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POVZETEK

Raziskave kažejo, da se pri mnogih šolskih otrocih z učnimi težavami opozorilni znaki za
razvoj učnih težav kažejo že v predšolski dobi. Z ustrezno zgodnjo obravnavo je torej mogoče
učne težave že veliko prej napovedati, omiliti ali celo preprečiti. Vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljic so ocenjevale 176 5-letnih predšolskih otrok. V diplomski nalogi je bil uporabljen
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani oblikovan vprašalnik, ki v prvem delu preverja otrokove
splošne spretnosti, zmožnosti in veščine, v drugem delu pa njegova močna področja oziroma
nadarjenost.
Koeficient Chronbach alfa je pokazal visoko zanesljivost in notranjo skladnost med
posameznimi področji v vprašalniku.
Naš cilj je bil preveriti, ali so v vprašalniku ustrezno zajeta posamezna področja pokazatelj
otrokovih predakademskih spretnosti in veščin, iz katerih je razvidno, ali je otrok rizičen za
razvoj učnih težav, ali se pri njem pojavljajo vedenja, ki lahko nakazujejo na možno
nadarjenost oziroma močna področja. Poglavitni cilj je bil tudi oblikovanje norm vprašalnika
za otroke stare 5 let, ki so vključeni v predšolsko skupino vrtca, in na podlagi tega v
nadaljevanju razviti ustrezno, a hkrati preprosto programsko orodje, ki bo širše dostopno in
uporabno.
S pomočjo opisne statistike in hi kvadrat testa smo vse hipoteze potrdili. Uporabljeni
vprašalnik je lahko dober instrument za odkrivanje zgodnjih znakov učnih težav in otrokovih
močnih področij, ki lahko kasneje vodijo v nadarjenost. To omogoča razvijanje in izvajanje
programov za odpravo oziroma zmanjšanje pojava težav na področju akademskih veščin.

Ključne besede:
profil funkcioniranja, zgodnje odkrivanje, zgodnje veščine, razvojne in učne težave, močna
področja

SUMMARY
Research shows that the warning signs, for the development of learning difficulties in many
school-aged children with learning difficulties, start to show in pre-school age. With
appropriate early treatment learning difficulties can therefore be predicted, mitigated or even
prevented much earlier. Teachers and assistant teachers were evaluating 176 five-year old preschool children. The questionnaire used in the thesis has been designed by Faculty of
education in Ljubljana. The first part of the questioner verifies the child's general skills,
competences and abilities, while the second part verifies his strengths and talents.
Chronbach alpha coefficient showed high reliability and internal consistency between
different areas in the questioner.
Our goal was to check whether the adequately covered areas in the questioner are the
indicators of the child’s pre academicals skills and competences, from which we can deduct if
the child is at risk of developing learning difficulties or whether the child’s occurring
behavior is an indicator of potential talents or strengths.
The main goal was also trying to create questionnaire norms for five year old children who
are involved in pre-school groups and on the basis of the following, to develop an appropriate,
yet simple software tool that will be widely available and useful.
Using descriptive statistics and chi square test, we confirmed the entire hypothesis. The
applied questioner can be a good instrument for detecting early signs of learning difficulties
and strengths of the child, which may subsequently lead to talent. This allows the
development and implementation of programs used to eliminate or reduce the incidence of
problems in the field of academic skills.
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profile of functioning, early detection, early skills, development and learning difficulties,
strengths
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Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo

1. UVOD
O razvoju otroka, mejnikih v razvoju je bilo napisanih že mnogo knjig - nekatere so si
podobne, nekatere pa se tudi razlikujejo, predvsem pri mejnikih, kdaj naj bi otrok določeno
veščino, aktivnost obvladal. Starši, ki to literaturo prebirajo, zavestno ali nehote iščejo
vzporednice pri svojih otrocih, da bi ugotovili, ali se njihov otrok normalno razvija. Nekateri
reagirajo že ob najmanjši težavi, nekateri pa šele, ko so motnje več kot očitne. Zagotovo so pri
tem lahko staršem v veliko pomoč vzgojitelji/učitelji, saj se dnevno in skozi leta srečujejo z
najrazličnejšimi otroki, starši pa vidijo le svoje otroke, primerjajo pa se le z redkimi.
So pa posebnosti v razvoju med drugim vsekakor pomembne z vidika zgodnjega odkrivanja
učnih težav pri mlajših otrocih. Hiperaktivnost, impulzivnost, odkrenljiva pozornost,
zaostajanje na govorno-jezikovnem področju, neorganiziranost, težave z vidnim in s slušnim
procesiranjem, težave s kratkoročnim in z dolgoročnim vidnim ter verbalnim spominom,
socialno-emocionalne težave ter zadrege pri izvajanju grobo- in finomotoričnih dejavnosti
(Lowenthal, 1998) so znaki, na katere bi morali biti pozorni starši in vzgojitelji že v
predšolskem obdobju. Informacije o otroku je torej najbolje dobiti od vzgojiteljev/učiteljev in
hkrati tudi staršev, saj lahko na tak način dobimo vpogled v otrokovo vedenje v različnih
okoljih.
V slovenski specialno-pedagoški in logopedski stroki se povečuje zanimanje za to področje
(npr. smernice IALP prevention, CPLOL prevention), saj se število odkritih otrok z učnimi
težavami povečuje (www.stat.si). Preventivni ukrepi so zato z velikim zanimanjem usmerjeni
že k predšolskim otrokom. Eden pomembnih preventivnih ukrepov so zagotovo sistematski
pregledi. Namen sistematskih pregledov je predvsem spremljanje rasti in razvoja, ugotavljanje
telesnega in duševnega zdravja s ciljem zgodnjega odkrivanja bolezni in motenj, da bi tako
dosegli možnost zgodnjega ukrepanja, zdravljenja in rehabilitacije. Prav tako je namen
sistematskega pregleda odkrivanje neugodnih socialnih dejavnikov in nezdravih življenjskih
navad v družini ali v okolju, v katerem otrok živi. Pregledi v predšolskem obdobju so pri treh
in petih letih starosti. Sistematski pregled otroka v starosti petih let je sestavljen iz običajnega
zdravniškega pregleda (razgovor; meritve teže, dolžine, obsegov; klinični pregled), otroku
bodo izmerili tudi krvni tlak, preverili vid (slike predmetov in živali) in sluh ter opravili test
predklona (preverjanje morebitnih težav s hrbtenico). Pregledali mu bodo kri (ob krvni sliki
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bodo izmerili tudi vrednost holesterola) in urin ter blato. Pri petletnem otroku se v sklopu
sistematičnega pregleda opravi tudi logopedski pregled, ki je namenjen odkrivanju govornojezikovnih in komunikacijskih motenj.
Ob vsem tem je prisotna velika potreba po ustreznem merskem instrumentariju za
ugotavljanje otrokovega funkcioniranja ter njegovih sposobnosti na področju predakademskih
veščin, ki v Sloveniji še ni standardizan.
O učnih težavah pogosto govorimo kot o terminu, ki spremlja učence v času šolskega učenja.
Termin učnih težav pri predšolskih otrocih ne vzdrži, če razumemo pod izrazom učenje le
šolsko učenje, saj v vrtcu pravzaprav še niso začeli s formalnim šolanjem. Pri mlajših otrocih
bi bilo zato veliko bolj primerno oceniti njihovo funkcioniranje na socialno-emocionalnem,
motoričnem, govorno-jezikovnem in kognitivnem področju, kot tudi na področjih prilagajanja
in komunikacije in tako oblikovati njihov profil. Ne smemo pa pozabiti na dejstvo, da se za
otrokovimi težavami lahko skriva tudi nadarjenost. Veliko nadarjenih se skriva tudi pod
diagnozo ADHD oziroma motnjo pozornosti in koncentracije, saj jih učitelji zaradi vedenjskih
težav pogosto spregledajo. Specifične lastnosti teh otrok ponavadi najprej odkrijemo v
šolskem obdobju, lahko pa tudi prej. Ta kombinacija težav in talenta v slovenskih zakonih še
ni potrjena in uporabljena za učence v osnovni šoli, a nanjo različni strokovnjaki že nekaj časa
opozarjajo, omenja pa jih že nova Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
(2011). Predšolske otroke, ki imajo težave ali tudi potencial na teh področjih, uvrščamo zato v
posebno kategorijo specifičnega razvoja.
Mnogi izsledki raziskav (npr. Deiner, 2010) kažejo, da je intervencija na področju učnih težav
v zgodnji fazi bolj učinkovita zaradi številnih razlogov, saj stimulira otroke za bolj pozitivno
naravnanost k učenju šolskih veščin in spretnosti. Zmanjšajo se lahko vsi negativni učinki
neuspeha v predšolskem obdobju in v 1. razredu osnovne šole (posledica doživljanja neuspeha
je predvsem nizka samopodoba), na voljo pa je tudi več časa za razvoj in spodbude na
področjih, ki jih pri otroku odkrijemo kot šibka.
Namen diplomske naloge je bil preizkusiti vprašalnik za predšolske otroke, ki bo uporaben
tudi za učence 1. razreda. S pomočjo izpolnjenega vprašalnika, v katerem bodo zajete
spretnosti in veščine, pomembne, da jih otrok usvoji ob vstopu v šolo, bomo lahko prikazali
profil otrokovega funkcioniranja. Uporabljeni vprašalnik predstavlja dober merski
instrumentarij za ugotavljanje rizičnosti za učne težave na področju predakademskih veščin,
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hkrati pa vsebuje področja, s katerimi bi lahko pri otroku ugotovili funkcioniranje na močnih
področjih. S tem ko bi vzgojitelji/učitelji izpolnili vprašalnik in bi se odkrila morebitna šibka
in močna področja, bi lahko otrokom omogočili zgodnjo obravnavo, ki je pomembna za
njihov nadaljnji razvoj v času šolanja, bodisi za preprečevanje oziroma zmanjševanje učnih
težav, bodisi za krepitev močnih področij, ki lahko nakazujejo talentiranost ali nadarjenost.

1. 1 OTROK IN PREDŠOLSKO OBDOBJE
Predšolsko obdobje je za vsakega otroka izjemno pomembno. To je čas, ko se razvijejo
temeljni procesi in funkcije, ki se pozneje nadgrajujejo. Kar zamudimo v tem času, kasneje
težko nadomestimo ali sploh ne moremo. To je čas, ko otrok razvija svoje potenciale in
postaja vse bolj socialno bitje; za ta svoj razvoj potrebuje mnogo spodbud. V našem sistemu
imamo relativno dobre pogoje tudi za otroke s posebnimi potrebami. (Opara, 2005)
1. 1. 1 PREDŠOLSKA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Večina staršev se odloča za varstvo otrok v vrtcu, pa ne le zato, ker hodijo v službo in nimajo
primernega varstva, temveč tudi zato, ker se zavedajo, da je druženje z vrstniki koristno za
otrokov razvoj.
»Rezultati več tujih raziskav (Andersson 1992; Burchinal idr. 2000; Lamb 1997; Lazarus
1991; Loeb idr., 2004; NICHD Early Child Care Research Network, 2000), v katerih so
avtorji preučevali učinek vrtca na otrokov aktualni in kasnejši razvoj, učenje in uspešnost v
šoli ter pri tem upoštevali tudi pomen različnih dejavnikov, kot so npr. starost otroka ob
vstopu v vrtec, vrsto in trajanje programov, kakovost vrtca in družinskega okolja, so pokazali,
da vključenost otroka v vrtec sama po sebi nima negativnega učinka na nobeno od
preučevanih področij otrokovega razvoja (npr. govorni, socialni, čustveni razvoj), ima pa
pozitivni učinek na nekatera področja otrokovega razvoja in učenje, zlasti v povezavi z
izobrazbo otrokovih staršev in kakovostjo dela v vrtcu.« (Bela knjiga o vzgoji in
izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, str. 72-73)
Raziskovalci so ugotovili, da je prav za malčke in otroke, ki prihajajo iz manj spodbudnega
družinskega okolja, pomembno, da se čim mlajši vključijo v vrtec, ki je visokokakovosten in
zanje lahko deluje kot varovalni dejavnik npr. v otrokovem govornem razvoju, pripravljenosti
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za šolo in kasnejši akademski uspešnosti. Ključno vprašanje predšolske vzgoje v zgodnjem
otroštvu je torej iskanje učinkovitega ujemanja med kurikulom in otrokovimi značilnostmi.
(Kurikulum za vrtce, 1999)
V Sloveniji je bilo po uveljavitvi Zakona o vrtcih (1996) in Kurikuluma za vrtce (1999)
opravljenih več raziskav, ki v veliki meri podpirajo ugotovitve tujih avtorjev. Izsledki
slovenske raziskave (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008; Zupančič in Kavčič, 2007) o
vplivu vrtca na otrokov razvoj in učenje so pokazali, da gre za nekatere pomembne učinke
vrtca na otrokov socialni in govorni razvoj ter pripravljenost za šolo. Otroke, ki so v vrtec
vstopili pri približno enem letu starosti, so njihovi starši in vzgojitelji ocenili kot bolj
družabne in z več močne volje kot otroke, ki so v vrtec vstopili kasneje, pri približno treh letih
starosti. Čeprav vrtec sam po sebi ni imel pomembnega učinka na govorni razvoj otrok in
njihovo kasnejšo pripravljenost za šolo, pa je zgodnja vključenost malčkov v vrtec pri
približno enem letu starosti, ki je bil hkrati tudi visokokakovosten, delovala kot varovalni
dejavnik govornega razvoja in pripravljenosti za šolo za otroke staršev z nizko izobrazbo.
(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011)
»Konec 90-ih let prejšnjega stoletja so postmodernistični koncepti o otroštvu in predšolski
vzgoji (npr. Olson in Torrance (ur.), 1996), ki so osnovani na meddisciplinarnem povezovanju
znanja o zgodnjem razvoju in učenju otrok, prinesli nekatere pomembne novosti:


Dojenčki, malčki in otroci so miselno, govorno in socialno bolj kompetentni, kot to
določajo razvojni mejniki zrelosti, ki so izpeljani iz biologističnih teorij.



V otrokovem zgodnjem razvoju igra pomembno vlogo govor in drugi znakovni
sistemi, ki so kulturno posredovani: pomembno je torej bogato simbolno okolje in
kakovostne socialne interakcije. Prepoznani so bili pozitivni učinki zgodnjega učenja
in poučevanja: gre za premik od konstruktivizma k socialnemu konstruktivizmu, za
učenje ob pomoči kompetentnega posameznika (območje bližnjega razvoja),
sodelovalno učenje, formalno poučevanje.

Individualne razlike v razvoju in učenju dojenčkov, malčkov in otrok v zgodnjem otroštvu,
zlasti tiste, ki so povezane z različnimi dejavniki okolja, kot so socioekonomski in kulturni
status staršev otrok, jezikovni kodi, ki jih rabijo starši, je moč v veliki meri preseči s
kakovostnimi predšolskimi (tudi kompenzatornimi) programi.« (Bela knjiga o vzgoji in
izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011, str. 71)
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1. 1. 2 PREDŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE KOT SREDSTVO OPTIMALNEGA
RAZVOJA
»Vrtec je prostor, kjer otrok zadovoljuje svoje elementarne življenjske, čustvene in
intelektualne potrebe. Obogatil naj bi razvoj otrok, toda nujno je, da izhaja iz otrok samih in
da ne prehiteva njihovega razvoja, poleg tega pa ne sme biti namenjen zgolj pripravi na šolo
oziroma nadaljnje šolanje.« (Batistič, 2003) Včasih je veljalo, da se predšolski otroci razvijajo
sami od sebe – njihovo »izobraževanje oziroma učenje« je bilo popolnoma nepomembno.
Kasneje so veljali za nekakšne pomanjšane šolarje, njihov spomin naj bi bil kratkotrajen in
zanemarljiv. Predšolski otroci naj bi se sprva učili le na konkretnih primerih, pomagali so jim
tudi z različnim poudarjanjem različnih zlogov ali besed, saj naj bi to pripomoglo k boljšemu
memoriranju.
Danes vemo, da je razvoj v zgodnjih letih izredno pomemben in intenziven. Otrok se
postopno telesno in psihično oblikuje, odkriva različne pojave, ustvarja povezave, pričenja z
razlikovanjem konkretnega od abstraktnega (kasneje), odkriva iluzije... razvija družbene
odnose, empatijo, motivacijo, ustvarja si sliko o sebi, postaja kreativen. (Kamenov, 1987)
Učenje in izobraževanje otrok je pod vplivom različnih dejavnikov, ki se nahajajo
življenjskem okolju posameznega otroka. Danes je v ospredju predvsem individualizacija in
izhajanje iz posameznika, saj se vse bolj zavedamo, da nihče ni tipičen ali običajen, ampak
smo vsi popolnoma individualna bitja, izoblikovani na podlagi mnogih vplivov iz okolja.
Nihče ni enak drugemu.
Kurikulum (1999, str. 11) določa nekatera skupna načela predšolske vzgoje v vrtcu:
- predšolsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno za predšolskega otroka (potrebna je
»izraba« vsakega razvojnega obdobja takega, kot je) in ne kot pripravo na neko naslednjo
stopnjo vzgoje in izobraževanja;
- v kurikulu za predšolske otroke je na izvedbeni ravni nujen preplet različnih področij
dejavnosti in preplet z dnevno rutino;
- predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju
novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oziroma
probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogoča izražanje, doživljanje ter ga
močno čustveno in socialno angažira;
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- učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju
konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav in
predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na notranji motivaciji in reševanju
konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj;
- otroška igra je 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, razumljena kot način
otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju.

1. 1. 3 PREDŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE KOT DOPOLNILO DRUŽINSKE
VZGOJE
Različne študije (Batistič, 2003) proučujejo vrtec kot zaščitni, podporni dejavnik otrokovega
razvoja. Predšolsko učenje je le dopolnilo družinski vzgoji in ne sme priti do zamenjave
družine z vrtcem – vzgojitelji naj staršem zgolj pomagajo in jih usmerjajo, ne smejo pa
prevzemati njihove vloge.
»Pomembno je poznavanje primarnega socializacijskega okolja – družine in v tem kontekstu
dobro sodelovanje s starši oziroma skrbniki otroka. V ta namen je smisleno vključevati starše
v različne oblike sodelovanja v vrtcu – formalne in neformalne, saj je to način za pridobivanje
novega zaupanja ...« (Forjanič, 2004)
Kamenov (1987) povzema nekaj dejstev v zvezi s predšolsko vzgojo:


Vzgoja je proces, ki se odvija povsod – vrtec je le ena od mnogih priložnosti, kjer se
otroci učijo in razvijajo.



Gradi naj se na tem, kar je že zgrajeno v družini, torej na družinskih temeljih.



Delo vzgojiteljev in staršev naj bo skupno, temelji naj na sodelovanju, medsebojni
pomoči.



Ni le enega pravega modela vzgoje.



Vzgoja je širok proces, ki zahteva fleksibilnost.



Načrtovanje predšolske vzgoje naj opravijo vzgojitelji in starši ob pomoči
strokovnjakov (psiholog, pediater, logoped, socialni pedagog…).
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Sodelovanje družine in vzgojitelja je ključno, le tako se otrok nauči več in se bolje
razvija.

1. 1. 4 ORGANIZIRANOST VRTCEV IN SKUPIN
Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih. V zakonodaji je dana pravna osnova za
ustanavljanje javnih in zasebnih vrtcev. Ustanoviteljica javnega vrtca je občina, zasebni vrtec
pa lahko ustanovijo domače in tuje pravne ali fizične osebe.
Javni vrtci izvajajo javno veljavni program, ki je Kurikulum za vrtce - potrjen na Strokovnem
svetu RS za splošno izobraževanje marca 1999. Zasebni vrtci se v primerjavi z javnimi
razlikujejo tudi po programih, saj program zasebnega vrtca določi ustanovitelj vrtca na
podlagi 13. člena Zakona o vrtcih (1996), pri tem pa se lahko odloči tudi za program javnih
vrtcev. Zasebnim vrtcem, ki izvajajo program po posebnih pedagoških načelih (Steiner,
Decroly, Montessori in podobno), da Strokovni svet RS za splošno izobraževanje pozitivno
mnenje,

ko

ugotovi,

da

je

program

priznalo

ustrezno

mednarodno

združenje.

(http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno
_solstvo/predsolska_vzgoja/#c17792, dostopno 27. 8. 2012)
Predšolska vzgoja v slovenskih vrtcih poteka v dveh starostnih skupinah. V oddelke prvega
starostnega obdobja se vključujejo otroci v starosti od enega do treh let, v oddelke drugega
starostnega obdobja pa otroci od treh let do vstopa v šolo, približno do svojega šestega leta.
Oddelki so lahko homogeni (v razponu enega leta), heterogeni (v razponu enega starostnega
obdobja) ali kombinirani (v razponu od enega do šest let).
Vrtci lahko glede na trajanje izvajajo:
- dnevni program (od 6 do 9 ur dnevno);
- poldnevni program (od 4 do 6 ur dnevno);
- krajši programi (od 240 do 720 ur letno), ki so lahko različni glede ciljev in vsebine.
Vsi navedeni programi so namenjeni otrokom 1. in 2. starostnega obdobja in se lahko
ponudijo v vseh okoljih. Posamezen otrok pa je lahko vključen le v en vrtčevski program.
Predšolska vzgoja ni obvezna.

mag. Aleksander Vališer
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1. 1. 5 VKLJUČENOST PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCE

Cilji predšolske vzgoje se v svetu razlikujejo od kulture do kulture. Poznamo različne
programe, od tistih, ki so osredotočeni na otroka in njegove potrebe, do tistih, ki poudarjajo
akademsko delo in učenje (Papalia, Olds in Feldman, 2003, str. 250). Podobno kot v večini
evropskih držav tudi v Sloveniji v zadnjem desetletju naraščajo deleži v vrtce vključenih otrok
vseh starosti. Med temeljne pokazatelje učinkovitega predšolskega sistema v posamezni
državi štejemo ujemanje deleža v vrtec vključenih predšolskih otrok z deležem zaposlenih
mam predšolskih otrok ter fleksibilnost in kakovost vrtca (NICHD Early Child Care Research
Network 1996, 1999; Starting strong II. Early childhood education and care 2006, povzeto po
Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011).

Slika 1: Deleži otrok, ki so dopolnili tretje leto starosti, vključenih v vrtec in deleži zaposlenosti mam enako
starih otrok v državah EU in EGP (Early childhood education and care in Europe: Tackling social and cultural
inequalities 2009. Podatki o deležih triletnih otrok, vključenih v vrtec, veljajo za šolsko leto 2004/05, podatki o
zaposlenosti mam pa za leto 2005.)

Med prikazanimi državami Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora
(EGP) so precejšnje razlike v deležih triletnih otrok, vključenih v vrtec in stopnji zaposlenosti
mam enako starih otrok. Kot prikazuje Slika 1 je v nekaterih državah stopnja zaposlenosti
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mam triletnih otrok nižja od vključenosti enako starih otrok v vrtce (npr. Češka, Španija,
Italija, Francija, Slovaška), v drugih je s socializacijskega vidika razmerje precej manj ugodno
(npr. Ciper, Finska, Slovenija, Avstrija). V Sloveniji je razlika med stopnjo zaposlenosti mam
triletnih otrok in stopnjo vključenih triletnikov v vrtce med najvišjimi, kar pomeni, da je delež
zaposlenih mam precej višji od deleža triletnih otrok vključenih v vrtec. Vzroke lahko najbrž
iščemo v tem, da nekateri starši ostajajo doma, imajo možnost domačega varstva s strani
starih staršev, čeprav je bila zakonodaja v zadnjih letih kar spodbudna, saj je vsak drugi in
nadaljnji otrok lahko vrtec obiskoval brezplačno. Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju
javnih financ (ZUJF, Ur.list 40/2012) je prišlo do spremembe 32. člena Zakona o vrtcih.
Spremenjeno besedilo se glasi: »Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki
ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali
več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot
znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni.
Sredstva v višini razlike do znižanega plačila vrtca se vrtcem zagotavljajo iz državnega
proračuna.« (ZUJF, Ur.l. 40/2012)

Slika 2: Deleži otrok, starih od 1 do 6 let, vključenih v slovenske vrtce, v obdobju od šolskega leta 2004/05 do
2009/10 (Statistične informacije. Izobraževanje 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).
Opomba: Z vodoravnima črtama sta označeni priporočili Sveta ministrov v Barceloni o vključenosti otrok,
starih do 3. leta (33 % otrok) in od 3. leta do vstopa v šolo (90 % otrok) v vrtec v letu 2010 (Sklepi predsedstva
Evropskega sveta sprejeti v Barceloni 15. in 16. marca, 2002).

mag. Aleksander Vališer
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Kot je razvidno iz Slike 2, so se v Sloveniji od leta 2005 povečali deleži otrok vključenih v
vrtec v vseh starostnih skupinah. V šolskem letu 2004/05 je bilo v slovenske vrtce v
povprečju vključenih 59,4 % otrok, in sicer 26,5 % enoletnih, 48 % dveletnih, 66,8 %
triletnih, 75,9 % štiriletnih, 83,8 % petletnih in 4,3 % šestletnih otrok. V šolskem letu 2009/10
pa je bilo v vrtec v povprečju vključenih 73,9 % otrok, in sicer 41 % enoletnih, 66 %
dveletnih, 84 % triletnih, 87 % štiriletnih, 92 % petletnih in 5 % šestletnih otrok.
Število otrok v slovenskih vrtcih v šolskem letu 2011/2012 se je v primerjavi z letom prej
povečalo predvsem v starostni skupini od treh let do vstopa v šolo, torej otrok v drugem
starostnem obdobju, in sicer za 8 %. V vrtce je tako vključenih 92 % otrok te starosti. Število
otrok v prvem starostnem obdobju, to je v starosti do treh let, pa se je povečalo za 4,6 % in
znaša 55,7 %. (www.stat.si, dostopno 29. 4. 2012) V predšolsko vzgojo in izobraževanje v
slovenskih vrtcih je tako vključenih nekaj več kot 36.000 vseh 4- in 5-letnikov ali 93,6 %
vseh otrok te starosti. Evropski strateški cilj Izobraževanje in usposabljanje 2020 predvideva,
da naj bi bilo v predšolsko izobraževanje vključenih 95 % otrok te starosti. (www.stat.si,
dostopno 29. 4. 2012)
Preglednica 1: Vključenost otrok v vrtce po dopolnjenih letih starosti in spolu, Slovenija, šolsko leto 2011/12

Starost (leta)

Skupaj 1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let

6 let
in več

Skupaj

77,6

42,3

69,1 89,0 91,5 95,8 5,8

Dečki

78,3

42,6

70,0 88,8 92,1 97,3 7,0

Deklice

76,8

42,0

68,2 89,3 90,8 94,2 4,5

Vir: SURS

»Začetek obiskovanja vrtca je pomemben korak, saj si otrok širi fizično, spoznavno in
socialno okolje.« (Papalia, Olds in Feldman, 2003, 248)
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Slika 3: Deleži otrok, ki so dopolnili četrto leto starosti, vključenih v vrtec ali šolo, v 27 državah Evropske unije
(EU) in evropskega gospodarskega prostora (EGP) v šolskem letu 2005/06 (Key data on education in Europe
2009).
Opomba: za Slovenijo je prikazan tudi delež štiriletnih otrok, vključenih v vrtec v šolskem letu 2009/10.

Primerjave o deležih v vrtce vključenih otrok med državami so najpogosteje narejene pri
otrocih starih štiri leta, saj se na ta način lahko izognemo morebitnim napakam, ki bi nastale
zaradi delitve vrtcev na varstvene (kamor so vključeni otroci do 3. leta starosti, starši plačajo
vse elemente programa) in edukacijske (kamor so vključeni otroci od 3. leta dalje, starši
plačajo le posamezne elemente programa, npr. prehrano). Izognemo se tudi napakam, ki bi
nastale zaradi različne starosti, pri kateri se otroci vključujejo v šolo.
Med državami EU in EGP gre za razmeroma velike razlike v deležih vključenih štiriletnih
otrok v vrtec ali šolo. V šolskem letu 2005/06 je v nekaterih državah (npr. Belgija, Francija,
Italija, Islandija, Španija, Danska, Malta) delež že presegal 90%, medtem ko je delež v
nekaterih drugih državah (npr. Irska, Grčija, Poljska, Lihtenštajn) precej pod povprečjem EU.
V Sloveniji je bilo v omenjenem obdobju 79,3% štiriletnih otrok vključenih v vrtec, torej
nekoliko pod povprečjem EU, v obdobju med leti 2005 in 2010 pa se je delež postopoma
povečeval in dosegel v šolskem letu 2009/2010 dosegel 87% (Statistične informacije 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

mag. Aleksander Vališer

Stran 11

Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo

1. 2 OTROKOV RAZVOJ
Večina sodobnih avtorjev opredeljuje razvoj kot stalen in dinamičen proces, ki vključuje
kvantitativne in kvalitativne spremembe, kot tudi skladnost in integracijo med posameznimi
področji otrokovega razvoja. Otrokov razvoj opredelimo kot spremembe na biološkem,
socialnem, spoznavnem in čustvenem področju. (Marjanovič Umek, 1991)
Otrokov razvoj ni pogojen le s prirojenimi dispozicijami. Nanj vplivajo tudi dejavniki iz
okolja. Piaget (Labinowicz, 1989) trdi, da otrok že od vsega začetka vzpostavlja aktiven
odnos do svojega okolja. Prav izkušnje iz okolja vplivajo na razvoj možganov. Otrok vsako
informacijo iz okolja predela in prilagodi že obstoječim miselnim shemam v svoji zavesti. Da
je nova informacija sprejeta, se morajo že obstoječe otrokove sheme spremeniti in prilagoditi
novi, delno prilagojeni informaciji. Vsaka nova informacija poruši prejšnje stanje ravnotežja
med znanim in novosprejetim. Vedno, ko pride do rušenja takega ravnotežja, se vzpostavi
miselna aktivnost, ki teži k višjim oblikam ravnotežja in vodi k vedno višjim razvojnim
stopnjam. Pridobivanje zgodnjih izkušenj vpliva na razvoj čutnih sposobnosti, motorike,
govora in jezika ter celotnega čustveno-socialnega in kognitivnega razvoja posameznika.
Razvojna obdobja delimo na:
1. dobo dojenčka ali malčka – obdobje od rojstva do približno dveh let in pol;
2. dobo zgodnjega otroštva – obdobje od približno dveh let in pol do šestih let;
3. dobo srednjega in poznega otroštva – obdobje od sedmega do desetega leta za dekleta
oziroma od sedmega do dvanajstega leta za fante;
4. dobo mladostništva – obdobje od enajstega do šestnajstega leta pri dekletih in od
dvanajstega do osemnajstega leta pri fantih. (Marjanovič Umek in drugi, 2004)
Vsako razvojno obdobje se odlikuje po eni ali več prevladujočih značilnostih, ki se pojavijo v
tem obdobju ali pa so bile razvite že prej in so postale dominantne. Otroci se razvijajo na
različnih stopnjah in na različne načine. Na primer – ne bomo vsi shodili ali spregovorili
točno ob isti starosti. Vendar pa na splošno obdobje od rojstva do tretjega leta okvirno daje
dobre napovedne podatke o razvojnih napredkih majhnih otrok. (Mathieson, 2007)
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Razvoj otroka poteka soodvisno na psihomotoričnem, kognitivnem in čustveno-socialnem
področju. Napredek ali zaostanek na enem od njih povzroči podobno spremembo na drugih
dveh, kar je še najbolj izraženo v zgodnjih razvojnih obdobjih.
Za zgodnje otroštvo je predvsem značilno veliko povečanje igralne dejavnosti, ekspanzija
razvoja simbolnih funkcij in domišljije. Otrok v smislu skrbi zase, opravljanja vsakodnevnih
dejavnosti in sposobnosti toleriranja »ločitve« od staršev postaja vse bolj samostojen.
V socialnih stikih zanj postajajo pomembne odrasle osebe zunaj družinskega okolja in
vrstniki. Spoznavni razvoj (vključno z govornim) je v tem obdobju hiter, v otrokovem
mišljenju pa v primerjavi s kasnejšimi razvojnimi obdobji prepoznamo določeno specifičnost,
nelogičnost. Otrokovo mišljenje v tem obdobju namreč v precejšnji meri obvladuje zaznava,
omejuje pa pomanjkanje izkušenj s stvarmi, dogodki, pojavi itn. V njegovem razumevanju
socialnega sveta in socialnem vedenju opazimo precej egocentrizma, čeprav manj kot je to
veljalo. (Marjanovič Umek in drugi, 2004)

1. 2. 1 PODROČJA OTROKOVEGA RAZVOJA
Področja otrokovega psihičnega razvoja predstavljajo celotno otrokovo osebnost in vedenje.
Ločimo naslednja področja razvoja:


gibalno,



kognitivno (spoznavno),



emocionalno (čustveno),



socialno in



moralno.

Zgodnje otrokovo obdobje označuje tesna povezanost med telesnim in psihičnim razvojem,
saj vsak pomembnejši napredek v psihičnem razvoju temelji na morfoloških in funkcionalnih
spremembah otrokovega organizma, zlasti živčnega sistema. Vplivi pa so pomembni tudi v
obratni smeri: komponente psihičnega razvoja (npr. emocionalna navezanost na odraslo
osebo, socialne interakcije, komunikacija) pomembno vplivajo na telesni razvoj. (Marjanovič
Umek, 1991)

mag. Aleksander Vališer
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Vsako področje otrokovega razvoja je pomemben element pri razvoju otrokove osebnosti.
Znotraj vsakega posameznega področja so pomembne razvojne značilnosti, ki jih osvetljujejo
različne teorije. Vsaka na svoj način pojasnjuje dejavnike, ki pomembno vplivajo na razvoj
posameznih funkcij.
1. 2. 1. 1 Gibalni razvoj otroka
Spretno gibanje je osnovni element človekovega življenja. Sposobnost izvajanja natančnih
gibov je za nas tako običajna, da se večinoma ne zavedamo neštetih gibov, ki jih izvajamo od
jutra do večera. Za vrednotenje kompleksnosti procesov, ki pripomorejo k spretnemu gibanju
in pomembnosti obvladovanja različnih situacij zadostuje opazovanje gibalno oviranega
otroka, ki se trudi izvesti najpreprostejšo gibalno nalogo.
V zadnjih letih narašča razumevanje pomembnosti gibalnih spretnosti kot predpogoj za
vključevanje v šolski kurikulum. Za to obstaja več razlogov. Na primer sodobni načini
poučevanja matematike in naravoslovja vključujejo mnogo več praktičnega dela učencev kot
kadarkoli prej. Vrača se vrednotenje osnovnih spretnosti, kot je pisanje. Ponovno poudarjamo
pomen razvoja zdravega načina življenja; ustrezna koordinacija je predpogoj za vključevanje
v igre in športne dejavnosti, ki otroku pomagajo pri razvoju v zdravega odraslega. (Henderson
in Sugden, 2005)
»Med tretjim in šestim letom otroci zelo napredujejo v motoričnih spretnostih – tako v grobih,
ki vključujejo velike mišice, na primer tek in skakanje, kot drobnih oziroma manipulativnih
spretnostih, ki zahtevajo koordinacijo oči in rok ter sodelovanje majhnih mišic, na primer
zapenjanje gumbov ali risanje. Ravno tako začnejo v tem obdobju raje uporabljati desno ali
levo roko.« (Papalia, Olds in Feldman, 2003, str. 212)
Proučevanje spoznanj o procesu gibalnega razvoja pri otrocih kaže, da ob všolanju večina
otrok obvlada spretnosti, ki zadostujejo za spoprijemanje z osnovnimi zahtevami domačega in
šolskega okolja. Večina šestletnikov lahko na primer začne dan tako, da se obleče, si umije
zobe in z žlico poje zajtrk. Znajo hoditi, teči, skakati in na poti v šolo morda celo poskakovati
po eni nogi. V šoli rišejo, pišejo, v razredu delajo s kockami, kroglicami, računalom, ravnilom
in škarjami, na igrišču pa sodelujejo pri igrah z žogo. Po šoli se lahko vozijo s kolesom, rolajo
ali pomagajo pri kuhanju. S pomočjo teh dejavnosti otrok dobiva osnovo za razvoj zmožnosti
odraslega človeka.
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To seveda ne pomeni, da je vse ostalo nepomembno. Starejši otroci eksperimentirajo pri
dejavnostih, ki jih že obvladajo, jih izpopolnjujejo, nadgrajujejo in kombinirajo na nove
načine ter tako postajajo vse bolj spretni. Izvajanje gibov postaja tako učinkovitejše in
avtomatizirano, večina otrokove pozornosti pa se lahko preusmeri na druge stvari. Do konca
osnovne šole je na primer pisava avtomatizirana do te mere, da lahko otrok preusmeri
pozornost od pisanja na vsebino in slovnično strukturo zapisanega. (Henderson in Sugden,
2005)
Stranskost
»Hodges (Belšak, Klančar, 2010) povzema »tradicionalno definirane« spoznavne sposobnosti
in jih razdeli po anatomskem merilu v dve veliki skupini:


»distribuirane« in



»lokalizirane«.

Pri »distribuiranih« gre za funkcije, ki niso lokalizirane samo v eno hemisfero oziroma v
lateralizirano možgansko področje (pozornost in koncentracijo, spomin in pa »višje
kognitivne funkcije«, ki so zmožnost za abstrahiranje in konceptualizacijo, mentalno
fleksibilnost, zmožnost reševanja problemov, načrtovanja in iniciacije, zmožnost povezovanja
posameznih elementov vedenja v ustrezen vrstni red in zmožnost ocenjevanja časovnih
razsežnosti, socialno vedenje in osebnost).
»Lokalizirane« funkcije pa lahko »razdelimo« na levo ali desno hemisfero oziroma celo
posamičen reženj. Med lokalizirane kognitivne funkcije Hodges prišteva govor, računanje in
sposobnost veščega gibanja (praksis) kot funkcije leve hemisfere ter orientiranost v prostoru,
vidno percepcijske sposobnosti, konstrukcijske sposobnosti in prozodijo kot funkcije desne
hemisfere.« (Zdovc, 2011)
»Bistvene ugotovitve na nepoškodovanih možganih so (Bambeck in Wolters, 1995):


Pri večini ljudi (a ne pri vseh) se kaže težnja po specializaciji polobel.



V večini primerov je leva polobla močnejša na področju besedilnih sposobnosti, kot so
govorjenje, branje, pisanje.



V večini primerov je desna polobla močnejša na področju vizualno-prostorskih in
glasbenih sposobnosti in pri prepoznavanju obrazov.

mag. Aleksander Vališer
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Leva polobla v večini primerov nekoliko hitreje kot desna prepoznava verbalne
dražljaje (desna mora najprej preko mostu »povprašati« levo).



Desna hemisfera v večini primerov nekoliko hitreje rešuje prostorske naloge (npr.
določa položaj točke, obraz).«

95% ljudi je desničarjev. Pri 92-96% desničarjev je leva polobla specializirana za jezik
(ostalih

4-8% ljudi so, ali desno specializirani za jezik ali pa so jezikovna območja

porazdeljena med levo in desno hemisfero). Pri levičarjih je stvar nekoliko bolj kompleksna,
tudi rezultati študij manj sovpadajo. Nekateri znanstveniki so ugotovili, da je pri 70%
levičarjev za jezik specializirana leva hemisfera, pri 15% pa desna in pri 15% obe hemisferi
(ambidekstri). Drugi znanstveniki pa so ugotovili, da je leva hemisfera odgovorna za jezik le
pri 15% levičarjev, medtem ko naj bi bili pri 70% za jezik odgovorni obe polobli.
Leva možganska hemisfera predeluje podatke zaporedno, odgovorna je za branje, računanje,
pisanje, razumevanje, besedni spomin, sklepanje…
Desna možganska hemisfera predeluje podatke vzporedno, celostno. Specializirana je za
sintezo, zaznavanje in identifikacijo zvokov iz okolja, telesno podobo, sanje, dojemanje in
izražanje glasbe, ples, prostorsko predstavljanje, spomin za obliko in glasbo, barve, izražanje
čustev in domišljijo. (Zdovc, 2011)
»Ročnost, prednostna raba ene roke, je pri tretjem letu starosti že očitna. Ker je leva polovica
možganov, ki nadzorujejo desno stran telesa, ponavadi prevladujoča, pri večini ljudi
prevladuje raba desne roke. Pri ljudeh, katerih možgani so bolj simetrični, pa ponavadi
prevlada desna polobla, zato postanejo levičarji. Ročnost ni vedno izrazita; nekateri ljudje za
različna opravila uporabljajo prednostno eno ali drugo roko. Več levičarjev je med dečki kot
med deklicami.« (Papalia, Olds in Feldman, 2003, str. 214)

1. 2. 1. 2 Kognitivni (spoznavni) razvoj otroka
Otroci so po naravi radovedni, igrivi in vedoželjni. Z večanjem možnosti za raziskovanje
okolja in z lastno aktivnostjo pridobivajo nove informacije, spretnosti in znanja. Znano je, da
je učenje zelo širok pojem ter da se vse življenje učimo, vendar le v otroških letih dobesedno
srkamo podatke iz okolja. Mnoge stvari, ki jih odrasli spregledajo ali zanemarijo, otroci kot
pivnik vsrkajo vase, otroci doživljajo svet in dogodke na popolnoma drugačen način kot
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odrasli. Ko govorimo o učenju otrok, je pomembno da otroke učimo in poučujemo skozi
resnične izkušnje, aktivno in ne zgolj pasivno, kot je podajanje različnih pojmov, ki jih otrok
ne zna umestiti v stvarnost. Dober pedagoški proces je pripravljen na nivoju, ko otrok lahko
sam preizkusi različne stvari, ko lahko stvar resnično začuti, ovrednoti ter potem najde
odgovore na svoja vprašanja. (Kamenov, 1987)
»Piaget je zgodnje otroštvo poimenoval predoperativno obdobje. Značinost te druge
pomembne stopnje spoznavnega razvoja, ki traja približno od drugega do sedmega leta, je vse
večja raba simbolnega mišljenja oziroma sposobnost predstavljanja, ki se prvič pojavi na
koncu senzomotorne stopnje. Premike v simbolnem mišljenju spremlja čedalje boljše
razumevanje prostora, vzročnosti, identitete, kategoriziranja in števil. Del razumevanja tega se
pojavi že v obdobju dojenčka in malčka, del v zgodnjem otroštvu, v celoti pa se razvije šele v
srednjem otroštvu.« (Papalia, Olds in Feldman, 2003, str. 229) Po Piagetovem mnenju je raba
govora rezultat razvoja simbolnih funkcij, saj mora imeti splošne spoznavne zmožnosti prej,
kot lahko uporabi besede, ki reprezentirajo predmete, dogodke, odnose. Sposobnost rabe
simbolov posamezniku omogoča bolj fleksibilno mišljenje, razmišljanje o preteklih in
prihodnjih dogodkih in s tem preseganje relativno omejenih zaznavno-gibalnih izkušenj.
(Marjanovič Umek in drugi, 2004)
a) Egocentrizem, animizem in empatija
Predoperativno mišljenje ima, upoštevajoč Piagetovo teorijo, več omejitev, kot so:

 egocentrizem - v zgodnjem otroštvu pomeni, da otrok ni zmožen razlikovati svoje
perspektive (svoje dejavnosti, svojega zaznavanja, mišljenja, doživljanja) od
perspektiv drugih;


animizem - značilnost mišljenja v zgodnjem otroštvu, ko otrok značilnosti živega
pripisuje neživim stvarem in predmetom;



centrizem (ena od omejitev otrokovega mišljenja na predoperativni stopnji, ko otrok
usmeri svojo pozornost zgolj na en vidik problema oziroma situacije in zanemari vse
druge) in ireverzibilnost mišljenja (ena od omejitev otrokovega mišljenja na
predoperativni stopnji, ki mu onemogoča razumeti, da miselne operacije potekajo v
dve ali več smeri);



osredotočanje na stanje in ne na spremembo;

mag. Aleksander Vališer
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nezmožnost razlikovanja med zunanjostjo oziroma videzom in realnostjo.
(Marjanovič Umek in drugi, 2004)

»Egocentrizem lahko pomaga razložiti, zakaj majhni otroci težko ločijo resničnost od tistega,
kar se dogaja v njihovih glavah, in zakaj ne vedo prav jasno, kaj povzroča kakšno stvar.«
(Papalia, Olds in Feldman, 2003, str. 234)

b) Ohranjanje količine
Za mišljenje na predoperativni stopnji je značilno, da zmore otrok hkrati razmišljati le o enem
vidiku problema, saj centriranje, kot ena omejitev otrokovega mišljenja, ko otrok usmeri svojo
pozornost zgolj na en vidik problema ali situacije in zanemari druge, omejuje otrokovo
mišljenje tako pri razmišljanju o fizičnih in socialnih odnosih.
Klasičen primer v tem obdobju je nezmožnost konverzacije, kar pomeni razumevanje, da dva
predmeta ostaneta enaka (npr. v količini, dolžini, teži) ne glede na zunanjo spremembo (npr.
spremembo oblike), če ni ničesar dodanega oziroma odvzetega. Piaget je ugotovil, da otroci
tega načela ne dojamejo popolnoma vse do stopnje konkretnih operacij in da različne vrste
konverzacije razvijejo pri različnih starostih. (Papalia, Olds in Feldman, 2003, str. 234)
»V razvoju sposobnosti ohranjanja so določena zaporedja in časovni zamiki, npr. sposobnost
ohranjanja količine tekočine se razvije pred sposobnostjo ohranjanja teže, ta pred
sposobnostjo ohranjanja prostornine, vendar sta npr. sposobnost ohranjanja števila in količine
tekočine potrebna, ne pa tudi zadostna pogoja za razvoj sposobnosti ohranjanja teže.«
(Marjanovič Umek in drugi, 2004, str. 297)
c) Razvoj pojmov
Z razvojem se spreminjata kakovost pojmov in način, kako otroci oblikujejo posamezne
pojme, odnose med njimi in jih povezujejo v spoznavne strukture. Pojmi lahko vključujejo
predmete, dogodke, dejavnosti in ostale dimenzije posameznikove izkušnje. Razvoj pojmov je
v veliki meri odvisen od razvoja miselnih in govornih struktur oziroma od načina otrokove
reprezentacije.
č) Pojem števila

Stran 18

mag. Aleksander Vališer

Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo

Otroci na predoperativni stopnji mišljenja ne razumejo, da se število ne spremeni, če predmete
znotraj skupine razdelimo drugače. Najbolj osnovni koncept ordinalnosti (načela, pri katerem
konkretno število pomeni zaporedje prvine v nizu) je razumevanje pojmov več in manj. V
obdobju zgodnjega otroštva se otroci postopoma učijo reševati problem. Manj uspešni so pri
reševanju problemov, ki vključujejo večja števila (od 5 dalje), in v primeru, ko so razlike med
števili majhne. Otroci, stari od tri do pet let, naredijo pomemben prehod k razumevanju
velikosti števila. (Marjanovič Umek in drugi, 2004)
Do tretjega ali četrtega leta otroci že poznajo besede za primerjavo količin. Vidijo, da je eno
drevo večje od drugega ali da gre v eno skodelico več čaja kot v drugo. Če imajo v roki piškot
in potem dobijo še enega, imajo več piškotov kot prej, in če dajo enega prijatelju, jih imajo
manj. Tako količinsko znanje se zdi univerzalno, čeprav se razvije različno hitro, odvisno od
tega, kako pomembno je štetje v določeni družini in kulturi.
Do petega leta zna večina otrok šteti do dvajset ali več in pozna relativne velikosti števil od
ena do deset. Nekateri obvladajo enostavno seštevanje in odštevanje (Siegler, 1998). Otroci
intuitivno izdelajo strategije za seštevanje s preštevanje prstov ali uporabo predmetov.
Nekje v zgodnjem otroštvu otroci spoznajo pet principov štetja (Papalia, Olds in Feldman,
2003, str. 233):


Načelo ena na ena – otrok pove samo eno številko za vsak predmet, ki ga štejemo
(»Ena...dve...tri...«).



Načelo ustaljenega vrstnega reda – otrok pove imena številk v ustaljenem vrstnem
redu (»Ena, dve, tri...« ne pa »Tri, ena, dve...«).



Načelo irelevantnosti vrstnega reda – otrok lahko začne šteti pri kateremkoli
predmetu, tako da bo končni seštevek enak.



Načelo kardinalnosti - zadnja uporabljena številka je končno število predmetov, ki jih
štejemo. (Če imamo pet predmetov, bo zadnje ime številke »5«.)



Načelo abstrahiranja - ko so usvojena predhodna načela, so uporabna pri kateremkoli
predmetu. (Sedem gumbov je po številu enako sedmim pticam.)

Še vedno ni jasno, ali morajo otroci razumeti ta načela, preden se naučijo šteti, ali pa jih
usvojijo s štetjem v konkretnih situacijah.
d) Pojem prostora in časa

mag. Aleksander Vališer
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Ob prehodu z zaznavno-gibalne na predoperativno stopnjo mišljenja otroci uporabljajo
zunanje predmete oziroma prostorska znamenja kot pomembne referenčne točke za
orientacijo v prostoru. Petletni otrok se npr. pogosto znajde tudi med več zunanjimi
prostorskimi znamenji. Otrok v tem obdobju lahko uporablja tudi preproste načrte in
zemljevide, ki mu pomagajo pri sestavljanju določenega modela. (Marjanovič Umek in drugi,
2004)
e) Razvoj jezika
Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj govora,
vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim
jezikom in (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti – lastne in
tuje kulture. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti
sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami: s
fonološko, morfološko, skladenjsko – pomensko (in pragmatično), razvoj jezika pa je naravno
vpleten v vsa področja dejavnosti. Govor se v obdobju zgodnjega otroštva, to je od treh do
šestih let, razvija zelo hitro v medsebojni povezavi z drugimi psihičnimi funkcijami kot so
čustva, socialne interakcije (tako verbalne kot neverbalne), mišljenje, metakognicija. Ker se v
predšolskem obdobju pri otrocih govor šele razvija in je odvisen od različnih fizioloških in
psiholoških dejavnikov, se tudi razumevanje med otroki zelo razlikuje. (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2009, povzeto po Kogovšek, 2011)
Preden otrok zna otrok izraziti svoje misli, preide mnogo razvojnih faz, v katerih se nauči
usklajevati gibanje različnih mišičnih skupin in govornih organov, kar da končno artikuliran
govor.
Za pravilen govorni razvoj je nujno naslednje:


pravilno razvite psihične funkcije, kot so: pozornost, zaznavanje, predstavljanje,
mišljenje, občutenje, fantazija, pomnjenje, posebno pa dobro razvit slušni spomin;



zdrav živčni sistem, posebno še sestav govornih središč v možganski skorji in živčnih
zvez med njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril;



razvita čutila – posebno sluh, ki je najvažnejši za sprejemanje in razlikovanje različnih
glasov, zlogov, besed in stavkov, ki jih uporabljamo v človeški govorici;



zdrava govorila;



pravilen in zgleden govor otrokovega okolja.
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Besedni zaklad se širi sprva bolj počasi, od dveh do sedmih let pa se naraščanje besednega
zaklada hitro stopnjuje. (Lipnik in Matič, 1993, povzeto po Kogovšek, 2011) V obdobju do 7.
leta starosti je značilno, da se stavek izpopolnjuje. Otrok začne uporabljati čase, vedno bolj
obvladuje sklanjatev in spregatev. Postopoma razumeva, da ime ne pripada samo enemu
predmetu, ampak skupini ali vrsti predmetov. Začenja posploševati predmete, ki imajo skupne
značilnosti. Otroci v tem obdobju velikokrat govorijo sami s seboj ali z igračami, predmeti,
kar imenujemo glasno mišljenje, ki postopoma doseže stopnjo notranjega govora. Govorni
tempo je počasnejši od govornega tempa odraslega. Za to obdobje je značilno tudi prepletanje
resničnosti in domišljije, ko si otrok izmišljuje zgodbice, rad posluša pravljice. Ob tem pa
otrok tvori ogromno vprašalnih stavkov, kar nakazuje na to, da se razvija njegovo logično
mišljenje. Prav tako poleg aktivnega besednega zaklada razvija tudi pasivnega – besede, ki jih
razume delno in ne uporablja. Večata se tudi kakovost in število jezikovnih oblik vseh
besednih vrst. Izgovorjava postane mehanizirana in kasneje deluje samodejno. (Žnidarič,
1993, povzeto po Kogovšek, 2011)
Postopoma situacijski govor prehaja v kontekstnega, saj začenja otrok že upoštevati
razumljivost, dostopnost govora tistim, ki jim je ta govor namenjen. Povedano je pripravljen
dopolniti, če pride do nejasnosti. Vstop v šolo in pouk omogočata odločilen prehod k novi
govorni kakovosti.
Ob koncu predšolskega obdobja otroci pravilno slišijo vse glasove maternega jezika, ne
mešajo jih med sabo in obvladajo tudi njihovo izgovorjavo. Materni jezik ali materinščina je
jezik, ki se ga v zgodnjem otroštvu običajno naučimo kot prvega in se v njem najlažje
izražamo, zato ga imenujemo tudi prvi jezik. To pa še ni dovolj za opismenjevanje, saj otrok
še nima jasne predstave o glasovni sestavi besede. (Furlan, 1995)
Razumljivo je, da nastajajo med otroki precejšnje razlike zaradi stopnje njihove
inteligentnosti, vplivov okolja, v katerem živijo, raznih težjih bolezni, slabše duševne ali
slušne sposobnosti in tudi slabovidnosti ali slepote; zato predstavljajo vse navedbe o razvoju
govora nekakšno povprečje, razvoj brez odmikov.

mag. Aleksander Vališer
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f) Razvoj spomina
»Podatki raziskav (npr. Dempster, 1981; Siegler, 1991) kažejo, da se otroci v srednjem in
poznem otroštvu v primerjavi z otroki v zgodnjem otroštvu spominjajo več in bolje, slednji pa
več in bolje kot malčki. Razlogi za to so različni, npr:


Večja spominska kapaciteta in hitrost v predelavi informacij.



Bolj izdelane spominske strategije, otroci jih rabijo več in pogosteje, njihova uporaba
je bolj učinkovita in fleksibilna.



Razvoj metakognicije – starejši otroci bolje razumejo, kako spomin deluje, in lahko to
vedenje uporabijo za izbor spominskih strategij, bolj smiselno uporabo virov in
podobno.



Več vsebinskega znanja, bolj jasno vedenje o vrstah vsebin, ki si jih morajo
zapomniti.« (Marjanovič Umek in drugi, 2004, str. 307)

Otroci v zgodnjem otroštvu uporabljajo posamezne spomniske strategije, ki pa se jih
praviloma ne zavedajo oziroma si jih ne znajo sami izmisliti. Tudi obseg njihovega
kratkoročnega spomina jim otežuje, da bi lahko vzporedno razmišljali o informacijah, ki naj
bi si jih zapomnili, in o spominskih strategijah. Relativno pogosta spominska strategija tudi v
tem razvojnem obdobju je ponavljanje podatkov, ki si jih mora posameznik zapomniti.
Bolj verjetno je, da se otroci spominjajo nenavadnih dejavnosti, pri katerih so aktivno
sodelovali. (Papalia, Olds in Feldman, 2003, str. 250)
Spominske strategije se z leti ne razvijajo le glede pogostnosti njihove rabe, temveč tudi glede
na sestavljenost, in to tudi znotraj posameznih vrst strategij.
»Otroci se v zgodnjem otroštvu zavedajo svojega spomina. Tako se npr. obnašajo drugače, če
dobijo nalogo, naj si nekaj pogledajo, kot če si morajo to isto zapomniti.« (Baker-Ward,
Ornstein in Holden, 1984, povzeto po Marjanovič Umek in drugi 2004, str. 309)
Predšolski otroci, tako kot vse starostne skupine, so bolj uspešni pri prepoznavanju kot pri
priklicu, vendar se s starostjo obe sposobnosti izboljšujeta. Čim bolj je otrokom predmet
poznan, tem lažje ga prikličejo v spomin. Priklic je odvisen tako od motivacije kot od načina,
kako se otrok loti naloge (Papalia, Olds in Feldman, 2003, str. 244).
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g) Teorija uma
»Teorija uma, ki se opazno razvija med tretjim in petim letom, vključuje zavedanje o lastnih
duševnih procesih, socialni kogniciji, razumevanju, da so prepričanja ljudi lahko zmotna,
sposobnost zavajanja, ločevanje navideznega od resničnega in domišljije od resničnega sveta.
Dedni vplivi in vplivi okolja pogojujejo individualne razlike v razvoju teorije uma.« (Papalia,
Olds in Feldman, 2003, str. 249)
»Otroci, stari od 3,6 do 6 let, zmorejo razumeti mentalna stanja kot interpretacije – mentalne
entitete torej niso stvari, ki bi obstajale v naših glavah, ampak so reprezentacije, ki jih ustvarja
um.« (Astington in Gopkin, 1991, povzeto po Marjanovič Umek in drugi 2004, str. 306)

1. 2. 1. 3 Emocionalni razvoj otroka
Čustva imajo pomembno vlogo v komunikaciji, saj jih izražamo tudi na povsem neverbalni
ravni z različnimi gestami, pogledi... Otrokova čustva se razlikujejo od čustev odraslih.
Največkrat so enostavna in jih otrok izraža brez zavor. V zgodnjem otroštvu se nadaljuje
razvoj prepoznavanja in razumevanja tako temeljnih kot tudi sestavljenih čustev, otroci pa
tudi vse bolje razumejo, da lahko posameznik doživlja več različnih čustev hkrati. Glavni
razvojni napredek v tem obdobju se kaže na čustvenem doživljanju in izražanju, ki postajata
vse bolj uravnotežena in socialno sprejemljiva.
V razvoju čustev se sprva pojavi zgolj vznemirjenost (lahko negativna), kasneje zadovoljstvo
- iz teh dveh osnovnih reakcij pa se postopno razvijajo ostala čustva. Čim starejši kot je otrok,
tem več različnih čustev opažamo. Otrok se boji (strah je čustvo, ki ga sproži ogroženost ali
grožnja ogroženosti), jezi (jeza je čustvo, ki izvira iz frustracije, ko otrok ugotovi, da prihaja
do razhajanja med tem, kar naj bi se po njegovem moralo zgoditi, in tem, kar se dejansko
dogaja), je ljubosumen (to je sestavljeno socialno čustvo, ki se pojavi kot odziv na izgubo ali
grožnjo izgube naklonjenosti), veseli se, sovraži in ljubi. Pridobivanje določene stopnje
nadzora nad čustvenim doživljanjem v socialnih situacijah predstavlja eno izmed glavnih
razvojnih nalog otroka v zgodnjem otroštvu .

mag. Aleksander Vališer
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S čustvenim odzivanjem je povezan tudi temperament otroka, ki ga včasih opredelimo kot
posamezniku lasten in biološko pogojen način pristopanja k ljudem in situacijam ter
reagiranja nanje – je način vedenja. Otrok najverjetneje ne reagira v vseh situacijah enako,
temperament pa ne vpliva samo na način, kako otroci pristopajo k zunanjemu svetu in
reagirajo nanj, temveč tudi na način, kako uravnavajo lastno miselno, čustveno in vedenjsko
delovanje. Ima čustveno osnovo, vendar je v primerjavi s čustvi dosleden in trajen.
(Kamenov, 1987)
1. 2. 1. 4 Socialni razvoj otroka
Otroci od obdobja malčka dalje vedno več časa preživijo z drugimi otroki in manj z odraslimi,
spreminja pa se tudi kakovost odnosov med vrstniki. V zgodnjem otroštvu razvijejo nove
oblike socialnih interakcij in socialnih kompetentnosti, in sicer gre predvsem za razvoj
sposobnosti komuniciranja, empatije in skupnega reševanja problemov.
Otroci do približno tretjega leta starosti prijateljstvo vidijo kot nekaj trenutnega, kar je
povezano s potekajočimi dejavnostmi ali tistimi, ki še sledijo, so precej egocentrični in
predvidevajo, da vsi čutijo tako kot oni. Okoli tretjega leta vzplamti otrokova domišljija,
učenje poteka skozi domišljijsko igro, v tem obdobju pa si otroci lahko ustvarijo tudi
domišljijske prijatelje, začnemo opažati občutek za šalo ter sočustvovanje z drugimi. V tem
obdobju postajajo življenjske izkušnje z vrstniki vse pomembnejše, pojavi se posnemanje in
identifikacija s starši, vrstniki ... (Kamenov, 1987)
Otrokova samostojnost se razvija skozi željo, da zadovolji svojo potrebo neodvisno od
pomoči ostalih oseb. Razumemo jo tudi kot znak otrokove zrelosti. Odvisna je od okolja in
kulture, v kateri otrok živi, od staršev ter tudi od otrokovega karakterja. Otroci se zelo
razlikujejo po stopnji samostojnosti, nekateri izražajo močno željo po samostojnosti - Sam
bom!, se trudijo in so nenehno na preži za novimi aktivnostmi, spet drugi so veliko bolj
pasivni, ne želijo sodelovati in ostajajo v ozadju. Pri otroku, ki se normalno razvija, se težnja
po samostojnosti pojavi relativno zgodaj, toda jo lahko zatremo, če otroka nenehno
opozarjamo, kaj dela narobe.
Kot del razvijanja samostojnosti se pojavi tudi otroška trma, ki je povsem naravna in pogojena
z otrokovim razvojem, je pravzaprav eden prvih znakov, da se je otrok pričel zavedati sebe in
svojih želja.
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Nosilec vseh socialnih dogajanj je komunikcija, saj omogoča posamezniku lastno izražanje in
uporabo izkušenj drugih. (Šimičič, 1996) Na uspešno vključenost, tudi socialno-emocionalno,
vpliva več dejavnikov, ki so v tesni povezavi s kvaliteto in načinom komuniciranja na vseh
ravneh:


interakcije med otroki v skupini,



odnosi med otroki in vzgojiteljico,



odnosi med vzgojiteljico in starši otrok,



odnosi med otroki ene skupine z otroki drugih skupin v vrtcu ali enoti,



medsebojni odnosi vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v skupini, v vrtcu ali enoti,



odnosi med pedagoškim in nepedagoškim osebjem vrtca ali enote in



odnosi med vodstvom in vzgojiteljicami ter starši.

1. 2. 1. 5 Moralni razvoj otroka
Okrog drugega leta starosti se otroci pričnejo zavedati sebe, opažajo, da imajo odrasli
postavljena pravila, kaj se lahko počne in česa ne, pojavijo se tudi prvi prepiri na relaciji otrok
– starši, saj otrok odgovarja s svojega stališča.
Otrokova čustva se razlikujejo od čustev odraslih. Največkrat so enostavna in jih otrok izraža
brez zavor. Postopoma se otroci učijo razlikovati dobro in slabo, kaj smejo in česa ne oziroma
kaj je sprejemljivo in kaj ne. Zavedati se moramo, da je razvoj moralnosti in moralnih norm
odvisen predvsem od okolja, v katerem otrok živi, ter od navad in načina življenja njegovih
staršev. Otrok se različnih pravil in vedenja uči skozi različne dogodke, srka iz izkušenj,
posnema odrasle, uči se skozi igro in pravila igre ... Osnovna pot razvoja otrokove moralnosti
je proces socializacije v najširšem smislu. (Kamenov, 1987)
Moralni razvoj je dolgotrajen proces, ki traja celotno otroštvo in se nadaljuje med puberteto,
spremlja pa ga različno dojemanje slabega (sprva je slabo le, kar vidijo, nato se pojavi črnobelo dojemanje, kasneje je slabo tisto, zaradi česar si kaznovan ... šele z leti se dokončno
izoblikuje t.i. vest). (Kamenov, 1987)

mag. Aleksander Vališer
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1. 3 MEJNIKI V OTROKOVEM RAZVOJU
Ob razvojnih zakonitostih predšolskega otroka se izpostavijo naslednja vprašanja:


Kaj lahko pričakujemo v otrokovem razvoju na vsaki naslednji fazi.



Katere so poti, po katerih so razvojna področja prepletajo in medsebojno podpirajo.



Razvojna pot in zaporedje v razvoju, ki mu sledi vsak otrok, sta do neke mere enaka
za vse, vendar pomembno različna tudi med otroki enake starosti. (Marjanovič Umek,
1991)

Nekatere skupne zakonitosti o otrokovem razvoju, ki so zapisane v Kurikulumu (1999, str.
11):


otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje, ki so opredeljene tako s
kvantitativnimi kot kvalitativnimi spremembami (npr. intuitivna stopnja mišljenja
sledi zaznavno-gibalni fazi v razvoju mišljenja; stopnja razumevanja medosebnih
odnosov sledi stopnji razumevanja samega sebe …);



vsi psihični procesi (čustva, govor, mišljenje, socialna kognicija …) se razvijajo v
vseh razvojnih obdobjih;



posamezna področja razvoja so med seboj prepletena, saj gre za vzporednost in
povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami (npr. otrok zaznava, doživlja in
spoznava sebe, svet okoli sebe, različne odnose s čustvenega, intuitivnega, socialnega,
spoznavnega vidika);



v otrokovem razvoju so obdobja, ki so najbolj primerna (t.i. kritična obdobja), da se
otrok nekaj nauči, pridobi določeno spretnost na najbolj učinkovit način;



individualne razlike v razvoju so med otroki velike, in sicer zlasti v prvih letih
njihovega življenja, vendar ta rizičnost otrok ostaja znotraj razvojnih norm;



gre za stalno povezavo med otrokovim razvojem (v ožjem pomenu besede), učenjem
in poučevanjem, ki se kaže zlasti v razmerju med otrokovim aktualnim in
potencialnim razvojem.
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Ivić (2002) poudarja, da je zelo pomembno vedeti, da »norma« ne pomeni nekaj, kar bi moral
v določeni starosti doseči vsak otrok. Norma je le statistično povprečje, pri katerem se
pojavljajo največji mejniki v razvoju.
To pomeni, da obstajajo povsem normalna odstopanja od teh statističnih povprečij. Tako
poznamo naslednje oblike normalnih odstopanj od norm, ki so zbrane v preglednici 2:


normalne razlike med otroki v razvoju vsake funkcije (na primer v razvoju motorike),



normalne razlike med otroki v področjih razvoja (pri nekaterih otrocih se na primer
hitreje razvije motorika, pri drugih morda govor),



obstajajo razlike med dečki in deklicami,



obstajajo normalne razlike med otroki, ki odraščajo v različnih socialno kulturnih
okoljih (na primer na vasi ali v mestu).

Prikazanih mejnikov vsekakor ne smemo uporabljati za ugotavljanje normalnosti razvoja
posameznih otrok, saj za to obstajajo drugačni postopku, ki jih lahko opravljajo le
strokovnjaki. Na mejnike gledamo zgolj kot orientacijsko osnovo za organiziranje dejavnosti
za otroke – bodisi skupine otrok določene starosti, bodisi posameznih otrok, lahko nam pa
pomagajo pri reševanju naslednjih praktičnih problemov:


Česa otrok v določeni starosti še ne zmore, kaj je zanj pretežko in presega njegove
zmožnosti.



Kaj lahko storimo pri določeni starosti, kakšne dejavnosti in dosežke lahko ob
ustreznih pogojih pričakujemo.



Kako organizirati okolje za otroke določeni starosti (na primer kdaj je otrokom
smiselno ponuditi tricikel, veliko žogo itn.).

Ivić (2002) pa na mejnike gleda še z dveh vidikov, vertikalnega in horizontalnega:
»Vertikalni« - spremljanje po posameznih straneh, ki označujejo različne starosti otrok.
Takšen pristop omogoča vpogled v to, kaj lahko otrok ali skupina otrok doseže na različnih
področjih (motorika, intelektualne sposobnosti itd.) in omogoča prvi vtis o celovitem razvoju
posameznega otroka (torej na katerih področjih se razvija nekoliko hitreje in na katerih morda
počasneje).

mag. Aleksander Vališer
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»Horizontalni« - spremljanje po posameznih področjih razvoja; kaj je otrok do določene
starosti že obvladal, kje se trenutno nahaja in kaj ga čaka v naslednjem razvojnem obdobju.
Takšen način nam omogoča opazovati, kako otrok prehaja posamezne stopnice v razvoju in
kaj pričakovati v naslednji starosti, da bi lažje pripravili spodbudne pogoje za tisto, kar se
nahaja na otroških urnikih.

Preglednica 2: Pregled mejnikov otrokovega razvoja med 4. in 6. letom (Ivić, 2002)
Legenda: Številke v oklepajih označujejo starost, pri kateri se pojavi posamezna vrsta vedenja. S črno pisavo so
označene norme vedenja, z modro prevladujoč način učenja v posameznem starostnem obdobju, z rdečo pa
možni pojavi zaostajanja ali motenj v razvoju.

Razvoj fine motorike (koordinacija oko-gibi)

Razvoj grobe motorike
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(4)
Koraka v ritmu glasbe.
Hodi po ravni črti, z eno
nogo pred drugo, z
razširjenimi nogami.
Vozi tricikel.
Sestopa po stopnicah, nogo
pred nogo.
Skoči z druge stopnice.
V teku brcne žogo.
Preskoči oviro, visoko 20
cm.

(3-4)
Poskuša narisati človeka
(glava in udi – glavonožec).
(4)
Zgradi stolp iz desetih kock.
Oponaša risanje diagonalne
črte.
Preriše kvadrat.
Preriše nekaj tiskanih črk.
Prepogne papir po
diagonali.
(4-5)
Sam si umiva roke in obraz.



(4-5)
V teku menja smer.




(5)
Poskakuje na eni nogi.
Stoji na prstih.






















(4-5)
Riše človeka (shematsko, v
smislu geometrijskih
oblik).
Reže s škarjami po
ukrivljeni črti.
(5)
Razlikuje težko – lahko.
Barva risbe.
Prerisuje trikotnik.
Riše hiško, drevo, človeško
figuro (tri do šest
podrobnosti). Risba je
prepoznavna.
(5-6)
Z obema rokama ujame
majhno žogo.
Z eno roko naredi kroglico
iz papirja.











(6)
Stoji na eni nogi brez
opore 40 sekund.
Vozi kolo.
Sonožno preskakuje
kolebnico.
Skoči z višine 40 cm.
Visi v vesi 10 sekund z
droga, drži se z obema
rokama.
Lovi žogo z eno roko.
V skoku ujame žogo.
Igra badminton.
Sam se oblači.
Zaveže vezalke s pentljo.
(6)
Z žogo zadane cilj.
S kleščami izvleče žebelj
in ga zabije s kladivom.
Navija nit na tulec.
S palcem se lahko dotakne
vseh prstov.
Reže in lepi preproste like
iz papirja za kolaž.
Dela pahljačo iz papirja.
Prepisuje vse tiskane črke.
Prerisuje romb.
Uporablja šilček.
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Razvoj sposobnosti zaznavanja











Razvoj intelektualnih sposobnosti







(5)
Prepozna izvor bolečine.



(5-6)
Vid je popolnoma razvit;
pozna znake na semaforju.





(5)
Voljno usmerjanje vidne in
slušne pozornosti je slabo.



(5)
Sestavi sliko iz štirih delov.
Orientira se v času (dannoč, jutro-poldne-večer,
prej-zdaj-pozneje).
Reši nalogo tipa »Kdo ima
več?«
Prešteva do deset in
odšteva zahtevano število
(do deset).
Prepoznava in riše številke
do pet.
Ponovi poved iz osmih
besed ali zaporedje petih
števil.
Opazi podobnost kakršne
koli narave (barve, oblike,
velikosti, svetlosti).

(5-6)
Ve, katera roka je leva in katera
desna.
Izvrši tri naloge, ki mu jih
zastavimo hkrati.
(6)
Število elementov v skupini
ustrezno označi s številom.
Na ustno navodilo lahko
razvršča logične naloge po
štirih lastnostih (barva, oblika,
velikost, debelina).
Prešteje 13 kock.
Naredi stopnice iz 10 kock, tudi
potem ko mu odstranimo
model.
Navaja razlike, npr. »Po čem se
razlikujejo ptica in pes, les in
steklo …«
Začetki logičnih operacij
(klasifikacija, seriacija,
korespondenca in
konzervacija).














Govorni razvoj

(3-4)
Razlikuje in prepoznava
zvoke in glasove.
(4)
Razvršča žetone po barvi in
velikosti (štiri barve ali
velikosti)
Ustrezno razvršča osem
različnih oblik.
Opazi manjkajoče
podrobnosti na sliki.
Razume odnos med delom
in celoto.
Sestavi sestavljanko iz
dvanajstih delov.
Prepoznava predmete po
otipu brez gledanja
(predmete v vrečki).
(4)
Ponovi štiri številke ali
poved iz šestih besed.
Zgradi most iz treh kock po
vnaprej danem modelu.
Sestavi sliko iz dveh delov.
Nadaljuje nedokončano
zaporedje (določeno
zaporedje barv, velikosti ali
oblik).








(4-5)
Iz skupine desetih odšteje
štiri predmete.
Potem, ko mu pokažemo,
razvršča logične naloge po
treh lastnostih, npr. »Daj mi
veliki rdeči krog.«
Ne zmore slediti
pedagoškim zahtevam v
vrtcu.

(3-4)
Ubesedi dogajanje, ki sledi
v znanih zgodbah.
Opisuje dejanja na sliki.
Ima dolge samogovore.
Popolne povedi, razumljiv
govor.
Nenehno zastavlja
vprašanja.
Samodejno šteje do štiri.
Uporablja 1200 do 1500
besed.
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(5)
Uporablja 1800 do 2200
besed.
Pripoveduje kratke zgodbe.
Razume predloga za-pred.
Sam pripoveduje zgodbo
ob risbah.
Prepoznava nekaj črk
abecede.
Odgovarja na preprosta
vprašanja: »Kaj je to in iz
česa je narejeno?«
Postavlja vprašanja: Kdaj?
Zakaj? Kako?
Govor brez upoštevanja
slovničnih pravil.











(7)
Ostrina vida je skoraj
enaka kot pri odraslih.
Širina vidnega polja je
skoraj enaka kot pri
odraslih (sposobnost
perifernega gledanja).
Razvita je sposobnost
aktivnega zaznavnega
preiskovanja in analize
(analiza razlik med
podobnimi slikami, iskanje
preproste slike v zahtevni).

(6)
Govori pravilno in jasno.
Izgovarja vse glasove
(morda še izpušča R).
Po poslušanju ponovi
kratko zgodbo.
Piše in bere lastno ime.
Sprašuje po pomenu besed.
Razume predlog »na
sredi«.
Uporablja 2500-3000
besed.
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Socialno čustveni razvoj











(3-4)
Vzpostavljen nadzor
izločanja (potrebuje pomoč
pri toaleti).
Prva zaljubljanja.
(4)
Kooperativna igra z
vrstniki.
Začenja sprejemati
preprosta pravila igre.
Samoiniciativno pozdravlja
odrasle.
Samostojno se pripravi za
spanje.
Začne se čustveno
navezovanje.
Pojav čustev: sramu, zavisti,
upanja, ponosa; prvi estetski
občutki.
Nevrotski izpadi: sesanje
prsta, vlečenje las, drgnjenje
delov telesa.
Enureza.
Nizek nivo frustracijske
tolerance.













(4-5)
Zanimanje za spolne
organe, možno
samozadovoljevanje.
Popolnoma obvladuje
toaleto.
Strahovi pred temo,
domišljijskimi bitji.
(5)
Sam si pogrne mizo.
Organizira igre z vrstniki,
raje ima igro z istim
spolom.
Vključuje se v pogovor z
odraslimi.
Zmore odložiti
zadovoljevanje potrebe.
(5)
Enkopreza.
Anoreksija, bulimija.

(6)
 Uporablja popoln pribor za
hranjenje, sam si pripravi
sendvič.
 Čisti svoje čevlje.
 Gre sam ven, v soseščino.
 Lahko mu zaupamo
manjšo vsoto denarja.
 Ima najljubšega prijatelja.
 Kaže zaščitniško vedenje
do mlajših otrok.
 Spoštuje pravila iger z
vrstniki.
 Prepoznava lastne občutke
ljubezni in sreče, jeze,
razočaranja.
 Situacijo lahko opazuje
tudi z vidika druge osebe.
 Realistični strahovi in
strahovi pred nadnaravnimi
bitji.
 Sposobnost za sodelovanje
in skupinske dejavnosti.

Pred vstopom v šolo mora torej otrok praviloma dosegati neke kriterije – norme.

1. 4 ODSTOPANJA V RAZVOJU OTROK
Otrokovo obdobje od rojstva do vstopa v šolo je psihološko-pedagoško opredeljeno in
poimenovano kot zgodnje otroštvo. V tem obdobju, zlasti v prvih treh letih, poteka otrokov
celostni razvoj najhitreje. Zgodnje otroštvo je obdobje intenzivnih količinskih in kakovostnih
sprememb, zaradi katerih obstajajo med enako starimi otroki razlike v telesnem in duševnem
razvoju. Pri nekaterih otrocih so te razlike opazne v obsegu, ki pomeni odstopanje v razvoju.
Prav odstopanja od pričakovanih razvojnih mejnikov na določenih področjih kažejo na
razvojne težave in motnje ali na morebitna močna področja oziroma nadarjenost.
1. 4. 1 RAZVOJNE TEŽAVE IN MOTNJE
Zgodnje otroštvo s svojo razvojno dinamiko je pomembno za celostni razvoj vsakega otroka.
Primanjkljaji na raznih razvojnih področjih vplivajo na čustveni, socialni in intelektualni
razvoj posameznika. Otroci, ki se rodijo s primanjkljaji ali pri katerih strokovnjaki
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predvidevajo, da bo prišlo do trajnega razvojnega zaostanka, potrebujejo dodatno pozornost,
skrb in pomoč. (Vajagič, 2010)
Zgodnje odkrivanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj je ena ključnih nalog pri obravnavi
teh otrok. Čim prej bomo ugotovili, da ima otrok posebne potrebe, prej mu bomo prilagodili
delo in pogoje ter okolje, tudi če ne bomo takoj začeli postopka usmerjanja. V sistemu
usmerjanja otroke usmerjamo zato, da ugotovimo, kaj potrebujejo, kako jim pomagati in
prilagoditi delo in kako organizirati okolje, da bi se čim uspešneje razvijali. Zato se pričakuje,
da se bo odpor proti prepoznavanju posebnih potreb otroka v smislu usmerjanja umaknil
prepričanju, da je usmerjanje koristno za otroka. (Opara, 2005)
Ker v zgodnjem otroštvu bolj kot v drugih življenjskih obdobjih gledamo na težave,
primanjkljaje in motnje z razvojnega vidika, nam je lahko v oporo ali kot okvir klasifikacija
po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki pa se ga pri zgodnji obravnavi ne
moremo togo držati. Motnje in težave pogosto še niso izražene v vsem svojem obsegu,
nakazujejo pa se že nekateri elementi, ki opozarjajo na ogroženost otrokovega razvoja. Zato v
obdobju dojenčka, malčka in v zgodnjem otroštvu govorimo o razvojnih motnjah.
Rizični dejavniki lahko izvirajo iz otroka samega, kamor sodijo njegovo zdravje, energetska
opremljenost, stanje čutil, ali pa iz njegovega ožjega in širšega okolja, to so revščina,
prisotnost škodljivih snovi, neobčutljivost družine na potrebe otroka …
Vsi otroci, omenjeni v skupinah z razvojnimi motnjami, imajo slabše zmožnosti
funkcioniranja na posameznih ali več področjih.
Izraz »posebne potrebe« predvideva, da imajo otroci s primanjkljaji in razvojnimi motnjami
drugačne, a vendar enake potrebe kot drugi otroci. Vsak otrok namreč potrebuje:


varno okolje



zdravo prehrano



ljubezen in pozornost



odobravanje in pohvalo



priložnost za učenje in uspeh



družbo sovrstnikov



možnost gibanja v okolju in skupnosti



občutek, da ga drugi sprejemajo in cenijo
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možnost izbire in odločanja

»Potrebe otrok s posebnimi potrebami so primarno enake kot potrebe drugih otrok – čeprav
potrebujejo drugačne načine, kako tem potrebam zadostiti. Načini za zadovoljitev njihovih
potreb zahtevajo prilagoditev okolja, pripomočkov in pristopov. Drugače povedano,
potrebujejo drugačno o-skrb-o.« (Griffin, 2008, str. 67)
Naloga odraslih je, da poiščejo načine, s katerimi otrokom pomagajo razumevati in osmisliti
svet okoli sebe (Mathieson 2007, str. 1).
Razvojne težave in motnje se lahko javljajo globalno ali z izrazitejšim pojavljanjem na
specifičnem področju z različnimi stopnjami intenzivnosti.
1. 4. 1.1 Težave in motnje v telesnem in gibalnem razvoju
O težavi ali motnji v motoričnem razvoju, razen vidnih telesnih primanjkljajev, govorimo
takrat, ko opazimo, da z otrokovim gibanjem nekaj ni v redu (Kremžar, 1978). Motnje se
izrazijo pri razvoju osnovnih oblik gibanja, kot so plazenje, hoja, tek, skoki, plezanje.
Opazimo odstopanja v kakovosti gibanja in psihomotoričnih sposobnostih, kot so gibljivost,
ravnotežje, koordinacija, hitrost, preciznost, moč. Motnje in težave na področju fine motorike
se v vsakdanjem življenju odražajo pri manipuliranju s predmeti, kakor tudi pri
grafomotoričnih spretnostih, ki so predpogoj za poznejše opismenjevanje. Motorična motnja
pri otroku pogosto ni izoliran pojav, ampak se pojavlja skupaj z motnjami v govornem,
duševnem in osebnostnem razvoju.
Otroke z izrazitejšimi gibalnimi težavami, vendar brez zaostanka v telesnem ali duševnem
razvoju, so v preteklosti označevali zelo različno, pogosto s precej grobimi izrazi kot sta
»neroden« ali »čuden«. Danes se nagibamo k bolj tenkočutnim izrazom kot so dispraksija,
gibalne težave, težave pri gibalnem učenju ali s strokovnim izrazom, ki ga je predlagalo
Ameriško psihiatrično združenje (APA, 1987), »razvojna motnja koordinacije«. Ne glede na
to, s katerimi izrazi jih opišemo, pa ti otroci ne tvorijo homogene skupine. Razlikujejo se tako
po vrsti gibalnih težav kot po vzorcu splošnega razvoja. (Henderson in Sugden, 2005)
Otroci s težavami pri koordinaciji se razlikujejo glede na obseg težav. Na enem koncu
kontinuuma so na primer otroci, ki pišejo neurejeno in tako počasi, da imajo zaradi tega v šoli
težav, zlasti na višjih stopnjah šolanja, kjer je potrebno hitro zapisovanje. Na drugem koncu
pa so otroci, za katere se zdi, da se ne zmorejo naučiti niti posameznih črk. Kljub naporom
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učiteljev in terapevtov tak otrok ne zmore obvladati zapletenih vzorcev gibanja, ki jih zahteva
zapis črke.
Otroci se očitno razlikujejo tudi v tem, kako se njihove težave sčasoma spreminjajo, nekateri
pred vstopom v šolo nimajo težav, a se pojavijo z zahtevo po zahtevnejših gibalnih
spretnostih. Drugi imajo očitne težave že od zgodnjega otroštva.
Pri nekaterih otrocih so težave v gibalnem razvoju sestavni del siceršnjega upočasnjenega
razvoja. Pri drugih gre za očitno razliko med slabšim gibalnim razvojem in uspešnostjo na
drugih področjih. Lahko so dobro prilagojeni, prihajajo iz družin, ki jih podpirajo in niso
preveč zaskrbljeni zaradi svojih težav s koordinacijo. Na žalost so taki otroci v manjšini.
Mnogo več je otrok, pri katerih gibalnih težav ne spremlja zaostanek v duševnem razvoju,
ampak različne oblike učnih in vedenjskih težav. V tej skupini so otroci s težavami s
pozornostjo, otroci, ki so v šoli nesrečni, ker so žrtve medvrstniškega nasilja ali socialno
izključeni, otroci, ki se s svojo nerodnostjo spoprimejo tako, da postanejo razredni klovni in
otroci, ki popolnoma nehajo sodelovati in jih nihče ne opazi do takrat, ko je za pomoč že
prepozno. (Henderson in Sugden, 2005)
1. 4. 1. 2 Težave in motnje na področju občutenja in zaznavanja
Zaznavanje je aktivni proces iskanja informacij, izločanja bistvenih elementov, njihovega
medsebojnega primerjanja, ustvarjanja hipotez in primerjanje teh hipotez z začetnimi podatki.
Občutki pa pomenijo neposredne čutne reakcije na dražljaje. Primanjkljaji in motnje se
pojavljajo v oblikah okvare čutil, kot so slepota in slabovidnost, gluhota in naglušnost ali kot
motnja zapletenih mehanizmov v procesu prevajanja in predelave podatkov. Opazimo ozkost
ali počasnost zaznavanja, slabo diskriminacijo, ostrost, težave pri ločevanju lika od ozadja,
slabše zaznavanje slik in tretje dimenzije, slabo prepoznavanje zvokov in glasov, slabše
zaznavanje vonjev in okusov, težave pri usklajevanju gibov posameznih delov telesa in
neusklajeno gibanje celega telesa, slabše izražene občutke na koži ter slabšo orientacijo v
prostoru in času. (Kraljič, 1994)
1. 4. 1. 3 Težave in motnje na področju pozornosti
Pozornost je izločanje posameznega pojava ob sočasnem neoziranju na druge pojave
(Đorđević, 1981). Motnje in težave pozornosti v zgodnjem otroštvu pogosto pripisujemo
počasnemu dozorevanju centralnega živčnega sistema. Vzroke pa lahko iščemo tudi v
upočasnjenem kognitivnem razvoju in slabi energetski opremljenosti otroka. Na razvoj
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pozornosti pri otroku lahko vpliva okolje s preveliko ali premajhno količino in kakovostjo
dražljajev. V obdobju zgodnjega otroštva, ko strukturirane dejavnosti še nimajo primarne
vloge v vsakdanjih aktivnostih, je otrokovo pozornost lažje usmeriti.
1. 4. 1. 4 Težave in motnje na področju govora in jezika
Pri svojem delu se vzgojiteljice večkrat srečujejo z otrokovimi težavami v govoru. Navadno
opazijo govorne težave pri spontanih igrah, ko se otroci med seboj igrajo in pogovarjajo.
Takrat so otroci najbolj sproščeni, zato lahko opazijo morebitne govorne težave. Prav tako pa
lahko težave opazijo pri pri t.i. usmerjenih zaposlitvah, kjer otrokom ponudijo različne
dejavnosti. Seveda je primarna naloga, da se otroci v okolju dobro počutijo in da jim ponudijo
dobre igrače, materiale in orodja, ki jih uporabljajo pri različnih dejavnostih. V ta namen so
zelo primerne slikanice, ob katerih otroci opisujejo, se pogovarjajo in pripovedujejo.
Jezik in govor se pri otroku formirata kot sredstvo komunikacije z odraslimi in vrstniki.
Razlike pri razvoju govorno-jezikovnih sposobnosti pri otrocih so zelo velike. (Šajina, 1995)
Lahko se kažejo kot nerazumevanje sporočil iz okolja ali kot nezmožnost besednega in
nebesednega izražanja. Otrokov govor je pogosto manifestni simptom razvojnih težav in
motenj na duševnem, motoričnem ali čustvenem področju. Lahko je posledica okvare čutil,
govornih organov, centralnega živčnega sistema ali le kulturno nerazvitega govora. Ko se
motnje kažejo na način in v intenzivnosti, da ovirajo otrokove interakcije z okoljem, kar
vpliva na njegovo samopodobo, samospoštovanje in socialno vključenost, pozneje tudi
zmožnosti učenja, potrebuje otrok različne oblike pomoči.
Hočevar Boltežar (2008, 12) pravi, da so jezikovne motnje »vse motnje, ki ovirajo
oblikovanje pojmov in njihovih simbolov, njihovo uresničenje in razpoznavanje, vendar le
tedaj, ko so odkloni dovolj veliki. Za motnje jih označujemo šele, ko je odklon vsebine in
zvočnega učinka tolikšen, da zbudi pozornost, moti medsebojno sporazumevanje ali
neugodno vpliva na govornika in poslušalca.«
Posokhova (1999, str. 55) navaja definicijo govornih motenj: »Pojem »govorne motnje«
obsega takšna odstopanja v govoru, kjer otrok zaradi različnih razlogov ne izgovarja pravilno
nekaterih glasov, jih med seboj meša ali popolnoma izpusti, nepravilno izgovarja posamezne
zloge ali cele besede, medtem ko je njegov besedni zaklad vseeno velik in tudi sam govor je
slovnično pravilen.«
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Žnidarič (1993, str. 61) meni, da je za poslušalca govorno moten »vsak otrok, ki govori tako,
da nismo pozorni na to, kaj govori, temveč na to, kako govori.«
Iz vseh definicij lahko sklenemo, da o govorno-jezikovni motnji govorimo tedaj, ko govor
otroka toliko odstopa od drugih, da privlači pozornost poslušalca sam način govora, ne pa
vsebina.
1. 4. 1. 5 Težave in motnje na področju predstav, pomnjenja in mišljenja
Predstave so mentalne slike predmetov in oseb, ki trenutno v realnem svetu niso prisotne in
jih ne zaznavamo s čutili (Labinowicz, 1989). Predstave so tesno povezane s sposobnostjo
pomnjenja. To pomeni zadrževanje tistega, kar zaznamo. Mišljenje je proces, ki zahteva
odkrivanje novih odnosov med izkušnjami, uporabo znanj, spretnosti in izkušenj v novi
situaciji. Otroci imajo vzporedno s težavami z motnjami zaznavanja, gibanja, pozornosti in
mišljenja tudi siromašnejše predstave o predmetih, osebah, pojavih in prostorskih odnosih.
Mnogi otroci dolgo časa ostanejo na ravni zaznavno-gibalnega mišljenja. Težje dojamejo
klasifikacije, težko sklepajo in predvidevajo. Njihovi pojmi so siromašnejši in ostanejo na
konkretni ravni. Pogosto imajo težave s kratkoročnim in dolgoročnim spominom ter priklicem
informacij.
1. 4. 1. 6 Težave in motnje na socialnem, čustvenem in osebnostnem področju
Otrok je socialno bitje. Njegovo življenje je odvisno od interakcij z osebami, ki ga obkrožajo.
Na njegove socialne spretnosti, čustva in osebnostni razvoj vplivajo dejavniki v družinskem
krogu in širšem okolju (Škoflek, 1993). Pri razvoju teh področij ima pomembno vlogo tudi
zrelost čutil in centralnega živčnega sistema, hkrati pa otrokovo splošno zdravje in dobro
počutje. Motnje in težave se kažejo kot pretiran nemir ali obratno – kot pasivnost, ko otrok ne
vzpostavlja stikov z vrstniki in je ves čas na obrobju dogajanj. Pogosto se zgodaj pojavljajo
oblike agresivnega in avtoagresivnega vedenja. Otrokova socialna prilagojenost je odvisna
tudi od otrokovega intelektualnega in govorno-jezikovnega razvoja. Otrok, ki ne sledi
zahtevam okolja, izraža svojo negotovost z neustreznim vedenjem.
Otroci s primanjkljaji, težavami in razvojnimi motnjami kakor tudi otroci s tveganjem, da to
postanejo, potrebujejo več spodbud, razumevanja in podpore tako odraslih kot vrstnikov.
Temeljne naloge vrtcev so: pomoč staršem pri celostni skrbi za otroke, izboljšanje
kakovostnega življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih
sposobnosti.
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1. 4. 2 OTROCI, KI KAŽEJO ZNAKE NADARJENOSTI
Vsak otrok ima pravico do priložnosti za maksimalni razvoj svojih potencialov in cilj
pedagoškega dela je, da mu znotraj raznolike šolske populacije omogoči upoštevanje njegovih
posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb. Nadarjeni otroci se učijo hitreje in na kvalitativno
drugačne načine. Zato je zgodnje odkrivanje nadarjenosti in ugotavljanje posebnih potreb
sicer raznolike skupine nadarjenih zelo pomembno za ustvarjanje pogojev za optimalen razvoj
njihovih potencialov, različnih vidikov osebnosti in zadovoljnega otroštva in šolanja. Proces
odkrivanja nadarjenosti spremljajo številni problemi in dileme, še posebej identificiranje
nadarjenih učencev v specifičnih populacijah (nadarjenih otrok iz socialno, kulturno ali
jezikovno drugačnih okolij, nadarjenih otrok s specifičnimi motnjami učenja, visoko
nadarjenih otrok, nadarjenih otrok s senzornimi motnjami itd.). (Magajna, 2005)
Nadarjenost v literaturi ni povsem enotno opredeljen pojem. Razlog za to je v tem, da je
možno ta pojav spoznavati le tako, kot se pokaže navzven, so pa med nadarjenimi osebami
velike individualne razlike (Glogovec in Žagar, 1990, 9). Po svetu kroži približno dvesto
različnih definicij nadarjenosti. Glede na vse možne izpeljane definicije, ki se med seboj
razlikujejo, hkrati pa dopolnjujejo, lahko ugotovimo, da neke sprejete definicije o nadarjenih
in talentiranih otrocih očitno ni.
Ogilvie (1973) ponuja široko definicijo nadarjenosti. Po njegove mnenju pomeni biti nadarjen
izstopati v splošnih ali specifičnih sposobnostih na širokem ali ozkem področju udejstvovanja.
Pri tem naj bi upoštevali šest področij: fizični talent, mehanske sposobnosti, vizualne
sposobnosti, sposobnost nastopanja, izjemno sposobnost vodenja in družbeno ozaveščenost,
ustvarjalnost ter visoko inteligentnost.
Painter (1980) postavi definicijo, v kateri pravi, da so prednosti tiste sposobnosti
posameznika, ki mu omogočajo izpolnjevanje družbeno najvišje cenjenih nalog ali
proizvajanje najbolj zaželenih izdelkov. Vsaka človekova sposobnost je lahko potencialna
nadarjenost. Njen razvoj pa je odvisen tako od družbe kot od zahtev določenega časa.
George (1997) pravi, da naj bi nadarjen otrok imel nadpovprečne umske sposobnosti,
prirojene sposobnosti, nadpovprečne (potencialne) sposobnosti. Dosegal naj bi trajno
nadpovprečne rezultate, imel inteligenčni kvocient nad 100 in bil med dvesto najboljšimi v
homogeni skupini tisoč učencev. (povzeto po Rot, 1999)
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Nadarjenost je lahko delna oziroma specifična ali pa splošna. Otroci, ki so delno nadarjeni,
talentirani, dosegajo nadpovprečne rezultate samo na enem področju. Ta področja so različna:


Nekateri otroci so na primer nadarjeni na nekem umetniškem področju: v glasbi,
likovni dejavnosti itd. V tem primeru govorimo o umetniški nadarjenosti.



Otroci so lahko nadarjeni tudi na določenem psihomotoričnem področju, kot je šport,
plesna dejavnost in podobno. To je motorična ali gibalna nadarjenost.



V šoli se delna nadarjenost kaže v doseganju nadpovprečnih uspehov pri matematiki,
jezikih in pri drugih učnih predmetih.



Otrok je nadalje lahko praktično nadarjen, kar pomeni, da izstopa pri določeni
praktični dejavnosti, na primer vezenju, pletenju, finomehaniki.



Končno so nekateri otroci tudi socialno nadarjeni. Ta nadarjenost se kaže v učinkoviti
socialni komunikaciji v sposobnosti vključevanja v odnose z drugimi osebami, v
prilagajanju na te odnose, v sposobnosti vodenja in vplivanja na druge.

Splošno nadarjeni pa so uspešni na več področjih hkrati, na primer v šoli pri večini ali pri
vseh učnih predmetih. Nekateri psihologi samo to splošno superiornost imenujejo nadarjenost,
medtem ko naj bi bil za nadpovprečnost na specifičnem področju bolj primeren izraz
talentiranost. (Glogovec in Žagar 1990, str. 9-10). Nadarjeni in talentirani učenci potrebujejo
prilagoditve pri pouku in dejavnostih, zato jih upravičeno uvrščamo med otroke s posebnimi
potrebami. Visoko nadpovprečnih učencev naj bi bilo v populaciji do 10 %.
Iz tega lahko izpeljemo najustreznejšo in najpogosteje uporabljeno definicijo nadarjenosti.
Zapisana je v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978. Po tej definiciji so
nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni
ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem,
specifično akademskem (matematičnem, jezikovnem, naravoslovnem, družboslovnem,
tehničnem …), vodstvenem ali umetniškem področju (likovnem, glasbenem, literarnem …),
in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in
aktivnosti. (V: Travers, Elliot in Kratochwill: Educational Psychology, str. 447, povzeto po
Žagar, Artač, Bezič, Nagy in Purgaj, 1999)
1. 4. 2. 1 Nadarjenost v predšolskem obdobju
Na normalen razvoj inteligentnosti lahko vplivamo predvsem v predšolskem obdobju. S
podcenjevanjem predšolskega razvojnega obdobja lahko zamudimo največ priložnosti, da
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razvijemo prirojene dispozicije. Otroka v njegovem razvoju zavremo, s tem pa izgubimo
največ nadarjenih otrok, katerim ne moremo povrniti zamujenega. Pri triletnem ali štiriletnem
otroku lahko že s precejšnjo zanesljivostjo ugotovimo, ali je otrok nadarjen ali ne. Nadarjene
otroke naj bi spoznali po nekaterih emocionalnih značilnostih, saj je miselni razvoj povezan z
emocionalnim razvojem. Zato mnogi preizkusi zgodnje inteligentnosti temeljijo prav na
preverjanju otrokovih emocionalnih značilnosti. Med najpomembnejše emocionalne
pokazatelje nadarjenosti v zgodnjem otroštvu psihologi uvrščajo emocionalno občutljivost,
pozitivno samopodobo. (Rot, 1999)
Vedeti moramo, da je v predšolski dobi zelo težko oceniti pravo mero nadarjenosti, saj so
osebnostne lastnosti največkrat odraz otrokovega trenutnega razpoloženja in motiviranosti.
Na več področjih pri otrocih odkrijejo občutne preskoke (otrok prej teče, govori, se zanima za
okolje, zna že pred vstopom v šolo brez pomoči brati in računati). Tudi hitro dojemanje,
nenavaden besednjak, spretnost v izražanju in osupljivo logično, samostojno mišljenje
opozarjajo na posebne sposobnosti. Svoje starše zasipajo z vprašanji. Razmeroma zgodaj nas
pri posebno nadarjenih opozarja nenasitna vedoželjnost, ki pa v okolju včasih naleti na
nerazumevanje. Otroci hočejo vse čisto natanko vedeti in zato spravljajo starše v obup s
svojimi vprašanji, vendar tako hitro, kot se zanimanje razvname, tudi ugasne.
Kamenov (1987) zagovarja, da moramo v otroštvu spodbujati kreativnost in ustvarjalnost,
originalnost, pronicljivost, fleksibilnost. Zahvaljujoč ustvarjalnosti lahko otrok spozna svoja
močna področja, odkrije talente ter jih krepi. Poleg tega pa ustvarjalnost krepi občutek za
estetiko. Predšolsko obdobje je namreč izjemno pomembno obdobje razvoja različnih
potencialov, še posebej ustvarjalnosti. Otrok je iskren, ustvarja glede na svoje notranje
potrebe in želje, ni obremenjen s tem, kakšno podobo naj bi končni izdelek imel ampak se
prepusti domišljiji ter prosto ustvarja.
Ustvarjalnost spodbujamo z rokovanjem z različnimi materiali, tehnikami, inštrumenti, otroke
lahko peljemo v različne galerije, gledališča, koncerte, nastope, muzeje ter jih na njim
primeren način seznanjamo z umetnostjo. Otrokom moramo predvsem dopustiti, da sami
začutijo potrebo po ustvarjanju in umetnosti, ter jih pri tem vzpodbujati.
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1. 4. 2. 2 Odkrivanje in identifikacija

Odkrivanje
Makarovič (1987) je v razpravi dejal, da se sicer strinja z izjavo, da mora biti talent najprej
odkrit, da ga lahko razvijamo, vendar mora biti tudi obratno, talent se mora najprej razviti, da
bi se sploh pokazal, da bi ga odkrili in opazili. Posamezniku moramo omogočiti, da spozna in
odkrije svoje talente. Za učinkovitost celotne identifikacije nadarjenih otrok moramo natančno
in jasno določiti predvsem tri stvari: merila za odkrivanje (koga želimo odkriti), čas (kdaj jih
želimo odkriti) in način odkrivanja (pripomočke in sredstva za odkrivanje). Pri odkrivanju
iščemo prve indikacije nadarjenosti. Najzahtevnejši del odkrivanja je izdelava ustreznih
metod in tehnik odkrivanja, predvsem pa njihova uporaba v primerno izbrani situaciji.
Identifikacija
Identifikacijo moramo razumeti kot sestavni del dobrega poučevanja oziroma kot neprekinjen
proces, ki napoveduje nove učne izzive z dobrim končnim rezultatom. Identifikacija je proces
presojanja, ki ga izvaja vzgojitelj oziroma učitelj v razredu, ne pa vrsta preizkusov, ki jih
izvede skupina zunanjih strokovnjakov. Identifikacija naj bo sredstvo za dosego določenega
namena in ne sama sebi namen, z njo pa se kvaliteta pouka izboljša. Postopek identifikacije
nadarjenega otroka ne vključuje le ugotavljanja njegovih učnih sposobnosti, ampak tudi
raziskavo učnega okolja. Pri identifikaciji določamo vrste in stopnje nadarjenosti. Cilji
identifikacije so koristni in nujno povezani z izobraževalnim programom. Oblike
identifikacije so zato drugačne, kadar želimo razvijati splošne sposobnosti, posebne
sposobnosti in spretnosti (npr: Prednosti in slabosti različnih identifikacijskih metod; vir:
George, D. (1997) Nadarjeni otrok kot izziv. Ljubljana. Zavod RS za šolstvo, str. 7778)..Obstaja veliko metod, tehnik, oblik in načinov identifikacije nadarjenih otrok (npr.:
Osnovne oblike identificiranja nadarjenih, v: Bezić, T. in drugi (1998). Nadarjeni, šola, šolsko
svetovalno delo. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 38). Vse te različne postopke delimo v
dve osnovni metodološki kategoriji: ocenjevanje in merjenje z uporabo ocenjevalnih lestvic
ter različnih vrst standardiziranih testov (npr.: Merila za identifikacijo nadarjenih učencev,
vir: Pennsylvania Department of Education, Guidelines for the Operation of Special
Education Prorams for the Mentally Gifted, 1974. V: Clendening, C.P.&Davies, R.A. (1980).
Creating Programs for the Gifted. R.R. Bowker Company, New York and London, str. 147-
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149. Prevedla in priredila Dobnik Bernarda: Identifikacija in delo z nadarjenimi učenci –
sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev. V: Nadarjeni, šola, šolsko svetovalno
delo, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 1998, str. 114-116, po Rot, 1999).

1. 4. 3 DVOJNO IZJEMNI OTROCI – NADARJENI OTROCI Z UČNIMI
TEŽAVAMI
Prepoznavanje skupin otrok, pri katerih se skupno s pokazatelji nadarjenosti pojavljajo tudi
težave na določenih področjih učenja ali psihosocialnega prilagajanja, so dolgo ovirali
prevladujoči stereotipi o značilnostih nadarjenih, med katere spada tudi ugotovitev, da je pri
nadarjenih profil sposobnosti enakomeren, šolska storilnost pa visoka (Terman, 1925, po
Magajna, 2005). Učitelji in drugi strokovnjaki so zato v procesih odkrivanja nadarjenosti
včasih premalo pozorni na nadarjene otroke z jezikovno, kulturno ali ekonomsko drugačnih
okolij, pri katerih se načini izkazovanja nadarjenosti lahko razlikujejo od tipičnih. Prav tako
so pogosto prezrti talenti in neprepoznane težave nadarjenih učencev s specifičnimi motnjami
učenja ali težjo obliko teh motenj, imenovano primanjkljaji na posameznih področjih učenja.
(Magajna, 2005)
Vsak otrok je posameznik z močnimi in šibkimi področji. Vzgojitelj ali učitelj mora to
upoštevati pri organizaciji pouka in poučevanja. Če želi odkriti nadarjenega otroka, mora
poznati njegove značilnosti in težave, ki jih ima otrok v svojem razvoju. Lastnosti se pričnejo
kazati že v predšolskem obdobju, v šoli pa je napredek še bolj opazen. Odkritje nadarjenega
otroka je prvi korak in pogoj za drugačno delo. Nadarjenost pa uspeva le tam, kjer je zaželena
in deležna veliko pedagoške skrbi in podpore.
Vsak otrok je posameznik, zato moramo upoštevati samo njegove zmožnosti. Nekateri lahko
dosežejo več, drugi manj. Vzgojitelj oziroma učitelj pri poučevanju združuje oba ekstrema, ju
upošteva in prilagaja naloge tako enemu kot drugemu. Odkriva nove poti, se sproti izobražuje
in pripomore k temu, da se vsak otrok razvije po svojih sposobnostih. (Rot, 1999)

Pri nekaterih nadarjenih učencih s specifičnimi motnjami učenja ostajajo njihovi specifični
primanjkljaji neprepoznani, šolsko neuspešnost pa okolje pripisuje pomanjkanju motivacije,
truda in angažiranosti (npr. Silverman, 1989; Kavkler, 1994; Whitemore, 1980). Pri drugih so
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kognitivne motnje izražene do take mere, da jih okolje identificira kot učence s specifičnimi
težavami, neprepoznane pa ostajajo njihove izjemne sposobnosti. Neustrezna diagnostika in
znižanje rezultatov celotnega IQ zaradi npr. slabega mehaničnega slušnega pomnjenja,
počasnega tempa dela ali šibke pozornosti pri zaznavanju vidnih detajlov vodi do
podcenjevanja njegovih intelektualnih zmožnosti. (Zver, 2011)
Največja je skupina nadarjenih s specifičnimi učnimi težavami, pri katerih se izjemne
sposobnosti in motnje medsebojno zakrijejo in okolje otroka zaznava kot povprečno
sposobnega. Tako ne opaža njegovih potencialov, pa tudi ne težav in njegove dvojne posebne
izobraževalne potrebe ostajajo povsem neprepoznane (Brody, Mills, 1997, po Magajna,
2005).
Kljub polemikam je praktike potrebno spodbujati, da identificirajo to skupino otrok, saj lahko
nadarjeni otroci s specifičnimi težavami postanejo izjemno uspešni in ustvarjalni posamezniki
ali pa jih kopičenje izkušenj neuspeha, rastoče pomanjkanje samospoštovanja, pasivnost in
potrtost ali strah privedejo do opuščanja šolanja, zaposlitve in drugih psihosocialnih
problemov. (Whitmore, 1980; Magajna, 2002, po Magajna, 2005)
V šoli se pogosto srečujemo z izrazoma »nadarjenost« ali »učne težave«. Znano je, da so
učenci z učnimi težavami pogosto počasnejši pri učenju, a veliko takšnih otrok je lahko hkrati
tudi intelektualno nadpovprečnih, kar za učitelja predstavlja poseben izziv.
Po definiciji so nadarjeni učenci s specifičnimi motnjami učenja (SUT) ali težjo obliko teh
motenj, imenovano tudi primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU), tisti, ki imajo
visoke splošne intelektualne sposobnosti, talente na specifičnih akademskih področjih
(matematika, jezik, glasba, likovno področje) ali posebne vidno-prostorske sposobnosti,
kinestetične spretnosti, so dobri na področju vodenja idr. ter imajo hkrati tudi specifične
kognitivne težave nevrofiziološke narave, ki jih ovirajo pri usvajanju in avtomatizaciji veščin
ter znanja na določenih šolskih področjih. (Reid, Kavkler, Viola, Košak Babuder in Magajna,
2007, povzeto po Zver, 2011)
Raziskovalci zaradi heterogenosti te skupine otrok težko določijo tipični vzorec nadarjenih
otrok z učnimi težavami (v nadaljevanju UT). Vsi pa se strinjajo, da je potrebno pri
odkrivanju upoštevati naslednje ključne elemente (Reid idr., 2007):


dokaze o izjemnem talentu ali sposobnosti,
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dokaze o razhajanju med pričakovano (potenciali na določenih področjih) in aktualno
storilnostjo (šolskimi dosežki) in



dokaze o obstoju deficitov v predelovanju informacij.

Za otroka, ki ima učne težave, predstavlja velik problem razumevanje in predelovanje prejetih
informacij. Še večji problem pa pri »dvojno izjemnih otrocih« predstavlja usklajevanje in
spopadanje z visokimi intelektualnimi potenciali in učnimi težavami hkrati. Takšnih otrok naj
bi bilo po podatkih od 3 % do 5 % (Lep, 2008), po mnenju drugih strokovnjakov (Reid idr.,
2007) pa celo veliko več – okrog ena tretjina (odvisno od obsega opredelitve nadarjenosti in
učnih težav). Nadarjeni z učnimi težavami pogosto trpijo v razredu, imajo izjemno slabo
samopodobo, saj se ne priučijo kompenzacijskih tehnik o obvladovanju svojih težav. Preden
se njihovi potenciali odkrijejo, lahko mine kar nekaj let, do takrat pa so njihove težave že tako
obsežne, da otroci ne zmorejo več izpolnjevati šolskih nalog, primanjkuje jim notranje
motivacije. (Zver, 2011)
Razlog, zakaj lahko pri učencih spregledamo učne težave in hkrati nadarjenost, lahko
najdemo v tem, da koncept prepoznavanja nadarjenih sloni predvsem na opazovanju potreb,
lastnosti in interesov, ki so evidentirani s kriteriji, kot so učni uspeh, izjemni dosežki, hobiji,
tekmovanja, učiteljevo mnenje ali mnenje šolske svetovalne službe; pri identifikaciji pa z
učiteljevo oceno, s testi sposobnosti in ustvarjalnosti. Nadarjeni učenci z učnimi težavami s
takšnim načinom niso prepoznani, saj njihovi dosežki niso vidni ali pa jih primanjkljaji
zakrivajo (Ozbič in Kogovšek, 2010). Prav tako tudi učitelji niso usposobljeni za
diagnosticiranje nadarjenosti, niti učnih težav (učitelji lahko takšne otroke zgolj prepoznajo
ter napotijo naprej). Za učne težave so v večini usposobljeni specialni pedagogi in logopedi.
Pri identifikaciji nadarjenosti pa se v diagnostiko vključijo še psihologi.
V literaturi, kjer se avtorji ukvarjajo s problematiko »dvojno izjemnih otrok«, lahko beremo,
da se nadarjeni učenci z učnimi težavami (v nadaljevanju N/UT) uvrščajo v tri skupine. Vsaka
skupina teh otrok se spopada z različnimi izzivi in potrebami (Crim, Hawkins, Ruban in
Johnson, 2008; Reid idr., 2007):
1) Učenci, ki so v šoli spoznani za nadarjene, a imajo tudi neodkrite učne težave. Ti učenci so
pogosto spregledani, saj pri njih zasledimo naslednje značilnosti: nezainteresiranost za šolsko
delo

in

dogajanje,

nizka

samopodoba,

pomanjkanje

samozaupanja,

skrbnosti

in

organizacijskih veščin, slabša pozornost, hiperaktivnost, čustvena in socialna nezrelost,
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perfekcionizem, prekomerna občutljivost, moteče vedenje, nezmožnost dokončati zadolžitve,
nesposobnost sodelovanja pri skupinskem delu, naučena nebogljenost, frustracije ipd. (Reid
idr., 2007)
2) Učenci, ki imajo diagnosticirane učne težave, a se za njihovimi primanjkljaji skriva tudi
nadarjenost in
3) učenci, kjer okolje ne prepozna njihove nadarjenosti, niti učnih težav. Slovenski avtorji
(Reid idr., 2007; Lep, 2008) pravijo, da je tretja skupina otrok najštevilčnejša, a hkrati najbolj
zakrita, saj učenci zaradi dobre sposobnosti kompenzacije dosegajo povprečne rezultate. Učne
težave se zaradi tega ne odkrijejo, povprečni rezultati pa lahko učenca zamorijo, kar vodi v
upiranje, brezbrižnosti in apatijo. (Ozbič in Kogovšek, 2010)
Omeniti je potrebno, da slovenska zakonodaja zaenkrat še ne omenja nadarjenih učencev, ki
imajo hkrati učne težave, omenjeni pa so že v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v
Republiki Sloveniji (2011). Zakonsko gledano se te otroke uvršča oziroma usmerja pod
različne diagnoze glede na njihovo funkcioniranje in vrsto težav.
Po mnenju avtorjev bi moralo ocenjevanje otrokove nadarjenosti vključevati proučevanje
šolskih dosežkov v daljšem časovnem obdobju, opazovanje vedenja, individualne teste
inteligentnosti, mere kognitivnega procesiranja in celotno baterijo testov šolskih dosežkov
(Reid idr., 2007), saj bi lahko le s sistematičnim, z longitudinalnim spremljanjem poleg
otrokove nadarjenosti odkrili tudi njegova šibka področja.
Kljub vsem težavam, ki jih prinese diagnoza N/UT, je pomembno, da se te otroke spodbuja na
njihovih močnih področjih, s tem pa se krepijo šibkejša. Zato je potrebno začeti zgodaj, da
lahko otrok z ustreznimi spodbudami razvije svojo ustvarjalnost, namesto da kopiči svoje
izkušnje z doživljanjem neuspeha.

1. 4. 4 OTROCI, KI SO RIZIČNI ZA NASTANEK (SPECIFIČNIH) UČNIH
TEŽAV
Skupina otrok z učnimi težavami je zelo raznolika. Motnje so razvojno pogojene, zato se
težave kažejo že v predšolskem obdobju in tudi v odrasli dobi (Council for Learning
disabilities, 2007). Pri nekaterih se težave kažejo le na enem (šolskem) področju, spet drugi so
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neuspešni pri večini predmetov – odvisno od narave učnih težav. Glede na izraženost težav
delimo učne težave na splošne in specifične. Otroci lahko imajo torej splošne ali specifične
učne težave, nekateri pa celo oboje. Splošne učne težave imajo učenci, pri katerih se kažejo
težave pri usvajanju znanj in spretnosti pri večini izobraževalnih predmetov, medtem ko imajo
specifične učne težave (v nadaljevanju SUT) tisti, ki težave pri usvajanju znanj in veščin
kažejo le na enem področju ali na posameznih področjih učenja kot so branje, pisanje,
računanje, pravopis idr. (Magajna, Kavkler, Č. Vogrinčič, Pečjak in B. Golobič, 2008b)
Po definiciji Nacionalnega združenja za učne težave (National Joint Committe on Learning
Disabilities – NJCLD) so učne težave heterogena skupina motenj domnevno nevrološkega
izvora, ki se zaradi različnih učnih zahtev v posameznikovem življenjskem obdobju kažejo
različno (Council for Learning disabilities, 2007). Izraz otroci s posebnimi potrebami
združuje več vrst motenj, ki se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih. V skupini
otrok s posebnimi potrebami je veliko otrok z učnimi težavami, ki predstavljajo največji delež
– kar 20 % šolajoče populacije (Magajna, Pečjak, Peklaj, Č. Vogrinčič, B. Golobič, Kavkler
in Tancig, 2008a). Čeprav se lahko učne težave pojavljajo sočasno z drugimi motnjami (npr.
senzorne motnje, motnja v duševnem razvoju, socialne in čustvene motnje) ali zaradi drugih
vplivov okolja (kot so kulturne razlike, neustrezna navodila/vodenje, psihogeni dejavniki), ne
gre za neposredno posledico teh vplivov.
Ker so učne težave razvojno pogojene, na njih ne smemo gledati zgolj kot na šolski problem,
ampak se moramo osredotočiti tudi na njihovo manifestiranje v predšolskem obdobju kot tudi
v obdobju odraslosti (American Speech-Language-Hearing Association, 1987). Učne težave
namreč ne segajo samo v šolo, temveč tudi v mladostništvo in odraslost (še posebej regulacija
vedenja).
Če so (specifične) učne težave ali motnje pozornosti v družini, moramo biti pozorni, če že pri
predšolskem otroku opažamo naslednje znake (Kesič Dimic, 2012):


Zaostanek v govornem razvoju – otrok vse do prvega leta starosti ne oblikuje nobene
besede.



Zamenjevanje, obračanje delov besed: npr. čalapinke – palačinke, špenica – pšenica,
kamaroni - makaroni …



Težave pri oblikovanju rim pri štirih letih.



Otrok se ne more naučiti zavezovanja vezalk.
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Otrok ima več alergij, reakcij in obolenj kot vrstniki.



Zmedenost pri definiranju nekaterih prostorskih odnosov: leva-desna, nad-pod, prejpotem …



Dominantnost roke se ne ustali (ambidekstrija): otrok pri eni nalogi uporablja desno,
pri drugi levo roko; roki menja celo pri izvajanju iste naloge.



Otrok ima težave pri poimenovanju črk in pri postavljanju črk v abecedno zaporedje.

Podoben seznam je oblikovala tudi Kavklerjeva (2002). Rizični so lahko otroci, pri katerih v
predšolskem obdobju opazimo enega ali več od 10 naštetih znakov:
1. težave na področju fonološkega zavedanja,
2. težave na področju hitrega poimenovanja znanih objektov,
3. slabša izgovorjava,
4. težave pri učenju abecede in števil v predšolskem obdobju,
5. slabša pozornost, nemirnost, impulzivnost,
6. slabše razvite receptivne jezikovne sposobnosti,
7. zakasnel govorni razvoj,
8. težave pri stikih z vrstniki,
9. nespretnost,
10. težave sledenja navodil in urnika.
Pomembno je, da otroka s to težavo čimprej odkrijemo in je čimprej deležen strokovne
pomoči.
Magajna idr. (2008b) v splošnem razlikujejo med učenci z lažjimi in zmernimi SUT ter učenci
s težjimi SUT. Učenci z lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi težavami niso usmerjeni in
jim ne pripadajo prilagoditve v okviru individualiziranega programa. Kljub temu so šole
dolžne po Zakonu o osnovni šoli (1996) tem učencem prilagoditi metode in oblike dela. Za
delo z učenci v osnovni šoli zato velja pet osnovnih stopenj pomoči (Magajna idr., 2008b),
izvajanje tega modela pa se v Sloveniji razlikuje od šole do šole:
1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku, v okviru podaljšanega bivanja,
2. pomoč šolske svetovalne in/ali mobilne specialno- pedagoške službe,

mag. Aleksander Vališer

Stran 45

Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo

3. dodatna individualna in skupinska pomoč (ki jo lahko izvajajo specialni pedagogi, učitelji
in svetovalni delavci),
4. mnenja in pomoč zunanje strokovne ustanove in
5. usmeritev v program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo.
Usmerjeni so le učenci s težjimi oblikami specifičnih učnih težav, ki jih imenujemo tudi
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU). Magajna idr.
(2008a) navajajo, da je takšnih otrok v populaciji okrog 2–3 %. Le-te je potrebno v skladu z
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) usmerjati v izobraževalne
programe s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. Pomembno je poudariti,
da učenci (tisti z lažjim in zmernimi kot tudi učenci s težjimi učnimi težavami) dosegajo v šoli
enakovredni izobrazbeni standard – enako kot njihovi vrstniki.
Učenci s SUT oziroma PPPU sprejemajo dražljaje na drugačen način kot njihovi vrstniki, kar
jih ovira na poti do kvalitetnega in učinkovitega učenja. Zaradi svojih kognitivnih
primanjkljajev se težko učijo na tradicionalen način, ki prevladuje v večinskih šolah.
Za usmerjanje učencev v posebne programe je potrebno timsko delo in interdisciplinarni
pristop, predvsem pa dobro in natančno izdelani diferencialno-diagnostični kriteriji za
razlikovanje učencev z lažjimi, zmernimi in težjimi učnimi težavami.
Pri SUT gre za široko paleto motenj, zato je bil v Sloveniji predlagan večnivojski sistem, ki
skuša zajeti celotno kompleksno naravo teh motenj, saj učni uspeh ne predstavlja zadostnega
kriterija za prepoznavanje specifičnih učnih težav. Potrebno je zadostiti še naslednjim
kriterijem (Kavkler in Magajna, 2003, str. 3):

1. dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi pokazatelji globalnih
intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja;
2. izrazite težave na enem ali več izmed štirih področij šolskih veščin (branje, pisanje,
pravopis, računanje), ki so izražene do te mere, da učencu onemogočajo napredovanje
v procesu učenja;
3. slabša učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih ali/in motenih kognitivnih in
metakognitivnih strategij (tj. sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih zahtev,
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nalog) ter motenega tempa učenja (tj. hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja
znanja);
4. dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin,
mišljenje, jezikovno procesiranje, koordinacija, percepcija, socialna kompetentnost in
čustveno dozorevanje, časovna in prostorska organizacija informacij itd.;
5. izključitev senzornih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih
motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev
PPPU, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z zgoraj naštetimi primanjkljaji.

Za učence s posebnimi potrebami velja v šoli ti. koncept vključevanja, ki naj bi upošteval
njihovo posebnost oziroma različnost (Magajna, 2008b). Ta koncept učitelje in druge odrasle
spodbuja k ustvarjanju vzgojno-izobraževalnega procesa na način, da se vanj aktivno
vključujejo vsi učenci. Individualne razlike učiteljem zato naj ne bi predstavljale ovire, ampak
izziv, ki vsakemu posamezniku omogoča, da se v družbeno okolje vključuje po svojih
zmožnostih, sposobnostih in znanju. Res pa je, da je uresničevanje tega koncepta velikokrat
odvisno od učiteljev – njihovega znanja in pripravljenosti za delo kot tudi od materialnih ter
prostorskih omejitev na šoli.

1. 5 ZGODNJE OCENJEVANJE OTROKOVIH TEŽAV
Standardizirani testi so ponavadi zaradi časovnih in materialnih zahtev aplikacije manj
primerna funkcionalna ocenjevalna metoda. Raziskave v osemdesetih letih 20. stoletja so
namreč pokazale, da so ustreznejši vprašalniki oziroma ocenjevalne lestvice, namenjene
vzgojiteljem v predšolskih oddelkih, saj jih lahko uporabimo med izvajanjem dnevnih rutin in
raznih dejavnosti v vrtcu (Lowenthal, 1998). Rezultati, pridobljeni s pomočjo vprašalnikov, so
se celo izkazali za boljše napovedovalce otrokovih bralnih dosežkov kot npr. standardizirani
Metopolitan readiness test. O podobnih rezultatih poročajo tudi mnogi drugi avtorji (Mercer
idr., 1979). V zgodnje odkrivanje bi po njihovem mnenju morali vključiti glavna večja
področja, kot so področje jezika, inteligentnosti, motorike, socialno-emocionalno področje ter
predakademske veščine.
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Lowenthalova (1998) predlaga tri načine ocenjevanja zgodnjih veščin:


Ocenjevanje, ki temelji na kurikulumu, kjer posameznega otroka ne primerjamo z
vrstniki, ampak dolgoročne cilje iz kurikuluma razdelimo na manjše, postopne
korake, ki jih otrok postopoma usvaja, dokler ne doseže zastavljenega cilja. Takšna
metoda ocenjevanja se razlikuje od normiranih testov, saj z njo vzgojitelji ocenjujejo
otrokovo pričakovano vedenje (znanje) v okviru napisanega kurikuluma. V tujini je
takšno ocenjevanje na primer Brigance inventory of early development – revised
(Brigance, 1991), The Carolina curriculum for preschoolers (Johnson-Martin,
Attermeir in Hecker, 1990), HELP for preschoolers (VORT Corporation, 1995) in
Evaluation and programming system (AEPS) for infants and children (Bricker in
Waddell, 1996, povzeto po Zver, 2011).



Čuturičeva (1995) povzema, da se v kontaktu z otrokom najpogosteje poslužujemo
govorne komunikacije, čeprav obstajajo tudi drugi načini spoznavanja otroka.
Ocenjujemo ga lahko tudi na podlagi igre, risbe, pripovedovanja in različnih oblik
umetniškega izražanja. Zverova (2011) povzema, da je je tak primer ocenjevanja na
podlagi igre v Ameriki Transdisciplinary play-based assessment (TPBA) (Linder,
1993), ki se uporablja za otroke s posebnimi potrebami, kamor prištevamo tudi otroke
z učnimi težavami. Izvaja se običajno tako, da tim strokovnjakov, ki dela z otrokom
in starši, vsak posebej opazujejo otroka pri spontani, vsakodnevni igri, nato se
sestanejo, pogovorijo o otrokovem funkcioniranju ter skupaj načrtujejo morebitno
pomoč. Področja ocenjevanja tega kontrolnega seznama so naslednja: kognitivni
razvoj,

komunikacija

oziroma

jezikovni

razvoj,

socialno-emocionalno

in

senzomotorično področje.


Mapa otrokovih osebnih izdelkov (listovnik, portfolio) je tudi lahko eden izmed
načinov ocenjevanja. Namesto testov in vprašalnikov se pri tej metodi zbirajo
informacije o otroku na različnih področjih funkcioniranja. Mapa namreč omogoča
ocenjevanje znanja v naravnem (avtentičnem) kontekstu ter razširja zajemanje
informacij od klasičnega ustnega in pisnega preverjanja tudi k praktičnim izdelkom,
nenazadnje je lahko v mapi tudi avdioposnetek, ki daje vpogled v učenčeve spretnosti
branja ali izreke pri maternem in tujem jeziku ali celo videoposnetek. Ravno to,
razširjeno zajemanje informacij in vključevanja praktičnih izdelkov pri spremljanju
napredka, pa listovnik močno približa učencem s posebnimi potrebami. Na prvi
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pogled je listovnik zgolj mapa, v kateri so zbrani različni izdelki učencev, ki nastajajo
ob obravnavanju snovi (risbe, skice, kontrolne naloge, domače naloge, miselni vzorci,
izpiski, povzetki, delovni listi, različni pisni izdelki, kot so poročila, vsebina plakata,
referata …). S temi izdelki ne prikazujemo le trenutnega obvladovanja in
razumevanja vsebin, pač pa razvijamo in urimo tudi različne veščine in spretnosti
(npr. izpisovanje bistvenih podatkov iz učbenika, zapisovanje kakovostnih
odgovorov, sodelovanja pri skupinskem delu, ustno sporočanje itd.), ki jih bodo
učenci potrebovali tako pri nadaljnjem šolanju kot tudi kasneje v življenju. Vse, česar
se bodo naučili na enem področju, bodo lahko prenesli tudi na ostala področja.
Listovnik omogoča vzgojitelju in učitelju spoznati učenca in njegove posebnosti,
močna ter šibka področja. Učitelj tako spremlja vsakega učenca posebej in sicer s
pomočjo izdelkov v zvezku (mapi). Skupaj z učencem ugotavljata, na katerih
področjih je učenec uspešen, kaj pa je tisto, kar bi moral pri svojem delu in odnosu do
dela izboljšati ali pa tudi spremeniti. Kljub nekaterim prispevkom na to temo, ki so
bili objavljeni (npr. Razdevšek Pučko, 1996; Cencič 1998), uporaba mape še ni
povsem samoumevna, predvsem pa še nimamo sinteze domačih praktičnih izkušenj
na tem področju, sploh pa ne na področju uporabe listovnika pri otrocih s posebnimi
potrebami. V zadnjih letih pa se je listovnik uveljavil tudi v slovenskem šolskem
prostoru skupaj z opisnim ocenjevanjem. Predstavlja reprezentativne vzorce
učenčevih dosežkov na enem ali več področjih; zaradi visoke stopnje individualizacije
pa seveda nima primerljive vrednosti. Gre za izrazito individualen dokument. Ker
pomeni mapa spremljavo učenčevega dela v določenem obdobju, je dejanska podpora
procesom učenja, saj lahko tako učenec sam kakor tudi njegovi učitelji in starši
ugotavljajo raven znanja, napredek ter morebitne pomanjkljivosti in na tej podlagi
iščejo in sprejemajo odločitve o nadaljnjem delu. Torej je mogoče reči, da vodenje
listovnika spodbuja različne, tudi praktično usmerjene oblike učenja in poučevanja.
(Razdevšek Pučko, 1999)
Zgoraj naštete tehnike ocenjevanja spadajo med neformalne načine ocenjevanja, saj ne
zahtevajo posebnih testov in nimajo norm. Pomanjkljivost takšnega ocenjevanja je ta, da traja
dalj časa, saj je treba otroka spremljati skozi neko določeno obdobje, ocenjujemo lahko le
enega ali manjše število otrok naenkrat, ocenjevalci pa pri tem podajajo svoja subjektivna
mnenja. Zato je takšen način ocenjevanja primeren predvsem za otroke s posebnimi
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potrebami, ki so integrirani v redne skupine. S pomočjo neformalnega načina ocenjevanja pa
vsekakor lažje načrtujemo pomoč, saj dobimo na koncu ocenjevanja izčrpno poročilo o
otrokovem funkcioniranju na različnih področjih.
Med formalne načine ocenjevanja pa spadajo kontrolni seznami, ki prav tako zahtevajo
učiteljevo vključitev v testiranje. Takšen način ocenjevanja se sicer uporablja pri šolskih
otrocih, lahko pa nam je v vodilo in pomoč pri oblikovanju podobne lestvice za predšolske
otroke. Na primer Čuturićeva (1995) ponuja približno oceno dosedanjega razvoja otroka s
kratkim vprašalnikom, kaj zna posamezni otrok v določeni dobi. Če otrok doseže dve točki za
posamezno starost, lahko sklepamo, da je njegov mentalni razvoj v mejah tega, kar se
pričakuje od njega v določeni starosti, v ostalih primerih svetuje intenzivnejše delo ali posvet
s strokovnjaki:
- Dve leti:

1. Govori v povedih z vsaj dvema besedama.
2. Oponaša risanje črte.
3. Z nogo udarja žogo.

- Tri leta:

1. Pokaže na sebi nos, oči, usta in uho.
2. Zna narisati krog.
3. Zna povedati svoje ime.

- Štiri leta:

1. Ve, ali je moškega ali ženskega spola.
2. Zna narisati kvadrat.
3. Zna odgovoriti na vprašanje: Kaj narediš, ko si lačen?

- Pet let:

1. Šteje do štiri.
2. Zna narisati trikotnik.
3. Ve, za kaj se uporablja nalivnik in kozarec.

- Šest let:

1. Šteje do 13.
2. Zna narisati romb.
3. Ve, katera roka je desna ali leva.

Kontrolni seznam, ki je bil narejen posebej za predšolske otroke z učnimi težavami in drugimi
posebnimi potrebami, se imenuje On Track (Neilsen, Van den Pol, Guidry, Keeley in Honzel,
1994). Namenjen je vzgojiteljem, ki poučujejo v oddelkih, v katere so integrirani otroci s
posebnimi potrebami. Obsega vsa razvojna področja, vključujoč kognitivni vidik

Stran 50

mag. Aleksander Vališer

Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo

komunikacije, področje prilagajanja, socialno-emocionalno področje in področje motorike.
Izvaja se med dnevno rutino, zato zanj niso potrebne posebej načrtovane dejavnosti. V
celostno ocenjevanje se vključijo tudi starši, ki v obliki intervjuja podajo svoja opažanja o
otrokovem vedenju. Omenjeni instrumentarij je zelo praktičen pri ocenjevanju otrokovih
sposobnosti, zmožnosti, znanja in njegovih omejitev. (povzeto po Zver, 2011)
Primeri takšnega ocenjevanja so tudi npr. Child behavior checklist, (1991a); Child behavior
checklist-Teacher´s report form (1991b); Conners hyperactivity index za učitelje (1990) in
Walker-McConnell lestvica socialne kompetentnosti in prilagajanja v šoli, prav tako iz leta
1990. S pomočjo kontrolnih lestvic, ki jih za ocenjevanje otrokovega vedenja rešujejo učitelji,
vzgojitelji ali starši, torej ljudje, ki so z otrokom največ v stiku in ga najbolje poznajo, dobimo
takojšnje rezultate o tem, ali vedenje nekega otroka odstopa od pričakovanega. Formalna
ocenjevalna lestvica je prav tako Conners Rating Scale-Revised - CRS-R (1997). Učitelji pri
tej lestvici opazujejo in ocenjujejo otrokovo vedenje. Pri tem so še posebej pozorni na
dejavnike, kot so nepozornost ali sanjarjenje, hiperaktivnost, težave ravnanja v socialni
situaciji, bojazljivost in sodelovanje z drugimi v skupini. (povzeto po Zver, 2011)
V tujini sicer obstajajo tudi standardizirani testi za predšolske otroke, ki preverjajo
sposobnosti in veščine za določena področja. Takšni testi zahtevajo od raziskovalcev veliko
časa in vloženega truda. Morda res niso primerni za večje število otrok (ne dajo nam namreč
hitrih rezultatov za širšo populacijo otrok), nam pa dajejo vpogled na področja, ki bi jih pri
presejalnih testih oziroma vprašalnikih lahko uporabili kot napovedovalce šolskih dosežkov.
Testi znanja in dosežkov so najpogosteje uporabljeni testi v šoli, saj z njimi ocenjujemo
znanje na različnih področjih kurikuluma. V Ameriki so razvili različne teste, s katerimi tudi
ocenjujemo določena področja. Tak test je npr. /Iowa test of basic skills-C – TBS/, Hoover,
Dunbar in Frisbe (2007), ki je primeren tudi za predšolske otroke in otroke v 1. razredu
osnovne šole. Ker ti otroci še ne znajo brati, jim navodila preberejo vzgojitelji oziroma
učitelji. Test preverja naslednja področja: besednjak, členitev besed (besedna analiza),
branje/bralno razumevanje, poslušanje, jezik in matematiko.
NCLD

je

leta

2007

na

svoji

spletni

strani

objavil

kontrolni

seznam

(http://www.ncld.org/images/stories/Publications/Forms-Checklists-FlyersHandouts/ldchecklist.pdf, dostopno 8. 6. 2012), ki staršem in učiteljem na podlagi zapisanih
trditev omogoča, da v grobem ocenijo svojega otroka na naslednjih področjih: groba in fina
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motorika, jezik, branje, pisanje, matematika, socialno-emocionalno področje, pozornost in
drugo (lateralnost, orientacija, koncentracija, senzorna integracija, transfer znanja). Kontrolni
seznam se predvideva za štiri starostne skupine (predšolski otrok, otrok od 1. do 4. razreda,
otrok od 5. do 8. razreda ter srednješolci oziroma odrasli), a ne služi kot pripomoček, temveč
kot vodilo pri odkrivanju morebitnih učnih težav. Čim več trditev je označenih, večja je
rizičnost za UT. Po končanem izpolnjevanju se je potrebno obrniti na strokovnjake na šoli ali
na druge institucije, ki nudijo svetovanje in pomoč na tem področju.
Presejalni instrument, ki na hiter in tudi enostaven način odkrije skupino rizičnih otrok za
SUT že v predšolskem obdobju, je na primer Lucid CoPS (Cognitive Profiling System, 1996).
Test je narejen na podlagi računalniških iger, končni rezultati na področjih fonološkega
zavedanja, fonemske diskriminacije, kratkotrajnega (slušnega in vidnega) spomina ter vidnega
in verbalnega zaporedja pa oblikujejo profil otroka z njegovimi močnimi in s šibkimi
področji. Namen testa je odkriti primanjkljaje pri specifičnih sposobnostih, ki predstavljajo
predpogoj za uspešno branje, pisanje in računanje. Podobna testa sta še Identificazione
precoce delle difficolta' di appendimento – IPDA, kar v prevodu pomeni zgodnje odkrivanje
učnih težav, in PAC-SI. Tudi PAC-SI je namenjen zgodnjemu odkrivanju, in sicer otrokom od
5. do 6. leta in 11 mesecev starosti. Sestavljen je iz 11 preizkusov, ki se nanašajo na področje
fonološkega zavedanja, delovnega in kratkotrajnega spomina, vidno-prostorskih sposobnosti
in sposobnosti poimenovanja. (povzeto po Zver, 2011)

1. 5. 1 STANDARDIZIRANI TESTI IN LESTVICE ZA PREDŠOLSKO
OBDOBJE V NEMČIJI

V svetu obstaja precejšnje število testov, ki preverjajo zgolj eno področje (npr. samo veščine
branja, pisanja, znanje matematike ipd.), ki je pomembno za otroke pred vstopom v šolo. Nas
pa bolj zanima, s pomočjo katerega instrumenta lahko naredimo profil otrokovih šibkih in
močnih področij pred vstopom v šolo.
Zaradi dolgoletnih izkušenj in mnogih raziskav na področju učnih težav je najbolje, da za
začetek pogledamo, kako je s testi, vprašalniki in podobnimi instrumentariji za zgodnje
odkrivanje v tujini (torej izven Slovenije). V nadaljevanju so vsi povzeti standardizirani testi
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in lestvice za predšolsko obdobje, ki se trenutno lahko uporabljajo v Nemčiji
(www.testzentrale.de, dostopno 8. 4. 2012). V splošnem bi jih lahko razdelili v tri skupine:
1. testi, lestvice, ki odkrivajo otroke s težavami in hkrati nadarjenostjo,
2. testi, lestvice, ki odkrivajo otroke s težavami in pokrivajo več področij otrokovega
funkcioniranja,
3. testi, lestvice, ki odkrivajo otroke s težavami in so zoženi na eno ali manjše število
področij.

1. Testi, lestvice, ki odkrivajo otroke s težavami in hkrati nadarjenostjo
Pri pregledu nemških razvojnih testov, bi lahko v 1. skupino uvrstili samo en preizkus, in
sicer:


Beobachtungsbogen für 3- bis 6-jährige Kinder (BBK 3-6) Opazovalni vprašalnik za 3
– 6 letne otroke (A. Frey, E. Duhm, D. Althaus, P. Heinz, C. Mengelkamp, 2008)

Diagnosticira splošno stanje razvoja otrok in s pomočjo referenčnih vrednosti posreduje prve
znake, ali pri otroku obstajajo motnje v razvoju ali posebna nadarjenost. Zajema 12 področij:
usmerjenost k nalogi, začetno branje, začetno računanje, začetno pisanje, komunikacija,
odzivnost, razvoj govora, razumevanje literature, fina motorika, groba motorika, tehnika
posredovanja, intenzivnost igre, agresija kot tudi plašnost.

2. Testi, lestvice, ki odkrivajo otroke s težavami in pokrivajo več področij
otrokovega funkcioniranja
V drugi skupini standardiziranih testov in lestvic je že večja izbira. V glavnem so v tej skupini
razvojni ali presejalni testi, ki nam pomagajo odkriti otroke s težavami na določenih
področjih:


British Ability Scales: Third Edition (BAS3) Britanska lestvica sposobnosti – tretja
izdaja (C.D. Elliot, P. Smith, 2011)

Je baterija za individualno izvajanje, namenjena otrokom v starosti med 3. in 17,11 let.
Najpogosteje se uporablja zaradi učnih in vedenjskih težav. Ti testi nudijo celosten in
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fleksibilen način ugotavljanja različnih aspektov otrokovega trenutnega intelektualnega
funkcioniranja. Omogočajo primerjavo teh aspektov z otrokovim osnovnim razvojem učenja.


Basisdiagnostik für umschriebene Entwicklungsstörungen im Vorschulalter (BUEVA)
Temeljna diagnostika za opisne razvojne motnje v predšolskem obdobju (G. Esser, A.
Wyschkon, 2002)

Za preventivo motenj vedenja in motenj razvoja sposobnosti je bistveno

zgodnje

prepoznavanje opisnih razvojnih motenj. Za ta namen so bili sestavljeni v tem testu posebej
značilni podtesti iz že preverjenih/uveljavljenih testnih postopkov in tako spremenjeni, da
izpostavijo posebnosti otrok v predšolskem obdobju.


Basisdiagnostik Umschriebener Entwicklungsstörungen im Vorschulalter – Version II
(BUEVA-II) Temeljna diagnostika opisne razvojne motnje v predšolskem obdobju –
verzija 2 (G. Esser, A. Wyschkon, 2012)

Je individualen test, uporaben za otroke od 4 do 6 let. Cilj predšolske testne baterije je, da
prepoznamo opisne razvojne motnje razvoja in splošne razvojne zaostanke že pred pričetkom
šole. S tem da bi lahko otrokom z odkritimi motnjami ponudili zgodnjo obravnavo.
Diagnostični postopek je racionalen in široko uporaben.


Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten (DESK 3-6) Dortmundski
pregled razvoja za predšolsko obdobje (H. Tröster, J. Flender, D. Reineke, 2004)

Je postopek za zgodnje ugotavljanje rizičnega razvoja pri otrocih od 3 do 6 let. Izpolnjujejo ga
vzgojiteljice v vrtcu.


Griffiths Mental Development Scales: Extended Revised (GMDS 2-8) Griffithsova
lestvica mentalnega razvoja: razširjena posodobljena (R. Griffith, 2006)

Meri stopnjo razvoja mlajših otrok - A: lokomotorika - groba motorika, vključujoč ravnotežje
in koordinacijo ter kontrolo gibanja; B: vsakodnevne veščine, stopnja neodvisnosti in
interakcije z drugimi otroki; C: receptivni in ekspesivni govor; D: koordinacija oko roka, fina
motorika, dominantnost in spsobnost vidnega sledenja; E prostorska orientacija, ki vključuje
tudi hitrost dela in natančnost; F: sposobnost reševanja praktičnih problemov ter razumevanje
osnovnih matematičnih konceptov in moralnih dilem.
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(H.

Sinnhuber, 2011)
Namenjena je otrokom v starosti med 4 in 7,5 let. Cilj je prepoznavanje otrok z razvojnimi
težavami, da jim lahko pomagamo z ustreznimi razvojnimi spodbudami. Za to je potrebno
najprej ugotoviti začetno stanje. Preverja tudi gibalne in pomenske funkcije, vidno in slušno
zaznavanje, ročne spretnosti, jezik, govor in kontrola telesa.


Sterne-Wellen-Test Test risanja zvezd in valov (U. Avé-Lallemant, 2006)

Ta grafični postopek omogoča že v vrtčevski starosti od 3. leta naprej ugotoviti stopnjo
zrelosti, simptome motenj in karakteristike otrok. Test razširja diagnostične možnosti za
svetovanje, terapije in raziskave.


Wiener Entwicklungstest (WET) Dunajski razvojni test (U. Kastner-Koller, P.
Deimann, 2002)

Metoda za ugotavljanje splošnega razvoja otrok med 3. in 6. letom starosti. Test je zasnovan
predvsem za razvojnodiagnostična vprašanja in nam posreduje pomembne informacij o
celotnem področju razvoja otroka, kot na primer svetovanje pri vzgoji, kontrole razvoja in
načrtovanje ukrepanja.

3. Testi, lestvice, ki odkrivajo otroke s težavami in so zoženi na eno ali manjše število
področij
Največjo skupino testov oziroma lestvic predstavljajo delni preizkusi, ki so ozko
specializirani in podajo natančno informacijo o otroku na področju, ki se ga preverja.


Aktiver Wortschatztest für 3- bis 5-jährige Kinder - Revision – (AWST-R) Test
aktivnega besedišča za otroke od 3. do 5. leta starosti – dopolnjen (C. Kiese-Himmel,
2005)

Individualni test za ocenjevanje ekspresivnega obsega besedišča otrok v predšolskem obdobju
– predstavlja nadgradnjo klasičnega AWST testa in se opira kot test za poimenovanje slik na
njegov format. Je objektiven, zanesljiv in veljaven instrument v diagnostičnem
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pojasnjevanju/diferencialno diagnostičnem opisovanju razvojnih motenj razvoja jezika z
ozirom na dimenzijo »ekspresivno besedišče«.


Arbeitsgedächtnistestbatterie für Kinder von 5 bis 12 Jahren (AGTB 5-12) Baterija za
preverjanje delovnega spomina (M. Hasselhorn, R. Schumann-Hengsteler, J.
Gronauer, D. Grube, C. Mähler, I. Schmid, K. Seitz-Stein, C. Zoelch, 2012)

Računalniško podprt individualni test za otroke od 5. do 12. leta. Uporablja se pri očitnih
znakih motenj delovnega spomina, pri razširjeni diagnostiki šolskega neuspeha, slabših
doseženih rezultatih, učnih težavah, kot tudi pri sumu na specifične učne težave (bralnonapisovalne težave, diskalkulija); uporablja se pri domnevni nadarjenosti kot dopolnitev
inteligenčnih preizkusov ter za oceno pripravljenosti na šolo v predšolski starosti.


AVAK-Test mit CD-ROM Analyseverfahren zu Aussprachstörungen bei Kindern
(AVAK-Test) Postopek analize motenj izreke pri otrocih (D. Hacker, H. Wilgermein,
2001)

S tem testom lahko logoped sistematično prepozna motnje izreke pri otroku, jih analizira ter
določi cilje nadaljnje terapevtske obravnave.


Bildwortserie zur Lautagnosieprüfung und zur Schulung des phonematischen Gehörs
Serija slik za preverjanje glasovnega prepoznavanja in za trening fonemskega
razlikovanja (H. Schäfer, 1986)

S serijo sliko prepoznamo motnje artikulacije in jih tudi terapevstko obravnavamo. Otroci, ki
imajo motnje artikulacije, imajo zmanjšano sposobnost slušnega zaznavanja in/ali slušnega
razlikovanja.


Continuous Attention Performance Test (CAPT) Nadaljevalni test pozornosti za
otroke predšolske in šolske dobe (E. Starzacher, K. Nubel, G. Grohmann, K. Gaupp,
Y. Pfeiffer, 2007)

To je enostaven, računalniško podprt test pozornosti. Je nebeseden, neodvisen od testatorja in
ima možnost, da razloči med vidno in slušno pozornostjo.


Continuous Performance Test (CPT) Nadaljevalni test pozornosti (M. Knye, N. Roth,
W. Westhus, A. Heine, 2003)
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Je računalniško podprt postopek, ki služi zlasti za ugotavljanje selektivne pozornosti,
dolgotrajne pozornosti kot tudi inpulzivnega vedenja otroka.


d2 Test of Attention (d2) Test pozornosti (R. Brickenkamp, E. Zillmer, 1998)

Meri hitrost izvajanja aktivnosti ter koliko se držimo navodil za izvedbo in samo kvaliteto
izvedene naloge. Omogoča nevropsihološko oceno pozornosti in koncentracije posameznika.
Lahko se uporablja individualno ali skupinsko.


Diagnostik mit Pfiffigunde Ein kindgemäßes Verfahren zur Beobachtung von
Wahrnehmung und Motorik Diagnostika z lutko Pfiffigunde (B. Cárdenas, 2009)

Gre za otroku primeren postopek za opazovanje zaznavanja in motorike. Postopek opazovanja
se lahko uporablja pri otrocih od 5 do 8 let za diagnostiko sposobnosti, vztrajnosti in stanja
razvoja. S pomočjo igre se preverjajo predvsem področja grafomotorike, vizualnega
zaznavanja in ročnih spretnosti.


Diagnostischer Elternfragebogen zur taktil-kinästhetischen Responsivität im frühen
Kindesalter (DEF-TK) Diagnostični vprašalnik za starše za taktilno-kinestetično
odzivnost v zgodnjem otroštvu (C. Kiese-Himmel, S. Kiefer, 2000)

Je vprašalnik za starše v obliki diagnostičnega intervjuja, ki pomaga pri za oceni/presoji
taktilno-kinestetične odzivnosti v zgodnjem otroštvu. Uporaben je za starost od 11. do 95.
meseca.


Differentieller Leistungstest – KE (DL-KE) Diferencialni test sposobnosti (E. W.
Kleber, G. Kleber, 1974)

Ta test omogoča analizo poteka vztrajnosti, motivacij, sposobnosti … in izjav o
obremenjenosti šolskih novincev v situacijah, ki zahtevajo pozornost. Test pomaga preprečiti
preobremenjenost in s tem povezane motnje motivacije.


Developmental Test of Visual Perception (DTVP-2) Razvojni test vidnega zaznavanja
(D. D. Hammill, N. A. Pearson, J.K. Voress, 1993)

Namenjen je otrokom v starosti od 4 do 10,11 let. Je individualen test in ima več podtestov:
koordinacija oko roka, prostorski odnosi, položaj v prostoru, figura ozadje, vidno-motorična
hitrost in ohranjanje oblike.
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(ESGRAF-MK) Izzvana diagnostika slovničnih sposobnosti večjezičnih otrok (H.-J.
Motsch, 2011)
Je računalniško podprt pregled jezikovni pregled za 5 pomembnih priseljenskih jezikov v
Nemčiji: turščino, ruščino, poljščino, italijanščino in grščino. S pregledom se preverja, ali
otrokom med 4. in 10. letom, ki osvojijo nemščino kot drugi jezik, dela težave materinščina.


Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung (FEW) Frostigov razvojni test
vizualnega zaznavanja FEW in FEW 2 (M. Frostig, O. Lockowandt, 2000)

Je primeren za starost od 4 do 9 let. Z različnimi podtesti ugotavlja temeljne funkcije
zaznavanja: koordinacija oko - roka, razlikovanje figura - podlaga, nespremenljivost oblike,
identifikacije in reprodukcije pojava. Test se uporablja za zgodnjo diagnozo učnih težav,
motenj sluha, motenj vida in epilepsije.


Göttinger Entwicklungstest der Taktil-Kinästhetischen Wahrnehmung (TAKIWA)
Göttingenski razvojni test taktilno-kinestetičnega zaznavanja (C. Kiese-Himmel, 2003)

Zbirka nalog preverja tako različne pasivne taktilne kot tudi haptične vidike (3D) pri otrocih,
starih med 3,6 in 6 let. Posreduje informacije za nadaljnja oziroma diferencialno-diagnostična
vprašanja, kot tudi podporne diagnostične in preventivne ukrepe ter terapevtske indikacije.


Hand-Dominanz-Test (H-D-T) Test ročne dominantnosti (H.-J. Steingrüber, 2010)

Ponuja izjave o stopnji izraženosti ročnosti. Preverja sposobnost dominantnosti roke pri
otrocih med 6. in 10. letom, kot tudi pri osebah med 11. in 70. letom.


Handpräferenztest für 4-6-jährige Kinder (HAPT 4-6) Test dominantnosti roke za 4-6
letne otroke (J. Bruckner, P. Deimann, U. Kastner-Koller, 2011)

Služi razločevanju ročnosti. Ponuja koristno informacijo o ročni preferenci otroka kot tudi
nedvoumnost glede na dajanje prednosti eni roki. S tem lahko ugotovimo, katero roko bo
uporabil za posamezne aktivnosti.


Heidelberger Auditives Screening in der Einschulungsdiagnostik (Hase) Heidelberški
slušni pregled pri diagnostiki pripravljenosti za šolo (M. Brunner, H. Schöler, 2008)
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Postopek je bil razvit za zgodnje odkrivanje motenj pri branju in pravopisu pri 4–6-letnih
otrocih in je primeren zlasti pri celovitih preiskavah kot tudi pri testih pripravljenosti na šolo.
Cilj je odkriti otroke z motnajmi branja in pisanja.


Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET) Heidelberški test razvoja jezika (H.
Grimm, H. Schöler, 1991)

Je specialni razvojni test za ugotavljanje jezikovnih sposobnosti otrok med 3. in 9. letom. Ta
test lako uporabimo tudi pri starejših otrocih, ki imajo motnje v razvoju in pri učenju. Ta test
se odlikuje v tem, da najbolje in najobširneje zajema jezikovne kompetence.


Heidelberger Vorschulscreening zur auditiv-kinästhetischen Wahrnehmung und
Sprachverarbeitung (HVS) Heidelberški predšolski pregled avditivno-kinestetičenga
zaznavanja in obdelave jezika (M. Brunner, J. Troost, B. Pfeiffer, C. Heinrich, U.
Pröschel, 2001)

Namenjen je otrokom med 5. in 7. letom. Njegov cilj je, da poda pregled o razvojnem stanju
otroka z ozirom na njegove jezikovno-analitične in avditivno-kinestetične sposobnosti
zaznavanja.


Kindersprachtest für das Vorschulalter (KISTE) Otroški jezikovni test za predšolsko
obdobje (D. Häuser, E. Kasielke, U. Scheidereiter, 1994)

S tem individualnim testom lahko ugotovimo različne aspekte jezikovnega razvoja, še zlasti
pri otrocih, ki imajo jezikovne in razvojne težave v starosti med 3,6 do 6,11 let. Omogoča
predvsem diagnostiko jezikovnih primanjkljajev na področju semantike, gramatike in
komunikacije in se zato uporablja v okviru pripravljenosti na šolo kot tudi v logopedski
praksi.


Kognitiver Entwicklungstest für das Kindergartenalter (KET-KID) Razvojni
kognitivni test za predšolsko starost (M. Daseking, F. Petermann, J. Danielsson, 2009)

Je test za diagnostični pregled posameznika za zgodnje odkrivanje kognitivnih in motoričnih
delnih motenj kot tudi za ugotavljanje nevropsiholoških temeljnjih sposobosti pri otrocih,
starih med 3,0 in 6,6 let. Ugotavlajmo tudi delne zmožnosti, kot so vidno zaznavanje, slušnovidni spomin, ekspresivni in receptivni govor, pozornost in psihomotorika.
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Konzentrations-Handlungsverfahren für Vorschulkinder (KHV-VK) Akcijski postopki
za preverjanje koncentracije predšolskih otrok (K.U. Ettrich, C. Ettrich, 2006)

Namenjen je otrokom predšolskega obdobja med 3,0 in 6,11 let. Sposobnost koncentracije
otroka predstavlja osnovi temelj za učenje in usvojanje šolskih dosežkov. Morebitni
primanjkljaji bi naj bili ugotovljeni že v predšolskem obdobju. Je otrokom prilagojen
postopek sortiranja, ki meri natančnost in hitrost. Omogoča tudi diagnostiko ADHD v
predšolski dobi.


Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) Test telesne koordinacije za otroke (E. J.
Kiphard, F. Schilling, 2007)

Služi merjenju stanja razvoja celotnega telesa in njegove kontrole. Namenjen je vsem
otrokom med 4. in 15. letom, tudi otrokom s posebnimi potrebami.


Lautbildungstest für Vorschulkinder (LBT) Test tvorjenja glasov za predšolsko
obdobje (L. Fried, 1980)

Preverja sposobnost tvorbe glasov pri 4 do 7 let starih otrocih. Gre za individualni postopek,
ki ima dve obliki testa: kratka oblika testa služi temu, da loči otroke s pomanjkljivo
zmožnostjo tvorbe glasov od otrok s starosti primerno zmožnostjo. Istočasno lahko s pomočjo
profilanalitične ocene določimo, kako močno so izraženi primanjkljaji za tvorjenje glasov
oziroma katera glasovna področja so zlasti motena.


Lautunterscheidungstest für Vorschulkinder (LUT) Test razlikovanja glasov v
predšolskem obdobju 4-7 (K. Ingenkamp, 1980)

Gre za skupinski postopek, ki služi preverjanju sposobnosti razlikovanja glasov pri otrocih
med 4. in 7. letom starosti. S pomočjo krajše oblike testatorji določijo, ali zmožnost
razlikovanja glasov predšolskega otroka ustreza normam za njegovo starost. Istočasno se
lahko oceni, ali je pri otrocih, ki imajo zmanjšano zmožnost tvorjenja glasov, delni ali glavni
vzrok slabše glasovno razlikovanje.


Lincoln-Oseretzky-Skala Kurzform (LOS KF 18) Lincoln-Oseretzkyeva lestvica –
kratka oblika (D. Eggert, 1974)
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Lestvica za ugotavljanje motorične nadarjenosti pri otrocih in mladostnikih med 5. in 13.
letom je verjetno najbolj znani postopek za kvantitativno ugotavljanja stanja motoričnega
razvoja.


Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache (LiSe-DaZ®)
Lingvistična uporaba jezika – nemščina kot tuj jezik (P. Schulz, R. Tracy, , in
Verbindung mit der Baden-Württemberg Stiftung, 2011)

Uporablja se pri otrocih, ki imajo nemščino za drug jezik v starosti med 3 in 7,11 ter otroci z
nemščino kot materinščino v starosti od 3 do 6,11. S sedmimi podtesti preverja jezikovno
znanje otrok v centralnem, morfološkem, sintaktičnem, semantičnem področju nemškega
jezika in obsega tako zmožnosti produkcije kot razumevanja.


Mann-Zeichen-Test Test risanja moža (H. Brosat, N. Tötemeyer, 2007)

Primeren je za otroke med 3. in 14. letom starosti. Pogosto se uporablja v otroški psihologiji
kot diagnostično sredstvo, še zlasti pri vprašanjih zrelosti za vstop v šolo. Večinoma se
uporablja kot dopolnilni diagnostični postopek.


Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder (MOT 4-6) Test motorike za otroke od
4-6 (R. Zimmer, M. Volkamer, 1987)

Sestavlja ga 18 enot, ki vsebujejo sledeče dimenzije motorike: celotno telesno okretnost in
gibljivost, finomotoriko, ravnotežje, zmožnost reakcije, moč skoka, hitrost, natančnost
gibanja, sposobnost koordinacije.


New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS) Nova Reynellova lestvica
razvoja jezika (S. Edwards, C. Letts, I. Sinka, 2011)

Za odkrivanje govornih in jezikovnih zaostankov v razvoju in primanjkljajev pri otrocih,
starih med 3 in 7,6 let. Obstajata dve lestvici. Prva kaže otrokovo razumevanje besednjaka in
slovničnih pravil in druga, ki meri otrokovo sposobnost uporabe jezika.


Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (PDSS) Patološkolingvistična diagnostika pri motnjah razvoja jezika (C. Kauschke, J. Siegmüller, 2009)
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Uporaben pri otrocih med 2. in 6,11 let starosti. S pomočjo 23 receptivnih in produktivnih
podtestov ter spontanimi jezikovnimi analizami na področijih fonetike, leksike/semantike,
gramatike lahko sestavimo veljaven in zanesljiv profil jezikovnega razvoja.


Potsdam-Illinois Test für Psycholinguistische Fähigkeiten (P-ITPA) Potsdamskollinoiski test psiholongvističnih sposobnosti (G. Esser, A. Wyschkon, K. Ballaschk, S.
Hänsch, 2010)

Ta test omogoča, da se ugotovijo nepravilnosti na govornem in pisnem področju v starosti od
4. leta do konca petega razreda.


Prüfung optischer Differenzierungsleistungen (POD) Test sposobnosti vidnega
razlikovanja (F. C. Sauter, 1979)

Za otroke v starosti med 5 in 7,7 let. Temelji na analizi sposobnosti vidnega razlikovanja, ki
jih potrebuje šolski novinec pri dojemanju črk, besed, števk in številk.


Prüfung optischer Differenzierungsleistungen bei Vierjährigen (POD 4) Test
sposobnosti vidnega razlikovanja pri štiriletnikih (F. C. Sauter, 2001)

Je indviduani test za raziskovanje stopnje razvoja 4-letnega otroka glede različnega
vizualnega zaznavanja kot pojasnilo morebitnega razvojnega primanjkljaja ali motenj razvoja
sposobnosti.


Psycholinguistischer Entwicklungstest (PET) Psiholingvistični razvojni test (M. J. W.
Angermaier, 1977)

Je individualni test za ugotavljanje specifičnih spretnosti in motenj pri normalnih in učencih z
učnimi težavami v starosti od 3 do 10 let. Testna baterija služi kot diferencialno diagnostično
izhodišče za oblikovanje programa obravnave pri učnih težavah.


Punktiertest und Leistungs-Dominanztest für Kinder (5-12 Jahre) (PTK – LD) Test
povezovanja točk in dominantnosti za otroke (5-12 let) (F. Schilling, 2009)

Test povezovanja točk za otroke od 5 do 12 let preverja razvoj finomotoričnih sposobnosti
obeh rok in dominantnost. Test pokaže, ali je otrok levičar, desničar ali celo obojeročen.
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Screeningverfahren zur Erfassung von Sprachentwicklungsverzögerungen (SEV)
Presejalna metoda za odkrivanje zakasnelega razvoja govora (M. Heinemann, C.
Höpfner, 1993)

Pri otrocih, starih med 3,5 in 4 let, preverja stanje govornega razvoja glede na govornojezikovno razumevanje nadpomenk, besedišča, ponavljanja stavkov, artikulacije in
upoštevanja navodil.


Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsniveaus (SEN) Lestvica
za ocenjevanje socio-emocionalnega razvoja (J. Hoekman, A. Miedema, B. Otten, J.
Gielen, 2012)

Lestvica podpira diagnozo socialnih in čustvenih razvojnih težav, kakor tudi načrtovanje
obravnav, razvoja in varstva otrok od rojstva do 14. leta.


Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder SETK 3-5

Test razvoja

govora za 3-5-letne otroke in tudi starejše otroke z znanimi razvojnimi motnjami (H.
Grimm, M. Aktas, S. Frevert, 2010)
S tem testom je možno, da v kritični starosti med 3 in 5 let ugotovimo veljavno in zanesljivo
doseženo stopnjo razvoja govora in ga prenesemo v vzročno razlago z avditivnimi
zmožnostmi spomina. Pri tem igra fonološki delovni spomin za nebesede odločilno vlogo.


Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT) Testi senzorne integracije in praktičnosti
(A.J. Ayres, 1989)

Meri senzorno integracijski proces, ki je osnova učenja in vedenja. Pokaže, kako otroci
reagirajo in se organizirajo na senzorni dražljaj. Pomaga določiti specifične organske
probleme, ki so povezani z učnimi težavami, čustvenimi težavami in delovanjem možganov.
Meri vizualno, taktilno in kinestetično zaznavanje, kakor tudi motorično izvedbo.


Sprachscreening für das Vorschulalter (SSV) Jezikovni pregled za predšolsko obdobje
(H. Grimm, M. Aktas, U. Kießig, 2003)

Namenjen je otrokom v starosti med 3 in 5,11 let. Omogoča predvsem ugotavljanje
doseženega standarda govornega razvoja in s tem tudi identifikacijo rizičnih otrok v poznejši
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predšolski dobi. S tem je omogočen kompleksen pregled jezikovnega razvoja v predšolski
dobi.


Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren (SET 5-10)
Test jezikovnega znanja za otroke v starosti med 5 in 10 let (F. Petermann, D. Metz,
L.P. Fröhlich, 2010)

Test podaja obsežno oceno stopnje jezikovnega razvoja. Uporablja se pri različnih skupinah:
otroci z zakasnelim jezikovnim razvojem in motnjami, otroci migrantov, otroci z učnimi
težavami in otroci s poškodbami možganov (afazija).


Teddy-Test Test z medvedkom (G. Friedrich, 1998)

Je postopek za ugotavljanje verbalnih razpoložljivosti pomenskih odnosov pri otrocih med 3.
in 6. letom. Test odkriva zlasti zgodnje pomanjkljivosti na semantičnem področu, pri otrocih,
ki se težje učijo in imajo zakasneli govorni razvoj.


Test zum Satzverstehen von Kindern (TSVK) Test razumevanja stavkov pri otrocih
(J. Siegmüller, C. Kauschke, S. von Minnen, D. Bittner, 2011)

Poglablja diagnostično informacijo na področju sintakse. Posreduje točne podatke o
receptivnih, sintaktičnih in morfoloških obdelavah pri otrocih v starosti med 2 in 8,11 let.


Zeichne einen Menschen! Nariši človeka! (K. van den Vijfeijken, G. Frick, 2007)

Ta postopek daje informacije o stopnji kognitivnega razvoja in možnih socialno-čustvenih
težavah v starosti od 4 do 12 let. Rezultati testa so primerni kot temelj odločitve, ali je
potrebno opraviti poglobljeno preiskavo. Otrok nariše enega človeka, da lahko ocenimo
kognitivni razvoj. Za oceno socio-emocionalne problematike pa so potrebne 3 slike.
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1. 6 USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Po sklepu ministra za šolstvo in šport je bil aprila 2007 ustanovljen Center za usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami. Namen ustanovitve je povezanost dveh dejavnosti – usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) in delovanje komisij za usmerjanje (v
nadaljevanju KUOPP), ki sta med seboj tesno povezani.
Na področju vodenja postopkov usmerjanja OPP je posebej pomembno sodelovanje s starši,
vrtci, šolami in zunanjimi institucijami. Te postopke vodijo višji svetovalci, delovanje komisij
pa usmerjajo predsedniki komisij.
Zahtevo za začetek postopka usmerjanja podajo starši ali zakoniti zastopniki otroka. Če se leti z začetkom postopka usmerjanja ne strinjajo in ne želijo vložiti zahteve, vrtec, šola,
zdravstveni, socialni ali drugi zavodi, ki jih obiskuje otrok pa menijo, da je usmeritev
potrebna, lahko sami podajo predlog za začetek postopka usmerjanja.
Ob uvedbi postopka praviloma višji svetovalec opravi razgovor s starši ali zakonitimi
zastopniki otroka, jih seznani s potekom postopka usmerjanja, s pravicami in nekaterimi
zakonskimi podlagami. Predstavi jim različne programe, v katere se usmerja OPP in z njimi
povezane nadaljnje možnosti izobraževanja otrok. Višji svetovalci pridobivajo strokovno,
pedagoško, psihološko, zdravstveno in socialno dokumentacijo ter poročila o otrocih. Na
podlagi teh in strokovnih mnenj KUOPP izdajo pravne akte v obliki strokovnih mnenj,
odločb, sklepov in potrdil za OPP. (Vovk Ornik, 2009)
Komisije za usmerjanje delujejo v senatih. Predsednika in člane senata določi predsednik
komisije glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje otroka. Trenutno
deluje v Sloveniji 20 komisij za usmerjanje, ki imajo sedeže na območnih enotah Zavoda RS
za šolstvo. Za slepe in slabovidne, gluhe in naglušne otroke, otroke z govorno-jezikovnimi
motnjami in gibalno ovirane otroke so imenovani posebni senati, v katerih delujejo specialni
pedagogi, zdravniki in psihologi, ki imajo veliko znanj in izkušenj s populacijo otrok s
tovrstnimi motnjami.

mag. Aleksander Vališer
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Preglednica 3: Pregled števila usmeritev po posameznih koledarskih letih od 2005 do 2008

Število novih zahtev
Število izdanih odločb
Število odločb »Se ne
usmeri«
Število izdanih odločb VVZ
Število izdanih odločb OŠ,
zavodi VIZ
Število izdanih odločb SŠ
Posebni programi

2005
3091
5411
218

2006
2996
5825
447

2007
2479
3598
358

2008
3800
7696
1009

356
3563

458
3671

292
2058

533
4056

1006
268

1019
230

700
190

1463
423

Vir: Zavod RS za šolstvo, Center za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 2009

Iz preglednice je razvidno, da število zahtev za usmerjanje in število izdanih odločb za OPP
narašča. Zaradi reorganizacije dela KUOPP je bilo v letu 2007 realiziranih manj usmeritev.
Pregledno je tudi razmerje med številom usmerjenih otrok v vzgojno-varstvenih
ustanovah/vrtcih (VVZ) in v osnovnošolskih programih. Razmerje se postopoma zmanjšuje
od 1:10 do 1:7,7. Z večjo dostopnostjo informacij se namreč povečuje ozaveščenost staršev in
s tem izražanje njihovih potreb in želja po strokovni pomoči že v predšolskem obdobju.
Mlajši otroci z izrazitimi posebnimi potrebami dobijo pomoč takoj, čeprav je proces
usmerjanja nemalokrat dolgotrajen.

1. 6. 1 USMERJANJE PREDŠOLSKIH OTROK
Predšolski otroci s posebnimi potrebami, ki bodo pridobili status otroka s posebnimi
potrebami oziroma se bodo usmerjali, se bodo vključevali v naslednja programa:


program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno
pomočjo;



prilagojen program za predšolske otroke.

Program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je
najmanjša stopnja prilagajanja otrokom s posebnimi potrebami. To pomeni, da se uporablja
splošni kurikulum za vrtce, prilagodi pa se izvajanje programa in zagotovi dodatno strokovno
pomoč. Splošni kurikulum je sestavljen tako, da ga je mogoče prilagoditi tudi otrokom s
posebnimi potrebami. Zasnovan je na načelih enakih možnosti in upošteva razlike med otroki,
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ki se jim zagotavlja optimalni razvoj. Kurikulum je zasnovan zelo operativno in je
strukturiran tako, da so razvojni koraki zelo jasni in kontinuirani. Ta program je namenjen
tistim manj zahtevnim otrokom s posebnimi potrebami, ki bodo lahko dosegali cilje
kurikuluma, čeprav na različnih ravneh.
Kako v vrtcu tem otrokom prilagajati izvajanje kurikuluma, določajo posebna Navodila za
prilagojeno izvajanje kurikuluma za vrtce s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno
pomočjo.
V skladu s Pravilnikom o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami ter kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj se
bodo v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo usmerjali:


otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi;



otroci z lažjimi in zmernimi motnjami v duševnem razvoju;



slepi in slabovidni otroci;



gluhi in naglušni otroci;



otroci z govorno-jezikovnimi motnjami;



gibalno ovirani otroci;



dolgotrajno bolni otroci.

Za otroke s posebnimi potrebami, ki imajo izrazitejše posebne potrebe in so v smislu vzgoje
in izobraževanja zahtevnejši, je predviden prilagojen program za predšolske otroke. To
pomeni, da je zanje pripravljen poseben kurikulum. Ker so to otroci z izrazitejšimi
primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami, je zanje splošni kurikulum za vrtce prezahteven.
Prilagojeni program vsebuje dejavnosti, standarde in cilje, ki bodo bolj elementarni in jih
bodo lahko dosegali otroci z izrazitejšimi primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami. V tem
programu se usposabljajo otroci za sodelovanje, samourejanje, različno verbalno in
neverbalno komunikacijo, različne aktivnosti ter razumevanje in upoštevanje pravil okolja. V
njem je tudi veliko rehabilitacijskih vsebin. Potrebne so večje ali manjše prilagoditve
prostorov, raba različnih pripomočkov ter seveda ustrezen kader. V te programe se usmerjajo:


otroci z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju;



slepi in slabovidni;

mag. Aleksander Vališer
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gluhi in naglušni;



gibalno ovirani. (Opara, 2005)

1. 6. 2 STATISTIČNI PODATKI O POGOSTOSTI UČNIH TEŽAV V
SLOVENIJI

V predšolskem obdobju še ne govorimo o specifičnih učnih težavah oziroma primanjkljajih na
posameznih področjih učenja (v nadaljevanju SUT/PPPU), zato so ti otroci največkrat
usmerjeni kot otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (v nadaljevanju GJM). Pregledamo
lahko, kaj se dogaja pri usmeritvi otrok v predšolskem obdobju in kako se podatki o številu
govorno-jezikovnih motenj pri predšolskih otrocih razlikujejo od usmerjenih otrok v redni
osnovni šoli. Statistični podatki za otroke z GJM, vključenih v program predšolske vzgoje in
izobraževanja v vrtcih, kažejo, da njihovo število z leti narašča: leta 2006 je bilo otrok z GJM
135, leta 2008 130 otrok, leta 2009 169, leta 2010 252, leta 2011 pa že 319. GJM
predstavljajo v vrtcih skoraj 30% vseh usmerjenih otrok s posebnimi potrebami (www.stat.si).
Preglednica 4: Vključenost otrok s posebnimi potrebami v vrtce

Otroci po vrsti motnje – SKUPAJ
Otroci z motnjami v duševnem razvoju
Slepi in slabovidni
Gluhi in naglušni
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami
Gibalno ovirani otroci
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
Dolgotrajno bolni otroci

2006
759
239
11
72
135
157
36
19

2007
636
255
10
69
123
110
37
32

2008
796
291
16
84
130
163
51
61

2009
857
307
16
102
169
138
52
73

2010
962
280
14
107
252
159
47
103

2011
1083
304
17
109
319
174
49
111

VIR: SURS (www.stat.si, dostopno 29. 4. 2012)

In kako se nadaljuje trend v osnovni šoli? V 1. razredu osnovne šole je bilo na začetku leta
2010 pod diagnozo GJM usmerjeni 111 učencev, 107 pa pod diagnozo PPPU (skupaj je to
218 otrok). Število otrok z GJM v vrtcih (252 otrok) je nekoliko višje od števila učencev z
GJM in PPPU v 1. razredu (218), če upoštevamo, da nekateri učenci zaradi jezikovno
pogojenih težav razvijejo specifične učne težave ali primanjkljaje na posameznih področjih
učenja. Prav tako pa je Zahtevek za postopek usmerjanja potrebno z vsakim nivojem šolanja
ponovno vložiti in mnogi starši tega ne naredijo že v 1. razredu. Najbrž vsi otroci z GJM, ki v
šoli razvijejo PPPU ali pa so usmerjeni kot učenci z GJM, ne obiskujejo predšolskega
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programa, ampak do vstopa v šolo ostajajo v domačem varstvu. Zaradi tega razloga jih ne
najdemo v statističnih podatkih, ki so narejeni za otroke v vrtcih.
Z branjem, pisanjem, računanjem ali/in pravopisom ima težave kar 20 % šolajoče populacije.
Okrog 10 % otrok ima specifične učne težave in od teh jih je 2–4 % takšnih, ki imajo izrazite
težave oziroma primanjkljaje na posameznih področjih učenja (Magajna idr., 2008a). Še
vedno ostaja aktualno vprašanje identifikacije in diagnosticiranja PPPU kot tudi njihova
umestitev v kontinuum specifičnih učnih težav. Kot najštevilčnejša skupina otrok s posebnimi
potrebami je v šolskem prostoru deležna veliko pozornosti in kritik, ki se nanašajo na zgodnjo
identifikacijo in na vprašanje potrebe po pridobitvi odločbe o usmeritvi (Vovk-Ornik, 2010).
Pri pregledu podatkov s Statističnega urada Republike Slovenije za šolsko leto 2010/2011 je
razvidno, da je bilo v redne osnovnošolske programe vpisanih 161 000 (leto prej 163 141)
otrok, od tega je bilo v prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom in
dodatno strokovno pomočjo usmerjenih 1122 otrok (leto prej 961) z govorno-jezikovnimi
motnjami in 5723 (leto prej 5380) s PPPU. Odstotek učencev s PPPU se ujema s podatkom,
ki ga navaja Magajna (2008a), da naj bi bilo v šoli okrog 2–4 % učencev s PPPU. Podatek
nam po izračunu pokaže, da je bilo v tem letu 3,5 % takšnih učencev (leto prej 3,3%).
Sklepamo lahko, da je odstotek učencev s PPU iz leta v leto višji. Odstotka za učence s SUT
ne moremo natančno izračunati, saj le-ti niso usmerjeni in o njih ne vodimo statistike.

Preglednica 5: Vključenost otrok s posebnimi potrebami v osnovne šole med leti 2005 in 2010

Otroci z govorno-jezikovimi motnjami
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami
Dolgotrajno bolni otroci
Otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja

Otroci z govorno-jezikovimi motnjami
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami
Dolgotrajno bolni otroci
Otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja

mag. Aleksander Vališer

2005
1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R
30 55 53 48 46 50 26 20 22
8
11 22 23 25 23 23 20 11
19
76

29 32 25 35 19 34 28 27
202 406 476 601 465 504 500 315

2006
1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R
75 68 78 67 83 52 58 31 17
4
9
11 25 22 19 24 29 16
28
70

45 57 55 44 49 48 44 32
177 376 583 603 627 636 577 434
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Otroci z govorno-jezikovimi motnjami
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami
Dolgotrajno bolni otroci
Otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja

Otroci z govorno-jezikovimi motnjami
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami
Dolgotrajno bolni otroci
Otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja

Otroci z govorno-jezikovimi motnjami
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami
Dolgotrajno bolni otroci
Otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja

Otroci z govorno-jezikovimi motnjami
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami
Dolgotrajno bolni otroci
Otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja

2007
1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R
51 84 94 81 81 68 47 54 35
5
8
13 14 21 22 39 24 29
29
56

41 65 60 76 57 74 59 53
157 322 477 669 640 761 656 538

2008
1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R
84 101 108 94 87 85 63 51 50
9
13 14 14 30 34 52 44 30
43
83

71 96 100 110 127 105 108 80
183 400 570 659 805 810 854 634

2009
1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R
103 128 122 129 132 107 108 72 60
6
12 18 23 23 32 52 59 45
62
81

78 124 147 157 147 139 125 139
197 393 569 761 803 903 897 776

2010
1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R
111 149 171 138 158 121 100 103 71
5
11 20 23 35 39 42 67 42
68 106 128 159 177 179 171 169 129
107 205 438 582 797 864 957 973 800

VIR: SURS (www.stat.si, dostopno 29. 4. 2012)

Zaskrbljujoč je podatek za leto 2010 o tem, da število otrok s PPPU od 1. pa do 3. razreda
naraste z 107 na 438 otrok, kar predstavlja 309-odstotno povečanje, kar je vseeno približno
76% manj kot leto prej (385%). Število otrok z GJM pa naraste s 111 otrok v 1. razredu na
171 otrok v 3. razredu, kar ustreza 54-odstotnemu povečanju, kar pa je 36% več kot leto prej.
Kje so do sedaj bili vsi ti otroci? Mogoče sploh niso bili prepoznani ali pa so bili mogoče
usmerjeni pod drugo diagnozo, npr. kot učenci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami,
čeprav se jih v tako zgodnjem otroštvu načeloma ne usmerja. Prepoznamo otroke s PPPU
dovolj zgodaj, še preden razvijejo obrambne mehanizme, ali se jim zniža samopodoba zaradi
nenehnega doživljanja neuspehov že v 1. triadi?
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Šalijev test (1973) za preverjanje bralno-napisovalnih težav se namreč z uvedbo devetletke
izvaja šele v 3. ali 4. razredu, ko naj bi otrok že znal brati, pisati in operirati z matematičnimi
podatki ter dejstvi. Prav tako pa test ni tako natančen, da bi lahko zajel vse rizične otroke.
Učitelji in drugi strokovni delavci takšne otroke lahko prepoznajo, a se v zgodnjem šolskem
obdobju še ne poslužujejo ukrepov v smeri zgodnje diagnostike. Prepričani so namreč, da
bodo težave z razvojem in učenjem izzvenele. Seveda imajo tu še vedno pomembno vlogo
starši.
Deinerjeva (2010) trdi, da se SUT lahko odkrijejo že v predšolskem obdobju. Pozornost bi
bilo zato potrebno usmeriti na zgodnjo identifikacijo in preventivo že v predšolskem obdobju,
saj bi se s tem lahko izognili večjemu številu diagnoz SUT in PPPU v osnovni šoli. Na tem
področju se že dogajajo spremembe, ki posegajo na področja zgodnjega odkrivanja za otroke
v vrtcih in v začetnih razredih osnovne šole.

mag. Aleksander Vališer
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1. 7 PROBLEM
Sodobne raziskave in izkušnje v praksi opozarjajo na pomen zgodnjega odkrivanja učnih
težav pri mlajših otrocih. V slovenski logopedski in specialno-pedagoški stroki se povečuje
zanimanje za to področje, saj se število odkritih otrok z učnimi težavami povečuje (vir:
Statistični urad Republike Slovenije, 2011). Preventivni ukrepi se zato z velikim zagonom
usmerjeni že k predšolskim otrokom.
O učnih težavah pogosto govorimo kot o terminu, ki spremlja učence v času šolskega učenja.
Če razumemo pod izrazom učenje le šolsko učenje, potem termin učnih težav pri predšolskih
otrocih ne vzdrži, saj v vrtcu pravzaprav še niso začeli s formalnim šolanjem. Pri mlajših
otrocih bi bilo zato veliko bolj primerno pregledati njihovo funkcioniranje na socialnoemocionalnem, motoričnem, govorno-jezikovnem in kognitivnem področju kot tudi na
področjih prilagajanja in komunikacije. Predšolske otroke, ki imajo težave ali tudi potencial
na teh področjih, zato uvrščamo v posebno kategorijo specifičnega razvoja.
Ne moremo pa mimo dejstva, da se za otrokovimi težavami lahko skriva tudi nadarjenost.
Baum in Owen (1988) navajata, da 35 % otrok, ki so identificirani kot učenci s specifičnimi
učnimi težavami, kaže lastnosti nadarjenih (po Reid idr., 2007). Veliko nadarjenih se skriva
tudi pod diagnozo ADHD oziroma motnjo pozornosti in koncentracije, saj jih učitelji zaradi
vedenjskih težav pogosto spregledajo. Specifične lastnosti teh otrok po navadi najprej
odkrijemo v šolskem obdobju, lahko pa tudi prej. Ta kombinacija težav in talenta v slovenskih
zakonih še ni potrjena in uporabljena za učence v osnovni šoli, a nanjo različni strokovnjaki
že nekaj časa opozarjajo, omenja jih tudi Bela knjiga (2011).
Mnogi izsledki kažejo (Deiner, 2010), da je intervencija na področju učnih težav v zgodnji
fazi bolj učinkovita zaradi številnih razlogov: zgodnja intervencija stimulira otroke za bolj
pozitivno naravnanost k učenju šolskih veščin in spretnosti, zmanjšajo se lahko vsi negativni
učinki neuspeha iz 1. razreda osnovne šole (posledica doživljanja neuspeha je predvsem nizka
samopodoba), na razpolago pa je tudi več časa za razvoj in spodbude na področjih, ki jih pri
otroku smatramo kot šibka.
Vsako leto prestopi prag prvega razreda veliko otrok z različnimi zmožnostmi in veščinami,
strategijami, ki so tako ali drugače pripravljeni na bogatenje svojega znanja z učenjem,
izpolnjevanje nalog ali zadovoljevanje lastnih interesov. Razlike se pojavljajo v igri, vedenju,
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v upravljanju sebe, na čustvenem, socialnem, intelektualnem ter jezikovnem področju.
Primanjkljaji in težave, s katerimi se srečuje otrok že v začetku šolanja, lahko kasneje
privedejo do učnih težav. Učenci z učnimi težavami zato ne zmorejo na enak način kot njihovi
vrstniki graditi svojega znanja, sprejemati številnih informacij iz okolja, zadovoljevati lastnih
interesov in bogatiti svojega življenja (Zver, 2011). Kljub temu večino otrok z učnimi
težavami odkrijemo šele v 3. razredu osnovne šole, ko bi moral biti proces začetnega
opismenjevanja že končan, oziroma še kasneje, ko sta tako otrok kot družina v veliki stiski in
učitelju je očitno, da otrok ni uspešen (Ozbič, 2011). Raziskave kažejo, da se pri mnogih
šolskih otrocih z učnimi težavami opozorilni znaki za razvoj učnih težav kažejo že v
predšolski dobi. Z ustrezno zgodnjo obravnavo je torej mogoče učne težave že veliko prej
napovedati, omiliti ali celo preprečiti.
Že raziskave v osemdesetih letih 20. stoletja kažejo, da so se za hitro, zanesljivo in
funkcionalno ocenjevalno metodo izkazali vprašalniki, namenjeni vzgojiteljem v predšolskih
oddelkih. Standardizirani testi ponavadi zaradi časovnih in materialnih zahtev ne pridejo v
poštev. Vprašalniki oziroma ocenjevalne lestvice otrokovega vedenja, ki jih lahko uporabimo
med izvajanjem dnevnih rutin in raznih dejavnosti v vrtcu, so zato najbolj ustrezni v programu
zgodnjega odkrivanja (Lowenthal, 1998). Rezultati, pridobljeni s pomočjo vprašalnikov, so se
celo izkazali za boljše napovedovalce otrokovih bralnih dosežkov kot npr. standardizirani
Metopolitan readiness test. O podobnih rezultatih poročajo tudi mnogi drugi avtorji (Mercer
idr., 1979). V zgodnje odkrivanje bi po njihovem mnenju morali vključiti glavna večja
področja, kot so področje jezika, inteligentnosti, motorike, socialno-emocionalno področje ter
predakademske veščine.
Razlogov za razvijanje presejalnih testov na področju učnih težav za predšolske otroke
oziroma učence v 1. razredih osnovne šole je torej več. Pri razvijanju instrumentarija je
potrebno upoštevati dejstvo, da lahko predšolski otroci zaradi svojega neharmoničnega
razvoja na določenih področjih dosegajo ponekod višje rezultate od pričakovanih, hkrati pa
drugod tudi nižje. Lowenthalova (1998) pravi, da je ocenjevanje otrokovega funkcioniranja
najbolj relevantno, če ga opravijo vzgojitelji, učitelji v šoli ali starši. Oni namreč preživijo z
otrokom največ časa in so z njim v vseh okoljih. Pomembne opise in informacije nam lahko
nudijo predvsem starši, kadar vzgojitelji/učitelji pri otroku določeno vedenje spregledajo.
Najbolje pa je informacije dobiti od vzgojiteljev/učiteljev in hkrati tudi staršev, saj lahko na
tak način dobimo vpogled v otrokovo vedenje v različnih okoljih.
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V svetu obstaja precejšnje število testov, ki preverjajo zgolj eno področje (npr. samo veščine
branja, pisanja, znanje matematike ipd.), ki je pomembno za otroke pred vstopom v šolo. Nas
pa bolj zanima, s pomočjo katerega instrumenta lahko naredimo profil otrokovih šibkih in
močnih področij pred vstopom v šolo.
Po prebiranju domače in tuje literature je bilo ugotovljeno, da v Sloveniji še nimamo
ustreznega instrumentarija, ki bi bil primeren za ocenjevanje veščin in sposobnosti pri
predšolskih otrocih. Zato so avtorice dr. Martina Ozbič, dr. Damjana Kogovšek, dipl. psih.
Valentina Ferluga in Petra Zver, prof. spec. in reh. ped. izdelale vprašalnik za oblikovanje
profila otrok ob vstopu v šolo, ki je namenjen vzgojiteljem oziroma učiteljem, za katerega
smo želeli pridobiti podatke za področje Velenja in Slovenj Gradca.
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2. CILJI RAZISKOVANJA
V diplomskem delu smo želeli preveriti, ali so v vprašalniku ustrezno zajeta posamezna
področja pokazatelj otrokovih predakademskih spretnosti in veščin, iz katerih je razvidno, ali
je otrok rizičen za razvoj učnih težav oziroma ali se pri njem pojavljajo vedenja, ki lahko
opominjajo na možno nadarjenost oziroma močna področja. Poglavitni cilj pa je tudi
oblikovanje norm vprašalnika za otroke, stare 5 let, ki so vključeni v predšolsko skupino vrtca
in na podlagi tega v nadaljevanju razviti ustrezno, a hkrati preprosto programsko orodje. Z
enostavnim označevanjem polj pri vsaki postavki želimo nuditi učiteljem in vzgojiteljem
sredstvo za opazovanje in ocenjevanje šibkih in močnih področji na področjih
predmatematičnih,

predbralnih,

grafomotoričnih,

vidno-motoričnih,

grafičnih

veščin,

metaliterarnih sposobnosti, prostorske in časovne orientacije, metakognicije, uravnavanja
vedenja, jezika in govora, komunikacije, interesov, mišljenja, verbalnega spomina, verbalnega
priklica, znanja in zanimanja, hitrosti učenja, leksikalne fluentnosti, zgodnje uporabe
simbolov, empatije, ustvarjalnosti, percepcije sebe, igre itd. (Ozbič, 2011)
2. 1 HIPOTEZE

H 1: Povprečna ocenjena vrednost postavk vprašalnika (del A) se ne razlikuje statistično
pomembno glede na spol opazovanih otrok.
H 2: Med desno- in levoročnimi otroki ni statistično pomembnih razlik pri povprečni
vrednosti doseženih točk pri odvisnih spremenljivkah (del A).
H 3: Med povprečno vrednostjo odvisnih spremenljivk A in B dela obstajajo statistično
pomembne korelacije.
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3. METODE DELA

3. 1 OPIS VZORCA
V raziskavo je bilo vključenih 176 5-letnih otrok, od tega 95 dečkov in 81 deklic. V raziskavo
so bili vključeni vsi pravilno in ustrezno izpolnjeni vprašalniki, 6 nepopolno ali neustrezno
izpolnjenih pa je bilo izločenih.
Preglednica 6: Vzorec otrok glede na spol

Spol

Frekvenca (N)

dečki
deklice
SKUPAJ

Odstotki (%)

95
81
176

54
46
100,0

Vzgojiteljice v vrtcih so rešile vprašalnike za 159 otrok, 17 vprašalnikov pa so rešile
pomočnice vzgojiteljic.
Preglednica 7: Vzorec otrok glede na število otrok v družini

Število otrok v družini
1
2
3
4 ali več

Frekvenca (N)
41
104
22
9

Odstotki (%)
23,3
59,1
12,5
5,1

Graf 1: Vzorec otrok glede na število otrok v družini
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Iz preglednice 8 in grafa 2 je razvidno, da so v družinah največ 4 otroci in najmanj 1 otrok,
največ otrok je iz družin z dvema otrokoma – 104 (59,1%).
Preglednica 8: Vzorec otrok glede na zaporedje otroka v družini

Zaporedje otroka
1. Otrok
2. Otrok
3. Otrok
4. Otrok
5. Otrok

Frekvenca (N)
97
61
12
4
2

Odstotki (%)
55,1
34,7
6,8
2,3
1,1

Graf 2: Vzorec otrok glede na zaporedje otroka v družini

Gledano na zaporedje rojstva je bilo največ prvorojencev (97 otrok), 61 je bilo drugorojencev
in 12 tretjerojencev, le 6 otrok je bilo rojenih kot četrti ali peti otrok.
Preglednica 9: Vzorec otrok glede na število ur, ki jih otrok preživi v vrtcu

Število ur, ki jih preživi otrok v vrtcu
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
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Frekvenca (N)
2
4
13
1
24
4
52
5
46
11
14

Odstotki (%)
1,1
2,3
7,4
0,6
13,6
2,3
29,5
2,8
26,1
6,3
8,0
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Graf 3: Vzorec otrok glede na število ur, ki jih otrok preživi v vrtcu

Otroci preživijo v vrtcu od 4 do 9 ur, povprečno pa 7,1 ure dnevno. Sorazmerno visok delež
(8%) otrok je v vrtcu 9 ur, kar je zaskrbljujoč podatek.
Preglednica 10: Vzorec otrok glede na to, s kom preživi otrok največ časa

Frekvenca (N)
z mamo
z očetom
s starši
s starši, sorojenci in starimi starši
s starši in sorojenci
s starši in starimi starši
s starimi starši
z mamo in starimi starši
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19
1
76
8
36
27
6
3

Odstotki (%)
10,8
0,6
43,2
4,5
20,5
15,3
3,4
1,7
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Graf 4: Vzorec otrok glede na to, s kom preživi otrok največ časa

Graf 4 in preglednica 10 prikazujeta, s kom preživi otrok največ časa. Vprašanje je bilo
odprtega tipa, kategorije so bile narejene naknadno na podlagi združevanja posameznih
odgovorov. Npr. odgovor: »S starši in sestro.« oziroma »S starši in bratom.« smo združili v
skupno kategorijo. Največ otrok (43,2%) preživi največ časa s svojimi starši. Najverjetneje so
to družine samo z enim otrokom. Pri 15,3% otrok se staršem pri preživljanju časa z otrokom
pridružujejo še stari starši. 20,5% otrok preživlja čas s starši in sorojenci (brati, sestrami).
Razmeroma visok pa je tudi delež otrok, ki preživijo čas samo z mamo (10,8%).

3. 2 OPIS SPREMENLJIVK
Neodvisni spremenljivki:


starost: predšolski otroci, stari 5 let. Spremenljivka je kategorialnega tipa.



spol: spremenljivka je kategorialnega tipa.
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Odvisne spremenljivke (del A):
Opis spremenljivk je povzetek posameznih področij v vprašalniku. Spremenljivke se
vrednotijo na lestvici od 1 do 5, kjer pomeni 1 = nikoli/nič, 2 = redko/zelo malo, 3 =
včasih/malo, 4 = pogosto/precej, 5 = vedno/veliko.
Skupaj del A: kompozit vseh spremenljivk iz dela A (12 področij)
PODROČJE (del A)
OPIS PODROČJA
VREDNOSTI
sledenje dejavnostim in navodilom,
Pozornost, koncentracija,
vzdrževanje pozornosti, vztrajnost,
vedenje in uravnavanje
sodelovanje in igra z vrstniki, organizacija in
1-5
vedenja
(skupno 24 trditev)
urejenost, prilagajanje, uravnavanje lastnega
vedenja
koordinacija gibov pri raznih dejavnostih,
Motorika
groba in fina motorika, ravnotežje,
1-5
(6 trditev)
posnemanje gibov
pogovorne izmenjave s sogovornikom,
Komunikacija,
1-5
sociopragmatika (5 trditev) odzivanje v komunikaciji z drugimi
poslušanje, razumevanje enostavnih
vsakodnevnih besed, povedi in fraz;
Govorno-jezikovno
pripovedovanje, obnavljanje besedila, obseg
1-5
razumevanje in izražanje
(18 trditev)
besedišča, struktura stavka, razumljivost
govora, razumevanje prenesenih pomenov
delovni spomin, pomnjenje kljub motečim
Verbalni spomin
1-5
(3 trditve)
dejavnikom
Grafično vizuoperceptivno risanje človeške figure, podrobnosti in
razlike v vidnem materialu, zaporedja,
področje, percepcija in
1-5
prerisovanje, orientacija na ploskvi,
imenovanje barv
(10 trditev)
poznavanje barv
razumevanje časovnih in prostorskih pojmov,
Časovna in prostorska
1-5
orientacija (2 trditvi)
orientacija v prostoru
poznavanje kulture branja (smer branja,
poznavanje vrstic, besed, ločevanje med
Metaliterarne veščine
1-5
(7 trditev)
besedilom in sliko), zanimanje za učenje
branja, pisanja, računanja
poznavanje in skladanje rim, glaskovanje,
poznavanje pesmic, razlikovanje med slušno
Predopismenjevalne
podobnimi glasovi, obnavljanje zgodbe,
1-5
veščine
(13 trditev)
samoiniciativna uporaba pisal, zapisov,
poznavanje simbolov, ki imajo pomen
zapis imena, drža pisala, poznavanje
Grafemsko zavedanje,
1-5
grafomotorika (4 trditve)
grafemov, prepis besede
štetje, odnos med količino in številom,
primerjave količin, poimenovanje lastne
Predmatematične veščine
1-5
(8 trditev)
starosti, količinsko-logično razmišljanje,
nizanje po velikosti
uporaba različnih strategij za izboljšanje
Metakognicija (2 trditvi)
1-5
pomnjenja
Indikatorji, iz katerih so konstruirane spremenljivke, so ordinalnega tipa.
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Odvisne spremenljivke (del B):
Skupaj del B: kompozit vseh spremenljivk iz dela B (16 področij)
PODROČJE (del B)
OPIS PODROČJA
dober kratkoročni in dolgoročni spomin,
Spomin in priklic
poznavanje podrobnosti oz. velike količine
informacij
informacij
(1 trditev)
Radovednost in
poglobljeno znanje
(1 trditev)
Hitro učenje in
napredna sposobnost
analize
(1 trditev)
Zgodnji fizični in
gibalni razvoj
(1 trditev)
Zgodnje razviti
jezikovni vzorci
(1 trditev)
Napredni jezik in
obsežno besedišče
(1 trditev)
Zanimanje in
uporaba abstraktnega
simbolnega sistema
(1 trditev)
Asinhroni razvoj
(1 trditev)
Intenzivnost
čustvovanja, empatija
in senzibilnost
(1 trditev)
Zrel občutek za
humor
(1 trditev)
Intenzivna
koncentracija in
vztrajnost
(1 trditev)
Kreativnost,
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VREDNOSTI
1-5

postavljanje refleksivnih, raziskovalnih
vprašanj, potreba po znanju, dobra percepcija,
širok spekter znanja, nove ideje

1-5

učenje brez ali z malo ponavljanja, uvid v
povezave, transfer znanja, kritično
razmišljanje, nenehno hlastanje po novem
znanju

1-5

napredne grobomotorične in finomotorične
spretnosti, intenzivno ukvarjanje z vidnimi
dražljaji

1-5

hiter razvoj govora in jezika, napredno
razumevanje in izražanje

1-5

bogato besedišče in razlage, izkazovanje
domišljije, hitro usvajanje novih
pojmov/dejstev

1-5

zanimanje za področje izobraževanja pred
formalnim šolanjem, zgodnja uporaba
1-5
simbolnega sistema, domišljija in originalnost v
izdelkih
frustriranost, nepotrpežljivost, kadar kognitivni
razvoj prehiteva pred finomotoričnimi
spretnostmi, napredne abstrakcije vplivajo na
čustva
globoko čustvovanje, zgodnja sposobnost
empatije, nerealna pričakovanja do sebe,
perfekcionizem, visoka pričakovanja do sebe,
dajanje moralnih ocen
napredno razumevanje odnosov, pomenov,
uporaba humorja v vseh situacijah

1-5

1-5

1-5

dobra pozornost in koncentracija,
osredotočenost na nalogo, trma, visoka
motiviranost za interesna področja, zasanjanost

1-5

izvirne, nevsakdanje rešitve v komunikaciji,

1-5

mag. Aleksander Vališer

Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo

domiselnost
(1 trditev)
Razlike v vedenju in
igri
(1 trditev)
Socialna odgovornost
in samostojnost
(1 trditev)
Zavedanje
drugačnosti
(1 trditev)
Zaznavanje narave
(1 trditev)

igri, dejavnostih, eksperimentiranje in kreiranje
novih stvari
zanimanje za zapletene miselne igre, druženje s
starejšimi, individualnost v igri
prilagajanje svojih potreb, veščin drugim,
zanimanje za dogodke v svetu, izzivanje
avtoritete
socialne primerjave, maskiranje svojih
zmožnosti in sposobnosti zaradi boljše
sprejetosti med vrstniki
skrb za živali, rastline, okolje; zaznavanje
vonjav, barv, sprememb v naravi; sistematično
opazovanje narave, razumevanje in natančno
razlikovanje vzorcev ali sistemov.

1-5

1-5

1-5

1-5

Indikatorji, iz katerih je konstruirana spremenljivka, so ordinalnega tipa.

Pregled spremenljivk (normalnost porazdelitve)
Spremenljivka Povprečje Skupni del A se ne porazdeljuje normalno. Če bi se porazdeljevala
normalno, bi morala biti signifikantnost Kolmogorov-Smirnovega testa več kot 0.05.
Preglednica 11: Normalnost porazdelitve odvisnih spremenljivk na delu A

Povprečje Skupni del A

Statistika
0,12

Kolmogorov-Smirnov
Df
176

Sig
0,000

Spremenljivka Povprečje Skupni del B se porazdeljuje normalno. Signifikantnost
Kolmogorov-Smirnovega testa je 0,200, torej več kot 0,05.
Preglednica 12: Normalnost porazdelitve odvisnih spremenljivk na delu B

Povprečje Skupni del B

Statistika
0,61

Kolmogorov-Smirnov
Df
176

Sig
0,200
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Avtorice dr. M. Ozbič, dr. D. Kogovšek, V. Ferluga, dipl. psih. in Petra Zver, prof. srp., so
oblikovale vprašalnik, ki je namenjen predvsem vzgojiteljicam/jem otrok, ki zadnje leto
obiskujejo vrtec, po potrebi tudi vzgojiteljicam – učiteljicam otrok v prvem razredu osnovne
šole. Vzgojiteljice in učiteljice so namreč redno v stiku z otroki in lahko na posreden način
preko opazovanja in odgovarjanja na postavke pomembno prispevajo k spoznavanju
otrokovega profila. (Zver, 2011). Vprašalnik je namenjen zgodnjemu odkrivanju otrok, ki so
rizični za učne težave in odkrivanju močnih področij. Z oblikovanimi pozitivnimi
trditvami/postavkami lahko vzgojitelji/učitelji ocenijo otrokovo vedenje, veščine, zmožnosti
in sposobnosti.
Vprašalnik je zaradi preglednosti in sistematičnosti razdeljen na dva dela. Prvi del (del A) od
izpolnjevalca zahteva, da na podlagi predhodnega usmerjenega opazovanja oceni otrokovo
funkcioniranje na naslednjih področjih: pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje
vedenja; motorika; komunikacija, sociopragmatika; govorno-jezikovno razumevanje in
izražanje; verbalni spomin; grafično vizuoperceptivno področje, percepcija barv in
imenovanje

barv;

časovna

in

prostorska

orientacija;

metaliterarne

veščine;

predopismenjevalne veščine; grafemsko zavedanje, grafomotorika; predmatematične veščine
in metakognicija. Drugi del (del B) se nanaša na močna področja, kjer lahko otrok izkazuje
določeno nadarjenost. Trditve o otrokovih močnih področjih so naslednje: spomin in priklic
informacij; radovednost in poglobljeno znanje; hitro učenje in napredna sposobnost analize;
zgodnji fizični in gibalni razvoj; zgodnje razviti jezikovni vzorci; napredni jezik in obsežno
besedišče; zanimanje in uporaba abstraktnega jezika; asinhroni razvoj; intenzivnost
čustvovanja, empatija in senzibilnost; zrel občutek za humor; intenzivna koncentracija in
vztrajnost; kreativnost in domiselnost; razlike v vedenju in igri; socialna odgovornost in
samostojnost ter zavedanje drugačnosti.
Med del A in del B so vključena še tri »dodatna področja«, kjer smo preverjali otrokovo
dominantnost (označevanje leve ali desne strani za preferenčno nogo, roko, oko in uho),
otrokovo ekstravertiranost oziroma introvertiranost ter otrokovo energetsko opremljenost.
Na tak način ponujamo učiteljem in vzgojiteljem sredstvo za opazovanje in ocenjevanje
šibkih in močnih področij na področjih predmatematičnih, predbralnih, grafmotoričnih, vidnomotoričnih, grafičnih veščin, metaliterarnih sposobnosti, prostorske in časovne orientacije,
metakognicije, uravnavanja vedenja, jezika in govora, komunikacije, interesov, mišljenja,
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verbalnega spomina, verbalnega priklica, znanja in zanimanja, hitrosti učenja, leksikalne
fluentnosti, zgodnje uporabe simbolov, empatije, ustvarjalnosti, percepcije sebe, igre.
Na začetku vprašalnika je dodanih še nekaj splošnih vprašanj o informacijah o ocenjevalcu in
otroku (datum rojstva otrok oziroma starost v mesecih, koliko otrok je v družini pri
posameznem otroku, za katerega se je reševal vprašalnik, zaporedje rojstva za tega otroka,
koliko ur preživi otrok v vrtcu ali šoli, s kom preživi največ časa izven vrtca/šole in kakšna je
vloga ocenjevalca). Vprašalnik smo nato dali vzgojiteljem predšolskih otrok z namenom, da
ocenijo otrokova močna in šibka področja.

Veljavnost
Vprašalnik je bil vsebinsko in jezikovno pregledan s strani avtoric kot tudi s strani različnih
vzgojiteljev v vrtcih, učiteljev v 1. razredih osnovne šole, specialnih pedagogov, sociologov
in psihologov. Na podlagi njihovih komentarjev smo vprašalnik popravili oziroma spremenili.
Srečanja in posveti med različnimi strokovnjaki so nato privedli do končne verzije
vprašalnika.

Zanesljivost

V Sloveniji je v diplomskem delu Zverova (2011) prvič preizkušala instrumentarij, ki pri
predšolskih otrocih in otrocih v 1. razredu preverja veščine, vedenja in zmožnosti ob vstopu v
šolo, za ta namen je bil uporabljeni vprašalnik takrat na novo konstruiran.
Za prikaz notranje skladnosti med posameznimi deli vprašalnika smo izračunali Cronbach
koeficient zanesljivosti alfa. Iz preglednice 13 je razvidno, da celotni prvi del vprašalnika s
spremenljivkami (del A) dosega zelo visoko zanesljivost s koeficientom 0,954. Še višjo
zanesljivost s koeficientom 0,963 ima tudi drugi del vprašalnika (del B). Koeficienti za
posamezne spremenljivke na delu A se gibljejo med 0,952 in 0,960, kar kaže na izjemno
visoko zanesljivost.

Preglednica 13: Test zanesljivosti za posamezna področja

PODROČJE

mag. Aleksander Vališer

število
indikatorjev

N

Cronbach
alfa (Zver,

Cronbach
alfa (Vališer,
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2011)
Pozornost, koncentracija, vedenje,
uravnavanje vedenja
Motorika
Komunikacija, sociopragmatika
Govorno-jezikovno razumevanje in
izražanje
Verbalni spomin
Grafično vizuoperceptivno področje,
percepcija in imenovanje barv
Časovna in prostorska orientacija
Metaliterarne veščine
Predopismenjevalne veščine
Grafemsko zavedanje,
grafomotorika
Predmatematične veščine
Metakognicija
Skupaj del A
Skupaj del B

2012)

24

176

0,971

0,955

6
5

176
176

0,967
0,905

0,956
0,954

18

176

0,972

0,952

3

176

0,902

0,954

10

176

0,968

0,954

2
7
13

176
176
176

0,884
0,951
0,968

0,956
0,954
0,952

4

176

0,925

0,955

8
2
102
16

176
176
176
176

0,972
0,892
0,942
0,958

0,955
0,960
0,954
0,963

V raziskavi Zverove (2011) je bila dosežena prav tako visoka zanesljivost s koeficientom
0,942. Visoko zanesljivost s koeficientom 0,958 ima tudi drugi del vprašalnika (del B).
Koeficienti za posamezne spremenljivke na delu A so se gibale med 0,884 in 0,972, kar kaže
na izjemno visoko zanesljivost. Z nižjim koeficientom (0,507) je izstopalo le področje
utrudljivosti in nasičenosti, ki pa smo ga v tokratni, spremenjeni različici izločili iz dela A in
ga premestili med dodatna področja. Predvidevamo, da bi koeficient dosegel višjo vrednost,
če bi na tem področju uporabili oziroma preverjali več kot samo dve trditvi.
V prihodnje bi bilo smiselno, kljub visoki zanesljivosti, razmisliti o približno enaki
razporeditvi števila trditev za posamezno področje oziroma spremenljivko. S tem bi lahko pri
področjih z nižjim koeficientom dosegli višjo zanesljivost podatkov in hkrati bolj izenačili
število trditev za posamezen kompozit. Zaključimo lahko, da ima vprašalnik zaradi dobrih
koeficientov zelo ustrezno vsebinsko veljavnost.

Objektivnost
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Na začetku vprašalnika so bila za namen objektivnosti dodana navodila za reševanje.
Izpolnjevalcem vprašalnika (vzgojiteljem in učiteljem) je bilo naročeno, naj najprej
pregledajo celotni vprašalnik, otroka opazujejo nekaj dni (približno 1 teden) in šele nato
odgovorijo na vprašanja, ki se nanašajo na otrokove veščine in vedenja. Vprašalnik so
vzgojitelji/učitelji reševali individualno. Če so se pri izpolnjevanju pojavili dvomi, so lahko za
pomoč prosili svoje kolege, ki otroka prav tako dobro poznajo. Odgovore so beležili na petstopenjski Likertovi lestvici. S takšno lestvico smo objektivnost še povečali, saj so bili
odgovori zaprtega tipa.
Ekonomičnost
Ekonomičnost smo pri vprašalniku dosegli s tem, da smo veliko število trditev skrčili in/ali
združili in jih nato smiselno uvrstili pod posamezna področja. Za izpolnjevanje vprašalnika
potrebujejo vzgojitelji/učitelji približno 15 do 20 minut. Oblikovan vprašalnik je torej izčrpen,
a hkrati hiter, saj nam da v kratkem času zanesljive informacije o otroku. Mogoče je nekoliko
zamudnejše izpolnjevanje v elektronski obliki, je pa res, da so potem vsi izpolnjeni
vprašalniki uporabni, saj ne dopušča možnosti, da na katero vprašanje ne bi odgovorili.

3. 4 NAČIN VREDNOTENJA
Ocenjevalci so posameznega otroka ocenjevali po trditvah (postavkah) znotraj posameznega
področja. To so naredili tako, da so za posamezno trditev obkrožili ustrezno številko na petstopenjski Likertovi lestvici ali pa so ustrezno število izbrali v elektronski različici
vprašalnika. Ocenjevalci so si pomagali z naslednjo lestvico: 1 = nikoli/nič, 2 = redko/zelo
malo, 3 = včasih/malo, 4 = pogosto/precej, 5 = vedno/veliko.
V prvem delu je bilo potrebno obkrožiti ustrezno številko na lestvici od 1 do 5 na dvanajstih
področjih, ki so vsebovala 102 trditvi.
V drugem delu so se prav tako odločali na petstopenjski Likertovi lestvici. V pomoč pri tem
jim je bil naslednji kontinuum odgovorov: 1 = sploh ne opažam te značilnosti; 2 = značilnost
je prisotna in neizrazita; 3 = značilnost je prisotna in opazna; 4 = značilnost je prisotna in zelo
opazna; 5 - značilnost je prisotna, zelo opazna in zelo izrazita.
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Na delu B nas je v okviru treh dodatnih področij zanimala še otrokova dominantnost
(ocenjevalci so obkrožili ustrezno črko (L = leva, D = desna) glede na dominantnost roke (r),
noge (n), očesa (o) in ušesa(u)) in ekstravertiranost oziroma introvertiranost (uporabljena 5stopenjska Likertova lestvica z nekoliko drugačnimi stopnjami: 1 = zelo introvertiran,
usmerjen vase, v svoj notranji svet, 2 = introvertiran, 3 = uravnotežen, 4 = ekstravertiran, 5 =
zelo ekstravertiran, usmerjen navzven, v družbo). Iz prvotne različice vprašalnika, ki ga je
uporabila Zverova (2011), smo premaknili sklop »utrudljivost, nasičenost« oziroma
energetska opremljenost med dodatna področja. Povprečja točk na delih o ekstra/introvertiranosti in energetski opremljenosti nismo vključili v analizo.
Maksimalno število točk, ki ga je mogoče doseči v prvem delu vprašalnika, je 510 točk in
minimalno 102. V drugem delu pa maksimalno 80 in minimalno 16 točk. Skupaj (A in B del)
torej maksimalno 590 točk in minimalno 118.

Preglednica 14: Odnos otroka do okolja

V odnosu z okoljem je otrok:
zelo introvertiran
Introvertiran
Uravnotežen
Ekstravertiran
zelo ekstravertiran

Frekvenca (N)

Odstotki (%)
3
20
105
29
19

1,7
11,4
59,7
16,5
10,8

Graf 5: Odnos otroka do okolja
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Iz preglednice 14 in grafa 5 je razvidno, da je največ otrok v svojem odnosu do okolja
uravnoteženih (59,7%), najmanj je zelo introvertiranih, usmerjenih vase, v svoj svet (1,7%),
dokaj izenačen pa je delež intovertiranih otrok (11,4%) in zelo ekstarvertiranih, usmerjenih
navzven, v družbo (10,8%).

Preglednica 15: Porazdelitev odgovorov na trditev: »Otrok je ob koncu vrtčevskega dne še vedno poln energije,
aktiven in živahen.«

Odgovori
nikoli/nič
redko/zelo malo
včasih/malo
pogosto/precej
vedno/veliko

Frekvenca (N)

Odstotki (%)
0
6
23
64
83

0
3,4
13,1
36,4
47,2

Graf 6: Porazdelitev odgovorov na trditev: »Otrok je ob koncu vrtčevskega dne še vedno poln energije, aktiven
in živahen.«

Iz preglednice 15 in grafičnega prikaza 6 je razvidno, da je slaba polovica (47,2%) otrok
dobro energetsko opremljenih, saj so ob koncu dneva še vedno polni energije. Nihče ni izbral
odgovora »nikoli/nič«.
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Preglednica 16: Porazdelitev odgovorov na trditev: »Otrok se izogiba hrupnim situacijam, moti ga preveč
zvočnih dražljajev (govor, hrup, odmevi…); igra se sam v svojem kotičku, za katerega je značilno, da ni hrupen,
saj ga prehrupno okolje utruja.«

Odgovori
nikoli/nič
redko/zelo malo
včasih/malo
pogosto/precej
vedno/veliko

Frekvenca (N)
47
51
54
18
6

Odstotki (%)
26,7
29,0
30,7
10,2
3,4

Graf 7: Porazdelitev odgovorov na trditev: »Otrok se izogiba hrupnim situacijam, moti ga preveč zvočnih
dražljajev (govor, hrup, odmevi…); igra se sam v svojem kotičku, za katerega je značilno, da ni hrupen, saj ga
prehrupno okolje utruja.«

Zaradi lažjega razumevanja je druga trditev zanikana. Kot je razvidno iz preglednice 16 in
grafa 7, je bilo največ odgovorov »včasih/malo« (30,7%), dokaj blizu pa je odgovor
redko/zelo malo (29,0%). Samo 3,4% otrok se vedno izogiba hrupnim situacijam.
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3. 5 NAČIN IZVEDBE
Iskanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, ki so bile pripravljene sodelovati v raziskavi, je
potekalo posredno s pomočjo ravnateljice Vrtca Velenje, Metke Čas ter ravnateljice Vrtca
Slovenj Gradec, Ivice Vaukan, ki sta svoje sodelavce zaprosili za sodelovanje. Za sodelovanje
sta se odločila oba vrtca. Preko elektronske pošte je bila ravnateljicama poslana povezava do
spletne aplikacije vprašalnika (GoogleDocs), ki je oblikovana tako, da je potrebno obvezno
odgovoriti na vsa vprašanja, drugače ni možno nadaljevati z izpolnjevanjem vprašalnika in ga
končno potrditi.
Na upravi vrtcev so se tudi po posvetu z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic sami
odločili, koliko vprašalnikov bodo sprejeli tudi v natisnjeni obliki in razdelili po posameznih
enotah. Izbor otrok je bil naključen.
Skupno število ročno izpolnjevanih vprašalnikov je bilo potem vrnjeno na upravo, kjer smo
jih prevzeli oziroma so nam bili poslani po pošti. Podatki z natisnjenih vprašalnikov so bili
nato preneseni v spletno aplikacijo skupaj s podatki pridobljenimi preko spletnega
izpolnjevanja. Zaradi varovanja podatkov nimamo informacij o tem, kolikšno število otrok je
bilo iz posamezne ustanove in skupine. Prav tako nimamo podatka o tem, koliko različnih
vzgojiteljic je sodelovalo v raziskavi (v vprašalniku ni bilo nujno potrebno zapisati imena
vzgojitelja oziroma učitelja). Nepopolno izpolnjeni vprašalniki so bili pred samo analizo
izločeni.
Vprašalnik so izpolnjevale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic predšolskih 5-letnih otrok z
namenom, da ocenijo otrokova močna in šibka področja in tako oblikujejo profil otrokovega
funkcioniranja.
Vprašalnike so vzgojitelji/učitelji reševali med oktobrom 2011 in marcem 2012, saj je bilo
potrebno za uspešno reševanje otroke že nekaj časa poznati.
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Slika 4: Zaslonska slika spletne aplikacije
vprašalnika – uvodni del

Slika 5: Zaslonska slika spletne aplikacije vprašalnika

3. 6 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV
Pri statistični obdelavi podatkov so bile za namen opisne porazdelitve spremenljivk
uporabljene metode opisne statistike (aritmetična sredina, standardni odklon, frekvenčna
porazdelitev, minimum, maksimum, koeficient sploščenosti, koeficient asimetrije ter
percentili posameznih kompozitnih spremenljivk). Za dokazovanje, da na rezultate ne vpliva
spol, smo uporabili hi kvadrat test, medtem ko smo samo normalno porazdelitev rezultatov
predstavljali s pomočjo testa Kolmogorov-Smirnov. Če spremenljivke ne bodo normalno
porazdeljene, bomo uporabili Speramanov koeficient korelacije, za kar ni potrebna normalna
porazdelitev. S koeficientom Cronbachovim alfa smo preverjali zanesljivost za posamezno
področje. Hipoteze smo preverjali na stopnji tveganja 5% (p=0,05).
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4. REZULTATI Z INTERPRETACIJO
4.1 SPLOŠNI PREGLED REZULTATOV
Preglednica 16: Opisna statistika s srednjimi vrednostmi, standardnim odklonom, z minimumom, maksimumom
ter s koeficientom asimetrije (KA) in sploščenosti (KS) na prvem delu (del A) vprašalnika

PODROČJA del A
Pozornost, koncentracija,
vedenje in uravnavanje
vedenja
Motorika
Komunikacija,
sociopragmatika
Govorno-jezikovno
razumevanje in izražanje
Verbalni spomin
Grafično vizuoperceptivno
področje, percepcija in
imenovanje barv
Časovna in prostorska
orientacija
Metaliterarne veščine
Predopismenjevalne veščine
Grafemsko zavedanje,
grafomotorika
Predmatematične veščine
Metakognicija
Skupaj del A

N

M

SD

Me Min Max

KA

KS

176 4,06 0,962 4,00 1

5

-0,859

0,085

176 4,33 0,790 5,00 1

5

-0,961

0,266

176 4,03 0,924 4,00 1

5

-0,783

0,209

176 4,22 0,902 4,00 1
176 4,15 0,889 4,00 1

5
5

-1,071
-0,907

0,645
0,408

176 4,29 0,942 5,00 1

5

-1,264

0,951

176 4,50 0,728 5,00 2
176 4,20 0,911 4,00 1
176 3,91 1,017 4,00 1

5
5
5

-1,305
-0,929
-0,695

0,948
0,236
-0,191

176
176
176
176

5
5
5
5

-1,671
-1,905
-0,360
-1,008

2,504
3,741
-0,448
0,424

4,40
4,56
3,36
4,16

0,920
0,748
1,087
0,947

5,00
5,00
3,00
4,00

1
1
1
1

Zgornja tabela prikazuje opisno statistiko prvega dela (del A). Iz nje lahko razberemo, da je
celotni vzorec sestavljalo 176 otrok. Otroci dosegajo precej visoke rezultate. Takšna
porazdelitev rezultatov je pričakovana, saj se pri otrocih na tem delu ocenjujejo splošne
veščine, znanja in spretnosti, ki naj bi jih pri tej starosti v veliki meri že obvladovali. Otroci so
bili na posameznih področjih ocenjeni z visokimi točkami, saj se vse povprečne vrednosti
gibljejo nad 3,36. Mediana, ki deli vzorec na dva enaka dela, je pri večini področij nižja od
vrednosti aritmetičnih sredin, a vseeno dovolj visoka. To pomeni, da ocenjevalci na teh
področjih otrok niso ocenjevali zgolj s povprečno vrednostjo (v našem primeru je bila srednja
vrednost na vprašalniku 3 = včasih/malo), ampak so njihove ocene v večini nihale med 2 in 4
ali 3 in 5. Zato so povprečne vrednosti aritmetičnih sredin in median visoke (nad 4,0 točk,
samo pri metakogniciji 3,0). Zanimivo je, da je kar na petih področjih (motorika; grafično
vizuoperceptivno področje, percepcija in imenovanje barv; časovna in prostorska orientacija;
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grafemsko zavedanje, grafomotorika in predmatematične veščine) vrednost mediane 5 (na
lestvici je to pomenilo vedno/veliko), povprečne aritmetične sredine na teh področjih pa se
gibljejo med 4,29 in 4,56 točk. Zverova (2011) v tem pogledu izpostavi samo področje
predmatematičnih veščin. Najverjetneje se dobro ocenjena področja nanašajo predvsem na
spretnosti in veščine, ki jih otroci v vrtcu pogosto obvladujejo že veliko prej, zato so
vzgojitelji/učitelji otroke na tem področju ocenjevali z vrednostmi pogosto/precej oziroma
vedno/veliko, kar je na lestvici pomenilo vrednost 4 oziroma 5. Druga možna razlaga je, da so
bili ocenjevalci premalo kritični do znanja in sposobnosti otrok ali pa so imeli do njih
prenizka pričakovanja. Najnižje rezultate so otroci dosegali na področju metakognicije (M =
3,36), kar je logično, saj pri teh letih še ne poznajo dovolj dobro svojih lastnih strategij.
Podobno ugotavlja tudi Zverova (2011), tudi v njeni raziskavi je bilo področje metakognicije
najnižje ocenjeno (M=3,43).

Graf 8: Grafični prikaz rezultatov na A delu vprašalnika, N=176

Standardni odklon je statistični kazalec, ki ga največkrat uporabimo za merjenje statistične
razpršenosti enot. Lahko bi tudi rekli, da z njim ugotavljamo različnost odgovorov
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anketirancev. Njegova vrednost je še vedno relativno majhna (podatki so blizu skupaj), če ne
presega tretjine vrednosti aritmetične sredine. V našem primeru je vrednost standardnega
odklona 0,947, kar znaša manj, kot je tretjina vrednosti aritmetične sredine.
Z grafa 8 je razvidno, da sta malo manj dve tretjini 58,8% vseh vrednosti (rezultatov) vzorca v
razmiku M – SD (3,213 točk) do M + SD (5 točk). V razmiku od M – 2SD (2,266 točk) do M
+ 2SD (5 točk) se nahaja 88,23% vseh vrednosti. Graf 9 prikazuje krivuljo pomaknjeno v
desno, kar nam na posameznih področjih (v tabeli 16) kažejo tudi koeficienti asimetrije (KA).
Koeficient sploščenosti znaša 0,424, kar nakazuje na koničasto porazdelitev, saj če bi bil enak
0, bi se spremenljivka porazdeljevala normalno. Koeficient asimetrije pa ima negativno
vrednost -1,074 in nakazuje na asimetrijo v levo. Glede na to, da je vrednost koeficienta
manjša od -1 gre za dokaj hudo asimetrijo, saj če bi bila porazdelitev normalna, to je takrat,
ko je vrednost koeficienta asimetrije enaka 0), bi bila tudi simetrična.
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MIN
MAX
Pozornost, koncentracija, min = 48
max=120
vedenje in uravnavanje
vedenja
min =14
Motorika
max=30
min = 6
Komunikacija,
max=25
sociopragmatika
min = 30
Govorno-jezikovno
razumevanje in izražanje max=90
min = 4
Verbalni spomin
max=15
Grafično
min = 19
vizuoperceptivno
max=50
področje, percepcija in
imenovanje barv
min = 4
Časovna in prostorska
max=10
orientacija
min =13
Metaliterarne veščine
max=35
PODROČJA del A

Predopismenjevalne
veščine
Grafemsko zavedanje,
grafomotorika

min =22
max=65
min =6
max=20

1.

5.

10.

25.

50.

75.

90.

95.

54,16

63,70

70,70

86,25

102,00

111,75

117,00

118,15

14,77

18,00

20,00

24,00

27,00

30,00

30,00

30,00

7,54

12,00

14,70

18,00

20,00

23,00

25,00

25,00

37,70

50,85

54,00

71,00

80,00

85,00

89,00

90,00

4,77

8,00

9,00

11,00

13,00

14,00

15,00

15,00

20,54

28,85

31,00

40,00

45,00

48,00

50,00

50,00

4,00

6,00

7,00

8,00

10,00

10,00

10,00

10,00

14,54

20,00

22,00

26,00

30,50

34,00

35,00

35,00

24,31

31,00

35,00

45,00

52,00

59,00

62,30

65,00

6,00

10,85

13,00

16,00

19,00

20,00

20,00

20,00

Predmatematične veščine

min =18
19,54 24,85 30,00 34,00 38,00
40,0
40,00
40,00
max=40
min =2
Metakognicija
2,00
3,00
4,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
max=10
min =227
Skupaj del A
227,00 293,65 326,70 397,00 437,50 475,25 490,00 499,45
max=510
Preglednica 17: Opisna statistika s percentili, z minimumom, maksimumom ter vsoto na prvem delu (del A)
vprašalnika

Maksimalno število točk, ki ga je mogoče doseči na prvem delu vprašalnika, je 510 točk in
minimalno 102. Percentili predstavljajo sumarne kumulativne porazdelitve z relativnimi
frekvencami. V bistvu delijo skupno kumulativno porazdelitev v eni točki, zato je
porazdelitev razdeljena na dva dela. Najpogosteje je v uporabi t.i. 50. percentil, ki ima
vrednost mediane. V tem primeru se skupna distribucija deli na način, da ima polovica
anketirancev vrednosti pod, a polovica nad mediano.
Iz Preglednice 17 je razvidno, da so bili posamezni otroci pri vseh postavkah dela A
ovrednoteni z najvišjo možno oceno, saj je maksimalna vrednost enaka najvišjemu možnemu
številu točk, torej 510. Minimalnega števila možnih točk (102) ni dosegel nihče. Iz podatkov
za 1. percentil sklepamo, da so najslabše ocenjeni otroci dosegli 44,51% vseh točk (227); v 5.
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percentilu je dosežek 57,58% vseh točk (293,65); v 10. percentilu pa je delež doseženih točk
64,05%. V 95. percentilu je delež doseženih točk že 97,93%, kar predstavlja 499,45 točk.

Graf 9: Porazdelitev doseženih točk na prvem (A) delu vpršalnika

Iz grafičnega prikaza 9 je moč razbrati, da sta v našem vzorcu v 1. percentilu 2 otroka (rdeče
obarvan stolpec), kar predstavlja 1,1% ocenjevanih otrok, do vključno 5. percentila jih je 8
(zeleno obarvan stolpec), kar predstavlja kumulativno 4,5% ocenjevanih otrok. Do 10.
percentila pa je v našem vzorcu 17 otrok (rumeno pobarvan stolpec), kar predstavlja
kumulativno 9,7% ocenjevanih otrok. Iz tega lahko izpeljemo, da so otroci pod petim
percentilom, in torej dosegajo nizko točkovanje, rizični na morebitne težave v razvoju in
kasneje specifične učne težave, otroci pod 1. percentilom utegnejo imeti resnejše težave. Že
10. percentil pa pomeni v nekaterih državah alarmantno stanje za ukrepanje. Sklepamo lahko,
da je vprašalnik ustrezen in pragmatičen, rezultati so namreč primerljivi s teoretičnimi
izhodišči, saj ima težave z branjem, pisanjem, računanjem in pravopisom kar 20 % šolajoče
populacije. Okrog 10 % otrok ima specifične učne težave in od teh jih je 2–4 % takšnih, ki
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imajo izrazite težave oziroma primanjkljaje na posameznih področjih učenja. (Magajna idr.,
2008a) Še vedno ostaja aktualno vprašanje identifikacije in diagnosticiranja PPPU kot tudi
njihova umestitev v kontinuum specifičnih učnih težav.

Preglednica 18: Opisna statistika s srednjimi vrednostmi, standardnim odklonom, z minimumom, maksimum
ter s koeficientom asimetrije (KA) in sploščenosti (KS) na drugem delu (del B) vprašalnika

PODROČJA del B
Zelo dober spomin in hiter ter
zanesljiv priklic informacij
Visoka stopnja radovednosti in
poglobljena raven znanja
Hiter tempo učenja in napredna
sposobnost analize
Zgodnji fizični in gibalni razvoj
Zgodnje razviti jezikovni vzorci
Uporaba naprednega jezika in
obsežno besedišče
Zgodnja zanimanja in napredna
uporaba abstraktnih simbolnih
sistemov
Asinhroni razvoj čustva frustracije
Velika intenzivnost čustev, visoka
raven senzibilnosti
Zrel občutek za humor
Intenzivna koncentracija, vztrajnost
Kreativnost domiselnost in
iznajdljivost
Razlike v igralnem vedenju in pri igri
z drugimi
Socialna odgovornost in samostojnost
Zgodnje zavedanje drugačnosti in
socialna izolacija
Zaznavanje narave
Skupaj del B

N

M

SD

Me Min Max

KA

KS

176 3,29 1,101 3,00

1

5 -0,259

-0,607

176 3,07 1,104 3,00

1

5 -0,136

-0,563

176 2,94 1,117 3,00
176 2,85 0,986 3,00
176 2,82 1,046 3,00

1
1
1

5 -0,075
5 -0,097
5 -0,125

-0,706
-0,286
-0,329

176 2,80 1,181 3,00

1

5 -0,007

-0,902

176 2,70 1,173 3,00

1

5

0,014

-0,872

176 1,72 0,972 1,00

1

5

1,189

0,600

176

1

5

1
1

5
5

0,370
0,094
0,034

-0,881
-0,676
-0,740

176 2,85 1,167 3,00

1

5 -0,080

-0,926

176 2,55 1,110 2,00
176 2,63 1,139 3,00

1
1

5
5

0,264
0,107

-0,735
-0,921

176 2,08 1,055 2,00
176 3,29 1,132 3,00
176 2,71 1,104 3,00

1
1
1

5 0,666
5 -0,423
5 0,096

-0,413
-0,560
-0,595

2,26 1,146 2,00
176 2,74 1,126 3,00
176 2,70 1,109 3,00

Na tem delu so vzgojitelji/učitelji ocenjevali otroke na njihovih močnih področjih. Višje kot je
bil otrok ocenjen, bolj značilna in prisotna je bila pri njem neka lastnosti. Preglednica 18
prikazuje opisno statistiko drugega dela (del B). Iz nje lahko razberemo, da je bilo v vzorec
zajetih vseh 176 otrok. Pri Zverovi (2011) je bil vzorec je na tem delu manjši od dela A, saj
pri vseh otrocih niso imeli vseh podatkov za posamezna področja. Podatki so manjkali
predvsem na področjih, ki se nanašajo na otrokov zgodnji razvoj (fizični in jezikovni). Zaradi
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spletnega načina vnašanja podatkov smo se tej pomanjkljivosti tokrat izognili, saj
izpolnjevalci vprašalnika niso mogli potrditi, če niso vnesli vseh odgovorov.
Najvišji povprečni vrednosti (M=3,29) dosegajo otroci na področjih spomin in priklic
informacij ter zaznavanje narave. Trditvi se navezujeta na področji, ki ju vzgojitelji lahko pri
delu in igri (igra spomina, razne besedne igre …) z otrokom in na sprehodih ter ob
opazovanju narave hitro opazijo. Najnižjo vrednost na drugem (B) delu vprašalnika ima
trditev o otrokovem asinhronem razvoju na področju čustvovanja (M=1,72). To je področje,
ki ga vzgojitelji oziroma učitelji lahko prepoznajo, vendar ga s strokovnega vidika težje
ocenijo, saj so za področje čustvovanja usposobljeni predvsem psihologi. Prav tako otroci
različno izkazujejo svoja čustva (nekateri z vedenjem, usmerjenim navzven, kar je v razredu
veliko bolj opazno in vzgojitelji/učitelji to tudi bolj opazijo, ali navznoter – so tihi in mirni,
zato je otrokova čustva težje prepoznati). Asinhroni razvoj na področju čustvovanja je tipična
značilnost nadarjenih, ki jih v populaciji ni tako veliko, zato so posledično povprečni rezultati
na tem delu nižji. Tudi Zverova (2011) je izpostavila isti področji – kot najvišje ocenjeno
področje spomina in priklica informacij (M=3,53) in kot najnižje ocenjeno področje o
asinhronem razvoju na področju čustvovanja (M=2,17).
Vrednosti median (Me) so dokaj nizke, saj se gibljejo med vrednostjo 1 (»sploh ne opažam te
značilnosti«) in 3 (»značilnost je prisotna in opazna«). Na devetih področjih so višje od
aritmetične sredine. Če pogledamo minimalne in maksimalne ocene ter hkrati povprečne
vrednosti aritmetičnih sredin in median na posameznih področjih, ugotovimo, da povprečne
vrednosti niso samo pokazatelj dajanja povprečnih ocen (predvsem vrednosti 2 in 3), temveč
celotnega kontinuuma ocen, tudi skrajnih vrednosti (1 in 5).
Vrednosti standardnih odklonov na delu B kažejo večjo razpršenost rezultatov okrog
aritmetične sredine (večinoma nad vrednostjo 1) kot na delu A (večinoma pod vrednostjo 1).
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Graf 10: Grafični prikaz rezultatov na B delu vprašalnika, N=176

Kar pri sedmih spremenljivkah na delu B so vrednosti KA malo nad 0, ena – asinhroni razvoj
čustev nad 1, ostale pa se gibljejo pod 0. Skupni rezultat KA kaže na zelo dober približek
normalni distribuciji, saj znaša 0,096. Vrh distribucije je okrog vrednosti 3 (kar na lestvici
pomeni včasih/malo). KS se pri posameznih spremenljivkah gibljejo med 0 in -1. Skupna
vrednost KS na delu B znaša -0,595, kar kaže na koničasto distribucijo.
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Preglednica 19: Opisna statistika s percentili, z minimumom, maksimumom na prvem delu (del A) vprašalnika
PERCENTILI

PODROČJA del B
Spomin in priklic informacij
Radovednost in poglobljeno znanje
Hitro učenje in napredna sposobnost
analize
Zgodnji fizični in gibalni razvoj
Zgodnje razviti jezikovni vzorci
Napredni jezik in obsežno besedišče
Zanimanje in uporaba abstraktnega
simbolnega sistema
Asinhroni razvoj
Intenzivnost čustvovanja, empatija
in senzibilnost
Zrel občutek za humor
Intenzivna koncentracija in
vztrajnost
Kreativnost, domiselnost
Razlike v vedenju in igri
Socialna odgovornost in
samostojnost
Zavedanje drugačnosti
Zaznavanje narave

Skupaj del B

MIN
MAX
min=1
max=5
min=1
max=5
min=1
max=5
min=1
max=5
min=1
max=5
min=1
max=5
min=1
max=5

1.
1,00

5.
1,00

10.
2,00

25.
3,00

50.
3,00

75.
4,00

90.
5,00

95.
5,00

1,00

1,00

1,70

2,00

3,00

4,00

4,30

5,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

3,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

3,00

4,00

5,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

4,00

4,00

5,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

4,00

4,00

5,00

min=1
max=5
min=1
max=5
min=1
max=5
min=1
max=5

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

3,00

4,00

5,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

3,00

4,00

4,15

min=1
max=5
min=1
max=5
min=1
max=5
min=1
max=5
min=1
max=5
min=16
max=76

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

4,00

4,00

5,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

3,75

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

4,00

4,00

1,00

1,00

2,00

3,00

3,00

4,00

5,00

5,00

52,75

61,00

65,00

16,00 18,85 24,00 33,00 45,00

Na drugem delu je možno maksimalno 80 in minimalno 16 točk, Skupaj (A in B del) torej
maksimalno 590 točk in minimalno 118.
Iz preglednice 19 lahko sklepamo, da maksimalnega števila možnih točk na delu B ni dosegel
nihče. 5 učencev (2,8%) je bilo ocenjenih z najnižjo možno oceno pri vseh postavkah. Ker je
bil na B delu vprašalnika poudarek na močnih področjih, ki naj bi nakazoval neko
nadarjenost, so nas zanimali otroci nad 90. in 95. percentilom. Psihologi namreč za
porazdelitev rezultatov uporabljajo naslednje razmejitve, pri čemer rezultat pod 10.
percentilom ne pomeni, da gre za otroka z učnimi težavami ali otroka s posebnimi potrebami,
gre za tipičen razvoj:
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pod 10. percentilom = zelo podpovprečen rezultat



med 10. in 30. percentilom = podpovprečen rezultat



med 30. in 70. percentilom = povprečen rezultat



med 70. in 90. percentilom = nadpovprečen rezultat



nad 90. percentilom = zelo nadpovprečen rezultat

Graf 11: Porazdelitev doseženih točk na drugem (B) delu vpršalnika

Pri 90. percentilu (modro pobarvan stoplec) je delež doseženih točk 81,25, kar predstavlja 61
točk. Tak rezultat dosegajo 4 otroci, kar predstavlja 2,27% vseh ocenjevanih otrok v vzorcu.
Prav tako pa dosegajo 4 (2,27%) otroci rezultat 95. percentila, ki je ovrednoten z 65
doseženimi točkami, kar predstavlja 85,53%. Na podlagi teoretičnih izhodišč lahko
potegnemo vzporednico z našo raziskavo in sklenemo, da lahko izluščimo 2,27% takih otrok,
ki dosegajo rezultate 90. percentila in prav tako 2,27 % otrok, ki jih uvrščamo v 95. percentil,
torej pri katerih lahko sklepamo na nadarjenost.
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4.3 PREVERJANJE HIPOTEZ
H 1: Povprečna ocenjena vrednost postavk vprašalnika (del A) se ne razlikuje statistično
pomembno glede na spol opazovanih otrok.
H 2: Med desno- in levoročnimi otroki ni statistično pomembnih razlik pri povprečni
vrednosti doseženih točk pri odvisnih spremenljivkah (del A).
H 3: Med povprečno vrednostjo odvisnih spremenljivk A in B dela obstajajo statistično
pomembne korelacije.

Testiranje hipotez
H 1: Povprečna ocenjena vrednost postavk vprašalnika (del A) se ne razlikuje statistično
pomembno glede na spol opazovanih otrok.

Za ugotavljanje povezanosti med spremenljivkama spol (nominalna spremenljivka) in
Povprečje Skupni del A (ordinalna spremenljivka) smo uporabili Pearsonov hi-kvadrat test.
Med tema dvema spremenljivkama ni statistično pomembne povezave (signifikantnost
Pearsonovega Hi-hvadrat testa ni <0.05). Iz tega lahko sklepamo, da se povprečna ocenjena
vrednost postavk vprašalnika (del A) ne razlikuje statistično pomembno glede na spol
opazovanih otrok. Povprečje točk, pridobljeno na celotnem delu A, torej ni odvisno od spola
otroka, zato hipotezo 1 lahko potrdimo.
Preglednica 20: Rezultati hi-kvadrat testa za potrjevanje 1. hipoteze

Pearsonov hi-kvadrat

Vrednost
173,987

Df
172

Statistična pomembnost (2-str.)
0,443

»Eno izmed najbolj raziskovanih vprašanj, povezanih s spoloma v izobraževanju, je vprašanje
razlik med spoloma ob primerjanju moških in ženskih značilnosti in njihovi uspešnosti. E. E.
Maccoby in C. N. Jacklin (1974) sta si prizadevali povzeti glavne argumente in ugotovitve v
svoji temeljni knjigi Psihologija razlik med spoloma (The Psychology of Sex Differences), za
katero sta pregledali 1400 raziskav o razlikah med spoloma. Njuna sklepna ugotovitev je, da
je kljub nekaterim vzorcem, npr. boljšemu uspehu žensk pri verbalnih spretnostih ali boljšim
rezultatom moških pri matematičnih spretnostih, težko razplesti in se izogniti vplivu
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stereotipov na dojemanje dogodkov in stvari in z njim povezano vedenje; prav tako je težko
ločiti, koliko k razvoju vedenjskih ali kognitivnih razlik med spoloma pripomore prirojeno ali
priučeno vedenje.« (Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih : študija o položaju v
Evropi in sprejetih ukrepih, 2010, str. 21)
»Gipps in Murphy sta pokazala, da preizkusi, ki merijo razlike med spoloma, niso nujno točni
pri napovedih o prihodnjih delovnih in učnih zmožnostih.« (Prav tam, 2010, str. 21)
»Mogoče je najpomembnejša ugotovitev iz literature in analiz ta, da so razlike med spoloma
pri dosežkih, celo pri predmetih, kot sta matematika in naravoslovje, majhne in se zadnjih
dvajset let postopoma še zmanjšujejo. Zelo malo preizkusov kaže povprečno standardno
razliko v prid moškim ali ženskam, ki bi bila večja od 0,4, kar pomeni, da je manj kot 4 %
variacije pri posameznikovem testnem rezultatu povezane z razlikami med spoloma (Wiliam
2000, str. 661).« (Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih : študija o položaju v
Evropi in sprejetih ukrepih, 2010, str. 22).
»Če povzamemo vprašanja, postavljena v tem razdelku: raziskave o razlikah med spoloma je
treba kljub razširjeni uporabi obravnavati previdno, saj so lahko stereotipne ali pristranske do
enega ali drugega spola ali ne merijo najpomembnejših spretnosti in znanja oziroma nimajo
nujno napovedne vrednosti glede prihodnjih (akademskih) zmožnosti.« (prav tam, 2010, str.
22)

H 2: Med desno- in levoročnimi otroki ni statistično pomembnih razlik pri povprečni
vrednosti doseženih točk pri odvisnih spremenljivkah (del A).

Za

ugotavljanje

povezanosti

med

spremenljivkama

prednostna

roka

(nominalna

spremenljivka) in Povprečje Skupni del A (ordinalna spremenljivka) smo spet uporabili
Pearsonov hi-kvadrat test.
Preglednica 21: Rezultati hi-kvadrat testa za potrjevanje 2. hipoteze

Pearsonov hi-kvadrat

Vrednost
345,943

Df
344

Statistična pomembnost (2-str.)
0,460

Med tema dvema spremenljivkama ni statistično pomembnih razlik, torej ni statistično
pomembnih razlik pri povprečni vrednosti doseženih točk pri odvisnih spremenljivkah dela A
med desno- in levoročnimi otroki. Hipotezo 2 lahko potrdimo.
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Med celotno populacijo najdemo od 10 do 15 odstotkov levičarjev. Med njimi naj bi bilo več
moških kot žensk. To, ali bo otrok levičar ali desničar, se opazi že zelo zgodaj.
Preglednica 22: Prednostna roka

Prednostna roka
Desna
Leva
leva in desna

Frekvenca (N)
Odstotki (%)
158
89,8
16
9,1
2
1,1

Podobno potrjujemo tudi z našo raziskavo, saj je delež levičarjev 9,1%. Dominantnost roke se
pokaže pri četrtem letu starosti, pri večini že pri drugem letu. Dogaja se tudi, da se
dominantnost roke nekaj časa menja, torej enkrat prevladuje leva, drugič desna. Otrok lahko v
nekem obdobju uporablja obe roki enakovredno in enakomerno. Pri takšnih primerih naj bi se
dominantna roka ustalila najpozneje do osmega leta.
»Dominantni profili, ki jih je opisal Dennison (1985), identificirajo lateralno dominantnost
oči, ušes in rok v odnosu do dominantne možganske hemisfere.« (Končar, 2003) Učenje
novih vsebin je za posamezne učence stresna situacija, v kateri nedominantna hemisfera
radikalno zmanjša svoje delovanje, primarno funkcioniranje pa vodi dominantna hemisfera.
Takšno funkcioniranje imenujemo enostransko – unilateralno stanje. V tem stanju je
funkcioniranje posameznika omejeno. Pri procesiranju informacije so aktivnejši dominantni
čuti (oko, uho, roka, noga), ki so nasprotni dominantni hemisferi. Omejeni oziroma manj
aktivni pa so dominantni čuti, ki so na isti strani kot dominantna hemisfera, kar je prikazano v
preglednicah 23 in 24.

Preglednica 23: Dostop do čutov ob enostranskem procesiranju informacije (Hanaford, 1997, str. 33, povzeto po
Končar, 2003)

Dominanten čut
Desno oko
Levo oko
Desno uho
Levo uho
Desna roka
Leva roka

mag. Aleksander Vališer

Dominantna hemisfera
Leva
Desna
Leva
Desna
Leva
Desna

Funkcioniranje (učne značilnosti)
Vizualno spreten
Vizualno spreten
Auditivno spreten
Auditivno spreten
Verbalno spreten – kinestetično omejen
Kinestetično spreten – verbalno omejen
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Preglednica 24:Omejenost čutov ob enostranskem procesiranju informacije (Hanaford, 1997, str. 33, povzeto po
Končar, 2003):

Dominanten čut
Desno oko
Levo oko
Desno uho
Levo uho
Desna roka
Leva roka

Dominantna hemisfera
Desna
Leva
Desna
Leva
Desna
Leva

Funkcioniranje (učne značilnosti)
Vizualno omejen
Vizualno omejen
Auditivno omejen
Auditivno omejen
Komunikacijsko omejen
Komunikacijsko omejen

Preglednica 25: Kombinacija dominantnosti roke, noge, očesa in ušesa

Kombinacije
r-L,n-L,o-L,u-L
r-L,n-L,o-D,u-L
r-L,n-L,o-D,u-D
r-L,n-D,o-L,u-L
r-L,n-D,o-L,u-D
r-L,n-D,o-D,u-L
r-L,n-D,o-D,u-L
r-D,n-L,o-L,u-L
r-D,n-L,o-L,u-D
r-D,n-L,o-D,u-L
r-D,n-L,o-D,u-D
r-D,n-L,o-D,u-L/D
r-D,n-D,o-L,u-L
r-D,n-D,o-L,u-D
r-D,n-D,o-D,u-L
r-D,n-D,o-D,u-D
r-D,n-D,oD,u-L/D
r-L/D,n-D,o-D,u-D
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Frekvenca (N)
2
1
4
1
2
2
4
2
1
2
2
1
7
8
9
125
1
2

Odstotki (%)
1,1
0,6
2,3
0,6
1,1
1,1
2,3
1,1
0,6
1,1
1,1
0,6
4,0
4,5
5,1
71,0
0,6
1,1
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Graf 12: Kombinacija dominantnosti roke, noge, očesa in ušesa

Iz preglednice 25 in grafičnega prikaza 12 je razvidno, da je največ otrok (71%) naše
raziskave v celoti desnostranskih, levostranskih pa samo 1,1%, torej 2 otroka. 5,1% je otrok,
kjer prevladuje desna stranskost (roka, noga, oko), uho pa je levostransko; pri enem otroku
manj (4,5%) pa je namesto ušesa prednostno levo oko. Pri treh otrocih posamezna pozicija še
ni prednostno zdiferencirana, in sicer pri dveh (1,1) roka, pri enem (0,6%) pa uho.
Ti vzorci dominantnosti močno vplivajo na predelavo informacije v senzomotoričnem
telesnem sistemu posameznika in s tem tudi na njegov učni stil. Hannaford (1997) je razširila
pomen dominantnost še na lateralno dominantnost nog kot pomembnega dodatnega elementa
profilov. Hannafordova poroča, da je ocena dominantnega profila učencev pomagala njim in
njihovim učiteljem bolj objektivno uvideti njihova močna področja in težave ter jih zato
obravnavati bolj fleksibilno in z večjim razumevanjem. Glede na možne kombinacije
dominantnosti oči, ušes, rok in nog v povezavi z dominantnostjo logične oz. gestalt hemisfere
je opredelila 32 različnih dominantnih profilov. V naši raziskavi se nam jih je izkazalo 18. Ti
vzorci dominantnosti vplivajo na to, kako posamezni učenec sprejema nove informacije v
različnih situacijah. Poudarja, da je današnji šolski sistem bolj prilagojen logično
dominantnim učencem in zato ti dosegajo boljše rezultate in da za učence z gestalt
dominantnostjo še ni dovolj poskrbljeno (Hannaford, 1997, str. 143 – 151, povzeto po Končar,
2003).
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H 3: Med povprečno vrednostjo odvisnih spremenljivk A in B dela obstajajo statistično
pomembne korelacije.

Preglednica 26: Rezultati za potrjevanje 3. hipoteze

Spearmanov k. Povprečje
SKUPNI DEL B
Povprečje
SKUPNI DEL A

Koef. korelacije
Sig. (2-smerna)
Koef. korelacije
Sig. (2-smerna)

Povprečje
SKUPNI DEL B
1,000
.
0,492
0,000

Povprečje
SKUPNI DEL A
0,492
0,000
1,000
.

Za testiranje te hipoteze smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije, ki je primeren za
izračun odvisnosti ordinalnih spremenljivk in za njegov izračun ni pogoj normalna
porazdelitev. Med povprečno vrednostjo odvisnih spremenljivk A in B dela obstajajo
statistično pomembne povezave. Povezava je statistično pomembna, kadar je raven statistične
pomembnosti manjša od 5% (Sig. <0.05). Gre za pozitivno korelacijo, na to nakazuje
vrednost koeficienta 0.492 (Korelacija je signifikantna pri 0,01). Hipotezo 3 lahko potrdimo.
S preverjanjem te hipoteze bi lahko v vzorcu posredno potrdili tudi dvojno izjemne otroke, s
postavitvijo bolj specifične hipoteze pa tudi neposredno. Vemo, da pri nekaterih nadarjenih
učencih s specifičnimi motnjami učenja ostajajo njihovi specifični primanjkljaji neprepoznani,
šolsko neuspešnost pa okolje pripisuje pomanjkanju motivacije, truda in angažiranosti (npr.
Silverman, 1989; Kavkler, 1994; Whitemore, 1980). Pri drugih so kognitivne motnje izražene
do take mere, da jih okolje identificira kot učence s specifičnimi težavami, neprepoznane pa
ostajajo njihove izjemne sposobnosti. Neustrezna diagnostika in znižanje rezultatov celotnega
IQ zaradi npr. slabega mehaničnega slušnega pomnjenja, počasnega tempa dela ali šibke
pozornosti pri zaznavanju vidnih detajlov vodi do podcenjevanja njegovih intelektualnih
zmožnosti. (Zver, 2011)
Največja je skupina nadarjenih s specifičnimi učnimi težavami, pri katerih se izjemne
sposobnosti in motnje medsebojno zakrijejo in okolje otroka zaznava kot povprečno
sposobnega. Tako ne opaža njegovih potencialov, pa tudi ne težav in njegove dvojne posebne
izobraževalne potrebe ostajajo povsem neprepoznane (Brody, Mills, 1997, po Magajna,
2005).
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5. ZAKLJUČEK
Namen diplomske naloge je bil osvetliti pomen zgodnjega odkrivanja otrokovih šibkih in
močnih področij ob vstopu v šolo in postaviti ogrodje enostavnega orodja, s katerim bi lahko
na hiter način preverili njegovo funkcioniranje v primerjavi z vrstniki. Na Pedagoški fakulteti
v Ljubljani je zato nastal vprašalnik, s katerim smo na osnovi ponujenih trditev preverjali
otrokova šibka in močna področja. Z vprašalnikom smo preverjali otrokove veščine in
vedenja, ki se pojavljajo na naslednjih področjih: pozornost, koncentracija, vedenje in
uravnavanje vedenja; utrudljivost in nasičenost; motorika; komunikacija in sociopragmatika;
govorno-jezikovno razumevanje in izražanje; verbalni spomin; grafično vizuoperceptivno
področje, percepcija in imenovanje barv; časovna in prostorska orientacija; metaliterarne
veščine,

predopismenjevalne

veščine,

grafemsko

zavedanje

in

grafomotorika;

predmatematične veščine, metakognicija ter močna področja na področju spomina, priklica
informacij, ravni znanja, tempa učenja, zgodnjega fizičnega in jezikovnega razvoja,
zanimanja za abstraktne sisteme, čustvovanja, smisla za humor, vztrajnosti, kreativnosti,
iznajdljivosti in socialnih situacij. Analiza je pokazala, da so merske karakteristike testa
ustrezne. Test zanesljivosti je pokazal visoko vsebinsko veljavnost, saj vsi koeficienti
Cronbach alfa na posameznih področjih A in dela B presegajo vrednost 0,9.
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike med 5-letnimi otroki, ki so zadnje
leto pred vstopom v šolo, in oblikovanje norm, na podlagi česar bi lahko v nadaljevanju
razvili ustrezno, a hkrati preprosto programsko orodje za oblikovanje profila otrokovega
funkcioniranja. Želeli smo preveriti, ali so v vprašalniku ustrezno zajeta posamezna področja
pokazatelj otrokovih predakademskih spretnosti in veščin, iz katerih je razvidno, ali je otrok
rizičen za razvoj učnih težav oziroma ali se pri njem pojavljajo vedenja, ki lahko nakazujejo
na možno nadarjenost oziroma močna področja. Podatke smo pridobili od vzgojiteljic in
pomočnic vzgojiteljic, ki so izpolnjevale vprašalnik za 176 5-letnih otrok. Z metodo opisne
statistike so bile vrednosti prikazane v preglednicah, grafično pa s pomočjo mer srednjih
vrednosti ter koeficientov sploščenosti in koeficientov asimetrije.
Zanimivo je, da je kar na petih področjih (motorika; grafično vizuoperceptivno področje,
percepcija in imenovanje barv;

časovna in prostorska orientacija; grafemsko zavedanje,

grafomotorika in predmatematične veščine) vrednost mediane 5 (na lestvici je to pomenilo
vedno/veliko), povprečne aritmetične sredine na teh področjih pa se gibljejo med 4,29 in 4,56
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točk. Najnižje so otroke ocenili na področju metakognicije. Takšen rezultat je pričakovan, saj
otroci pri teh letih še ne znajo dovolj dobro oceniti svojih strategij za reševanje problemov.
Najvišji povprečni vrednosti na B delu vprašalnika dosegajo otroci na področjih spomin in
priklic informacij ter zaznavanje narave. Trditvi se navezujeta na področji, ki ju vzgojitelji
lahko pri delu in igri (igra spomina, razne besedne igre …) z otrokom in na sprehodih ter ob
opazovanju narave hitro opazijo. Najnižjo vrednost na tem delu vprašalnika ima trditev o
otrokovem asinhronem razvoju na področju čustvovanja, saj je to področje, ki ga vzgojitelji
oziroma učitelji lahko prepoznajo, vendar ga s strokovnega vidika težje ocenijo, saj so za
področje čustvovanja usposobljeni predvsem psihologi.
Maksimalno število točk, ki ga je mogoče doseči v prvem delu vprašalnika, je 510 točk in
minimalno 102. Posamezni otroci so bili pri vseh postavkah dela A ovrednoteni z najvišjo
možno oceno. Minimalnega števila možnih točk ni dosegel nihče. Otroci pod petim
percentilom, ki dosegajo nizko točkovanje, utegnejo imeti različne težave v razvoju in/ali
kasneje specifične učne težave, otroci pod 1. percentilom utegnejo imeti resnejše težave. Že
10. percentil pa pomeni v nekaterih državah že alarmantno stanje za ukrepanje. V našem
vzorcu sta v 1. percentilu 2 otroka, kar predstavlja 1,1% ocenjevanih otrok, do vključno 5.
percentila jih je 8, kar predstavlja kumulativno 4,5% ocenjevanih otrok. Do 10. percentila pa
je v našem vzorcu 17 otrok (9,7%).
Maksimalnega števila možnih točk na delu B ni dosegel nihče, ker so imeli ocenjevalci
najverjetneje premalo podatkov o zgodnjem razvoju posameznega otroka. Ker je bil na B delu
vprašalnika poudarek na močnih področjih, ki naj bi nakazovala neko nadarjenost, so nas
zanimali otroci nad 90. in 95. percentilom. Na podlagi teoretičnih izhodišč lahko sklenemo, da
lahko izluščimo 2,27% takih otrok, ki dosegajo rezultate 90. percentila in prav tako 2,27 %
otrok, ki jih uvrščamo v 95. percentil, torej pri katerih lahko sklepamo na nadarjenost.
Rezultati na prvem (A) delu vprašalnika se ne porazdeljujejo normalno, medtem ko se
rezultati na drugem (B) delu porazdeljujejo normalno.
Ocenjena vrednost postavk vprašalnika (del A) se ne razlikuje statistično pomembno glede na
spol opazovanih otrok, zato smo hipotezo 1 potrdili.
Pri povprečni vrednosti doseženih točk pri odvisnih spremenljivkah dela A med desno- in
levoročnimi otroki ni statistično pomembnih razlik, zato smo potrdili tudi hipotezo 2.
Povprečje točk, pridobljeno na celotnem delu A, torej ni odvisno od dominantnosti roke.
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Med povprečno vrednostjo odvisnih spremenljivk A in B dela obstajajo statistično pomembne
povezave. Gre za pozitivno korelacijo, na kar nakazuje vrednost koeficienta 0.492, zato smo
hipotezo 3 potrdili.
V nadaljnjih raziskavah bi bilo dobro pridobiti večji vzorec otrok iz različnih koncev
Slovenije, tako predšolskih kot tudi učencev 1. razredov.
V prihodnje bi bilo smiselno, kljub visoki zanesljivosti, razmisliti o približno enaki
razporeditvi števila trditev za posamezno področje oziroma spremenljivko. S tem bi lahko pri
področjih z nižjim koeficientom dosegli višjo zanesljivost podatkov in hkrati bolj izenačili
število trditev za posamezen kompozit. Na določenih področjih (npr. na področju
matematičnih veščin) bi bilo potrebno dodati več trditev, ki se nanašajo že na stopnjo znanja v
1. razredu, saj so očitno postavljene trditve tudi za 5-letne otroke preveč enostavne.
Iz drugega dela vprašalnika bi lahko izločili dve trditvi, ki se nanašata na oceno zgodnjega
fizičnega in jezikovnega razvoja, saj vzgojitelji oziroma učitelji pogosto nimajo teh podatkov.
Pri statistični obdelavi podatkov bi lahko namesto izračunanih povprečnih vrednosti za
posameznega otroka uporabili tudi seštevke (vsote točk na posameznem področju) ali
odstotke, saj bi se zaradi zaokroževanja izognili napakam.
Uporabljeni vprašalnik predstavlja dober instrument, saj je enostaven in nam daje takojšnje
informacije o otroku na področju predakademskih veščin. Vzgojiteljeva/učiteljeva ocena je pri
tem zelo pomembna, saj lahko velja kot opozorilo za možnost pojavljanja kasnejših težav v
procesu zgodnjega opismenjevanja. Ob uporabi drugih testov lahko otrokove težave kasneje
še bolj natančno opredelimo in mu nudimo ustrezno obravnavo. Tako se lahko že v
predšolskem obdobju in/ali kasneje v 1. razredu osnovne šole zmanjša velik del zaostajanja za
vrstniki. Otrok posledično ne občuti neuspeha in si lahko oblikuje bolj pozitivno samopodobo,
razvije pozitiven odnos do šolskih veščin in lažje usvaja akademsko znanje.
Z uporabo oblikovanega vprašalnika želimo raziskovalce spodbuditi k pridobitvi norm za
vprašalnik, s čimer bo mogoče na hiter način izločiti otroke, ki so zaradi nizko doseženih
vrednosti rizični za razvoj učnih težav, nadarjenosti (z visoko doseženimi rezultati na močnih
področjih) ali njune kombinacije, ob tem pa vzgojitelje v predšolskih oddelkih in učitelje v 1.
razredih spodbuditi k uporabi tega instrumentarija pri svojem delu. Seveda pa bo oblikovanje
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računalniške aplikacije pripomoglo k širši uporabi in takojšnji povratni informaciji, kar je
pomembno predvsem z ekonomskega vidika.
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7. PRILOGE
Uporabljen merski instrument:
- Vprašalnik za oblikovanje profila od 5 do 7 let starega otroka pred vstopom oz. ob vstopu v
osnovno šolo

mag. Aleksander Vališer
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dr. Martina Ozbič, dr. Damjana Kogovšek, dipl. psih. Valentina Ferluga, Petra Zver, prof.
surdopedagogike/logopedije
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Katedra za logopedijo in surdo-pedagogiko
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

VPRAŠALNIK ZA OBLIKOVANJE PROFILA OD 5 DO 7 LET
STAREGA OTROKA PRED VSTOPOM OZ. OB VSTOPU V OSNOVNO
ŠOLO
Otroci vstopajo v šolo različno opremljeni z veščinami, strategijami, sposobnostmi. Razlike se
pojavljajo v igri, vedenju, v upravljanju sebe, na čustvenem, socialnem, intelektualnem ter
jezikovnem področju.
Vprašalnik je nastal z namenom, da bi se na osnovi ponujenih postavk izoblikovalo profil otroka
in na tak način prepoznalo njegova močna ter šibka področja pred vstopom oziroma ob vstopu v
šolo.
Vprašalnik je namenjen predvsem vzgojiteljicam-jem otrok, ki zadnje leto obiskujejo vrtec, po
potrebi tudi vzgojiteljicam – učiteljicam otrok v prvem razredu osnovne šole. Vzgojiteljice in
učiteljice so namreč redno v stiku z otroki in lahko na posreden način preko opazovanja in
odgovarjanja na postavke pomembno prispevajo k spoznavanju otrokovega profila.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE
S tem vprašalnikom se obračamo na Vas s prošnjo, da ocenite nekatere veščine in vedenja otrok,
ki zadnje leto obiskujejo vrtec. Vaša opažanja so dragocena pri prepoznavanju otrok, ki bi lahko
ob vstopu v šolo imeli težave na področju učenja.
Da bi lahko zanesljivo ocenili otroka, Vas naprošamo, da upoštevate spodaj napisana navodila.
Prosimo, da vprašalnik izpolnite po naslednjih korakih:
 preberite celoten vprašalnik,
 teden dni opazujte otroke oziroma posameznega otroka,
 poskusite odgovoriti na vsa vprašanja,
 na vprašanje odgovarjajte neodvisno od ostalih vprašanj.
Vprašanja se lahko nanašajo tudi na veščine in vedenja, ki jih včasih ne moremo opazovati zgolj
v skupini, ampak individualno, v paru ali v manjši skupini. Prosimo Vas in Vam svetujemo, da
skušate organizirati dejavnosti na način, da boste lahko aktivnost otroka opazovali.
Vprašalnik izpolnjujte sami. Če se pri izpolnjevanju pojavijo težave, dilema ali dvom, prosite za
pomoč svoje stanovske kolege/-ice, ki otroka poznajo.
Za ocenjevanje uporabite naslednjo lestvico:
1 – nikoli / nič
2 – redko / zelo malo 3 – včasih / malo 4 - pogosto / precej
veliko
Vljudno Vas prosimo, da odgovorite na vsa postavljena vprašanja. Hvala!
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VPRAŠALNIK ZA OBLIKOVANJE PROFILA OD 5 DO 7 LET
STAREGA OTROKA PRED VSTOPOM OZ. OB VSTOPU V OSNOVNO
ŠOLO

PODATKI O OTROKU
Spol (obkrožite)

M

Ž

Začetnice otrokovega imena in priimka ______________________
Datum rojstva _____________________

Starost otroka (v mesecih): __________________

Datum izpolnjevanja: ____________________________
Vprašalnik je izpolnjeval/-a (ustrezno obkrožite): vzgojitelj/-ica, pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice:
_____________________________
Število otrok v družini ………………………
Zaporedje rojstva otroka (obkrožite):
1. otrok

2. otrok

3. otrok

drugo (prosimo napišite)………

Koliko ur je otrok v vrtcu oz. varstvu?
……………………………………………………………………………………………
S kom otrok preživi največ časa, če/ko ni v vrtcu oz. varstvu?
………………………………………………………………………………………………

mag. Aleksander Vališer
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Za ocenjevanje uporabite naslednjo lestvico:
1 – nikoli/nič 2 – redko/zelo malo

3 – včasih/malo 4 - pogosto/precej 5 – vedno / veliko

POZORNOST, KONCENTRACIJA, VEDENJE IN URAVNAVANJE VEDENJA
Otrok sledi raznim vodenim dejavnostim brez prekinitev in odkrenitve pozornosti.

1 2 3 4 5

Otrok je sposoben vzdrževati pozornost pri samostojnem izvajanju določene naloge do
konca in ga pri tem ne zmotijo zunanji dražljaji.

1 2 3 4 5

Otrok pri dejavnostih ne moti sovrstnikov ali sebe.

1 2 3 4 5

Otrok zmore počakati, da se mu ugodi ali se ga pohvali.

1 2 3 4 5

Otrok sledi danim navodilom in upošteva pravila.
Otrok je sposoben na zahtevo spremeniti dejavnost skupaj z ostalimi vrstniki v skupini
in ne vztraja pri dejavnosti, ki jo je izvajal pred tem.

1 2 3 4 5

Otrok vztraja pri nalogi, je ne opusti, kljub temu da ima težave pri izvajanju naloge.

1 2 3 4 5

Otrok se vede do drugih spoštljivo, jih ne prekinja, se jim ne vsiljuje.

1 2 3 4 5

Otrok sodeluje z vrstniki.

1 2 3 4 5

Otrok počaka, da bo na vrsti oziroma premisli, preden odgovori; ne odgovarja dokler
niso vprašanja končana, ni impulziven.

1 2 3 4 5

Otrok sledi dogajanju, ni pozabljiv in ne deluje zasanjano.

1 2 3 4 5

Otrok ve, kje ima stvari, jih ne pozabi in ne izgublja.

1 2 3 4 5

Otrok je organiziran, urejen, se znajde pri organiziranju sebe in svojih dejavnosti,
nalog, igre.
Otrok je sposoben samostojno dokončati naloge, ki so mu bile dodeljene, brez
dodatnega spodbujanja, prigovarjanja, usmerjanja, priklica pozornosti.
Otrok samostojno najde pripomočke za dokončanje enostavne naloge, ki mu je bila
dana in pri kateri razume, kaj potrebuje.
Otrok se brez težav prilagodi novim situacijam.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Otrok sledi zvočnim verbalnim dražljajem, dogodkom, npr. sliši navodila (jih ne
presliši, ne sprašuje neprestano, kaj je rekel odrasel).
Otrok je v zaprtem prostoru primerno motorično koordiniran in umirjen, vedenje je
ciljno (ni nemiren, se ne ziba, premika in se ne preseda nenehno).
Otrok brez težav mirno sedi, kadar se to od njega pričakuje in ko je to potrebno za
samo izvedbo igre, dejavnosti.
Otrok je izven sobe/igralnice motorično spreten, aktiven, vendar ne teka, pleza ali
hodi brezciljno in prekomerno naokrog.
Otrok je aktiven (ni pasiven, ni zasanjan).
Otrok se ne umika iz socialnih situacij, igre…. Ustrezno sodeluje in je vključen v
skupino.
Otrok razume in upošteva socialna pravila (omejitve, meje, pravila vedenja …).
Otrok ima prijatelje, s katerimi se igra.
MOTORIKA
Otrokova splošna koordinacija gibov je primerna starosti (hoja, tek, skakanje…).
Otrok primerno izvede aktivnosti, ki zahtevajo koordinacijo okončin, (npr. Možiček
Kopitljaček, izštevanke z motoričnimi elementi, ples..).
Otrok se zna igrati z žogo (ujame, vrže…).
Otrok spretno izvaja gibe, ki zahtevajo fino motorično koordinacijo (npr. uporaba
škarij, nizanje drobnih predmetov).
Otrok zmore posnemati razne gibe prstov, dlani, rok, okončin (prepletanje prstov,
posnemanje drže rok, dlani in prstov).
Otrok lahko nekaj sekund stoji na eni nogi.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

KOMUNIKACIJA, SOCIOPRAGMATIKA
Otrok upošteva izmenjave v pogovoru (pove, vpraša; počaka, da je na vrsti).
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Otrok je s sogovornikom zmožen dalj časa vztrajati pri isti temi pogovora, dejavnosti,
igri.
Otrok je zmožen večjega števila pogovornih izmen, kar pomeni, da se lahko s
sogovornikom pogovarja dalj časa tudi o različnih temah.
Če otrok ne pozna imena nekega predmeta, ga opredeli tako, da pokaže s prstom,
opiše lastnosti ali namen, definira, uporabi več besed namesto ene.
Če otrok česa ne razume, se tega zaveda in se ustrezno odzove (prosi za ponovitev,
pojasnitev, dopolnitev, razlago; pokaže, da ni razumel).

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

GOVORNO – JEZIKOVNO RAZUMEVANJE IN IZRAŽANJE
Otrok razume prenesene pomene in sporočila: prepozna posredno nakazane pomene,
sklepanja, uganke, besedne igre, ironijo, smešne povedi, rime, namigovanja in
smešnice.
Otrok posluša in sledi pogovorom ter temam, o katerih se pogovarjate v skupini.
Otrok brez težav posluša in razume tudi ob prisotnosti drugih zvokov, motečih
dejavnikov ali hrupa v ozadju.
Otrok razume pomen besed, ki jih vsakodnevno uporablja vzgojiteljica.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Otrok ne potrebuje neprestanega ponavljanja sporočil.

1 2 3 4 5

Otrok razume ustna verbalna navodila.

1 2 3 4 5

Otrok lahko na osnovi kratkega zaporedja sličic opiše enostavno zgodbo.

1 2 3 4 5

Otrok zna s svojimi besedami obnoviti zgodbo, pripoved oziroma to, kar je slišal.

1 2 3 4 5

Otrok se izraža z besedami, katerih pomen tudi razume.

1 2 3 4 5

Otrok pravilno poimenuje stvari in predmete.
Otrok ustrezno pripoveduje o doživetjih, izkušnjah, v katere je bil vpleten, ali
dogodkih, ki jih je opazoval.
Otrok je zmožen jasno izraziti svoje misli, čustva in potrebe.

1 2 3 4 5

Otrokovo besedišče je starosti primerno bogato.
Otrok zmore povedati čim več besed na določeno temo, uspešno in tekoče prikliče
besede.
Otrok se izraža starosti primerno: uporablja ednino, dvojino, množino; zaimke; sprega
glagole; struktura in oblika stavka sta starosti primerni: (prilastek) + osebek +
(prislov) + povedek + (prilastek) + predmet), npr. »(Bela)
muca
(ponoči)
spi na (pisani)
preprogi.
Otrokov izgovor je ustrezen v najmanj 50% (vsaj polovica besed, ki jih otrok
izgovarja, je enaka izgovoru odraslega).
Otrok govori starosti primerno in ni nagnjen k zamenjavi glasov v besedi in drugim
spremembam v zaporedju: besede so cele, zlogi v pravilnem vrstnem redu, vsi glasovi
so ustrezno prisotni.
Otrokov govor je razumljiv: njegovo sporočilo lahko razumemo (poslušalcu se ni
potrebno ob tem prekomerno naprezati)
VERBALNI SPOMIN

1 2 3 4 5

Otrok zmore ponoviti slišano poved (enostavno poved ali priredje ali podredje).
Otrok si zapomni več stvari hkrati (npr. če ga prosimo, naj vzame tri reči, si zapomni
vse; če ga prosimo za dve ali več zaporednih dejanj, jih izvrši).
Otrok si zapomni podatke, primere, navodila, napotke, ki jih je slišal, kljub motečim
dejavnikom.

1 2 3 4 5

GRAFIČNO VIZUOPERCEPTIVNO PODROČJE,PERCEPCIJA IN IMENOVANJE BARV
Otrok zna narisati človeško figuro, kjer so prepoznavni glava, telo, roke in noge.
Otrok zna narisati škarje ob gledanju nanje (pri tem upošteva križanje rezil)
Otrok zaznava podobnosti in razlike v vidnem materialu oziroma slikovnem gradivu
(vidno razlikovanje, razlikovanje lik-ozadje).
Otrok zmore risati serije vzorcev: razume zaporedje, ga upošteva ter nariše (npr.
žoga – zvezda-žoga-zvezda).
Otrok je uspešen pri dejavnostih in igrah vidnega spomina.

mag. Aleksander Vališer
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1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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Otrok preriše enostavni geometrijski lik (npr. trikotnik, krog, kvadrat, križ) na tak
način, da je prepoznaven, t.j. da je prepoznavna oblika ne glede na natančnost.

1 2 3 4 5

Otrokove risbe so primerne starosti in njihova razporeditev je ustrezna.

1 2 3 4 5

Otrok med risanjem ali pisanjem na listu papirja in v zvezku primerno uporabi prostor.

1 2 3 4 5

Otrok prepozna barve, ki jih imenuje odrasel, in jih pokaže.
Otrok ustrezno imenuje barve (rdečo, modro, zeleno, rumeno, rdečo, rjavo, oranžno,
črno, belo)..

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

ČASOVNA IN PROSTORSKA ORIENTACIJA
Otrok ustrezno sledi navodilom, ki vsebujejo časovne ali prostorske odnose (zgoraj,
spodaj, spredaj, zadaj, ob, pri, prej, včeraj...).
Otrok se v prostoru ustrezno orientira (npr. ko želi do določene osebe, stvari oz. ko
želi kam drugam).

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

METALITERARNE VEŠČINE
Otrok razume, da lahko govor zapišemo.

1 2 3 4 5

Otrok razume, da lahko jezikovne zapise v knjigah tudi preberemo.
Otrok prepozna besedne zapise kot besede, ki jih lahko preberemo in ki nekaj
pomenijo.
Otrok zna uporabljati knjigo in listati po njej: razume, da knjigo beremo od leve proti
desni in od prve do zadnje strani, ve, kje je naslov; ve, da ima strani.
Otrok razume, da beremo po vrsticah.
Otrok razume, da imajo povedi ter besede začetek in konec in da so med besedami
premori.
Otroka zanima učenje pisanja, branja in računanja.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

PREDOPISMENJEVALNE VEŠČINE
Otrok prepozna besede, črke, grafične simbole, ki jih je videl v preteklosti.

1 2 3 4 5

Otrok prepozna rime.

1 2 3 4 5

Otrok prepozna besede, ki imajo pomen od tistih, ki nimajo pomena, npr. vrata /
trimfa.

1 2 3 4 5

Otrok sam išče rime na določene besede.

1 2 3 4 5

Otrok uspešno slušno razlikuje glasove jezika oziroma podobne besede (npr. kos-kot,
vrt-prt, kis-kos).
Otrok sprejema in ustrezno ponovi nove besede, ki jih je ravnokar slišal.
Otrok se lahko nauči kratke otroške govorjene pesmice na pamet (izštevanke,
bibarije...).
Otrok je zmožen ritmiziranja pesmic, izštevank s ploskanjem: ustrezno deli besede v
zloge, stavke v besede, gibi so skladni ter koordinirani.
Otrok si zapomni slišano zgodbo in jo ob slikanici obnovi.
Otrok si uspešno zapomni besedilo in melodijo zapete pesmi in jo zna ritmično in
melodično ustrezno zapeti.
Otrok razume, da so besede sestavljene iz ločenih glasov-fonemov oz. zlogov.
Otrok spontano uporablja zapise črk, tudi ob igri in na slikah, risbah; uživa pri
nalogah, kjer je nujna uporaba pisala, svinčnika, barvic in papirja (pisanje, risanje…).
Otrok se spontano igra verbalno: išče rime, pesni, glaskuje, zloguje.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

GRAFEMSKO ZAVEDANJE, GRAFOMOTORIKA
Otrok zna bolj ali manj natančno napisati svoje ime.

1 2 3 4 5

Otrok ustrezno drži pisalo in ustrezno namesti roko na podlago.

1 2 3 4 5

Otrok razlikuje grafeme (črke), loči črke od drugih grafičnih simbolov.
Otrok je zmožen prepisati enostavne besede (npr. PIPA ali MIZA v velikih tiskanih
črkah).

1 2 3 4 5
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PREDMATEMATIČNE VEŠČINE
Otrok razume odnose med količino in številom od 1 do 4 (npr. če otroku naročimo,
naj vzame štiri kocke, otrok vzame ustrezno količino predmetov).
Otrok ustrezno prešteje do štiri predmete.
Otrok zmore primerjanja različnih količin: med dvema množicama predmetov
prepozna množico z večjim oz. manjšim številom predmetov (npr. primerjava med
množico s šestimi in množico s štirimi žogicami).
Otrok ve, da ima na roki pet prstov. Ob vprašanju, koliko prstov ima na roki, je
razviden priklic dejstva brez preštevanja posameznih prstov.
Otrok ve, koliko let ima.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Otrok starosti primerno sešteva in odšteva oz. količinsko logično razmišlja (npr. reši
nalogo »Peter ima tri balone. Dva odletita. Ali ima zdaj Peter več ali manj balonov?«).

1 2 3 4 5

Otrok ustrezno naniza predmete od večjega do manjšega ali obratno (npr. svinčnike)

1 2 3 4 5

Otrok prepozna, kje je več ali manj (hrane, predmetov, igrač).

1 2 3 4 5

METAKOGNICIJA
Otrok razume, da lahko izboljša pomnjenje, če uporabi določen trik, tehniko (če
uporablja načine/strategije učenja kot so rime, asociacije, barve, nalepke….).

1 2 3 4 5

Otrok razume, da ga lahko ropot, razni zvoki ali drugi dražljaji ter beganje misli motijo
pri njegovih dejavnostih.

1 2 3 4 5

DODATNA PODROČJA
Dominantnost
Otrok uporablja roko in nogo iste strani telesa.
Prosimo, da označite, katero (noga: leva - desna, roka: leva - desna)
(npr. preskusite tako, da opazujete, s katero nogo brcne ali skoči; opazujete, s katero
roko briše ali riše oz. je bolj spreten)

Noga
L D

Otrokovo preferenčno uho ter oko sta iste strani telesa.
Prosimo, da označite, katero (oko: leva - desna, uho: leva - desna)
(preskusite tako, da opazujete, s katerim ušesom najraje posluša ob pogovoru pri
telefonu ali če prisluškuje ob vratih; opazujete, s katerim očesom najraje gleda skozi
daljnogled ali v kalejdoskop oziroma katero oko je vodilno takrat, ko vas mora
pogledati skozi luknjo v listu)
Otrok je:

Uho
L D

1 - Zelo introvertiran, usmerjen vase, v svoj notranji svet
2 - introvertiran
3 - uravnotežen
4 – ekstravertiran
5 - zelo ekstravertiran usmerjen navzven, v družbo
UTRUDLJIVOST, NASIČENOST
Otrok je ob koncu vrtčevskega dne še vedno poln energije, aktiven in živahen.
Otrok se izogiba hrupnim situacijam, moti ga preveč zvočnih dražljajev (govor, hrup,
odmevi…); igra se sam v svojem kotičku, za katerega je značilno, da ni hrupen, saj ga
prehrupno okolje utruja.

mag. Aleksander Vališer

Roka
L D

Oko
L D

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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Pri spodnjih postavkah prosimo, da se osredotočite na trditev, ki je zapisana na začetku (krepki
tisk). Spodnje trditve (v manjšem tisku) so opis možnih značilnosti otroka; ni nujno, da se
pojavljajo pri otroku vse hkrati. Pomembno je, da podate mnenje, v kolikšni meri se izraža
osnovna otrokova značilnost (v krepkem tisku).
1
2
3
4
5

– sploh ne opažam te značilnosti
– značilnost je prisotna in neizrazita
– značilnost je prisotna in opazna
– značilnost je prisotna in zelo opazna
- značilnost je prisotna, zelo opazna in zelo izrazita
Zelo dober spomin in hiter ter zanesljiv priklic informacij.
Zapomni si dejstva, dogodke, zgodbe, osebe in /ali kraje.
Z malo ali brez
ponavljanja se zelo hitro nauči osnovnih veščin in iz spomina hitro prikliče splošne
informacije - kasneje lahko natančno in jasno prikliče določene detajle; ima zelo
dober kratkoročni in dolgoročni spomin, zelo hitro si zapomni note ali besede
pesmi/zgodb; zapomni si fizične detajle, vidne značilnosti / poti k znanim krajem;
lahko monopolizira diskusijo oziroma pogovor ali skupino s preveliko kopico
informacij.
Visoka stopnja radovednosti in poglobljena raven znanja.
Radoveden je glede dejstev o svetu, želi izvedeti kako, zakaj. Postavlja refleksivna,
raziskovalna vprašanja in vprašanja, ki silijo k razmišljanju; postavlja tudi vprašanja,
ki so za sogovornika izzivalna; vprašanja so različna od vprašanj, ki jih postavljajo
sovrstniki. Prisotna je nenasitna potreba po znanju in raziskovanju; je zelo dober in
pozoren opazovalec (opazi detajle, podobnosti in razlike). Izkazuje izredno dobro
percepcijo in globok uvid. Ima široko splošno znanje; izkazuje poglobljeno znanje na
področju(jih), ki ga zanima(jo). Prisotno je lahko zbiranje predmetov, stvari; možno
klasificiranje in raziskovanje ter posledično učenje vsega, kar se nanaša na določen
predmet interesa, npr. živali, rastline, dinozavri, žuželke…. Lahko se zaposli s
prevelikim številom projektov, z več dejavnostmi hkrati, nove ideje ga vznemirijo in
pritegnejo, vendar se mu brez težav odvrne pozornost od glavne dejavnosti.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Hiter tempo učenja in napredna sposobnost analize.
Uči se hitro z malo ponavljanja ali prakse; na področjih zanimanja se zdi, da
pridobiva znanje brez napora in ga lahko prenese na druga področja; hitro uvidi
povezave med dejstvi, idejami in dogodki; lahko ocenjuje, opazuje in kritično
analizira ter razmišlja o svojih izkušnjah; na področjih zanimanja hitro in brez težav
razume nove ali/in napredne teme. Sposoben je razumeti in razložiti zapletene
koncepte in ideje, uporablja visoke ravni abstrakcije. Ima specializirano znanje na
enem ali več področjih in je lahko mnenja, da so šolske knjige površne. O določenih
temah želi debatirati bolj na široko; hitro se naveliča rutine, drila, ponavljanja. Upira
se vaji ali ponavljanju informacij, ki jih je že usvojil, saj so mu to zdi nesmiselno in
dolgočasno.

1 2 3 4 5

Zgodnji fizični in gibalni razvoj.
V zgodnjem otroštvu je bil zelo pozoren, buden, izkazoval je in izkazuje intenzivno
ukvarjanje z vidnimi dražljaji, podatki; če primerjamo z vrstniki, je otrok izkazoval
zgodnji gibalni razvoj, npr. sedel je samostojno pri 5. mesecu ali hodil samostojno
pri 9. mesecu ali/in ima napredne finomotorične sposobnosti, kot so npr. rezanje,
risanje ali pa grobomotorične sposobnosti: tekanje, plezanje…

1 2 3 4 5

Zgodnje razviti jezikovni vzorci.
Spregovoril je pred prvim letom starosti ali takoj po prvem letu starosti, vsekakor
zelo hitro je razvil sposobnost govora v celih stavkih, povedih ali/in izkazoval zgodnje
zanimanje za zvoke in ritem jezika, presenečal je in preseneča s kompleksnimi
besedami in stavki, ki jih uporabljajo starejši otroci in odrasli. Izkazuje napredno
razumevanje in uporabo jezika.
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Uporaba naprednega jezika in obsežno besedišče.
Z lahkoto, artikulirano in fluentno komunicira preko kompleksnih idej, natančno in z
izrazitimi podrobnostmi pripoveduje o dogodkih in izkušnjah, ima širok in bolj bogat
besedni zaklad od sovrstnikov, izkazuje bogato domišljijo; uživa v jezikovnih igrah,
usvajanju novih pojmov, ob raziskovanju drugega jezika; pozornost lahko izkazuje z
verbalnim postavljanjem pred drugimi. Bere na višjih težavnostnih in pojmovnih
ravneh kot drugi vrstniki.
Zgodnja zanimanja in napredna uporaba abstraktnih simbolnih sistemov
Otroka že zgodaj zanimajo risanje, slikanje, glasba, ples, abeceda in/ali številke,
branje, pisanje, štetje, kljub temu da ni bil deležen formalnega izobraževanja;
detajlno figurativno slikanje, risanje ali pa matematične veščine usvoji/razvije pred
vrstniki; hkrati lahko zanemarja druge dejavnosti, se jim ne posveča. Prisotna je
napredna, zgodnja uporaba simbolnih sistemov (matematika, glasba, slikanje in /ali
književnost). Mišljenje pogosto prehiteva sposobnost pisanja, zato včasih nasprotuje
pisanju na dolgo. Lahko ustvarja originalna in domišljijska dela, kljub tehničnim
napakam in nenatančnosti (npr. ortografske napake, ali/in napake rokopisa).
Asinhron razvoj – čustva frustracije
Frustriranost sledi takrat, ko finomotorična koordinacija zaostaja za kognitivnim
razvojem npr. njegove veščine mu ne omogočajo izražanja preko ročnih izdelkov ali
pisanja na ravni, kot si ga on predstavlja/zamisli; lahko se začne upirati pisanju in
risanju in izkazovati nepotrpežljivost do sovrstnikov, če oni ne sledijo njegovi
»zamisli ali pravilom igre« ; pojavljajo se lahko napredne vsebinske abstrakcije, ki
lahko vplivajo na čustva otroka.
Velika intenzivnost čustev, visoka raven senzibilnosti, empatije in/ali
perfekcionizma
Njegova čustva so intenzivna; lahko izkazuje visoko raven tenkočutnosti: intenzivna
čustva, samozavedanje, zavedanje in samoocenjevanje, ki jih glede na njegovo
starost ne pričakujemo; teži h globljemu izražanju čustev od sovrstnikov: veselje je
še bolj veselo, žalost še bolj žalostna; izkazuje zgodnjo sposobnost empatije za
čustva in vedenja drugih ter močno sočutje, prepozna kompleksne izzive, pojavljajo
se tudi občutki tesnobe, lahko izkazuje visoka in tudi nerealna pričakovanja do sebe
in drugih, zelo močno izraža svoja mnenja. Izkazuje perfekcionizem; ima postavljene
visoke standarde in cilje, čeprav dosežki niso nujno zelo opaženi oziroma izraziti.
Sposoben je dajati moralne ocene, npr. ko izkusi krivico, ob tem močno reagira.
Zrel občutek za humor
V pogovoru lahko sogovornik opazi, da je bister, spreten, duhovit in neobičajen.
Izkazuje dobro razvit občutek za humor, ki se odraža v naprednem/neobičajnem
razumevanju odnosov in pomenov. V socialnih interakcijah in pripovedovanju je
humoren, dovtipen, se šali, igra se z besedami, na humor spelje tudi situacije, kjer je
videti, da bi se lahko vse skupaj obrnilo proti njemu; všeč so mu potegavščine, triki,
zvijače, vici; humor izraža tudi na račun drugih.
Intenzivna
zanimanja

koncentracija,

vztrajnost

in

predanost

nalogi

na

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

področjih

Otrok porabi veliko časa pri raziskovanju novih materialov, stvari, igrač, zgodb, ali v
konverzaciji; pri igri se lahko zaposli za dalj časa; ima dobro pozornost in dolgo
vztraja pri dejavnosti, ki ga zanima; Njegova globoka predanost neki dejavnosti
lahko privede do trme, izkazuje visoko raven koncentracije in motivacije za nove
stvari in interesna področja; ne zadovolji se z enostavnimi odgovori; če je zatopljen
v določeno temo, postane nestrpen takrat, ko ga kaj moti ali če se dejavnost na hitro
menja; niso mu všeč prekinitve; izkazuje visoko stopnjo energetske opremljenosti; z
lahkoto se dolgočasi takrat, ko mu material ne predstavlja izziva. Podnevi se lahko
tudi zasanja ali zamisli – zdi se, kot da se je izgubil v drugem svetu.

mag. Aleksander Vališer

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Kreativnost, domiselnost in iznajdljivost
Prisotna je kreativna uporaba jezika, likovnih materialov in pobud v igri, izviren je pri
uporabi lego kock, drugih kock in materialov za gradnjo in konstrukcijo; najde
izvirne, edinstvene ali/in nevsakdanje načine uporabe igrač; probleme rešuje na
kreativen in iznajdljiv način; domišljija je izrazita in nevsakdanja; igra se v dolgih
časovnih razponih tudi z uprizarjanjem, všeč mu je izmišljanje, kreiranje in
eksperimentiranje, ne prilagodi se tipičnemu načinu mišljenja, percepcije in /ali
vedenja, velikokrat vidi poznane, vsakodnevne situacije in stvari iz drugačnega,
manj pogostega zornega kota. Izkazuje bogastvo domišljije tudi v manj formalnem
jeziku. Izvirne rešitve najde tudi pri nalogah, ki jih ne mara (ki niso njegove

1 2 3 4 5

priljubljene).

Razlike v igralnem vedenju in pri igri z drugimi
Izdela, prireja oblikovana in kompleksna igralna zaporedja (kaj to pomeni?);
zanimajo ga zapletene igre in igre na miselno zahtevnem nivoju. Rad ima igre s
pravili in dejavnosti, ki so bila oblikovana za starejše otroke; ponavadi si želi družbo
starejših otrok, tudi za več let starejših ali odraslih, se pa tudi umakne in se igra
individualno, ko ga zanimajo različne/drugačne stvari od sovrstnikov. Raje izbere
samostojno delo kot delo v skupini.
Socialna odgovornost in samostojnost
Kadar ga pri igri sovrstniki prosijo za njegove namige, svoje besede in pričakovanja
prilagodi potrebam ali veščinam teh otrok, npr.: pripravi pravila, organizira in vodi
skupinske dejavnosti, ponudi svoje ideje, ne daje pa vtisa dominantnega, glavnega;
uporabi verbalne veščine, ko mora biti kos sporom ali pa ko želi vplivati na druge
otroke; izkazuje veliko zanimanja za tekoče dogodke in/ali svetovne probleme,
pravičnost, vesolje….pod vprašaj lahko daje pričakovanja odraslih ali izziva
avtoriteto.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Zgodnje zavedanje drugačnosti in socialna izolacija
Zaveda se drugačnosti od sovrstnikov, npr. pri izboru iger in na področjih zanimanja;
že zelo zgodaj dela socialne primerjave med seboj in drugimi, lahko je postavljen
pred izbiro biti svojstven in delati to, kar si želi ali se prilagoditi večini (vrstnikom)
zato, da je sprejet; kaže različna pojmovanja prijateljstva in pričakovanja – prijatelja
ne vidi le kot partnerja v igri, temveč tudi na področjih zanimanja; lahko namenoma
maskira ali skriva svoje resnične zmožnosti, sposobnosti in spremeni raven igre z
namenom, da bi bil enak vrstnikom.

1 2 3 4 5

Zaznavanje narave
Otrok izkazuje občutljivost za skrb za živali, rastline, okolje. Otrok zaznava naravo
tenkočutno, na poseben, globlji način od ostalih. Zaznava vonjave, barve in
spremembe v naravi. Sposoben je sistematičnega opazovanja narave, razumevanja
in natančnega razlikovanja vzorcev ali sistemov. Pritegnejo ga rastline, živali in
narava. Prepoznava živali in rastline oziroma sprašuje po njih. Razlikuje in opazuje
vzorce (primerke) v naravnem svetu. Otrok upošteva skupne in različne značilnosti
pri kategorizaciji in grupaciji pojavov, primerkov; primerke ureja, zbira, analizira.

1 2 3 4
5

Prostor za dodatne informacije
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Najlepše se Vam zahvaljujemo za izpolnjen vprašalnik!

KONTAKTNI PODATKI
V primeru, da želite biti obveščeni o rezultatih raziskave, Vas prosimo, da napišete svoj kontaktni
naslov.
Hvala za razumevanje in vložen trud!
Ime in priimek izpolnjevalca/-ke
______________________________________________________
Naslov:______________________________________________________
Kontaktni podatki :
telefon
elektronska pošta

mag. Aleksander Vališer

____________________________________________________
____________________________________________________
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