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POVZETEK 
Avtorica v uvodu predstavi, kako so spremenjeni pogledi na otroka, vzgojo in 
raziskovanje otroštva vplivali na popularnost diskurza o participaciji otrok, ki pa 
na področju predšolske vzgoje še naprej ostaja bolj retorika kot dejanska praksa. 
Koncept participacije razloži z vidika aktivnega učenja in vzgoje za aktivno 
državljanstvo. Nato ga primerja s pojmom poslušanja, pri čemer izpostavi 
pogled Reggio Emilia pedagogov, ki poslušanje in participacijo razumejo kot 
etiko in odnos. Izpostavi nekaj pomislekov do nekritične popularizacije 
koncepta participacije in potrebo po njegovi kritični in reflektirani utemeljitvi. 
Uvod zaključuje s pregledom tujih in domačih raziskav na tem področju. V 
nadaljevanju so prikazani metoda in nekateri rezultati raziskave, opravljene v 
prvi fazi projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje 
elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia koncepta na področju 
predšolske vzgoje, povezani s participacijo otrok. Rezultati se skladajo s tujimi 
ugotovitvami, da otroci v slovenskih vrtcih (so)odločajo zlasti o igri, materialih 
in sredstvih zanjo, manj pa o drugih dejavnostih in različnih vidikih življenja v 
oddelku in vrtcu. Očiten je tudi razkorak med stališči strokovnih delavcev in 
dejanskim ravnanjem v praksi. 
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ABSTRACT 
In the introduction the author presents the manner in which the changed views 
on a child, education and childhood surveys influenced the popularity of a 
discourse regarding the children's participation, which, in the field of preschool 
education continues to remain limited to a rhetoric rather than the real practice. 
The concept of participation is explained from the viewpoint of active learning 
and the education for the active citizenship. Further, it is compared to the 
concept of listening, whereby the author puts forward the view of the Reggio 
Emilia pedagogues, who perceive listening and participation as ethics and a 
relationship. The author also expresses some doubts regarding the non-critical 
popularisation of the participation concept and the need for its critical and 
reflected justification. The introduction is concluded with a review of the foreign 
and domestic surveys in this field. In the continuation the method and some 
results of the research are described, that was conducted in the first phase of the 
project titled “Professional training for practitioners for the purpose of 
implementing elements of special pedagogical principles of the Reggio Emilia 
concept in the field of preschool education for the period 2008-2013”,. The 
results are consistent with the foreign findings, showing that children in 
Slovenian kindergartens (co)decide, mainly about play, materials and means for 
them, but not so much about other activities and different aspects of work in 
individual class as well as in kindergarten as a whole. There is obvious 
discrepancy between the standpoints of the preschool teachers and their actual 
practical work. 
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Uvod 
 
V prispevku bomo predstavili, kako so spremenjeni pogledi na otroka, vzgojo in 
raziskovanje otroštva vplivali na zavedanje o pomenu participacije otrok pri 
vzgojnem delu v vrtcu ter na njeno uveljavljanje v vzgojni praksi. Poleg 
teoretskih utemeljitev pomena participacije v sodobnih kurikulih, zlasti z vidika 
aktivnega učenja in državljanske vzgoje, bomo izpostavili tudi kritične 
pomisleke na načelno in nepremišljeno zavzemanje za (so)odločanje otrok. 
V empiričnem delu prispevka predstavljamo nekatere rezultate raziskave, ki 
smo jo opravili v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih 
delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia 
koncepta na področju predšolske vzgoje. Podrobno bomo predstavili tiste 
rezultate raziskave, ki se navezujejo na participacijo otrok pri organizaciji 
življenja v vrtcu, dnevni rutini, prehodnih dejavnostih ter pri načrtovanju in 
izvedbi vzgojnega dela. Čeprav participacija v našem Kurikulumu za vrtce 
(1999) ni neposredno omenjena, pa jo zagotovo podpirajo nekatera načela, npr. 
demokratičnosti in pluralizma, odprtosti kurikula, omogočanja izbire in 
drugačnosti, aktivnega učenja (prav tam: 11–16). Dobljene rezultate bomo 
interpretirali ter primerjali z dvema domačima in s tujo raziskavo iz tega 
področja, ki so predstavljene na koncu teoretskega uvoda. 
 
Spremenjeni pogledi na otroka, vzgojo in 
raziskovanje otroštva 
 
Participacija oz. soudeležba otrok pri odločanju in izbiranju je na področju 
vzgoje predšolskih otrok v zadnjem času ena bolj popularnih tem, podobno kot 
npr. kakovost in odličnost (Moss, Clark in Kjørholt, 2005). To pa ne pomeni, da 
je široko uveljavljena v vrtcih, saj je, kot ugotavljajo isti avtorji (prav tam), bolj 
retorika kot dejanska praksa. Tudi pred slabim desetletjem opravljena obsežna 
mednarodna raziskava Weikarta, Olmsteda in Montie (2003, v Turnšek, 2007) je 
pokazala, da v institucijah za predšolske otroke še vedno prevladuje »k 
odraslemu usmerjena« vzgoja in korigiranje nezaželenega vedenja otrok ter da 
je odrasli le malo poslušajo otroke. 
Tema ni nova, saj je bila že stoletje nazaj osrednji koncept progresivne 
pedagogike (npr. Dewey, Freire). Dewey (v Dýrfjörđ, 2006: 112) je poudarjal 
vzgojo in izobraževanje prek delovanja ter učenje skozi izkušnjo 
demokratičnega odločanja. Bil je eden prvih, ki je zagovarjal, da otroci v šoli ali 
vrtcu sodelujejo pri oblikovanju svojega sveta. Tudi v nekaterih drugih 
alternativnih pedagoških konceptih 20. stoletja (npr. O'Neilov Sumerhill) je 
poudarek na otrokovem odločanju in svobodni izbiri aktivnosti v vzgojnoizobraževalni 
instituciji. 
Pomembno spremembo v pogledu na otroka in otroštvo je proti koncu 
prejšnjega stoletja prinesla Konvencija o otrokovih pravicah (1989). Njen 
doprinos je, da se ne osredotoča le na obvezo odraslih za skrb in zaščito otrok, 
temveč izrecno poudarja pravico otrok, da izražajo svoje misli in stališča ter 
sodelujejo pri odločanju o zanje pomembnih stvareh (prav tam: 12. in 13. člen). 
Naraščajoče zanimanje za projekte participacije v zadnjih dveh desetletjih 
moramo po mnenju Kjørholt (2005) torej videti v kontekstu internacionalnega 
diskurza o otrocih kot socialnih akterjih, katerih pravica je participirati oz. 
odločati o stvareh, ki jih zadevajo. 
Do sprememb je prišlo tudi v akademskem raziskovanju otroštva, kjer je opazen 
porast interesa za perspektive otrok in njihovo aktivno participacijo v 
raziskovanju. James (1999: 246) meni, da bi morali pri izbiri raziskovalnih 
metod v večji meri reflektirati svoja lastna stališča do otroštva, uporabljati 
različne raziskovalne pristope ter namesto preučevanja otrok iskati načine za 
raziskovanje otroštva z otroki. Moss, Clark in Kjørholt (2005) pravijo, da nova 



sociologija otroštva, ki se je uveljavila v zadnjih dveh desetletjih, vključuje 
otroke kot aktivne udeležence v raziskovanju. Zanima jo perspektiva otrok - 
otrokove ideje, pristop do življenja, izbire in odnosi z drugimi …, ne več, kaj 
bodo otroci postali v prihodnosti, temveč otroštvo tukaj in zdaj. Podobne 
spremembe zasledimo na področju raziskovanja kakovosti vrtcev, kjer več 
avtoric in avtorjev (npr. Katz, 1993; Singer, 1996; Woodhead, 1999) poudarja, 
da bi morali pri ocenjevanju kakovosti upoštevati perspektive otrok oz. kako 
dejansko doživljajo vrtec otroci, ki so vanj vključeni. 
Participacija je povezana z danes popularnim pogledom na otroka kot 
kompetentno bitje, ki se poudarja v psihologiji in drugih družboslovnih 
znanostih pa tudi v nekaterih pedagoških konceptih. Medtem ko je bilo 
poudarjanje aktivne udeležbe otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu prej 
omejeno na alternativne pedagoške pristope, je v zadnjih desetletjih otrokova 
pravica do participacije v vrtcu zapisana v številnih nacionalnih kurikulih. 
Kjørholt (2005) pravi, da so posebno v skandinavskih državah razvili vpliven 
diskurz o otrokovih pravicah, v katerem so poudarjene participacija, dajanje 
glasu in poslušanje otrok.2 
 

Participacija otrok v vrtcu: aktivno učenje in 
državljanska vzgoja 
 
Iz pregleda strokovne literature na to temo ugotavljamo, da se participacija v 
vrtcu pojavlja zlasti na dveh področjih: v zvezi z (aktivnim) učenjem in 
poučevanjem ter kot princip vzgoje za aktivno državljanstvo. 
V sodobnih pedagoških konceptih vrtcev nedvomno prevladuje mnenje, da se 
otrok najbolje uči, kadar je aktivno udeležen v procesu učenja. Načelo aktivnega 
učenja izhaja iz spoznanj kognitivnih psiholoških teorij, da otrok sam gradi 
svoje razumevanje in znanje. Najdemo ga že v teoriji M. Montessori, pa tudi 
razlagi razvoja mišljenja Piageta in Vigotskega temeljita na prepričanju, da pri 
sprejemanju informacij iz okolja ne gre za »polnjenje prazne posode« temveč za 
2 Norveški kurikulum npr. poudarja, da morajo vzgojitelji pri načrtovanju in evalvaciji 
vzgojnega dela upoštevati otrokov pogled, podobno pa velja tudi za angleški kurikulum 
in mnoge druge (Moss, Clark in Kjørholt, 2005). 
aktivno predelavo informacij. Otrok informacije iz okolja preoblikuje in 
prilagaja svojemu načinu razmišljanja, hkrati pa se pod njihovim vplivom tudi 
spreminja oz. razvija njegov način razmišljanja (Batistič Zorec, 2003). Bruner 
(1996: 15) pravi, da je učenje najuspešnejše, če je otrok v tem procesu aktiven, 
soudeležen, sodeluje pri ustvarjanju skupnih ciljev in ima možnost graditi smisel 
učenja, namesto da zgolj usvaja znanje. Smith (1996) meni, da je razvoj 
sprememba v mišljenju, ki je posledica participacije v problemih 
vsakodnevnega življenja. Čim bogatejše in aktivnejše je otrokovo sodelovanje v 
raznolikih aktivnostih, ki so zanj pomembne, tem širše socialne in kognitivne 
sposobnosti si bo pridobil. Kot navaja Malaguzzi (1993: 60), imajo otroci v 
vrtcih Reggio Emilia aktivno vlogo v pridobivanju in konstrukciji razumevanja, 
v odnosu med učenjem in poučevanjem pa dajejo prednost prvemu. Malaguzzi 
(prav tam) ne želi zmanjševati odločilne vloge odraslih pri učenju otrok, vendar 
se mu zdi pomembno poudarjati udeležbo otrok v tem procesu. Načelo 
aktivnega učenja je zapisano tudi v našem nacionalnem kurikulumu (Kurikulum 
za vrtce, 1999: 16); govori o zagotavljanju spodbudnega učnega okolja in 
upoštevanju otrokovih pobud. 
Od 90-ih let dalje se je zlasti v skandinavskih državah (Danska, Norveška) 
razširila državljanska vzgoja skozi zgodnjo participacijo otrok pri 
sooustvarjanju življenja v institucijah. Moss, Clark in Kjørholt (2005) razlagajo, 
da je nastala kot opozicija na prevladujočo prakso preteklih desetletij, ko je 
prevladovala skrb za otroka in njegov optimalni razvoj. Zajema diskurze o 
otrokovih pravicah, da participirajo, da jih odrasli poslušamo in upoštevamo. 
Turnšek (2007: 1) participacijo definira kot udeležbo otrok v oblikovanju 
njihovega življenja v vrtcu in odločanje o stvareh, ki se jih tičejo. Osnovna teza 
sodobne državljanske vzgoje v zgodnjem otroštvu je, da otrok ne bi smeli zgolj 
pripravljati na njihovo bodočo državljansko vlogo, temveč bi jim morali že v 



vrtcu zagotoviti neposredno izkušnjo participacije. Ista avtorica (Turnšek, 2009: 
29) državljansko vzgojo primarno razume v smislu udejanjanja vloge otroka kot 
udeleženca socialnih skupin (oddelka, vrtca, lokalne skupnosti) in akterja, ki 
lahko s svojim delovanjem bistveno vpliva na podobo tega sveta. Koncept 
participacije torej pomeni udeležbo v načrtovanju vsakodnevnih aktivnosti, 
vključenost in pripadnost skupini ter sodelovanje pri reševanju problemov. 
Vključuje odločanje o stvareh, ki vplivajo na življenje posameznika v instituciji, 
torej posvetovanje, možnost vplivanja ter sodelovanje z odraslimi pri 
spreminjanju sveta (Turnšek, 2007). Predstavniki pristopa Reggio Emilia 
(Rinaldi, 2006) poudarjajo, da participacija v njihovih vrtcih ne pomeni zgolj 
sodelovanja otrok, temveč predvsem način vključevanja v vzgojnoizobraževalni 
proces, ki stremi k izgrajevanju skupne identitete in oblikovanju 
občutka pripadnosti skupnosti. 
 
Participacija in poslušanje kot etika in odnos 
 
Participacija se povezuje z nekaterimi postmodernimi koncepti o delitvi 
odgovornosti, npr. Hoffmanovo etiko participacije (v Turnšek, 2007), ki poziva 
strokovnjake, da se odrečejo posedovanju resnic in končnih odgovorov, torej 
moči, ki jim ne pripada. Namesto tega bi morali oblikovati možnosti za dialog s 
ciljem poiskati skupne rešitve. Navezuje se tudi na Levinasovo etiko osebnega 
srečanja, ki po mnenju Dahlberg in Mossa (2005) predstavlja nov izziv 
pedagogiki. Zahteva pozornost in odprtost do mišljenja drugega in do vprašanja 
pomenov, kar v zvezi z otroki pomeni pripravljenost poslušati in slišati njihove 
»teorije«. Tretjo teoretsko oporo predstavlja Saleebeyev (v Turnšek, 2007) 
koncept opolnomočenja, ki poudarja, da bi morali strokovnjaki mobilizirati 
moči, talente, sposobnosti in druge osebne vire posameznika pri doseganju 
njihovih osebnih ciljev in vizij. 
Poleg pojma participacije se je v zadnjem času uveljavil še en soroden in z njim 
delno prekrivajoč se pojem, to je poslušanje. Poslušanje je eden osrednjih 
konceptov Reggio Emilia pedagogike; avtorji tega koncepta poudarjajo, da je 
poslušanje pomembnejše od govorjenja. Pomembno je, da pedagogi poslušajo 
vprašanja, odgovore, ideje in razlage otrok brez predhodnih predpostavk o tem, 
kaj je prav in kaj narobe (Dahlberg, Moss in Pence, 2000: 60). 
Ker se pojma prekrivata, si poglejmo razlike med njima. Moss, Clark in 
Kjørholt (2005) razlagajo, da participacijo kot diskurz liberalnih pravic navadno 
povezujemo z vplivanjem in odločanjem, kar pomeni, da lahko poleg poslušanja 
vključuje tudi druge metode, npr. volitve. Poslušanje pa je manj 
individualistično in bolj odnosno; razliko med njima opišejo kot razliko med 
»poznam svoje pravice« (participacija) in »želim biti del tega« (poslušanje). Pri 
poslušanju gre torej za etiko odnosov z drugimi, ki je več kot odločanje in se 
razprostira globoko v vsakodnevno življenje. 
Prej omenjeni avtorji (prav tam) torej poudarjajo, da pri participaciji in 
poslušanju otrok v vrtcu ne gre za orodje ali tehniko (npr. v raziskovanju ali kot 
način spremljanja otrokovega razvoja), ampak za pristop k življenju in način 
bivanja, ki zadeva medosebne odnose in delovanje posameznikov. Rinaldi 
(2006) poslušanje opisuje kot način videnja in razmišljanja o sebi v odnosih z 
drugimi in s svetom. O poslušanju govori kot o načinu vzpostavljanja in 
vzdrževanja odnosov z drugimi, ki vključuje čustva in recipročnost, senzibilnost 
in odprtost, interpretacijo in ustvarjanje pomenov pa tudi dvom in negotovost. 
 
Nevarnosti participacije? 
 
Prav zaradi popularnosti participacije je nujno, da smo do tega koncepta kritični 
in da se zavedamo pasti in nevarnosti njenega nereflektiranega uvajanja v 
prakso vrtcev. Moss, Clark in Kjørholt (2005) se pri opisovanju nevarnosti 
participacije sklicujejo na Faucaultovo trditev, da so vsi poskusi nevtraliziranja 
odnosov moči vnaprej neuspešni oz. lažno pluralistični, saj iz odnosov moči 
socialnega reda preprosto ni mogoče izstopiti. Največja nevarnost novih 
pedagoških pristopov je, da so podpora obstoječim razmerjem moči in ne kot 



njihova subverzija. Nedvomno se za masko »usmerjenosti k otroku« in 
»otrokovih potreb« lahko skrivajo nove oblike še bolj učinkovitega vodenja 
otrok in manipuliranja z njimi (več o tem glej tudi v Batistič Zorec, 2003). 
Podobno razmišljajo Hočevar, Šebart in Štefanc (2009: 27), ki pravijo, da 
participacija otrok zahteva natančen premislek, o čem lahko otroci v vrtcu 
(so)odločajo in o čem ne. Vrtec je namreč javna vzgojno-izobraževalna 
institucija, ki kot vsaka institucija družbe ali države deluje po od zunaj 
predpisanih okvirih – pravilih in normah. Drugo pomembno dejstvo je, da otroci 
v vrtcu oz. otroci do polnoletnosti za svoje odločitve ne nosijo enake 
odgovornosti kot odrasli. Iz tega sledi, da v vrtec ni mogoče preprosto prenesti 
strukture predstavniške demokracije kot države v malem. V nasprotnem primeru 
– če verjamemo, da lahko otroci participirajo pri vsem – v resnici (so)odločajo 
le na videz, realni učinki pa so večinoma nasprotni od želenih. Kot pravita 
Kovač Šebart in Krek (v Hočevar, M. Šebart in Štefanc, 2009: 28), pojem 
participacije, če ga vežemo na pojem demokracije, implicira svobodo odločanja 
in razpravljanja pa tudi spoštovanje obvez in dolžnosti. Če ga enačimo s 
svobodo in odsotnostjo zakonov, pa se lahko hitro sprevrže v nedemokratičnost: 
lažno svobodo in način komunikacije z otroki, ki spodbuja hipokrizijo, laž in 
cinizem. 
Po Faucaultu (v Kjørholt, 2005) je eden ključnih paradoksov današnjega sveta 
prepletanje individualizma in totalitarizma v istih političnih strukturah. Kjørholt 
(2005) meni, da v vrtcih, ki »ukazujejo« svobodno izbiro, ne gre za širjenje 
pravic, ampak nasprotno - za oženje možnih misli, dejanj, čustev in občutka 
pripadnosti; torej za novo obliko vladanja otrokom. 
Ista avtorica (prav tam) ugotavlja, da projektom participacije pogosto manjka 
konceptualna jasnost, pojmi »participacija« in »otrok kot subjekt« pa ostajajo 
netematizirani in dvoumni. Na primerih dveh skandinavskih tekstov, ki 
zagovarjajo participacijo otroka, pokaže, kako se v njiju kažejo specifična 
ideologija in moralne vrednote pozno modernih družb, zlasti ekstremni 
individualizem. Na eni strani gre za v zahodnem svetu prevladujočo ideologijo, 
ki visoko vrednoti avtonomijo, individualizem in samorealizacijo posameznika, 
na drugi pa za specifične kulturne značilnosti skandinavskih družb, ki 
spodbujajo in cenijo »svobodnega« otroka ter njegovo pravico do izbire. 
Avtorica (prav tam) razlaga, da sta teksta polna retorike, ki s sklicevanjem na 
otrokove pravice promovira odsotnost kontrole odraslega in vsakega vodenja3 

oz. usmerjanja otrok. Paradoks pa je, da to velja le za nekatera pravila, ki so jih 
postavili odrasli, za druga pa ne,4 kar največkrat argumentirajo z otrokovim 
občutkom varnosti in pomenom navad. Ugotavlja, da otrokova pravica do 
participacije izključuje nekatere kulturne prakse (kot so npr. skupni obroki), 
druge pa promovira, kot da bi obstajal le en in edini pravi način, kako upoštevati 
pravice otrok! Osebje v vrtcu se izogiba konfliktom z otroki tako, da omejujejo 
svojo moč oz. kontrolo nad otroki, v odnosih med otroki pa zagovarjajo načelo, 
da naj otroci sami razrešujejo konflikte. Kjørholt (prav tam) se zdi posebej 
problematično zanikanje odnosov moči med otroki, saj niti ne omenjajo različne 
uspešnosti otrok v reševanju konfliktov: da so eni zmagovalci in drugi 
poraženci, da so lahko nekateri otroci potisnjeni v podrejen položaj ali celo žrtve 
nepravičnosti. Prezrejo torej, da gre pri zagovarjanju svobode otrok lahko za 
kršenje pravic nekaterih drugih otrok. To pomeni, da se otrokom prepušča 
odločanje o njihovem socialnem življenju vključno z moralnim presojanjem. 
Avtorica meni, da bi odrasli morali prevzeti odgovornost za razlikovanje med 
različnimi načini reševanja konfliktov ter refleksijo ravnanj otrok v skladu z 
družbeno sprejetimi moralnimi standardi, ki so nad individualno prosto izbiro 
posameznika, npr. načelom, da je svoboda posameznika omejena s pravicami 
drugih! 
Kjørholt (2005) pravi, da ne moremo zanikati pomena samorealizacije in 
avtentičnosti v konstrukciji subjekta v modernih družbah, moramo pa se 
zavedati, da je ta povezana s participacijo in pripadnostjo skupnosti. Avtonomija 
posameznika se prepleta z odvisnostjo in je vselej konstruirana v mreži socialnih 
odnosov. Glasovi otrok odražajo moralni in socialni prostor, katerega del so. 
Poslušanje otrok torej pomeni tudi kritično razmišljanje o socialnih praksah 



odraslih v institucijah za otroke. Nobena izbira ni povsem svobodna, saj vedno 
izhaja iz določenega socialnega in moralnega in sveta, ki mu pripada otrok. 
Namesto osredotočenosti na individualno izbiro, da bi otroke osvobodili 
kontrole in moči odraslih, bi bilo po avtoričinem mnenju bolje preučiti socialne 
prakse vrtce: analizirati izbire otrok z vidika različnih in kompleksnih kulturnih 
3 Otroci se npr. sami odločajo, kdaj želijo, da jim preoblečejo plenice. Pogosto skepso 
staršev o smiselnosti tovrstnega odločanja otrok pa pripišejo njihovi nevednosti in 
neinformiranosti (prav tam). 
4 Tako ostaja netematizirano, zakaj je npr. tedenski skupni izlet za otroke obvezen, 
medtem ko si sami lahko izberejo, kdaj bodo jedli. 
kontekstov (npr. kdo je vključen v igro in kdo prevzema podrejene vloge) ter 
oblikovanja socialnega prostora za otroke kot državljane. 
Avtorica zaključuje, da bi morali poziv k oblikovanju avtonomnega subjekta 
nadomestiti z odnosno perspektivo, ki poudarja solidarnost in skrb za drugega in 
temelji na predpostavki, da smo tako odrasli kot otroci razpeti med pozicijama 
odvisnosti in neodvisnosti, kompetentnosti in nekompetentnosti. Otrok kot 
socialni udeleženec, ki vpliva na svoje življenje, je vreden cilj, ki pa mora biti 
kritično premišljen v kontekstu kompleksnosti moralnega in kulturnega sveta, v 
katerem živi. 
 
Ugotovitve drugih raziskav o participaciji otrok v 
vrtcih 
 
Sheridan in Pramling Samuelson (2001) sta na osnovi intervjujev s petletnimi 
otroki raziskovali, ali/in koliko soodločajo v vrtcih. Otroci so povedali, da 
vzgojitelji ne le določajo, kaj je dovoljeno in kaj prepovedano, ampak odločajo 
več ali manj o vsem, kar se dogaja v vrtcu: od organizacije dela in rutine do 
izbire vrste in vsebine aktivnosti. Menili so, da sami lahko odločajo le o igri: kaj 
in s kom se bodo igrali, ne pa tudi kdaj. Otroci so ocenili, da bistveno več 
odločajo doma kot v vrtcu. 
Turnšek (2009) je podobno študijo (intervju vzgojiteljic z otroki) izvedla pri 
nas. Rezultati so bili podobni švedskim: otroci so povedali, da imajo redko 
priložnost izraziti, kaj želijo. Pretežno odločajo odrasli, otroci pa največkrat 
izbirajo med danimi alternativami (npr. kam bodo šli na sprehod). Želijo si, da 
bi se več igrali, kar kaže, da kurikulum v vrtcu še vedno doživljajo kot deljen na 
obvezno delo in prosto igro. 
Na začetku kurikularne prenove smo na reprezentativnem vzorcu slovenskih 
vrtcev izvedli evalvacijsko študijo, ki je preučevala stališča in ravnanja 
vzgojiteljic (Kroflič, Batistič Zorec, Cemič, Plestenjak, Turnšek in Vilič, 2002). 
Vsebovala je tudi vprašanje o soodločanju otrok; vzgojiteljice smo prosili, da 
ocenijo vpliv otrok na nekatere odločitve in izbire v vrtcu. Najbolj so po mnenju 
vzgojiteljic otroci vplivali na načrtovanje vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu: 42 
% vzgojiteljic je ocenilo, da dokaj vplivajo, 29,4 % da močno vplivajo in 10,4 
% da otroci odločilno vplivajo na načrtovanje dejavnosti. Dobra tretjina 
vzgojiteljic (35,8 %) je ocenila, da otroci dokaj vplivajo tudi na organizacijo in 
vsebino prireditev in praznovanj, slaba petina (18 %) pa jih meni, da na to 
močno oz. odločilno vplivajo. Manj ugodni pa so bili rezultati glede vpliva 
otrok na opremo igralnic, saj je kar 85,5 % vzgojiteljic odgovorilo, da otroci 
malo oz. sploh ne vplivajo. Podobno velja tudi za nakup igrač in didaktičnih 
sredstev: večina (87,4 %) vzgojiteljic je ob začetku prenove ocenilo, da otroci 
malo ali nič ne vplivajo na izbiro igrač in drugih sredstev za igro. 
 
Namen in cilji 
 
Namen raziskave je bil dobiti vpogled v delo v slovenskih vrtcih, rezultati pa naj 
bi bili uporabljeni pri načrtovanju dvoletnega izobraževanja v okviru projekta 
Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov 
posebnih pedagoških načel Reggio Emilia koncepta na področju predšolske 
vzgoje. Cilj je bil ugotoviti trenutno stanje, kot ga vidijo in ocenjujejo vzgojitelji 
oz. vzgojiteljice in pomočniki oz. pomočnice vzgojiteljev, ki so se leta 2009 



vključili v omenjeni projekt. Zanimalo nas je tudi, ali/in v kakšni meri so v 
naših vrtcih že prisotni elementi posebnih pedagoških načel koncepta Reggio 
Emilia. 
V nadaljevanju predstavljamo tisti del rezultatov raziskave, ki se nanaša na 
participacijo otrok v vrtcu: vključenost otrok v življenje vrtca, organizacijo 
prostora ter izbiro rekvizitov in materialov, vlogo otrok pri prehodnih 
dejavnostih, dnevnih rutinah, prosti igri in načrtovanih dejavnostih. 
 
Metodologija 
 
Vzorec 
 
V empirični raziskavi je sodelovalo 331 anketirancev, od tega je bilo 96,4 % 
žensk. Glede na delovno mesto je bilo dobre tri četrtine (76,1 %) vzgojiteljev 
oz. vzgojiteljic in slaba četrtina (23,9 %) pomočnikov oz. pomočnic 
vzgojiteljev. Slaba polovica (47,1 %) anketirancev je imela končano visoko 
šolo, 12,1 % višjo šolo, 37,8 % srednjo šolo, 3 % pa jih je imelo drugo 
izobrazbo. Največ (43,0 %) strokovnih delavcev je delalo v vrtcih v mestnem 
okolju, dobra tretjina (34,1 %) v vaškem in slaba četrtina (22,9 %) v primestnih 
vrtcih. 
 
Uporabljeni instrumenti in tehnike 
 
Kot instrument smo uporabili vprašalnik za vzgojitelje in pomočnike 
vzgojiteljev, ki smo ga sami pripravili. Vprašalnik vsebuje 26 vprašanj, ki so 
razdeljena na enajst tematskih sklopov. Vsa vprašanja razen enega so zaprtega 
tipa (izbirna vprašanja in ocenjevalne lestvice), pri nekaterih vprašanjih je bilo 
možnosti dopisati komentar k odgovoru. 
 
Zbiranje in obdelava podatkov 
 
Zbiranje podatkov je potekalo v aprilu in maju 2009. Vprašalnike smo poslali v 
96 vrtcev. Razdeljenih je bilo 430 vprašalnikov, vrnjenih pa 331, kar pomeni, da 
je bil odziv 77-odstoten. 
Podatke smo kvantitativno obdelali na nivoju deskriptivne statistike, pri kateri 
smo uporabili frekvenčno distribucijo (f, f %) atributivnih spremenljivk. 
Statistična obdelava je bila izvedena s pomočjo programa SPSS. 
 
 
Rezultati in interpretacija 
 
Najprej predstavljamo rezultate, ki se nanašajo na splošno oceno vključenosti 
otrok v življenje vrtca ter prilagajanje dela posameznemu otroku. 
 
Tabela 1: Vključenost otrok v življenje vrtca. 
Trditev V celoti 
drži. 
V 
glavnem 
drži. 
Ne 
morem 
oceniti. 
V 
glavnem 
ne drži. 
Sploh 
ne drži. 
Vrtec vključuje otroke v 
soustvarjanje podobe 
vrtca in življenja v njem. 



44,8 % 51,2 % 2,4 % 1,5 % 0% 
Strokovni delavci 
praviloma prisluhnemo 
željam, pričakovanjem in 
zamislim otrok ter jih 
vnašamo v načrtovanje 
in izvedbo programa. 
33,1 % 62,9 % 3,3 % 0,6 % 0% 
Otroci so vključeni v 
različne dejavnosti, ki jih 
opravljajo zaposleni v 
vrtcu (npr. pomoč v 
kuhinji, pri delu hišnika 
…). 
11,3 % 49,8 % 12,2 % 22,6 % 4,0 % 
Tabela 2: Prilagajanje vzgojnega dela posameznemu otroku. 
Trditev Vedno 
Skoraj 
vedno Občasno 
Skoraj 
nikoli Nikoli 
Vzgojno-izobraževalno delo 
v vrtcu prilagajam 
posameznemu otroku. 
27,8 % 
43,8 % 
26,5 % 
1,9 % 
0 % 
 
Kot vidimo iz Tabele 1, velika večina strokovnih delavcev (96 %)5 trdi, da 
vključujejo otroke v soustvarjanje podobe vrtca in življenja v njem ter 
prisluhnejo otrokom in njihove želje, pričakovanja, zamisli … vnašajo v 
vzgojno delo. Pri vprašanju, ali vzgojno delo prilagajajo posamezniku (Tabela 
2), pa se pokaže, da le dobra četrtina (27,8 %) strokovnih delavcev to dela 
vedno, slaba polovica (43,8 %) skoraj vedno, dobra četrtina (26,5 %) pa le 
občasno. 
Nekoliko drugačen je odgovor na konkretnejše vprašanje, ali so otroci vključeni 
v različne dejavnosti, ki jih opravljajo zaposleni v vrtcu (Tabela 1). Trditev v 
glavnem ali v celoti drži za 61,1 % strokovnih delavcev, medtem ko za dobro 
četrtino (26,6 %) v glavnem ali sploh ne drži. 
Rezultati v Tabelah 3 in 4 se nanašajo na sodelovanje otrok pri opremljanju in 
ureditvi igralnice ter kotičkov in urejanju zunanjih površin. 
 
Tabela 3: Sodelovanje otrok pri urejanju igralnice in zunanjih površin ter pri 
izbiri vzgojnih rekvizitov in materialov. 
Trditev Vedno 
Skoraj 
vedno Občasno 
Skoraj 
nikoli Nikoli 
Preuredim igralnico po željah 
otrok. 
23,5 % 30,9 % 41,3 % 3,7 % 0,6 % 
Pri urejanju igralnice sodelujejo 
otroci. 
36,2 % 37,1 % 20,6 % 4,3 % 1,8 % 
Z otroki se posvetujem, katere 
igrače in materiale bi želeli imeti 
v vrtcu, in upoštevam njihove 
želje pri nakupu materialov in 
igrač. 
11,7 % 27,1 % 41,5 % 12,9 % 6,8 % 
Otroke vključujem v urejanje 
zunanjih površin, npr. igrišča ali 



atrija. 
24,6 % 22,2 % 36,8 % 9,4 % 7,0 % 
Tabela 4: Sodelovanje otrok pri opremi, ureditvi kotičkov in izbiri igrač. 
Otroci sodelujejo pri: f % 
opremljanju igralnice 7,9 % 
razporeditvi opreme v igralnici 45,9 % 
izbiri vrste kotičkov za igro 83,7 % 
ureditvi kotičkov za igro 83,4 % 
izbiri (nakupu) igrač in materialov 17,2 % 
drugo 7,9 % 
5 Vsi ti so odgovorili, da trditev v glavnem oz. v celoti drži. 
 
Kot je razvidno iz Tabele 4, ima le manjšina otrok (7,9 %) možnost sodelovati 
pri opremljanju igralnice, kar je razumljivo, če vemo, da so v naših vrtcih 
igralnice ob začetku šolskega leta praviloma že opremljene. Slaba polovica 
strokovnih delavcev (45,9 %) pa otrokom nudi možnost, da sodelujejo pri 
razporeditvi opreme. Odgovori v Tabeli 3 nam pokažejo, da dobra polovica 
vzgojiteljev (54,4 %) vedno ali skoraj vedno preuredi igralnico po željah otrok, 
večina ostalih (41,3 %) pa to naredi občasno. Nekoliko manj pogosto pri 
urejanju igralnice sodelujejo tudi otroci: v 36,2 % primerov vedno, v 37,1 % 
skoraj vedno in v 20,6 % občasno. Glede na odgovore v Tabeli 4 v večini 
oddelkov otroci sodelujejo pri izbiri kotičkov za igro (83,7 %) in njihovi 
ureditvi (83,4 %). Nekoliko manj pa so otroci dejavni pri urejanju zunanjih 
površin: v slaba polovici primerov (46,8 %) vedno ali skoraj vedno, v dobri 
tretjini (36,8 %) pa le občasno. 
Če te podatke primerjamo z odgovori na podobno vprašanje v evalvacijski 
raziskavi stališč in ravnanj vzgojiteljic na začetku kurikularne prenove (Kroflič 
in sod., 2002), kjer je kar 85,5 % vzgojiteljic odgovorilo, da otroci malo oz. 
sploh ne vplivajo na opremo igralnici, lahko rečemo, da se je situacija 
spremenila na bolje vsaj v tem, da otroci sicer še vedno pretežno ne vplivajo na 
opremo igralnice, vendar pa danes bolj kot nekaj let nazaj vplivajo na ureditev 
danega pohištva in opreme v igralnici. 
Zanimivi so odgovori na vprašanje, ali otroci sodelujejo pri izbiri (nakupu) 
igrač. Dobra tretjina strokovnih delavcev (38,9 %) je odgovorila, da se vedno ali 
skoraj vedno z otroki posvetujejo, katere igrače in materiale bi želeli imeti v 
vrtcu, in da upoštevajo njihove želje, še nekaj več (41,5 %) pa jih pravi, da to 
naredijo občasno (Tabela 3). Kljub temu pa je na vprašanje, ali otroci sodelujejo 
pri izbiri oz. nakupu igrač, le 17,2 % strokovnih delavcev odgovorilo z da! Iz 
odgovorov sklepamo, da strokovni delavci sicer prisluhnejo otrokovim željam, a 
končna odločitev (izbira in nakup) še vedno pretežno ostaja v domeni odraslih. 
Ob primerjavi z rezultati nekaj let stare evalvacijske študije (Kroflič in sod., 
2002) se stanje ni bistveno spremenilo: ob začetku prenove je 87,4 % 
vzgojiteljic ocenilo, da otroci malo ali nič ne vplivajo na izbiro igrač in drugih 
sredstev za igro, danes pa tako meni 82,8 % strokovnih delavk in delavcev 
(Tabela 4). 
Oglejmo si še, kako v vrtcih poteka dnevna rutina: prehodi med dejavnostmi, 
prehranjevanje, počitek in spanje. 
 
Tabela 5: Prehodi med dejavnostmi. 
Trditve, ki veljajo za vas f % 
Otroke pred zaključkom dejavnosti obvestim, da bodo morali zaključiti 
igro oz. dejavnost. 
53,2 % 
Otrokom pustim še nekaj časa, da zaključijo dejavnost, preden 
preidemo na novo, če presodim, da je to potrebno. 
84,9 % 
Otroke vključim v pripravo materiala. 77,3 % 
Otroke vključim v pospravljanje. 98,8 % 
V času prehodov med dejavnosti skrbim, da so otroci aktivni. 90,9 % 
Izogibam se čakanju otrok v vrsti. 78,9 % 
Velika večina strokovnih delavcev otroke vključuje v pospravljanje (98,8 %). 
Tovrstno prevzemanje odgovornosti in skrbi otrok za skupno življenje v skupini 



ni sporno, če ne gre za pretiravanje s pospravljenjem ob vsakem prehodu 
dejavnosti; o slednjem pa iz rezultatov raziskave ne moremo sklepati. Večina 
(90,9 %) strokovnih delavcev skrbi, da so otroci v času prehodov aktivni, kar 
pomeni pozitiven premik glede na ugotovitev Bahovec in Kodelje (1997), da je 
v slovenskih vrtcih v primerjavi z vrtci po svetu sorazmerno veliko čakanja in 
»izgubljanja časa«. Rezultati kažejo tudi, da strokovni delavci večinoma (84,9 
%) ne hitijo oz. otrokom pustijo, da zaključijo dejavnost, izogibajo se tudi 
čakanju v vrstah (78,9 %). Le dobra polovica (53,2 %) pa otroke jemlje kot 
odgovorne in spoštovanja vredne s tem, da jih vnaprej obvesti, da bodo morali 
kmalu zaključiti igro oz. drugo dejavnost. 
 
Tabela 6: Prehranjevanje otrok. 
Kako ravnate pri prehranjevanju otrok? f %6 

Otroci lahko izberejo, kdaj bodo jedli zajtrk. 11,8 % 
Otroci lahko izberejo, kdaj bodo jedli malico. 26,9 % 
Otroci si lahko sami izberejo, koliko bodo jedli. 85,5 % 
Otroci si lahko sami izberejo, kaj bodo jedli in česa ne. 75,5 % 
Vztrajam, da otroci vsaj poskusijo hrano, ki so jo odklonili. 36,0 % 
Vztrajam, da otroci pojedo vso hrano, ki so si jo vzeli. 6,9 % 
Otroci, ki so že pojedli, morajo počakati za mizo, dokler ne poje 
večina otrok. 
31,1 % 
Otroke, ki hitro pojedo, pohvalim. 6,3 % 
Med obroki dopustim, da se otroci pogovarjajo med seboj. 77,0 % 
Otroke spodbujam, da se med hranjenjem pogovarjajo. 7,3 % 
Drugo. 10,9 % 
6 Možnih je bilo več odgovorov. 
 
Kosilo je v slovenskih vrtcih pripravljeno za vsak oddelek ob določenem času. 
Ker gre za topel obrok in tudi za skupinski oz. družabni ritual, strokovnih 
delavcev nismo spraševali, ali si otroci lahko izberejo, kdaj bodo jedli. Menimo 
pa, da bi si otroci lahko to izbirali pri zajtrku in malici, saj prihajajo v vrtec ob 
različnem času, nekateri doma jedo in nekateri ne, malico pa dobijo po počitku 
oz. spanju, ki traja pri otrocih različno dolgo. Rezultati kažejo, da izbira časa teh 
obrokov ni pogosta praksa: le dobra desetina (11,8 %) otrok si lahko sama 
izbere čas zajtrka, čas malice pa nekaj več - dobra četrtina (26,9 %). Tudi 
odgovor slabe tretjine strokovnih delavcev (31,1 %), da morajo otroci počakati 
za mizo, dokler ne poje večina, kaže na institucionalizacijo obrokov v smislu 
prikritega kurikula. 
Rezultati kažejo, da si večina otrok lahko izbere, koliko bodo jedli (85,5 %), kar 
v četrtini oddelkov v vzorcu (24,5 %) pa otroci nimajo pravice odkloniti hrane, 
ki je nočejo jesti. Podoben delež strokovnih delavcev (23 %) otrokom ne pusti, 
da se med kosilom pogovarjajo med seboj, kar pomeni, da v teh oddelkih kosilo 
ni družabni dogodek, kot je v navadi izven institucij. Še manj pa je vzgojiteljev 
in pomočnikov vzgojiteljev (7,3 %), ki otroke med obroki spodbujajo k 
pogovoru. 
Vprašljiva se nam zdi praksa kar tretjine strokovnih delavcev (36 %), ki 
vztrajajo, da morajo otroci odklonjeno hrano vsaj poskusiti. Eno je spodbujanje 
otroka, da poskusi, npr. hrano, ki je ne pozna, drugo pa zahteva odraslih, ki kaže 
na njihovo prepričanje, da otroci niso sposobni presoditi, kaj imajo radi in česa 
ne marajo. Problematične prakse, kot je vztrajanje, da otroci pojedo vse, ali 
hvaljenje otrok, ki so hitro pojedli, so pri strokovnih delavcih vzorca sicer redke, 
a še vedno prisotne. 
 
Tabela 7: Počitek in spanje otrok. 
Trditev f % 
Vsi otroci v času počitka spijo. 29,4 % 
Vsi otroci ležejo k počitku, kdor ne zaspi, počiva na ležalniku. 7,4 % 
Vsi otroci ležejo k počitku, kdor ne zaspi, dobi igračo. 7,4 % 
Vsi otroci ležejo k počitku, kdor ne zaspi, lahko vstane in se igra. 36,1 % 
Spat gredo otroci, ki potrebujejo spanje. 10,0 % 
Noben otrok ne spi. 8,0 % 
Drugo. 1,7 % 



Čas počitka in spanja je v slovenskih vrtcih ena od »trdnjav«, kjer se 
najpočasneje in najtežje spreminjajo ustaljene navade in postopki odraslih. 
Samo desetina strokovnih delavcev upošteva različne potrebe otrok tako, da 
spijo tisti, ki potrebujejo spanje, ostali pa počno kaj drugega. Za dobro tretjino, 
ki so odgovorili bodisi, da vsi otroci spijo (29,4 %) oz. so rekli, da nihče ne spi 
(8 %), iz odgovorov ne moremo vedeti, ali upoštevajo potrebe vseh otrok ali se 
ravnajo glede na večino. Največ strokovnih delavcev (36,1 %) vztraja, da vsi 
otroci ležejo, vendar vsaj omogočijo nespečim otrokom, da čez čas vstanejo in 
se igrajo. Z vidika upoštevanja pravic otrok pa je povsem nesprejemljivo, da 
morajo kar v 14,8 % primerov nespeči otroci, z igračo ali brez nje, ležati na 
ležalniku ves čas počitka. 
Zaključujemo z odgovori strokovnih delavcev o načrtovanih dejavnostih in igri. 
 
Tabela 8: Vloga strokovnih delavcev pri prosti igri otrok. 
Trditev f % 
V igro posežem le, če je nujno. 7,1 % 
Včasih se igram z otroki, kadar to sami želijo. 51,0 % 
Pogosto se kot soigralka vključim v igro otrok. 38,4 % 
Drugo. 3,5 % 
Tabela 9: Način vključevanja otrok v načrtovanje vzgojnega dela. 
Na kakšen način so v načrtovanje vzgojnega dela vključeni otroci? f % 7 

Otroci ne sodelujejo, ker so premajhni. 15,2 % 
Otroci ne sodelujejo, ker je to naloga strokovnih delavk. 1,2 % 
Vzgojiteljica načrtuje sama, vendar pri tem praviloma upošteva 
želje in interese otrok. 
39,0 % 
Vzgojiteljica sama izbere temo in pripravi okvirni načrt, nato se o 
njem pogovori z otroki in upošteva njihove želje in predloge. 
52,3 % 
Skupaj z otroki izberejo temo, vsebine ter načrtujejo dejavnosti. 29,6 % 
Drugo. 12,4 % 
 
Odgovori v Tabelah 8 in 9 kažejo, da imajo odrasli pri načrtovanih dejavnosti 
vodilno vlogo, igra pa je pretežno prepuščena otrokom. Več kot polovica 
strokovnih delavcev (52,3 %) pravi, da sami izberejo temo in naredijo okvirni 
načrt, ki mu naknadno dodajo želje in predloge otrok, v dobri tretjini primerov 
(39 %) pa strokovni delavci načrtujejo sami ob upoštevanju tega, kar vedo o 
željah in interesih otrok (Tabela 9). Pri igri (Tabela 8) je situacija ravno obratna: 
dobra polovica strokovnih delavcev (51 %) se v igro vključi le na željo otrok, 
manj (38,4 %) pa se jih zaveda, da je vključitev odraslega kot soigralca v igro 
otrok lahko priložnost za učenje in podpiranje razvoja otrok. Manjšina (7 %) pa 
v igro poseže le, če je nujno. Naši rezultati torej nakazujejo podobno, kot je 
7 Ker je bilo možnih več odgovorov, je seštevek večji od 100 %.  
ugotovila Turnšek (2009) v intervjujih z otroki: da prevladuje ločenost oz. 
različnost med načrtovanimi dejavnostmi in igro, ki se kaže v različnih 
(komplementarnih) vlogah otrok in odraslih v vsaki od njiju. 
 
Sklep 
 
Predstavljeni rezultati raziskovanja v slovenskih vrtcih, vključenih v projekt 
Reggio Emilia, kažejo, da strokovni delavci na načelni ravni zagovarjajo 
udeleženost otrok, saj jih velika večina trdi, da otroke vključujejo v 
soustvarjanje podobe vrtca in življenja v njem ter da prisluhnejo otrokom. Pri 
bolj konkretnih vprašanjih o upoštevanju različnih potreb in želja otrok pri 
načrtovanju vzgojnega dela in pri dnevni rutini pa se je pokazalo, da je 
participacija otrok precej manj zastopana. Dobljeni rezultati se skladajo z 
ugotovitvami drugih domačih (npr. Turnšek, 2009) in tujih (Sheridan in 
Pramling Samuelsson, 2001) raziskav, da otroci odločajo predvsem o prosti igri, 
manj pa o organizaciji življenja in načrtovanih dejavnostih v vrtcu. 
Strinjamo se s kritičnimi pomisleki do koncepta participacije: strokovni delavci 
bi morali nenehno razmišljati o kompetencah otrok in hkrati o odgovornosti 
odraslih. Omembe vreden je tudi pomislek, da participacija lahko postane nova 



forma vladanja otrokom. Kot opozarja Millei (2008), lahko opolnomoči 
nekatere otroke, drugim pa celo zmanjša moč odločanja. Menimo, da bi se 
morali strokovni delavci pri poslušanju otrok še posebej posvetiti vprašanju 
različnosti otrok: kdo je tisti, ki daje predloge in želje, in kdo ne, zakaj nekateri 
ne sodelujejo in ne izražajo svojih potreb, želja in mnenj. Iz rezultatov, npr. 
razlike med odgovori v Tabelah 1 in 2, lahko sklepamo, da strokovni delavci 
bolj »slišijo« večino, interese in želje, ki prevladujejo v oddelku, kot pa 
posameznega otroka. Pomembno je poslušati otroke, a jim tudi zagotavljati 
varno in spodbudno okolje, kjer se vsak od njih počuti zaščiten in sprejet ter ima 
optimalne spodbude in možnosti za razvoj in učenje. 
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