrtovani ali prosti) v 
otrokovih dejavnostih prepletajo in povezujejo različna področja kurikula. 
 
11. Zaključek      
 
Na osnovi analize dobljenih rezultatov lahko zaključim, da se stališča vzgojiteljic v 
veliki meri ujemajo z načeloma izbire in multikulturalizma in da vzgojiteljice na 
splošno podpirajo demokratični koncept predšolske vzgoje. Istočasno pa rezultati 
kažejo na potrebo po bolj poglobljenem učenju o drugačnosti, saj nepoznavanje te 
teme (v našem primeru istospolne usmerjenosti) lahko izzove predsodke in ne 
toleranco.  
V diplomski nalogi sem želela primerjati in ugotoviti, ali obstaja razlika med stališči 
vzgojiteljic na vasi in v mestu v odnosu do načela multikulturalizma. Neenakost 
vzorcev  mi ni omogočila primerjave stališč vzgojiteljic vasi in mesta    
V nalogi sem raziskala tudi, kako vzgojiteljice razumejo igro in načelo aktivnega 
učenja. Večina vzgojiteljic razume prosto igro kot dejavnost, v kateri se otrok poleg 
uresničitve svojih interesov in želja, tudi uči oz. osvaja znanja in veščine in preko 
katere vzgojiteljica lahko uresniči zastavljene cilje. Poudarjanje, da je mogoče 
načelo aktivnega učenja najbolj uresničiti v igri (načrtovani in prosti), potrjuje tudi 
pravilno razumevanje načela aktivnega učenja in seveda načela igre, kot sta 
opredeljena v konceptu slovenske predšolske vzgoje. Menim pa, da vzgojiteljice 
premalo načrtno izkoriščajo igro kot priložnost za učenje. 
Vemo, da je za kakovost dela v vrtcu pomembno čim večje ujemanje med stališči 
vzgojiteljic in načeli kurikuluma. Na osnovi dobljenih podatkov (ki zajemajo 
vzgojiteljice v raziskavi, ne pa vseh vzgojiteljic v Sloveniji), zaključim lahko, da 
ujemanje med stališči vzgojiteljic in načeli kurikuluma nakazuje porast kakovosti 
dela v vrtcih in zavzemanje vzgojiteljic (vključenih v raziskavo) za demokratičen 
koncept predšolske vzgoje.        
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Priloga 
 
 
VPRAŠALNIK  ZA VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH OTROK 
 
 
Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani in pišem diplomsko nalogo o 
odnosu med subjektivnimi teorijami vzgojiteljic in načeli predšolskega kurikuluma 
(načelo igre in vloga vzgojitelja v prosti igri, načelo aktivnega učenja, načelo 
enakih možnosti, upoštevanja različnosti med otroki ter multikulturalizma). 
Vprašalnik je anonimen, zato Vas prosim, da na vprašanja odgovarjate  iskreno. V 
naprej se Vam zahvaljujem za pomoč pri oblikovanju moje diplomske naloge.       
 
Odgovarjate tako, da izberete (obkrožite) ENEGA izmed ponujenih odgovorov, v 
nekaterih primerih (npr. če ste izbrali možnost »drugo« ali ko je zahtevana 
obrazložitev) pa na črto vpišete svoj odgovor. 
 
 
 
1. Spol: (Obkrožite)                                       M                Ž 
 
2.  Število let delovnih izkušenj:     
 

a) od 3 meseca do 3 let 
b) od 3 let do  7 let 
c) od 7 let  do 14 let 
d) od 14 let do 22 let 
e) od 22 let do 30 let 
f) več kot 30 let                 

 
3. Stopnja izobrazbe:         
 

a) Srednja vzgojiteljska šola 
b) Višja vzgojiteljska šola 
c) Visoka vzgojiteljska šola 
d) Drugo ( navedite vrsto in stopnjo 

izobrazbe)__________________________________ 
 
4. Delovno mesto:             a) vzgojiteljica        b) pomočnica vzgojiteljice 
 
                                   
5. Kako razumete prosto igro otrok ? 
 

a) kot zapolnitev časa med načrtovanimi dejavnostmi 
b) kot del dneva, ko otroci lahko uresničujejo svoje individualne interese in želje  

    c) kot proces v katerem se otroci učijo, pridobivajo znanja in veščine in ga lahko 
        uporabimo  za uresničitev zastavljenih ciljev 
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6. Ali menite, da je vloga vzgojitelja pri prosti igri enako pomembna, kot pri 
načrtovani (vodeni) igri? Pri izbranem odgovoru napišite utemeljitev. 
 
    DA         Ker _____________________________________________________ 
                           ____________________________________________________ 
    NE         Ker _____________________________________________________ 
                          ____________________________________________________ 
 
 
 
7. V prosto igro otrok: 
        

a) se vključujem večinoma na pobudo otrok, 
b) se vključujem samo, ko je potrebno rešiti kako konfliktno situacijo, 
c) se vključujem tudi samoiniciativno, 
d) se ne vključujem.       

 
 
 
8.  Kako razumete načelo aktivnega učenja? 
      

a) otrok mora  sam odkriti odgovore na vprašanja, vzgojiteljica mu jih ne sme 
posredovati,  
b) vzgojiteljica otroka spodbuja v raziskovanju, eksperimentiranju in iskanju 
odgovorov,  ga preko vprašanj in pripomb vodi do odgovorov in, ko je potrebno 
tudi sama poda odgovor in razlago,  
c) 
Drugo__________________________________________________________ 
 
        

9.  Kje je po vašem mnenju mogoče najbolje uresničiti načelo aktivnega učenja? 
     Pri izbranem odgovoru napišite utemeljitev. 
 
     a)   Pri prosti igri                      ker ____________________________________ 
                                                           ____________________________________ 
                                                                         
                                                
 
      b)  Pri načrtovani igri              ker ____________________________________ 
                                                           ____________________________________            
       
 
       c) Pri načrtovani in                 ker ___________________________________  
           pri prosti igri                             ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 40 

 

10.  Kaj menite o učenju o spolni usmerjenosti ( tudi homoseksualnosti) v  vrtcu? 
 

a) ta tema NE sodi v vrtec, ker razvojno ni primerna za predšolske otroke, 
b) ta tema NE sodi v vrtec, ker bi lahko naleteli na nasprotovanje staršev, 
c) menim, da je o temi primerno govoriti, če  kak otrok izrazi iniciativo (vpraša, 

pove primer ipd…), 
d) menim, da je to tema, ki bi jo morali vključiti v izvedbeni kurikulum že v 

vrtcu. 
e) Drugo: _______________________________________________                        

                            
                  
11. Ali bi vas skrbelo, kako boste delali, če bi v oddelek dobili otroka istospolno 
usmerjenih  staršev?  
 
     a)Da.   Zakaj? ___________________________________________________ 
                            ___________________________________________________ 
    
     b) Ne.  Zakaj? ___________________________________________________ 
                            ___________________________________________________ 
 
 
12.  Bi imeli težave pri sodelovanju v paru, če bi bil(a) z vami v oddelku 
sodelavec(ka) istospolne usmerjenosti? 
 
 
 
       DA             Zakaj?    _____________________________________________ 
 
    
    
      NE             Zakaj?  _______________________________________________ 
 
 
 
13. Otroci priseljencev (prebivalcev nekdanjih jugoslovanskih republik)  naj bi: 
       
       a) v vrtcu govorili samo slovensko, doma pa lahko tudi materni jezik, 
     
       b) uporabljali materni jezik doma in v vrtcu, 
      
       c) doma in v vrtcu uporabljali samo slovenski jezik. 
 
 
14. Ali menite, da je prav, da zgoraj omenjeni otroci priseljenci izražajo  svojo 
kulturno identiteto v vrtcu? 
 
                                          NE                                        DA 
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   15.   Število otrok priseljencev v vrtcih narašča. Ali menite, da je za uspešno 
delo potrebno organizirati homogene  skupine (samo otroci priseljencev; samo 
Romi, samo slovenski otroci) ne pa mešane heterogene skupine, kot so sedaj ?  
 
                                             DA                                    NE 
 
Prosim obrazložite svoj odgovor: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
               
 
16.   Ali menite da, je klima v vaši delovni organizaciji dovolj demokratična (odprta) 
do drugih in drugačnih? 
 
 
            DA                   Ker ____________________________________________                          
                
 
 
           NE                    Ker ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


