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RAZUMEVANJE IN ODZIVANJE VZGOJITELJEV NA MOTEČE 

VEDENJE OTROK V VRTCU  

 

IZVLEČEK 

Namen magistrskega dela je analizirati teoretske koncepte in načine zaznavanja, 

razumevanja in reagiranja vzgojiteljev na izstopajoča vedenja v vrtcu. Delo bo utemeljilo 

tudi preventivni pomen socialnega in emocionalnega učenja v vrtcu ter razvilo smernice 

za vključevanje sistematično načrtovanih dejavnosti socialnega in emocionalnega učenja 

v obstoječ izvedbeni kurikulum.  

Prav tako je namen magistrskega dela raziskati, kako vzgojitelji predšolskih otrok 

ocenjujejo, vidijo in doživljajo vedenja otrok, ki zaradi svojih specifičnih socialnih in 

emocionalnih odzivov v skupini potrebujejo ustrezno pedagoško odzivanje. Delo se 

osredotoča na stališča vzgojiteljev o razlogih, ki vodijo v moteče vedenje in kako se nanj 

odzivajo. Magistrsko delo preučuje, kako vzgojiteljice predšolskih otrok doživljajo in 

ocenjujejo klimo v vrtcih, saj so od kakovosti medosebnih odnosov, od klime v oddelkih 

in v vrtcu med drugim odvisna prevladujoča temeljna prepričanja in vrednote, s katerimi 

člani določenega socialnega sistema osmislijo okolje in svoje ravnanje v tem okolju 

(Bečaj, 2001). 

Magistrsko delo bo s svojo teoretično vsebino skupaj z rezultati kvantitativne raziskave 

pomenilo pomemben prispevek k teoretskemu in empiričnemu razumevanju in 

obravnavanju izstopajočega vedenja predšolskih otrok, tako z vidika ugotavljanja stanja 

kot z vidika pomena razvijanja socialnih in emocionalnih kompetenc v predšolskem 

obdobju.  

 

KLJUČNE BESEDE 

Predšolski otrok, vzgojitelj predšolskih otrok, moteče vedenje, socialne, čustvene in  

vedenjske težave, socialna integracija, socialno učenje, emocionalno učenje, preventiva, 

smernice za delo 
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TEACHER UNDERSTANDING AND RESPONDING TO CHILDREN 

CHALLENGING BEHAVIOUR IN THE KINDERGARTEN 

 

 

 
SUMMARY 

The purpose of the Master’s thesis is to analyze the theory concepts and ways of 

perception, understanding and reacting of preschool teachers to challenging behaviours in 

kindergarten. The work will justify the preventive importance of social and emotional 

learning in the kindergarten as well as develop guidelines for the systematic integration 

of the planned activities of social and emotional learning in the existing implementing 

curriculum. 

Furthermore the objective of the thesis is to explore how teachers of preschool children 

assess, see and experience children’s behaviour that due to their specific social and 

emotional responses in the group need an appropriate pedagogical response. The thesis 

focuses on the teachers’ views on the reasons that lead to disruptive behaviour and how 

they respond to it. The Master's thesis examines how preschool teachers perceive and 

assess the climate in the kindergarten, since the quality of interpersonal relationships, the 

atmosphere in the classes and in the kindergarten, among other things determines the 

prevailing fundamental beliefs and values with which members of a particular social 

system embrace the environment and their behaviour in this environment (Bečaj, 2001). 

The Master's thesis with its theoretical content together with the results of the quantitative 

research will give an important contribution to theoretical and empirical understanding as 

well as addressing challenging behaviour of preschool children, both in terms of 

identifying the state as in the light of the importance of developing social and emotional 

competence in the preschool period. 

 
KEYWORDS 

Preschool child, preschool teacher, challenging behaviour, social, emotional and 

behaviour, social integration, social learning, emotional learning, preventive, guideline 

for work 
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Uvod 

Vzgojiteljevo zaznavanje otrok, ki imajo težave v socialni integraciji in čustvenem 

izražanju, je v predšolskem razvojnem obdobju zelo odvisno od vzgojiteljevih meril, 

njegove strpnosti in občutljivosti. Da ima otrok težave s socialnim prilagajanjem, 

vedenjem ali katere druge čustvene težave, ki jih kaže v obliki motečega vedenja, se po 

navadi pokaže z vstopom v vrtec, kjer se otrok prvič sreča s tako veliko socialno skupino. 

Seveda pa moramo vedeti, da je predšolska populacija razvojno zelo specifična, zato 

moramo vedenje otrok tudi razumeti. 

Predšolski otrok svoje duševno stanje, stiske, nerazrešene konflikte težko izraža 

neposredno, zato lahko njegovo počutje in sporočila razberemo prek njegovega vedenja. 

Morda mnoge vedenjske posebnosti in otrokove težave niti nimajo zelo rizičnega pomena 

za otrokov razvoj, vendar se to lahko spremeni zaradi neprimernega odziva okolja in 

ravnanja odraslih na otrokovo vedenje.  

 »Vselej, ko rečemo čustvene in vedenjske težave, imamo v mislih tako čustveno kot 

vedenjsko dimenzijo, pri čemer je lahko izrazitejša bodisi čustvena bodisi vedenjska 

dimenzija, obe pa nastopata skupaj in sta v medsebojni soodvisnosti. Obe dimenziji sta 

temeljno povezani s socialnim kontekstom, na katerega se sleherni človek odziva na 

osnovi značilnosti svoje percepcije socialnega konteksta, svojih preteklih izkušenj in 

sedanjih pričakovanj, doživljanja lastne socialne umeščenosti in socialnega položaja, ki 

ga zavzema v različnih socialnih okoljih. Emocionalni ter vedenjski odzivi so na eni 

strani posledica dogajanja v posamezniku in na drugi strani posledica dogajanja v 

socialnem kontekstu« (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010, str. 89).  

Namen magistrskega dela je analizirati teoretske koncepte in načine zaznavanja, 

razumevanja in reagiranja na moteče vedenje v vrtcu. Prav tako je namen dela raziskati 

kako vzgojitelji ocenjujejo, vidijo in doživljajo vedenja otrok, ki zaradi svojih specifičnih 

socialnih in emocionalnih odzivov v skupini potrebujejo ustrezno pedagoško odzivanje.  

S svojo teoretično vsebino skupaj z rezultati kvantitativne raziskave bo magistrsko delo 

pomenilo pomemben prispevek k teoretskemu in empiričnemu razumevanju in 

obravnavanju izstopajočega vedenja predšolskih otrok, tako z vidika ugotavljanja stanja 

kot z vidika pomena razvijanja socialnih in emocionalnih kompetenc v predšolskem 

obdobju.  
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1. Predšolski otrok s težavami v socialnem in emocionalnem izražanju  
 

1.1. Temelji socialnega in emocionalnega razvoja predšolskega otroka v luči 

nekaterih razvojnih teorij 

Že od prvih trenutkov življenja igrata emocionalni in socialni razvoj pomembno vlogo v 

človekovem razvoju. »V razvoju od povsem odvisnega in nebogljenega bitja, ki ne 

razločuje (diferencira) sebe od sveta, ki ga obdaja, do zrele avtonomne osebnosti s trdnim 

občutkom lastne identitete posameznik večkrat temeljito spremeni odnos do sebe in do 

sveta« (Horvat in Magajna, 1987, str. 101). Da bi pojasnili, kako potekajo te spremembe 

in kakšen vpliv imajo za posameznikov razvoj in njegov odnos z okoljem, bomo najprej 

predstavili teorijo psihosocialnega razvoja, katere utemeljitelj je psiholog Erik Erikson.  

Erikson (prav tam, str. 102) predpostavlja, »da poteka psihosocialni razvoj kot prehod 

prek določenih medsebojno odvisnih stadijev. Pri tem je opisal osem zaporednih stadijev; 

v vsakem stadiju se mora razviti določena posebna kvaliteta jaza, nove zmožnosti 

občutenja, planiranja in obnašanja. V vsakem stadiju mora posameznik reorganizirati 

svoje odnose do sveta in razumevanje samega sebe. Do te reorganizacije mora priti zaradi 

posameznikovih novih izkušenj in zaradi spremenjenih zahtev okolja.« 

Prva od osmih razvojnih stopenj, ki jih je določil Erikson, je zaupanje nasproti 

nezaupanju. Ta stopnja se začne v obdobju dojenčka in se nadaljuje približno do 

osemnajstega meseca. V prvih mesecih so otroci zelo odvisni od skrbi odraslih okoli 

sebe, zato so izkušnje, ki jih dobijo, temeljnega pomena za nadaljnji razvoj. Dojenčki 

razvijejo zmožnost zanašanja na ljudi in predmete okoli sebe. Razviti morajo ravnovesje 

med zaupanjem (ki jim omogoča oblikovanje intimnih odnosov) in nezaupanjem (ki jih 

varuje). Če razvoj poteka v najlepšem redu, prevlada zaupanje in otroci razvijejo vrlino 

zaupanja: prepričani so, da lahko zadovoljijo svoje potrebe in izpolnijo svoje želje. Če pa 

prevlada nezaupanje, se otrokom svet okoli njih zdi neprijazen in nepredvidljiv. Ti otroci 

imajo težave pri oblikovanju odnosov (Erikson,1977; Papalia, Wendkos Olds in Duskin 

Feldman, 2003). 

Drugo razvojno stopnjo je Erikson imenoval samostojnost  oz. avtonomija nasproti sramu 

in dvomu. V tem stadiju otrok išče ravnovesje med neodvisnostjo in samozadostnostjo 

nasproti sramu in dvomu. Ko otrok v obdobju dojenčka razvije občutek zaupanja do sveta 

in se v njem prebuja samozavedanje, začne sodbe staršev nadomeščati z lastnimi. Pojavi 
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se volja, ki otroku pomaga razviti samostojnost. Pomemben korak k samostojnosti in 

samonadzoru je privajanje na stranišče. Erikson meni, da otrokovo učenje nadzorovanja 

telesnih funkcij vodi do neodvisnosti. Enako velja za govor: otroci s sposobnostjo, da 

razumljiveje izražajo svoje želje, postanejo samostojnejši in s svojimi odločitvami lahko 

bolj vplivajo na svet okoli sebe. Otrokovi skrbniki morajo zagotoviti primerno količino 

pravil in nadzora. Preveč omejevanja lahko povzroči pretirano zaščitništvo do otroka, kar 

lahko v otroku sproži sram pred odvisnostjo in dvom v svoje zmožnosti. Prevelike 

zahteve staršev do otrokovih zmožnosti pa povzročijo, da otrok izgubi voljo do 

vztrajnosti pri obvladovanju novih nalog. Erikson meni, da neomejena svoboda ni varna 

niti zdrava, zato morata biti sram in dvom obvezno prisotna, da otroku pomagata bolje 

razumeti nujnost omejitev in pravil (prav tam). 

Tretja razvojna stopnja se dogaja v času od tretjega do šestega leta otrokove starosti. 

Osrednja tema tretje krize v razvoju osebnosti je potreba po razjasnjevanju nasprotujočih 

si čustev do sebe: iniciativnost nasproti krivdi. Jedro konflikta v tej krizi je dejstvo, da se 

otrok vse bolj zaveda, da stvari počne z namenom, torej načrtuje in uresničuje cilje, hkrati 

pa ima lahko zaradi svojih dejanj slabo vest. To se zgodi predvsem takrat, kadar starši 

otrokove pobude zavračajo ali ga kritizirajo ob neuspešnih poskusih odločanja. Tako 

zavrejo otrokovo željo po uveljavljanju njegovih zamisli. Otrok se nauči uravnavati 

nasprotujoče si potrebe, kadar se starši na njegove pobude odzivajo ustrezno in jih 

uskladijo z družbenimi pravili. V takšnem okolju  otrok razvije vrlino odločnosti, pogum, 

da si prizadevajo doseči svoje cilje, ne da bi jih ovirala krivda ali strah pred kaznijo, saj 

so usklajeni z zahtevami okolja  (Erikson, 1977; Papalia, Wendkos Olds in Duskin 

Feldman, 2003).  

Četrti stadij psihosocialnega razvoja po Eriksonu (prav tam), ki traja od šestega in vse do 

dvanajstega leta, je delavnost nasproti občutku manjvrednosti. Otroci se prek izkušenj 

naučijo različnih spretnosti in postanejo bolj kompetentni obvladovati pomembne naloge, 

ki jih okolje zahteva od njih. Še posebej v tem obdobju radi posnemajo delo, ki ga 

opravljajo odrasli. Prav tako pa je to čas, ko predšolsko igro zamenja šolsko učenje. 

Otroci se med seboj radi primerjajo, zato je zelo pomembno, kako otrok doživlja svoje 

uspehe ali neuspehe. Vrstniki postanejo v tej fazi zelo vpliven dejavnik otrokovega 

razvoja.  
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Harry Stack Sullivan (1953; v Musek, 1977) razlikuje v razvoju osebnosti šest stopenj. 

Prvo razvojno obdobje imenujemo detinstvo. V tem obdobju vstopa otrok v prve 

medsebojne stike, pri čemer je najpogostejši partner otrokova mati. Od njenih ravnanj je 

odvisno, ali je otrok zadovoljen ali nezadovoljen. Tako se otrok uči povezovati lastno 

ravnanje z odzivi okolja. Prične se razvijati podoba o sebi, ki je sprva seveda še 

neizdelana. Sčasoma se pojem »samega sebe« razdeli v tri posebne in med seboj ločene 

vidike: v »dobri jaz«, torej tisti del »samega sebe«, ki žanje hvalo in odobravanje, v 

»slabi jaz«, ki ga okolje sicer ne odobrava, a ga tudi prestrogo ne zavrača, in v »ne jaz«, 

ki naleti v okolju na odklonilnost in kazen. Podobno kot samega sebe otrok razčleni tudi 

druge bližnje v svojem okolju. 

Naslednja stopnja je otroštvo, ki poteka do konca predšolskega obdobja. V tem obdobju 

se otrok socializira in uči pravil vedenja. Potreba po odobravanju in naklonjenosti staršev 

je zelo močna, zato se otrok lažje pokori zahtevam okolja in se odpove številnim 

nagonskim zadovoljitvam. Če otrokovi poskusi približevanja staršem naletijo na 

neodobravanje, morda celo na odklonilnost in nepotrpežljivost, lahko otrok sčasoma 

zavzame negativno stališče do okolja. 

Margaret Mahler (1975; v Praper, 1996) otrokov razvoj razume kot razvojni proces 

separacije in individualizacije. »Normalni razvoj že po nekaj tednih po rojstvu vodi 

otroka iz faze avtizma v simbiotično fazo. Okoli šestega meseca otrok že doseže nivo, na 

katerem se prične proces separacije in individualizacije s prvo podfazo, imenovano 

diferenciacija. Otrok vse bolje loči podobe o sebi od podob o objektu. Po desetem 

mesecu, ko postane bolj gibljiv, se razvoj nadaljuje v prakticiranje, kamor otroka žene 

dozorevanje progastih mišic in vse boljša gibljivost (otrok shodi) pa tudi napredujoč 

kognitivni razvoj. Prakticiranje prinese otroku marsikatero zastrašujočo izkušnjo, kadar 

opazi, da se je na nekem mestu znašel sam brez objekta.« Okoli leta in pol, ko je že 

zmožen predvideti takšne situacije, se pojavi podfaza približevanja, za katero je značilno, 

da se otrok drži mame in se hkrati tudi oddaljuje. Pojavijo se prvi znaki nestrinjanja, 

izbruhi jeze. Podoba, ki si jo bo otrok ob prakticiranju in približevanju ustvaril o sebi, bo 

vplivala na formiranje identitete. 

»Najhujša kriza približevanja je običajno od 18. do 24. meseca, saj sta potreba po gibanju 

in strah pred separacijo najmočnejša. Formiranje neke stopnje identitete je v času od 20. 
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do 24. meseca dokaj očitno in dober opazovalec utegne opaziti celo interes za razlike 

med spoloma ter neke osnovne korake v formiranju spolne identitete. Četrta podfaza, 

vezana na tretje življenjsko leto, je namenjena konsolidaciji individualnosti in doseganju 

emocionalne konstantnosti objekta« (Praper, 1996). Čas, ko otrok okoli tretjega leta 

doseže separacijo in se prebije iz diadnega odnosa, Mahlerjeva imenuje psihološko 

rojstvo. 

Urie Bronfenbrenner (1979; Schaffer, 1996) je razvil ekološki pogled na posameznikov 

razvoj, ki poteka v kontekstu družine in okolja. Svoj model predstavlja kot teoretično 

zgradbo, kjer združuje vse vplive in odnose različnih sistemov. Razvoj opredeli kot 

posameznikovo vpletenost v sisteme okolja preko katerih direktno ali indirektno 

pridobiva izkustva prek različnih socialnih situacij in nanje tudi sam vpliva. 

MIKROSISTEM je neposredno uokvirjanje otrokovega življenja, ki ima direkten vtis na 

izkušnje. Mikrosistem torej predstavljajo otrokovo neposredno okolje, družina, vrtec in 

vrstniki. 

MEZOSISTEM zajema relacije med posameznimi mikrosistemi, ki pustijo zelo globoke 

sledi na otrokovih izkušnjah. V tem sistemu otrok tudi sam aktivno sodeluje. 

EKOSISTEM so tisti dejavniki, kjer otrok direktno ne sodeluje, toda vplivajo na 

delovanje mikrosistema. Sem Bronfenbrenner uvršča sorodnike, družinske prijatelje, 

sosede, pravni in socialni sistem, sredstva masovnega obveščanja ... 

MAKROSISTEM je stopnja, ki je najbolj oddaljena od otrokove direktne izkušnje, ima 

pa zaradi kulturnih vrednot, ideologije družbe močan vpliv na življenje in socialno 

mentaliteto družbe. 

KRONOSISTEM se nanaša na časovno dimenzijo okolja, nizanje okoljskih dogodkov in 

prehode v življenjskem poteku. Na otroka vplivajo pomembni dogodki v njegovem 

življenju, kot npr. všolanje, rojstvo sorojenca, in pogosto na novo postavljajo pogoje za 

razvoj posameznika. 

Bronfenbrenner je svojo prvotno teorijo dopolnil in vključil še vlogo genetskih in 

bioloških dejavnikov v razvoju, saj so prav gotovo zelo pomembni. Svoj sistem 

preimenuje v bioekološki model in v središče kroga ne postavi več samo otroka, temveč 

razširi opis na osebo z biološkimi in psihološkimi značilnostmi (Sigelman in Rider, 2009, 

str. 7). 
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Vigotski (1977) je bil eden prvih, ki je poudarjal socializacijo in humanizacijo otroka kot 

osnovna in glavna dejavnika človekovega psihičnega razvoja. »Izhodišče njegove teorije 

je v tem, da miselne sposobnosti niso toliko odvisne od prirojenih dejavnikov, ampak so 

predvsem produkt posameznikove aktivnosti v socialnih institucijah kulture, v kateri 

odrašča« (Batistič Zorec, 2006, str. 69). Thomas (1996) pravi, da moramo otrokov razvoj 

razumeti v kontekstu z njegovim kulturnozgodovinskim ozadjem, saj ga okolje, v 

katerem živi, sooča s priložnostmi in omejitvami, ki so pomembne za njegovo kulturo. 

Vigotski (1978) trdi, da razvoj vsakega otroka poteka po dveh linijah: po »naravni liniji« 

razvoja (tj. proces rasti in maturacije) in »kulturni liniji«, kjer ima pomembno vlogo 

kultura. 

 

1.1.1. Emocionalni razvoj predšolskega otroka 

 

Začetki čustvenega izražanja 

Čustva so prvi jezik vseh ljudi. Nekaj sekund po rojstvu novorojenček z jokom ustvari 

svojo prvo obliko čustvene komunikacije. Čeprav se v prvih tednih življenja otroci 

pogosto smehljajo, je odnos med smehljaji in določenimi dražljaji manj jasen. Smehljajo 

se v fazah spanja, v katerih doživljajo živahne sanje (spanje s hitrim premikanjem oči ali 

REM-spanje). REM-faza izzove refleksne smehljaje brez nekega notranjega doživljanja 

veselja. V prvem mesecu življenja se novorojenčki z nasmehom odzivajo tudi na nežno 

pestovanje staršev (Oatley in Jenkins, 2007). Takoj nam postane jasno, da na otrokov 

razvoj ne moremo gledati samo izolirano, temveč v interakciji z njim pomembnimi 

odraslimi (Vigotski, 1977).  

»Konec prvega meseca se otroci najpogosteje nasmehnejo človeškemu obrazu. V tretjem 

mesecu se dojenčkov nasmeh kot izraz veselja največkrat pojavlja med prijetno 

interakcijo z ljudmi. Med tretjim in četrtim mesecem se začne glasno smejati, sprva le v 

odziv na razmeroma močne prijetne dražljaje (npr. igrica biba leze). Na podlagi 

razvijajočih se spoznavnih sposobnosti pa se v prvem letu vedno pogosteje smeji 

majhnim diskrepancam, ki se pojavljajo v kontekstu njegovih običajnih izkušenj (npr. 

igrica ku-ku). Izrazi veselja postajajo v drugi polovici prvega leta vse bolj selektivni. 

Dojenčki se mnogo večkrat nasmehnejo in smejijo znanim osebam kot neznanim, ki se 
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obnašajo podobno kot znani, kar predstavlja znak razvijajoče se navezanosti« (Zupančič, 

2004, str. 234). 

Glede izražanja negativnih čustev med avtorji zasledimo različna mnenja. Oster, Hegley 

in Nagel (1992; v Oatley in Jenkins, 2007) trdijo, da negativni izrazi v otrokovem 

zgodnjem razvoju kažejo nediferencirano čustveno vzburjenje, medtem ko Izard in 

Malateste (1987; v prav tam) trdita, da lahko že v najzgodnejšem obdobju pri otrocih 

opazimo strah, jezo in žalost. 

Zupančičeva (2004, str. 234) navaja, da se »novorojenčki na neprijetne izkušnje, kot so 

lakota, bolečina, premajhna ali prevelika količina stimulacije, odzivajo s splošnim 

distresom. V prvih dveh mesecih po rojstvu na njihovih obrazih med jokom opazimo 

jezne izraze. Ti do šestega meseca postopno postajajo pogostejši in močnejši. Dojenček 

pa jih uporablja v vedno bolj raznolikih situacijah, npr. ko mu vzamemo zanimiv 

predmet, oviramo njegovo gibanje, ga položimo v posteljo.«  

»Spremembe v čustvenem življenju so tesno povezane z rastjo možganov po rojstvu. 

Proces je dvosmeren: razvoj možganov vpliva na družbene in čustvene izkušnje, te pa 

trajno vplivajo na zgradbo možganov« (Mlot, 1998; Sroufe, 1997; v Papalia, Wendkos 

Olds in Duskin Feldman, 2003). Z razvojem se povečajo tudi otrokove izkušnje na 

spoznavnem in socialnem področju. Počasi začenja razumeti, kako se odrasli odzivajo na 

njegovo vedenje in kaj vse lahko doseže.  

Razvoj temeljnih in sestavljenih čustev 

Malček doživlja poleg temeljnih čustev tudi čustva samozavedanja, ki vključujejo 

negativno ali pozitivno doživljanje sebe, npr. sram, zadrega, krivda, zavidanje in ponos. 

Pojavijo se okoli drugega leta, ko se otrok že loči od okolja in bolj jasno prepoznava 

socialne standarde v okolju (Zupančič, 2004, str. 236). Ponosen je na svoje uspehe ali 

uspešno rešitev problema, v zadregi pa je takrat, kadar ve, da je naredil nekaj, kar ni v 

skladu z normami okolice. 

Ko otrok preraste dobo malčka, torej okoli tretjega leta, so njegove izkušnje doživljanja, 

izražanja in razumevanja čustev bogatejše. »Glavni razvojni napredek v tem obdobju se 

kaže na področju nadzora nad čustvenim doživljanjem in izražanjem, ki postaja vse bolj 

uravnoteženo in socialno sprejemljivo« (Kavčič in Fekonja, 2004, str. 334). 
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Veselje je eno tistih čustev, ki ga vsi zelo radi doživljamo. Predšolski otroci se veselijo 

različnih stvari: svojih majhnih uspehov in napredkov, daril, igre s prijatelji, socialne 

sprejetosti ... Navadno svoje veselje pokažejo s poskakovanjem, smehom, objemanjem in 

podobno. Zaradi govornega razvoja pa veselje včasih otroci tudi ubesedijo. 

»Jeza je čustvo, ki izvira iz frustracije, ko otrok ugotovi, da prihaja do razhajanja med 

tem, kaj naj bi se po njegovem moralo zgoditi, in tem, kar se dejansko dogaja« (Olthof, 

Ferguson in Luitenn, 1989; v Kavčič in Fekonja, 2004, str. 335). Otrok se razjezi, če na 

primer odrasli ali vrstniki posežejo v njegovo igro, mu želijo vzeti igračke ali če mu pri 

igri z igračko nekaj ne gre. Prav tako ga razjezi, če zahtevamo od njega nekaj, česar ne 

želi, ali pa mu postavimo omejitev, da ne more zadovoljiti svojih potreb. »Na čustva jeze 

se otrok lahko odzove na impulziven način z agresivnostjo ali na inhibiran način z 

umikom. Ena od ključnih razvojnih nalog v otroštvu je, da se otrok nauči nadzorovati 

izražanje jeze na neškodljiv način« (Rice, 1998; v Kavčič in Fekonja, 2004, str. 335). S 

starostjo se tudi izražanje jeze spreminja. Ko je otrok še manjši, se po navadi odziva na 

jezo tako, da koga udari ali odrine, ko pa je starejši, naraščajo različne besedne oblike 

zbadljivk, žaljenj ipd. V življenju dostikrat opazimo, da dečki izražajo jezo drugače kot 

deklice. To potrjujejo tudi strokovnjaki. »Najbolj jasna razlika je, da se dečki v 

predšolskem obdobju obnašajo bolj agresivno kot deklice, tako fizično kot besedno (Coie 

in Dodge, 1998; Turner in Gervai, 1995; v Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 

2003, str. 259). Večina raziskav kaže, da so deklice bolj empatične in prosocialne 

(Keenan in Shaw, 1997; v prav tam), nekatere pa ugotavljajo tudi, da so bolj ustrežljive in 

da več sodelujejo s starši ter pogosteje iščejo odobravanje odraslih kot dečki« (Eisenberg, 

Fabes, Schaller in Miller, 1989; Hoffman 1977; Maccoby, 1980; v prav tam). Seveda pa 

jeza ne predstavlja samo negativnega pomena. Lahko je motivacija za premagovanje ovir. 

V predšolskem obdobju se pojavljajo strahovi, ki so običajni in njihovo premagovanje 

pomaga otrokom pri odraščanju, obvladovanju sveta in doseganju identitete (Oatley in 

Jenkins, 2007). Do šestega meseca dojenček manj pogosto izraža strah. Strah ga je na 

primer v trenutku, ko nekaj močno zaropota. »V drugi polovici prvega leta starosti se 

dojenček s strahom odziva na neznane osebe, nove nenavadne predmete in globino. Strah 

ob močnem ropotu, nenadnih premestitvah in občutkih pa ostaja prisoten še iz 

zgodnejšega obdobja. V drugem in tretjem letu starosti situacije, ki vzbujajo strah, 
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postanejo variabilnejše, strahovi številčnejši in močnejši. Malček lahko doživlja in izraža 

strah v neznanih prostorih, zlasti temnih, ko je sam, ko pred seboj zagleda veliko žival ali 

določene predmete (sesalnik, mešalnik), boji pa se tudi ljudi, zlasti odraslih, ki nosijo 

maske« (Zupančič, 2004, str. 235). 

Kako bodo otroci reagirali na določen dražljaj, ki vzbuja strah, je odvisno od številnih 

dejavnikov; telesnega in fizičnega razvoja, otrokovih izkušenj, inteligentnosti, spola, 

socialno-ekonomskega statusa, socialnih interakcij in še bi lahko naštevali. Otroci imajo 

v obdobju zgodnjega razvoja več strahov kot dojenčki ali malčki in tudi več kot otroci v 

kasnejšem obdobju srednjega otroštva (Kavčič in Fekonja, 2004). Razlog za to pa je  

preprost, saj so dojenčki bolj zaščiteni pred dražljaji, z razvojem in gibanjem otroka je 

možnosti za dražljaje več. A ker še niso dovolj stari, da bi popolnoma ločili domišljijski 

in realni svet ter imajo še pomanjkanje izkušenj, se takrat strahovi najintenzivneje 

pojavljajo. V srednjem otroštvu (po 6. letu) pa se nabor izkušenj širi, otrok več razume in 

lahko spozna pravi pomen pojavov ali predmetov, zato se številni strahovi izbrišejo ali 

izginejo (prav tam). »Otroci oz. mladostniki tako kot odrasli doživljajo žalost predvsem 

zaradi izgube ljubljene osebe ali objekta (Zupančič, 1995; v Smrtnik Vitulić, 2007, str. 

64). Izražanje čustva žalosti lahko opazimo že pri dojenčku in malčku, kadar gre za 

ločitev od osebe, na katero sta navezana, vendar tega ne izražata tako pogosto kot jezo. 

Pri večini otrok intenzivna žalost ni pogosta. Intenzivno žalost lahko doživljajo otroci, ki 

so izgubili ljubljeno osebo, od katere so bili odvisni« (Harris, 1996; v prav tam). 

»Med četrtim in petim letom starosti otroci začnejo razumeti osnovna čustva z vidika 

mentalnih stanj, prepričanj in želja, ki pripeljejo do teh čustev. Razumevanje čustev se ne 

razvija na podlagi analiziranja čustvenega izražanja ali situacije, ki privede do doživljanja 

določenega čustva, temveč otroci prav tako analizirajo mentalne perspektive, ki jih 

posameznik zavzame v različnih situacijah. Otroci zmorejo najprej opisati situacije, v 

katerih posameznik doživlja osnovna čustva in jih prepoznavno izraža na svojem obrazu, 

starejši predšolski otrok pa pravilno opiše situacije, ki privedejo do doživljanja čustev 

samozavedanja, kot so ponos, krivda, sram in ljubosumje« (Kavčič in Fekonja, str. 339, 

2004). 
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Samouravnavanje čustev in razvoj nadzora nad čustvenim izražanjem 

Že dojenčki uporabljajo preproste načine, s katerimi obvladujejo čustvena stanja, čeprav 

so pri tem še precej omejeni. »Samouravnavanje čustev je sposobnost prilagajanja 

čustvenega stanja na primerno raven intenzivnosti, ki omogoča produktivno vključevanje 

posameznika v okolje. Samouravnavanje čustev vključuje usmerjanje in preusmerjanje 

pozornosti (otrok npr. preusmeri pozornost z ogrožajočega dražljaja na neogrožajoč – 

obrne pogled stran) ter sposobnosti inhibicije vedenja (npr. otrok se ne dotakne privlačne 

igrače, ker ne ve, ali je potencialno nevarna ali ne)« (Zupančič, 2004, str. 236). 

V prvih dneh in mesecih življenja se dojenčki odzivajo na dražljaje zelo hitro. Kopp 

(1989; v Oatley in Jenkins, 2007) meni, da se uravnavanje čustev začne takrat, ko starš 

otroka tolaži. Jok ima zelo močan učinek na starše, zato ga želijo zmanjšati. Otroka 

poskušajo pomiriti tako, da ga dvignejo in pestujejo. Poudarek pri tem je, poskus 

zmanjšati intenzivnost doživljanja, vzpostavljata pa se zaupanje in intimnost, na podlagi 

česar bo otrok sposoben potolažiti samega sebe. Vendar moramo vedeti, da otroci zelo 

hitro ugotovijo, da imajo nekatera čustva tudi moč »prisiliti« družinske člane k temu, da 

jim izpolnijo želje, druga čustva pa te moči nimajo (Milivojević, 2008). 

»Razvoj sposobnosti predvidevanja dogodkov in govora malčku omogočita nove načine 

vedenja, s katerimi uravnava svoja čustvena stanja: staršem in drugim odraslim ali 

starejšim otrokom lahko pokaže ali pove, kaj naj zanj storijo, da se bo bolje počutil. Po 

drugem letu malčki razmeroma pogosto omenjajo svoja čustva in jih skušajo nadzorovati. 

Visokemu čustvenemu vzburjenju se npr. izognejo tako, da omejijo svoje zaznavanje 

premočnih dražljajev v okolju (si z rokami pokrijejo oči, da ne vidijo neprijetnega; 

skrijejo se za mamo, da se izognejo pogledu na osebo, ki jih ogovarja; z rokami si 

pokrijejo ušesa, ko zaslišijo brnenje sesalnika). Poleg tega začnejo v stanju visoke 

čustvene vzburjenosti sami sebi glasno govoriti tisto, kar so jim v preteklosti 

pripovedovali odrasli v distresnih situacijah, npr. takoj dobil sok, ne, to je ajs, mami 

pride, ne jokat, dobro je, ali pa spreminjajo svoje vedenjske namere« (Zupančič, 2004, 

str. 237). 

Poleg uravnavanja čustev se otroci zelo zgodaj začnejo učiti tudi pravil izražanja čustev, 

predvsem kdaj, kje in kako lahko izrazijo posamezna čustva (prav tam). Harris in 

sodelavci (1986; v Oatley in Jenkins, 2007) so otrokom, starim štiri, šest in deset let, brali 
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zgodbe o otrocih, ki so doživljali neka čustva, a so navzven pokazali drugačna čustva, da 

so se izognili negativnim posledicam. Kot primer so navedli Diano, ki si je želela iti ven, 

vendar jo je bolel trebuh. Ker je vedela, da ji mati zaradi slabega počutja ne bi dovolila 

izhoda, je svoja čustva prikrila. Raziskovalci so v nadaljevanju otroke vprašali, kako se je 

junakinja zgodbe počutila in kaj je pokazala. Otroci so pri šestih letih starosti razlikovali 

med doživljanjem in izražanjem čustev. Pri štiriletnih otrocih se je omenjeno razlikovanje 

šele začelo, toda samo pri prikrivanju negativnih čustev in ne pozitivnih.  

Harris (1996; v Smrtnik Vitulić, 2007) meni, da otroci začenjajo razumeti razliko med 

dejanskim doživljanjem čustev in izražanjem po petem oz. po šestem letu starosti. Šele 

pri šestih letih pa začenjajo razumevati tudi prikrivanje določenih čustev; ljudje 

prikrivajo čustva tudi zato, da z razkrivanjem pravih čustev ne bi prizadeli bližnjih. 

Včasih pa čustva prikrijejo zato, da se izognejo posmehu drugih otrok. 

»Izražanje čustev med starši in drugimi člani družine, kot tudi izražanje čustev do ljudi 

zunaj družine, je prav tako pomembno, ker starši, liki avtoritete, otroku ponujajo model, 

vzorce in programe, kdaj in kako je treba in kako ni treba izražati čustev. Kadar se otrok 

identificira z roditeljem, prevzame njegove načine občutenja in izražanja čustev.[…] 

Starši otroku določijo, kaj občuti, kako je to treba izraziti, kako se nečesa ne sme izraziti, 

popravljajo njegove zmote v apercepciji in valorizaciji oz. ga učijo, da izraža čustva na 

socialno sprejemljiv in učinkovit način. Na podlagi starševskih dovoljenj, prepovedi in 

ukazov, povezanih s čustvi in izražanjem čustev, otrok izdela svoj profil emocionalnih 

reakcij oz. svoj emocionalni skript. Starševski vplivi se vgrajujejo v stabilne psihične 

strukture, ki bodo verjetno spremljale otroka skozi vse življenje in v veliki meri vplivale 

na njegovo čustvovanje« (Milivojević, 2008, str. 125–126). 

Faze emocionalnega razvoja predšolskega otroka lahko po mnenju nekaterih avtorjev 

(Haviland - Jones in sod., 1997; La Freniere, 2000; v Brajša - Žganec, 2003; Oatley in 

Jenkins, 2007) strnemo v tri skupine:  

1. Faza izražanja in zaznavanja čustev 

Faza izražanja in zaznavanja čustev vključuje otrokove refleksne reakcije, značilnosti 

temperamenta in usvajanje nekaterih čustvenih značilnosti. Otroci od rojstva živijo v 

interakciji z okoljem, kjer izražajo svoja čustva in se jih učijo prepoznavati tudi pri 

drugih ljudeh. Prav tako se otroci v različnih situacijah učijo kontrolirati svoja čustva.  



21 

 

2. Faza razločevanja čustev 

Otroci se zelo zgodaj naučijo identificirati čustva, toda potrebujejo več časa, da 

integrirajo različne informacije o čustvih, se naučijo kontrolirati nezaželena vedenja in se 

vedejo skladno s pričakovanji okolice. Faza diferenciranja čustev vključuje strategije, ki 

so usklajene z družbenimi normami, in hkrati omogoča tako minimaliziranje izražanja 

čustev kot tudi neustrezno izražanje čustev in prikrivanje nekaterih čustev. 

3. Faza transformacije čustev 

V fazi transformacije čustev, ki je po mnenju navedenih avtorjev najmanj raziskana, pride 

do povezave emocionalnih izkušenj in verbalnega izražanja.  

 

1.1.2. Socialni razvoj in razvoj socialnega vedenja pri predšolskih otrocih 

Socialni razvoj od rojstva do vstopa v šolo 

»Novorojenček je socialno bitje. To je razvidno iz njegovih preferenc do dražljajev, ki 

prihajajo od ljudi – raje posluša človekov glas kot druge zvočne dražljaje, raje gleda 

človekov obraz kot katerekoli druge vidne dražljaje. Na obrazih prepoznava nekaj 

temeljnih čustvenih izrazov in razlikuje med njimi, prav tako razlikuje med različnimi 

obrazi« (Bushnell, Sai in Mullin, 1989, Watton, Bower in Bower, 1992; v Zupančič, 

2004, str. 255).  

Novorojenčki posnemajo tudi različne obrazne gibe in čustvene izraze ter s svojim 

gibalnim odzivom delajo, kar zmorejo in vidijo na osebah, ki zanje skrbijo. »Prve 

razvojne oblike posnemanja zato predstavljajo mimično posnemanje« (Tomasello, 1999; 

v Zupančič, 2004, str. 255). Vendar tudi to najpreprostejšo obliko posnemanja otrok 

uporablja za raziskovanje socialnega sveta in navezovanje socialnih stikov z okolico.  

Posnemanje je prisotno še dolgo časa v otrokovem razvoju, zato lahko opazujemo 

spremembe v razvoju posnemanja: od tistih najenostavnejših oblik posnemanja do 

imitiranja vlog v simbolni igri. »Med tretjim in četrtim mesecem starosti v socialni 

interakciji med dojenčkom in partnerjem lahko opazimo t. i. pozitivni umik iz interakcije, 

kar kaže, da se dojenček začenja zavedati partnerjeve pozornosti, ki je namenjena njemu. 

Ta se kaže kot začasni pozitivni umik (dojenček se najprej nasmehne partnerju, potem 

obrne pogled stran, skuša z rokami zakriti obraz in se nato ponovno obrne k partnerju)« 

(prav tam, 257). 
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V naslednjih dveh mesecih se pojavi diferenciacija razumevanja sebe, kar se odraža npr. 

pri gledanju v ogledalu. Otrok se začne zavedati, da je njegova dejavnost identična 

dejavnosti, ki jo vidi v ogledalu. Takšno samorazumevanje se razvija tudi takrat, ko otrok 

izkusi lastne vedenjske cilje in izide svojega k cilju usmerjenega vedenja, ko se okolje 

»podredi« ali »upre« njegovemu delovanju. Tako spoznava lastne sposobnosti in 

omejitve v določenih situacijah (Zupančič in Kavčič, 2007, str. 79). 

Pri raziskovanju okolice dojenčkovo pozornost pritegne vsak šum in govor, ki mu nato 

sledi. Polletni otroci se zelo radi igrajo sodelovalne igrice s starši (npr. ku-ku, kje si ...). 

Pri tem so lahko pozorni le na eno osebo ali pa na en predmet. Šele nekje med sedmim in 

osmim mesecem lahko v socialni komunikaciji otrok uporablja tudi predmet (npr. daj 

mi). »Okoli devetega meseca starosti se pri dojenčkih pojavi niz obnašanj (skupna vezana 

pozornost, razumevanje sebe in drugih kot intencionalnih bitij, posnemanje namere v 

dejanjih), značilnih le za človeško vrsto« (Zupančič, 2004, str. 259). Otrok poleg takšnih 

dogovorjenih socialnih igric začne sam usmerjati pozornost nase tudi takrat, ko odrasli 

dela nekaj drugega. V stiku z vrstniki enoletniki že kažejo zanimanje, da bi igrače med 

seboj delili in izmenjevali, vendar se začne ob tem pojavljati tudi konfliktno vedenje.  

Do prvega leta otrok torej najzgodnejše socialne izkušnje dobi v družini in je nanjo zelo 

navezan. Vse dojenčkove dejavnosti, ki izzovejo odziv odraslega, spodbujajo k 

navezanosti med družinskimi člani. Bowlby (1951, v Oatley in Jenkins, 2007) je podal 

teorijo navezanosti, v kateri je trdil, da ljubeč in topel odnos med otrokom in mamo 

najpomembneje vpliva na zdrav otrokov razvoj. Navezanost je raziskovala tudi 

Bowlbyjeva asistentka Ainsworthova (1967, v Papalia, Wendkos Olds in Duskin 

Feldman, 2003) in na osnovi svojih raziskav prišla do ugotovitve, da obstajajo štirje 

vzorci navezanosti otrok na matere: varna navezanost, izogibajoča se navezanost, 

ambivalentna navezanost in dezorientirana navezanost. Njeno raziskovanje je pomembno 

vplivalo na kasnejše študije (Fox, Kimmerly in Schafer, 1991; prav tam) o otrokovi 

navezanosti na družinske člane, za našo razpravo pa je pomembno tudi raziskovanje 

navezanosti na vzgojitelja (Van IJzendoorn, Sagi in Lambermon, 1992; Howes in 

Hamilton; 1992; v Cugmas, 1998; Howes, Philips in Whitebook, 1992; v Cugmas, 2003), 

saj po prvem letu otroci vstopajo v vrtec. Če povzamemo na kratko, so študije namreč 
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pokazale, da obstaja pomembna povezanost med otrokovo kakovostjo navezanosti na 

vzgojitelja in različnimi merami otrokove splošne prilagodljivosti (Cugmas, 2003).  

Hkrati se z otrokovim vstopom v vrtec v njegovem razvoju pojavi tudi previdnost oz. 

anksioznost do neznanih ljudi in anksioznost ob ločitvi od osebe, na katero je navezan, ali 

separacijska anksioznost. »Oba pojava si lahko razlagamo na več načinov; psihoanalitiki 

razlagajo pojava kot povezana oziroma kot posledico ločitve od referenčne osebe 

(največkrat mame). Ker njegove potrebe ne bodo zadovoljene, se otrok počuti ogroženo 

in nelagodno. Etologi razlagajo, da se otrok počuti v potencialni nevarnosti, dokler se 

sam ne premika po prostoru, ker kasneje se lahko tudi umakne pred neznanimi ljudmi. 

Kognitivisti obe vrsti anksioznosti razlagajo, da ob stiku z neznano osebo pride do 

razhajanja med zaznavo te osebe in obstoječo shemo znanih oseb« (Zupančič in Kavčič, 

2007, str. 82).  

Številne raziskave (Benn, 1986; Lamb, Sternberg in Prodromidis; 1992; v Zupančič in 

Kavčič, 2007) so pokazale, da otroci, ki imajo varne in kakovostne navezave na 

referenčne osebe, tudi po vstopu v vrtec ne spremenijo kakovosti vzorca navezanosti na 

starša. Hitreje se prilagodijo življenju in aktivnostim v vrtcu kot otroci neodzivnih 

skrbnikov. Okoli dveh let separacijska anksioznost upade kot rezultat hitrega razvoja 

mentalnih reprezentacij in govora, ki malčkom omogočata razumevanje, da so starši odšli 

v službo in se vrnejo npr. v vrtec po njih. 

»V socialni interakciji med drugim in tretjim letom narašča pogostost vedenja, s katerim 

malčki uveljavljajo svoje težnje po posedovanju stvari ali ljudi. Močno zavedanje sebe in 

težnja po uveljavljanju lastnih potreb, želja zamisli, vodita po eni strani do prvih 

nestrinjanj z odraslimi in otroki, ki se lahko stopnjujejo v začasno negativistično vedenje, 

po drugi strani pa spodbujata razvoj različnih čustveno socialnih spretnosti, kot so 

empatija, prosocialno vedenje in igra posnemanja« (Asendorpf, Warkenntin in 

Baudonniere, 1996, v Zupančič in Kavčič, 2007, str. 86). 

LaFreinere in Dumas (v Zupančič, 2004, str. 271) opisujeta malčkovo socialno vedenje z 

različnimi dimenzijami socialne prilagodljivosti, ki vključujejo značilnosti čustvenega 

izražanja v skupini vrstnikov in odraslih oseb, značilnosti socialnega odzivanja do 

vrstnikov in odraslih: 
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– Značilnosti čustvenega prilagajanja na socialno okolje se kažejo v otrokovem 

čustvenem izražanju: veselje – potrtost; zaupljivost – anksioznost in strpnost – jeza. 

– Značilnosti malčkove interakcije z vrstniki, ki se kaže z vedenjem: vključevanje – 

osamljenost; mirnost – agresivnost in prosocialnost – egoizem. 

– Individualne razlike v malčkovih interakcijah z odraslimi zasledimo pri dimenzijah 

sodelovanje – nasprotovanje; samostojnost – odvisnost. 

Malčki, pri katerih prevladuje pozitivno vedenje, so na splošno bolj socialno prilagojeni. 

Malčki, pri katerih prevladuje vzorec relativne potrtosti, anksioznosti in osamljenosti, se 

razvijajo v smeri ponotranjenja težav, ki predstavlja dejavnik tveganja v razvoju 

samostojnosti ter prezrtosti pri vrstnikih in odraslih. Malčki, pri katerih prevladuje vzorec 

jeze, agresije, egoizma in nasprotovanja, pa se razvijajo v smeri pozunanjenja težav, kar 

predstavlja tveganje v razvoju vedenjskih težav (Zupančič, 2004, str. 271). 

Razvoj otrokovega socialnega vedenja poteka tudi v smeri razumevanja socialnih pravil, 

saj se otrok nenehno srečuje s socialnimi pravili v različnih socialnih kontekstih, kot so 

družina, vrtec, drugi vrstniki. Vedno več časa preživijo v družbi vrstnikov, zato se od 

četrtega leta razvijajo nove oblike interakcij in socialnih kompetentnosti (npr. 

komunikacija, empatija, medsebojno reševanje problemov). Razvoj čustvene in socialne 

empatije se kaže v boljšem razumevanju sebe in drugih. »Eden od pomembnih vidikov 

otrokovega socialnega razumevanja je moralni razvoj, ki se razvija hkrati z otrokovim 

vključevanjem v različne vrste socialnih interakcij« (Turiel, 1983; v Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj, 2008, str. 56). 

»Najbolj poznane teorije razvoja moralnega presojanja in moralnega ravnanja po Piagetu 

in Kohlbergu so dopolnile novejše raziskave otrokovega spoznavnega in socialnega 

razvoja. Kruger in Tomasello (1996) ter Walker (1989) pravijo, da so posamezne 

razvojne stopnje kronološko preveč togo opredeljene in otroka 'podcenjujejo' v njegovih 

spoznavnih zmožnostih« (prav tam, str. 56). Piaget in Kohlberg pravita, da razvoj 

moralnega presojanja poteka skozi razvojne stopnje, stadije, ki so zaporedne, kar pomeni, 

da otrok najprej presoja na prvi, nato na drugi, tretji razvojni stopnji vse do etike 

pravičnosti. Bussey (1992; v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 56) pravi, da 

na primer otroci, stari približno štiri leta, že razlikujejo med govorjenjem resnice in laži 
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ter da zahtev in pravil, ki jih postavljajo odrasli, ne sprejemajo kot absolutno pravilne 

(Smetana, 1993; prav tam). 

Zupančičeva (2004, str. 273) navaja, da začetek moralnega razvoja sega že v obdobje 

dojenčka in da se prvi znaki moralnega razvoja kažejo že v dojenčkovem vedenju ob 

koncu prvega leta. Ti znaki so preproste oblike prosocialnega vedenja, zavest o 

standardih vedenja, specifični odzivi na predmete in na samega sebe. Malček na primer 

neha ščipati drugega otroka, če se odrasla oseba odzove negativno. Ta »ne smeš« pomeni 

tudi, da lahko odloži takojšnjo zadovoljitev potreb. 

Raziskave (Kochanaska, Casy in Fukumoto, 1995; v Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2008, str. 57) v vrtcih so pokazale, da se malček zaveda, da je s svojim dejanjem 

povzročil nelagodje pri drugem malčku, zato poskuša svoje vedenje nadomestiti z 

ustreznejšim in drugega otroka brž poboža. Malčki že oblikujejo sprva še nediferencirane 

verbalne sodbe, ki jih postopoma diferencirajo v estetske (npr. »To je lepo.«), spoznavne 

(»To je res.«) in moralne (npr. »To ni prav.«).  

Razvoj vedenja je povezan z dozorevanjem otrokovih čustvenih, spoznavnih in socialnih 

sposobnosti, hkrati pa je odvisen od otrokove konstitucije in temperamenta. Odločilno pa 

vplivajo nanj tudi vzgoja in razmere v okolju. Zato moramo pri oblikovanju ocene 

upoštevati in poznati vse dejavnike, ki vedenje oblikujejo in usmerjajo. 

Otrokovi prijatelji v predšolskem obdobju 

»Začetek obiskovanja vrtca je pomemben korak, saj si otrok širi fizično, spoznavno in 

socialno okolje« (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). Namen socializacije 

je prilagoditi otroka za bivanje v njegovi raznovrstni družbi, kjer vladajo določena 

pravila, ki jih je ta družba sprejela. Gre za oblikovanje družbenega jaza, prek katerega se 

formirajo družbeni ideali, vrednote, stališča.  

Beger in Luckman (1988) trdita, da se posameznik rodi s predispozicijo družbenosti in 

član družbe šele postane. Socializacijo opredeljujeta na primarno in sekundarno. 

Primarna socializacija je tista, ki ji je posameznik izpostavljen v otroštvu in s pomočjo 

katere postane član družbe. Vsak posameznik se rodi v objektivno družbeno strukturo, 

znotraj katere se identificira s pomembnimi drugimi prek različnih načinov čustvovanja 

ter internalizira njihove vloge in drže. Otrok v procesu lastne socializacije ni pasiven, 

vendar so vseeno odrasli tisti, ki postavljajo pravila.  
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Sekundarna socializacija pa je vsak nadaljnji proces, ki že socializiranega posameznika 

uvede v nova področja družbe, v kateri živi. Je internalizacija institucionalnih ali v 

instituciji temelječih  podsvetov. »Socializacija v skupinah v vrtcu vključuje učenje norm 

in definicij družbenih interakcij« (Apple, 1992, str. 53). Vstop otroka v vrtec torej 

pomeni vstop v socializacijski proces, ki se uvršča med agense sekundarne socializacije. 

Ko otrok začne obiskovati vrtec, vstopa v skupino vrstnikov, s katerimi se medsebojno 

sporazumeva, igra in biva. To so hkrati tudi njegovi prijatelji, saj predšolski otrok vidi 

prijateljstvo drugače kot mi odrasli. Zanj je to stanje sedanjosti, ki jo doživlja, in ne odraz 

neke dalj trajajoče zveze, ki bo trajala v prihodnosti.  

»Zakaj je prijateljstvo pomembno? S prijatelji se otroci učijo komunikacije in 

sodelovanja. Učijo se o sebi in drugih. Drug drugemu lahko pomagajo prebroditi stresne 

prehode, kot je vstop v šolo ali prilagoditev na razvezo staršev. Neizogibni prepiri 

otrokom pomagajo pri učenju reševanja problemov« (Furman, 1982; Hartup 1992; 

Hartup in Stevens, 1999; Newcomb in Bagwell, 1995; v Papalia, Wendkos Olds in 

Duskin Feldman, 2003, str. 342). 

V prvem letu lahko rečemo, da enosmerne stike, ki jih še ne moremo uvrstiti med 

socialne interakcije, otrok po navadi usmeri v socialno vedenje na drugega otroka, vendar 

od njega ne izvabi nobenega odgovora (Mueller in Brenner, 1977; Ross in Goldman, 

1976; v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 30). Če pa opazujemo otroke, stare do 

3 leta, lahko vidimo, da so njihova vedenja sicer specifična in bolj podobna prijateljskim, 

a vendarle se v tem obdobju še ne družijo med seboj tako kot kasneje. Med malčki od 

prvega leta naprej opazujemo neverbalno in verbalno komunikacijo, socialno udeležbo v 

igri, iskanje medsebojnih stikov, izražanje različnih čustev v igri, dotikanje in še bi lahko 

naštevali. »Za razvoj koncepta prijateljstva je vsekakor pomembno preseganje 

egocentrizma, ki se kaže v razvoju socialne in emocionalne empatije, v razvoju 

razumevanja sebe, razumevanja drugih oz. zavzemanja perspektive drugega in v razvoju 

teorije uma« (Marjanovič Umek, Zupančič, Lešnik Musek, Fekonja, Kavčič, 2001, str. 

47). 

»Koncept prijateljstva je pri starejših predšolskih otrocih vse bolj prepoznaven. Kot meni 

Howes (1989; v: Hartup, 1993; v Marjanovič Umek, Zupančič, Lešnik Musek, Fekonja, 

Kavčič, 2001, str. 46), imajo približno trije od štirih otrok, starih 4 do 5 let, tesne 
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prijateljske odnose z drugimi otroki, približno trije od desetih otrok pa imajo več kot 

enega prijatelja. Pri tem interakcije med otroki bolj temeljijo na enakopravnih odnosih 

kot npr. interakcije med otroki in starši, zato v kontekstu tesnih medsebojnih odnosov z 

vrstniki namesto besede navezanost pogosteje uporabljajo besedo povezanost.« 

Robert Selman (1980, 1979; v Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003) je na 

osnovi intervjujev, ki jih je izvedel med 250 ljudmi, starimi od 3 do 45 let, sledil 

pojmovanju prijateljstva skozi pet prekrivajočih se stopenj, ki so predstavljene v naslednji 

tabeli. 

Stopnja Opis  Primer 

Stopnja 0 

Trenutno tovarištvo za igro 

(starost od 3 do 7 let) 

Na tej nediferencirani stopnji 

prijateljstva so otroci 

egocentrični in imajo težave 

pri upoštevanju gledišča 

nekoga drugega; razmišljajo o 

tem, kaj želijo od odnosa. 

Večina zelo majhnih otrok 

opredeljuje svoje prijatelje na 

osnovi telesne bližine in jih 

ceni na osnovi materialnih in 

telesnih lastnosti. 

 

»Živiva v isti ulici.« 

»Ima velik bager.« 

Stopnja 1 

Enosmerna pomoč 

(starost od 4 do 9 let) 

Na tej enostranski stopnji 

»dober prijatelj« naredi tisto, 

kar otrok od njega želi. 

»Nič več ni moja prijateljica, 

ker ni hotela iti z mano, ko 

sem to želela.« 

»On je moj prijatelj, ker mi 

vedno, ko želim, posodi 

radirko.« 

Stopnja 2 

Sodelovanje v »dobrih časih«  

(starost od 6 do 12 let) 

Ta obojestranska stopnja se 

prekriva s prvo. Zajema načelo 

dajanja in prejemanja, vendar 

še vedno služi številnim 

lastnim interesom in ne 

skupnim interesom obeh 

prijateljev.  

»Sva prijatelja, med sabo si 

delava usluge.« 

»Prijatelj je nekdo, ki se s tabo 

igra, ko nimaš nikogar 

drugega za igro.« 

 

Stopnja 3 

Vzajemen zaupen odnos  

(starost od 9 do 15 let) 

Na tej vzajemni stopnji otroci 

na prijateljstvo gledajo, kot da 

živi lastno življenje. To je 

napredujoč, sistematičen, 

zaupen odnos, ki vključuje več 

od tega, da se skupaj počne 

stvari. Prijatelji postanejo 

posesivni in zahtevajo 

izključujočo vdanost. 

»Tako dolgo traja, da 

vzpostaviš tesno prijateljstvo, 

da se res ne počutiš dobro, če 

si tvoj prijatelj skuša najti še 

druge prijatelje.« 

Stopnja 4 

Avtonomna soodvisnost 

Na tej soodvisni stopnji otroci 

spoštujejo prijateljeve potrebe 

»Dobro prijateljstvo je prava 

obveza, tveganje, ki se mu ne 
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(od 12 leta naprej) tako po odvisnosti kot po 

avtonomnosti. 

smeš izmikati; moraš bodriti 

ter dajati in prejemati, vendar 

moraš znati prijatelja tudi 

spustiti.« 

 

Tabela 1: Selmanove stopnje prijateljstva (vir: Papalia, Wendkos Olds in Duskin 

Feldman, 2003 str. 343). 

»Za proučevanje vrstniških odnosov med otroki raziskovalci najpogosteje uporabljajo 

dve metodi: neposredno opazovanje socialnega obnašanja ter sociometrično preizkušnjo. 

S sistematičnim opazovanjem spontanih vrstniških odnosov predšolskih otrok so npr. 

Montagner, Restoin, Ullman; Rodriguez, Godard in Viala (1984; cit. po Durkin, 1995; v 

Zupančič, Gril, Kavčič, 2001, str. 70) preučevali individualne razlike v sprejetosti otrok 

med vrstniki. Drugi raziskovalci, npr. Asher in Coie (1990; prav tam), so v ta namen 

razvili prilagojene oblike sociometrične preizkušnje, ki jo je za merjenje vrstniškega 

sprejemanja v šolskem okolju utemeljil Moreno (1934; prav tam).«  

V vrtcu po navadi v praksi uporabljamo dve vrsti sociometričnih preizkušenj, ki jih 

imenujemo kar sociogrami. Pri tem enodimenzionalnem klasifikacijskem sistemu gre za 

poimenovanje vrstnikov (zbiramo samo pozitivne izbire v smislu »s kom se najraje 

igraš«) in opazovanje ter zapisovanje izbir v spontani igri otrok (vzgojitelj opazuje otroke 

pri igri in zapisuje, koga si je posameznik izbral za igro). Na podlagi zbranih zapisov 

ugotavljamo: 

 sociometrični položaj oziroma socialno sprejetost posameznika v skupini 

(posameznik je lahko bolj ali manj priljubljen); 

 povezanost med posameznimi otroki (kdo koga izbira, kako se otroci povezujejo med 

seboj); 

 stopnjo povezanosti (kohezivnosti) celotne skupine. 

Razvijanje socialnih in emocionalnih kompetenc v predšolskem obdobju 

Strokovnjaki (Center for Mental Health in Schools at UCLA, 2008; Adelman in Taylor, 

2008, v Kašnik Janet in Janet, 2009; CASEL, 2003) ugotavljajo, da je v predšolskem 

obdobju na področju razvijanja socialnih in emocionalnih kompetenc treba sistematično 

razvijati in krepiti: 

 Samozavedanje; zavedati se, kaj čutimo v nekem trenutku, imeti realne ugotovitve 

o svojih sposobnostih in realno sliko o samozavesti. Sposobnost prepoznavanja in 
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razumevanja lastnih čustev, dobrih in slabih strani svoje osebnosti, potreb in 

njihovega vpliva na druge ljudi. 

 Socialno zavedanje; sposobnost razumevanja čustev pri drugih in vživljanje 

(empatija) v njihovo čustveno stanje. Biti sposoben postaviti se v njihovo 

perspektivno razmišljanje in pozitivno delovati v skupini drugače mislečih. 

 Samoobvladovanje; sposobnost presojanja in sposobnost razmisliti, preden 

izberemo vedenje, ki ni reakcija na dražljaj, temveč izbira za dosego cilja. 

Sposobnost obvladovanja čustev, biti vesten in znati odložiti trenutne zadovoljitve 

za dosego želenega cilja, biti vztrajen tudi takrat, kadar se pojavita nazadovanje in 

frustracija. 

 Pridobivanje spretnosti za medsebojno sodelovanje in razvijanje pozitivnih 

odnosov; znati učinkovito obvladovati čustva, vzdrževati zdrave in pozitivne 

medsebojne odnose, ki temeljijo na sodelovanju. Odpornost na socialne pritiske, 

iskanje rešitev za konfliktne situacije in prositi za pomoč, ko jo potrebujemo. 

 Odgovorno odločanje; na podlagi natančnega premisleka vseh relevantnih 

faktorjev in možnih posledic neke odločitve, spoštovanje drugih, prevzeti 

odgovornost za neko odločitev. 

V predšolskem obdobju se tako v družini kot v vrtcu polagajo »temelji« otrokovega 

celostnega razvoja, zato je zelo pomembno, v kakšnem okolju otrok živi in se razvija. 

 

1.1. Moteče, izzivalno, izstopajoče vedenje predšolskega otroka v vrtcu 

V vsakdanjih pogovorih se srečujemo z različnimi izrazi za moteče, izzivalno ali 

izstopajoče vedenje: nevodljivost, nagajivost, agresivnost, nesramnost, hiperaktivnost, 

kljubovalno vedenje in še bi lahko naštevali. »Vselej, ko rečemo čustvene in vedenjske 

težave, imamo v mislih tako čustveno kot vedenjsko dimenzijo, pri čemer je lahko 

izrazitejša bodisi čustvena bodisi vedenjska dimenzija, obe pa nastopata skupaj in sta v 

medsebojni soodvisnosti. /…/ Obe dimenziji sta temeljno povezani s socialnim 

kontekstom, na katerega se sleherni človek odziva na osnovi značilnosti svoje percepcije 

socialnega konteksta, svojih preteklih izkušenj in sedanjih pričakovanj, doživljanja lastne 

socialne umeščenosti in socialnega položaja, ki ga zavzema v različnih socialnih okoljih. 

Emocionalni ter vedenjski odzivi so na eni strani posledica dogajanja v posamezniku in 



30 

 

na drugi strani posledica dogajanja v socialnem kontekstu« (Metljak, Kobolt in Potočnik, 

2010, str. 89).  

Od navedenih izrazov, ki se bodo pojavljali v nadaljnjem besedilu, bomo uporabljali dva 

izraza: socialnointegracijske težave
1
 in čustvene, vedenjske in socialne težave/motnje

2
 (v 

nadaljevanju ČVST). 

»Opredelimo še razumevanje razlik/e med izrazoma težava in motnja. Če neki način 

čustvovanja ali vedenjskega odziva ne moti niti posameznikovega razvoja niti ni izrecno 

moteč za okolico, potem lahko rečemo, da gre za težavo. Težave so lahko prehodne in z 

njimi se lahko tako posameznik kot tudi okolica precej dobro spoprime in jih obvlada. 

/…/ Stabilizirane težave rade prerastejo v motnje, bodisi razvojne, psihične, osebnostne, 

emocionalne, socialne ali odnosne. Motnja postane resna ovira za posameznika, njegov 

psihosocialni in osebnostni razvoj ter na drugi strani moteča tudi za okolje. Motnja 

postane tako problem posameznika kot problem okolja« (prav tam, str. 89–90). 

V predšolski dobi največkrat srečujemo otroke, ki imajo različne oblike motečega ali 

izstopajočega vedenja. Vec (2011, str. 126) pravi, da je »pojem moteče vedenje relativno 

neuveljavljen pojem, čeprav so pojavi motečega vedenja zlasti na edukativnem področju 

tisti, ki so jim vzgojitelji najtežje kos. Prav različne oblike motečega vedenja namreč 

povzročajo največ občutij, nemoči in neuspešnosti (tako v poklicni kot v starševski 

vlogi), s čimer so povezane različne težave od izgorevanja in fluktuacije na delovnem 

mestu pa vse od občutij nekompetentnosti in celo psihosomatike.« Avtor (prav tam) 

pravi, da je moteče vedenje v svoji pojavnosti še najbolj podobno pojmu disocialno 

vedenje, vendar v nasprotju z disocialnostjo zajema le tisti del kontinuuma, ki je manj 

antisocialno naravnan in ne zajema asocialnega vedenja. 

V literaturi angleških strokovnjakov zasledimo pojem socialne, emocionalne in vedenjske 

težave (Social, Emotional and Behavioural Difficulties), medtem ko mnogo ameriških 

avtorjev raje uporablja pojem izzivalno vedenje oz. vedenje, ki je izziv (Challenging 

behaviour). »Izraz vidijo kot bolj spoštljiv in manj orientiran na primanjkljaj. Termin 

izzivalno vedenje smo sprejeli … kot splošno oznako za tiste skupine vedenja, ki so bile 

                                                 
1
 »Socialnointegracijske težave: izraz tako poudari težavo, ki jo ima posameznik (saj ne zanika individualne ravni ali 

dimenzije), in vpelje socialno, družbeno, skupinsko, okoljsko raven, ki je z nastajanjem in vzdrževanjem tovrstnih težav 
usodno povezana; 
2
 Čustvene, vedenjske in socialne težave/motnje; s tem izrazom opozorimo, da se težave pojavijo na enem, dveh ali vseh 

treh področjih, najpogosteje pa so soodvisne in druga drugo vzdržujejo« (Metljak, Kobolt, Potočnik, 2010, str. 89). 
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prej imenovane problematično vedenje, razdiralno vedenje ali vedenjske motnje. Termin 

poudarja, da vedenja predstavljajo izziv ostalim ljudem, da bi našli učinkovite načine 

odzivanja na njih. /…/ Problem leži v interakciji med osebo, njenim vedenjem in njenim 

socialnim okoljem« (Mc Brien, Felce, 1992, v Visser, 2003, str. 12; v Metljak, Kobolt in 

Potočnik, 2010, str. 100). 

 

1.2.1. Pregled nekaterih opredelitev in klasifikacij čustvenih, socialnih in vedenjskih 

težav/motenj 

Vzgojiteljevo zaznavanje otrok, ki imajo težave v socialni integraciji in čustvenem 

izražanju, je v predšolskem razvojnem obdobju zelo odvisno od vzgojiteljevih meril, 

strpnosti in občutljivosti okolja. Da ima otrok težave s socialnim prilagajanjem, vedenjem 

ali katere druge čustvene težave, ki jih kaže v obliki motečega vedenja, se po navadi 

pokaže z vstopom v vrtec, kjer se otrok prvič sreča s tako veliko socialno skupino. 

Seveda pa moramo vedeti, da je predšolska populacija razvojno zelo specifična, zato 

moramo vedenje otrok tudi razumeti. 

»Bistvo razlikovanja (razvojnih) vedenjskih posebnosti od vedenjskih težav je v 

sposobnosti (v znanju in izkušnjah) prepoznati otrokov skriti namen in sporočila 

določene oblike vedenja – ali se vede drugače kot njegovi vrstniki zato, ker bi rad 

(spoznal) več, kot (znajo) imajo vrstniki, ali zato, da bi si zagotovil tisto, kar vrstniki 

(znajo) imajo, njemu pa manjka (izkušnje, sprejetost, sigurnost). Pri predšolskem otroku 

še nikakor ni mogoče govoriti o že izoblikovani osebnosti, še manj pa o motnjah 

osebnosti, kar pa seveda ne pomeni, da v vrtcih ni otrok s posebnimi potrebami v smislu 

izstopanj vedenja in osebnosti, ki potrebujejo strokovno pomoč« (Navodila h kurikulu za 

vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s 

posebnimi potrebami – v nadaljevanju Navodila, 2003, str. 35).  

V Dopolnitvah za delo z otroki z motnjami vedenja in čustvovanja, ki so sestavni del 

Navodil, lahko vidimo, pri katerih otrocih so težave pri vedenju in čustvovanju najbolj 

očitne (prav tam): 

Otroci, ki izražajo razne telesne težave in motnje; hranjenja, prebave in izločanja 

(pretirana žeja in ješčnost, neješčnost, izbirčnost, pogosta zaprtja, driske, bolečine v 

trebuščku, močenje, blatenje), motnje spanja (nespečnost, more, pretirana zaspanost), 
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težave z dihanjem, alergije in bolečine po telesu. Včasih so to otroci, ki prihajajo v vrtec 

z znaki nasilja, ki naj bi bili posledice padcev, v resnici pa lahko gre za grobo fizično 

ravnanje, maltretiranje ali zlorabo s strani staršev.  

Otroci z razvadami in navadami, kot so sesanje prstov, grizenje nohtov, vrtenje las, 

škripanje z zobmi in motorične navade (t. i. ritmično in samodestruktivno praznjenje, kot 

je pozibavanje, masturbiranje, tolčenje z rokami, butanje z glavo ob zid ipd.).  

Otroci z emocionalnimi in vedenjskimi znaki neustrezne prilagoditve; to so otroci s 

pretirano ali pasivno trmo, togotnimi izbruhi, razdražljivi, nevarno agresivni otroci (se 

agresivno vedejo do vsega; do vrstnikov, živali, rastlin, se znašajo nad igračami, pogosto 

ščipajo, brcajo, tepejo vrstnike, kričijo, uničujejo igrače, žalijo, trgajo obleko, gumbe 

ipd.), včasih so taki otroci cmeravi, pretirano plahi, izražajo številne strahove, 

ljubosumnost, so težko predvidljivega vedenja, nesmotrno aktivni itd.  

Otroci s težavami in motnjami kontaktov, ki se lahko kažejo kot samotarstvo, izogibanje 

vrstnikom, nevključevanje v igre, slabo komuniciranje, strah pred odraslimi, plahost pred 

vrstniki, promiskuitetni odnos, lahko pa so tudi taki, ki nikoli ali skoraj nikoli ne 

upoštevajo navodil, dogovorov, opozoril, neprestano nagajajo vrstnikom, izzivajo, 

grizejo, ščipajo, udarjajo druge otroke, so stalno grobi do odraslih, vrstnikov, živali in 

stvari. Pri tem ne gre toliko za impulzivne izbruhe (kot pri prejšnji opredelitvi) kot za 

stalnost v njihovem odnosu.  

Okrožnica DFE (1994; v Farell, 1994) o vedenjskih in čustvenih težavah govori o treh 

vrstah težav, za katere je značilen kontinuum: 

– Prvo skupino bi lahko opisali kot otrokove težave, ki so odgovor na nedavne 

pritiske in obremenitve v otrokovem življenju (npr. nenadna smrt staršev, 

neugodne spremembe …). Takšne težave morajo bili deležne posebne skrbi in 

ravnanj, vendar se jih običajno da premagati v krajšem času. 

– Druga skupina otrok ima globlje zasidrane in dolgotrajnejše težave. Zahtevajo 

podrobnejše ugotavljanje težav in oceno otrokovih potreb. V obravnavo se lahko 

vključijo strokovnjaki drugih/zunanjih ustanov.  

– Tretja skupina otrok, ki sestavljajo manjšino ČVST, pa so otroci s težjimi 

duševnimi/psihičnimi težavami. 
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Vzgojitelji v vrtcih in kasneje v šolah naletijo na prvi dve skupini otrok. Seveda pa so 

opredelitve ČVST odvisne od tega, kako mi dojemamo normalno in sprejemljivo 

vedenje. Na naše mnenje o tem, kaj je normalno in sprejemljivo, vplivajo naše izkušnje iz 

otroštva, izkušnje kot staršev, članov družbe in strokovnjakov. Farell (1994) pravi, da je 

ČVST kot izraz v bistvu produkt interakcije med otrokovo družino, vrtcem ter njihovimi 

individualnimi in kolektivnimi pogledi na »normalnost«. 

Marasova in Cooper (1999, str. 57) opredeljujeta čustvene in vedenjske težave kot skupni 

termin, ki zajema širok spekter težav in potreb ter problemov. Nekateri problemi se 

kažejo posamezno v čustveni ali vedenjski obliki, drugi pa vključujejo obe dimenziji, 

čustveno in vedenjsko. »Čustvena dimenzija težav se lahko pojavi pred vedenjskimi 

težavami ali pa po njih; čustvene težave so pogosto tiste, ki prinašajo dražljaj/stimulus za 

razvoj obrambnih in napadalnih vedenj. V teh okoliščinah se pojavi še tretji dejavnik – 

socialna dimenzija. Otrokove skrite emocije so lahko izvor vedenj, ki jih drugi 

odobravajo ali zavračajo. Socialne reakcije odobravanja krepijo negativno vedenje, 

posledično pa nadaljnji razvoj socialne pripadnosti postane odvisen od nadaljnje in 

stopnjevane odklonskosti. Če je socialna reakcija negativna, temeljna človekova potreba 

po sprejetosti in pripadnosti ni zadovoljena, kar vodi k nadaljnjim čustvenim stiskam« 

(Cooper, 2006/b; v Metljak, Kobolt, Potočnik, 2010, str. 96). 

Evans, Harden, Thomas in Benefield (2003) opredeljujejo emocionalne ali vedenjske 

težave in socialne, emocionalne in vedenjske težave. Emocionalne ali vedenjske težave 

zajemajo širok spekter specifičnih težav, kot npr.: 

–         otrokovo vedenje, ki pri učenju ovira njega samega, ali pa otrokovo specifično 

vedenje ovira vrstnike pri učenju, 

–        emocionalni odzivi (nenavadna jokavost, umik iz socialnih situacij ...), 

–        težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju medsebojnih stikov. 

Emocionalne in vedenjske težave segajo od socialne neprilagodljivosti do nenormalnih 

čustvenih odzivov. So pogosto prisotne (ni nujno, da so stalne) in predstavljajo težave pri 

otrokovem učenju. Ker so mnogovrstne, se kažejo v različnih oblikah in težavnostnih 

stopnjah. Emocionalne in vedenjske težave se lahko kažejo kot umaknjeno, pasivno, 

agresivno vedenje ali kot samodestruktivna težnja (DFE, 1994; v Evans, Harden, Thomas 

in Benefield, 2003).  
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Ayres in Gray (2002) pojasnjujeta, da je vedenje otrok s ČVST socialno neprimerno, saj  

zavira tako otrokov razvoj kot tudi razvoj in učni proces drugih otrok. V otrokovem 

vedenju se kažejo težave pri razumevanju in izražanju svojih čustev ter pri obvladovanju 

socialnih veščin. Zaradi pogostih konfliktov z drugimi otroki in odraslimi pa zaznamo 

težave pri oblikovanju in vzdrževanju pozitivnega odnosa. 

Tudi Kristančičeva (2002, str. 113–114) pravi, da moteče vedenje otrok v vrtcu lahko 

definiramo kot pogosto ali ponavljajoče se vedenje, ki v skupini povzroča stresno ali 

negotovo situacijo oziroma situacijo, ki ni v skladu z dejavnostmi drugih otrok v skupini. 

Vedenje otrok s težavami je nepredvidljivo, pogosto bučno in agresivno, bodisi z 

razlogom ali slučajno – v odnosu do drugih otrok ali materialov oz. predmetov. Pogoste 

in intenzivno moteče oblike vedenja otrok so:  

– povzročanje telesnih bolečin sebi in drugim otrokom (praskanje, grizenje, brcanje, 

tepež), 

– uničevanje materiala in opreme, 

– zavračanje navodil in usmerjanja, 

– napadi nekontroliranega besa (jeze),  

– zapuščanje skupine brez dovoljenja, 

– kratkotrajna pozornost. 

Dr. Ross W. Greene (1999) govori o splošnih značilnostih vedenja otrok, ki so 

neprilagodljivi in imajo zato nizek prag strpnosti. Prav zato je življenje izrazito težavno 

tako zanje kot za vsakogar, ki pride v stik z njimi. Greene trdi, da si otroci vzkipljivega in 

neprilagodljivega vedenja niso izbrali sami, ampak so zakasnili v razvoju sposobnosti, ki 

so pomembne pri obvladovanju frustracije in prilagajanju oziroma imajo velike težave, da 

bi te sposobnosti uporabili v situacijah, ko se to od njih zahteva. Avtor nam daje na 

razpolago natančnejši opis neprilagodljivega ali eksplozivnega vedenja: 

– Izjemno omejena sposobnost za prožnost razmišljanja in prilagajanja sredi hujših 

frustracij. Otrok pogosto ni sposoben sprejemati ukazov staršev ali spreminjati 

svojih načrtov in se razburi, kadar situacija zahteva prilagajanje. Ko otrok postane 

frustriran, se njegova sposobnost, da bi razmislil in rešil konfliktno situacijo na 

sprejemljiv način, zelo zmanjša. Otrok se ne more spomniti, kako se je učil 

premagovati frustracijo.  
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– Ekstremno nizek frustracijski tolerančni prag. Otrok je frustriran veliko hitreje in 

zaradi na videz veliko bolj banalnih razlogov kot preostali otroci njegove starosti. 

Zato doživlja svet kot sovražen, poln razočaranj in nerazumevajočih odraslih.  

– Izjemna preobčutljivost za frustracijo. Otrok se veliko hitreje zmede pa tudi 

čustva, ki so povezana s frustracijo, so veliko intenzivnejša in jih obvladuje veliko 

težje kot njegovi vrstniki. V odgovor na frustracijo postane izredno razdražen, 

zmeden in besedno ali fizično nasilen. 

– Nagnjenost k črno-belemu, togemu načinu razmišljanja. Otrok postavlja preveč 

nefleksibilna pravila tudi za kompleksne situacije.  

– Vztrajanje pri neprilagodljivem in napačnem odzivanju na frustracijo kljub močni 

notranji motiviranosti in spodbudi od zunaj. Otrok vztraja pri pogostih, 

intenzivnih in dolgotrajnih afektih, čeprav se jasno zaveda posledic. 

– Neprilagodljivo vedenje lahko pride kot strela z jasnega. Otrok je dobro 

razpoložen, ob najmanjši frustraciji pa popolnoma nepričakovano izbruhne. 

– Otrok je posebno občutljiv na posebne teme – na primer kako so videti njegove 

obleke ali kakšne so na otip, kako diši hrana ali kakšne barve je ... 

– Otrokova neprilagodljivost in težave pri obvladovanju frustracije na sprejemljiv 

način se lahko povečajo v povezavi z drugimi vedenjskimi težavami 

(hiperaktivnost, razdražljivost, impulzivnost ...). 

– Medtem ko so otroci bolj razdražljivi, kadar so lačni ali utrujeni, neprilagodljivi  

otroci v takih pogojih popolnima iztirijo.  

Podobno kot Greene tudi Kremžarjeva in Petelin (2001, str. 139–140) pravita, »da 

otrokom, ki imajo težave na čustvenem in socialnem področju, manjka občutek 

uravnavanja občutenj in samoobvladovanja. Ugotavljata, da hkrati nastopijo težave v 

druženju z vrstniki, pri tem se vedejo moteče, napadalno ali zavrto in z umikom na nižjo 

razvojno stopnjo delovanja in sporazumevanja. Živčni sistem otroka s ČVST ni tako 

uravnotežen kot živčni sistem drugih otrok, zato je njegovo vedenje čustveno izrazitejše 

in vzbuja pozornost. Zaradi močnih vzburjenj z gibanjem ali v stiku s tujimi osebami, 

zaradi nepredvidljive situacijske zmede, spreminjanja programa, hrupa in pričakovanj 

lahko izgubi nadzor nad svojimi občutenji in čustvi. Še posebej, če otrok odklanja stike 

ali je težnostno negotov. Če nima izdelanih gibalnih vzorcev, ga nove situacije vržejo iz 
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tira; toda ne le njega, ampak tudi njegovo okolico /…/ Zaradi slabo razvitega 

samozavedanja je zbegan že vnaprej, težko prenese poraz v igri in jo ne le zapusti, ampak 

jo tudi prekine. Prav tako mu povzroča težave delitev igrače ali hrane z drugimi. Poskuša 

si zagotoviti občutek uspešnosti in pomembnosti, težko usmerja potrebe drugih. Je 

preobčutljiv, njegovi občutki pa so pogosto ranjeni. Dnevne obremenitve težko 

obvladuje, prav tako tudi nove nezaupljive situacije.« 

Poulou in Norwich (2000) sta na 23 naključno izbranih šolah v Atenah izvedla vprašalnik 

med 170 osnovnošolskimi učitelji. S pomočjo študije sta želela identificirati razširjenost 

čustvenih in vedenjskih težav otrok, ki jih učitelji pri poučevanju vidijo kot 

problematične. S pomočjo faktorske analize sta identificirala vedenjske tipe in jih 

predstavila v treh dejavnikih: 

– čustvene težave (slaba volja, strah pred neuspehom pri učnih urah, šolska fobija, 

pretirana sramežljivost, preobčutljivost, umikanje iz skupnih aktivnosti, 

negativizem, izogibanje delu, namerno izostajanje od pouka, pretirana odvisnost 

od učitelja, pomanjkanje koncentracije, fizična agresija), 

– nevodljivost (neverbalni hrup,
3
 neurejenost, nemirnost, neprimerno sedenje na 

stolu, govorjenje brez dovoljenja, neubogljivost, žaljiv način izražanja), 

– čustvene težave in nevodljivost (zamujanje v šolo ali k učnim uram, oviranje 

drugih otrok, težave pri sodelovanju, iskanje pozornosti, fizična agresivnost, 

govorjenje brez dovoljenja, namerno izostajanje od pouka, pretirana odvisnost od 

učitelja, pomanjkanje koncentracije, umikanje iz skupnih aktivnosti, neprimerno 

sedenje na stolu). 

Vec (2011) opredeli moteče vedenje s socialnopedagoškega vidika, saj pravi, da gre pri 

tem vedno za vedenje v socialni interakciji (sem uvršča celoten spekter besedne in 

nebesedne komunikacije). Moteče vedenje ne zajema le različnih oblik agresivnega 

vedenja, temveč ima različne stopnje (ne)sprejemljivosti – od npr. nagajivosti, 

nezbranosti, neupoštevanja navodil pa vse do bolj nesprejemljivih vedenj. Temeljna 

značilnost motečega vedenja je, da ni moteče za tistega, ki tako vedenje izraža, ampak je 

moteče za samo socialno okolje, ki se s takšnim vedenjem sooča.  

                                                 
3 »Neverbalni hrup (non-verbal noise) je hrup, ki je prisoten v razredu zaradi nenehnega vstajanja in premikanja s stoli, 
brcanja, zehanja itd. Otroci ne klepetajo, temveč drugače vznemirjajo učitelja in preostale sošolce« (Metljak, Kobolt, 
Potočnik, 2010, str. 105). 
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Pri razumevanju otrokovega socialnega in čustvenega odzivanja so nam v pomoč in 

orientacijo različne klasifikacije ČVST, pri čemer sta v Sloveniji zagotovo še vedno 

najbolj znani Bregantova etiološka klasifikacija disocialnih motenj (Bregant, 1987) in 

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične 

namene MKB-10 (1995).  

Bregant (1987, str. 8–16) deli disocialne motnje v pet skupin: 

– Situacijska, reaktivno povzročena motnja zaradi izjemne obremenitve pri  

normalni osebnostni strukturi. Sem štejemo disocialna ravnanja, do katerih pride 

pri sicer normalno prilagojenih in urejenih otrocih, ki disocialno reagirajo le v 

izjemnih primerih zaradi neobičajnih in za njihovo stopnjo prekomernih 

obremenitev. Te obremenitve so običajno zunanje, na primer nenadno hudo 

pomanjkanje, izredno poslabšanje življenjskih razmer, nenadna zapuščenost ali 

izguba svojcev. 

– Sekundarna peristatična motnja zaradi motenega čustvenega razvoja. To skupino 

avtor deli na dve podskupini:  

 podskupina z nevrotično osebnostno strukturo in 

 podskupina z disocialno osebnostno strukturo. 

Pri obeh podskupinah je treba vedeti, da je osnova sekundarne peristatične  motnje 

čustveno moten osebnostni razvoj, ki predstavlja kontinuum, pri katerem je na eni strani 

nevrotična osebnostna struktura, na drugi strani pa sekundarna disocialna osebnostna 

struktura. Tako predstavlja sekundarna disocialna osebnostna struktura stopnjevalno 

posledico čustveno motenega osebnostnega razvoja. Poleg razlik v psihogenezi so opazne 

razlike v oblikovanju obrambnih mehanizmov in osebnostnih potez. V genezi nevrotične 

osebnostne strukture ni tako hudega zanemarjanja in neupoštevanja razvojnih potreb, 

tolikšnega odklanjanja ter surovosti ali tako ekstremnega razvajanja in brezbrižnega 

nudenja in dovoljevanja kot pri sekundarni disocialni osebnostni strukturi. Pri nevrotični 

osebnostni strukturi tudi ni tako daljnosežno moten socialni kontakt, resignacija nad 

možnostjo lastne sprejetosti in upoštevanosti ter enakovrednega tekmovanja ni tolikšna 

pa tudi destruktivnost se ne odreagira tako neposredno. Osnovna težnja po 

konstruktivnem vključevanju v družbo ostane ohranjena. 
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– Primarna peristatična motnja zaradi neposredne miljejske okvarjenosti in  

zavajanja. Skupina zajema disocialno mladino, ki je odraščala ob disocialnih 

starših oziroma je živela v izrazito zavajajočem okolju z značilnostmi ne le 

subkulturnega, ampak že kontrakulturnega okolja. Ta disocialnost nastaja ob 

vzorih, ki jih otroci neposredno vzamejo kot »normalne«. S psihološkega stališča 

ti otroci niso moteni, ker ne trpijo zaradi čustvene oškodovanosti, ampak so 

socialno oškodovani. Njihove disocialnosti ne povzročajo posebne sprožilne 

situacije, ker so sami motivirani za disocialno ravnanje, ki jim predstavlja 

dopusten in »normalen« način življenja. 

– Primarna biološko pogojena motnja zaradi okvar osrednjega živčnega sistema in  

psihoz. Skupina zajema disocialne pojave, ki so posledica psihičnih in organsko 

cerebralnih okvar. Sem štejemo spremljajoče disocialne pojave pri psihozah, 

epilepsiji, duševni nerazvitosti in organskih okvarah centralnega živčnega 

sistema, med katerimi moramo posebno opozoriti na tiste oblike, ki se označujejo 

kot minimalne cerebralne disfunkcije. Primarna dezorganizacija psihičnega in 

organskega funkcioniranja ovira otrokovo vključitev v procese psihosocialnega 

učenja in ustvarja interpersonalne težave, ki imajo za posledico dodatne čustvene 

motnje. 

– Razvojna ogroženost brez disocialnih motenj. V to skupino štejemo otroke, pri 

katerih ne zasledimo disocialnega vedenja, s katerim bi neposredno ogrožali 

interese okolice oziroma družbe, vendar so zaradi razvojne ogroženosti v zavodu. 

Običajno so to otroci, ki kažejo določeno težavnost pri vzgojnem vodenju bodisi 

zaradi pomanjkljive bodisi napačne dosedanje vzgoje. Lahko so prizadeti v 

čustvenem in osebnostnem razvoju, nikakor pa niso disocialno moteni. Običajne 

razvojne težave so lahko pri njih izrazitejše in se izražajo npr. v težavah pri 

sožitju z vrstniki in v odnosu do odraslih. 

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične 

namene MKB-10 (1995, str. 378–387) opredeljuje vedenjske in čustvene motnje, ki se 

navadno začnejo v otroštvu. 

Hiperkinetične motnje (F90); skupina motenj, za katere so značilni zgodnji nastanek 

(navadno v prvih petih letih življenja), pomanjkanje vztrajnosti pri dejavnostih, ki 
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zahtevajo kognitivno zavzetost, težnja seliti se od ene aktivnosti do druge, ne da bi 

katerokoli dokončali, skupaj z deorganizirano, slabo usmerjeno in pretirano aktivnostjo. 

Hiperkinetični otroci so pogosto brezobzirni in impulzivni, nagibajo se k nezgodam in se 

pogosto znajdejo v disciplinskih konfliktih zaradi nepremišljenih kršenj pravil, ne pa iz 

namernega kljubovanja. Med hiperkinetične motnje spadajo tudi motnja aktivnosti in 

pozornosti, hiperkinetične motnje vedenja in druge vrste hiperkinetične motnje. 

Motnje vedenja (F91); skupina motenj, za katere je značilen ponavljajoč se in trajen 

vzorec disocialnega , agresivnega ali predrznega vedenja. Takšno vedenje lahko velja za 

hujše kršitve starosti ustreznih družbenih pričakovanj. Motnja vedenja je lahko omejena 

le na družinski okvir ali pa se kot nesocializirana motnja vedenja kaže v razmerjih do 

drugih otrok. Socializirana motnja vedenja vključuje trajno disocialno ali agresivno 

vedenje, kjer ne gre zgolj za nesramno in razdiralno vedenje otrok, ki so na splošno dobro 

vključeni v vrstniško sredino. Opozicionalno kljubovalno vedenje se po navadi pojavlja 

predvsem pri mlajših otrocih, zanj pa je značilno izrazito kljubovalno, neubogljivo in 

razdiralno vedenje, ki ne vključuje delinkventnih dejanj ali izrazitejših oblik agresivnega 

ali disocialnega vedenja. 

Mešane motnje vedenja in čustvovanja (F92); skupina motenj, za katere je značilna 

kombinacija stalnega agresivnega, disocialnega ali nesramnega vedenja z odkritimi in 

očitnimi simptomi depresije, tesnobe ali drugih emocionalnih težav. Pri depresivni motnji 

vedenja in pri mešanih motnjah vedenja gre za kombinacijo različne simptomatike, zato 

je za postavitev diagnoze treba upoštevati številne kriterije. 

Čustvene motnje (F93); skupina motenj, za katere je značilno, da se začnejo v otroštvu, v 

glavnem presegajo normalen razvoj značilnosti in same po sebi niso abnormne. Razvojna 

ustreznost se uporablja kot ključna diagnostična značilnost pri definiranju razlike med 

temi čustvenimi motnjami, ki nastopajo specifično v otroštvu, in nevrotskimi motnjami. 

Sem spadajo ločitvena tesnoba v otroštvu, fobična tesnoba v otroštvu, socialna tesnoba v 

otroštvu, rivaliteta sorojencev kot motnja in druge emocionalne motnje. 

Motnje socialnega funkcioniranja (F94); skupina heterogenih motenj, za katere je 

značilno, da se začnejo v otroštvu in se kažejo kot abnormnosti v socialnem 

funkcioniranju. Elektivni mutizem označuje pomembna emocionalna determinirana 

selektivnost pri uporabi govora. Otrok v določenih okoljih kaže obvladovanje govora, v 
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drugih (določenih) okoljih pa kot da ne more govoriti. Motnja je navadno povezana z 

določenimi osebnostnimi značilnostmi, ki zajemajo socialno anksioznost, umikanje, 

preobčutljivost ali odpor. Reaktivna motnja pri navezovanju odnosov v otroštvu se 

začenja v prvih petih letih in jo označujejo trajne abnormnosti v otrokovih vzorcih 

socialnih razmerij. V stiku z drugimi ljudmi otroci kažejo preplašenost, preveliko 

budnost, šibko socialno interakcijo, agresivnost do sebe in do drugih, žalost, zastoj v rasti 

... Ta vedenja se kažejo kot verjeten rezultat zanemarjanja, zlorabe ali trpinčenja otroka. 

Razvrtost pri navezovanju odnosov v otroštvu je poseben vzorec abnormnega socialnega 

funkcioniranja, ki prav tako kot prej opisana reaktivna motnja vznikne v prvih petih letih 

življenja in teži k temu, da postane trajen, kljub opaznim spremembam v miljejskih 

okoliščinah, npr. difuzno, neselektivno usmerjeno navezovanje odnosov, pritegovanje 

pozornosti in nekritično prijateljevanje, slabo uravnavanje interakcije z vrstniki. 

Tiki (F95) so sindromi, pri katerih je prevladujoči pojav določena oblika tika. Tik je 

nehoten, nagel, ponavljajoč se neritmični gib (navadno zajema omejene mišične skupine) 

ali glasovna produkcija, ki se nenadoma začenja, nima pa navidezno nobenega smotra. 

Tik po navadi človek doživlja kot neustavljiv, vendar ga navadno za določen čas lahko 

potlači. Stres stanje poslabša, v spanju tik preneha. Prehodni tiki ne trajajo več kot 12 

mesecev, medtem ko kronični motorični ali glasovni tiki trajajo daljše obdobje. 

Kombinirani glasovni in multipli motorični tiki pa se navadno še poslabšajo v dobi 

adolescence in odraslosti. Ponavljajočim se vokalizacijam se pridruži še izgovarjanje 

obscenih besed in fraz. 

Druge vedenjske in čustvene motnje (F98); heterogena skupina motenj, ki se navadno 

začnejo v otroštvu. Nekatera od teh stanj predstavljajo dobro definirane sindrome, druga 

pa le simptomne komplekse, ki jih je treba vključiti zaradi njihove pogostosti in 

povezanosti s psihosocialnimi problemi in jih ni mogoče vključiti v druge sindrome. V to 

skupino motenj so razvrščene naslednje motnje: uhajanje vode (enureza), uhajanje blata 

(enkopreza), motnje hranjenja v otroštvu, tajno uživanje neužitnih snovi, motnje 

stereotipnega gibanja, jecljanje, prehitevajoče govorjenje ter druge specifične vedenjske 

in emocionalne motnje (npr. grizenje nohtov, vrtanje po nosu, ekscesivna masturbacija). 

Quay (1979; po Lewis 1987; v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010, str. 105) otroke z 

vedenjskimi motnjami deli v: 
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1. skupina: otroci, ki so težko vodljivi; so agresivni, ne sodelujejo, ne ubogajo, 

motijo pouk. Njihovo vedenje učitelji obsojajo kot nesprejemljivo. 

2. skupina: otroci, ki so agresivni; navadno pripadajo kateri od band in sodelujejo 

pri delinkventnih akcijah. 

3. skupina: otroci, ki se nezrelo vedejo; njihovo vedenje je pasivno, težave imajo s 

pozornostjo. 

4. skupina: boječi se otroci; nesamozavestni, odmaknjeni in depresivni. 

Prav tako Myschker (2005, prav tam, str. 106) razvršča vedenjske motnje v štiri skupine: 

1. Otroci z eksternaliziranimi oblikami vedenja – agresivno vedenje; so 

agresivni, hiperaktivni, ne upoštevajo pravil, imajo motnje pozornosti. 

2. Otroci z internaliziranim, zaradi strahu oviranim vedenjem; pojavljajo se 

bojazen, strah, žalost, umaknjeno vedenje, psihosomatske težave, občutenje 

manjvrednosti. 

3. Otroci s socialno nezrelim vedenjem; otroci se nezrelo vedejo, imajo nižjo 

odpornost na strese in težave v koncentraciji. 

4. Otroci s socializiranim – delinkventnim vedenjem: otroci so brez občutka 

odgovornosti, agresivni, napadalni, nemirni, brez ovir in zavor, nesposobni 

navezovanja kontaktov, imajo nizko frustracijsko toleranco. 

 

1.2.2. Zaznavanje in razumevanje motečega vedenja 

Urad za standarde v izobraževanju OFSTED (2004; v Ellis, Tod in Graham - Matheson, 

2008) je na podlagi inšpekcijskih pregledov in poročil poudaril, da je sprejemanje in 

vključevanje otrok s socialnimi in vedenjskimi težavami eden najtežjih testov inkluzije 

posamezne izobraževalne ustanove, saj gre za konfliktno usklajevanje med 

individualnimi potrebami teh otrok in učinkovitim izobraževanjem drugih otrok. Clough 

in Lindsay (1991; v Ellis in Tod in Graham - Matheson, 2008) sta začela raziskovati 

odnos učiteljev do integracije otrok s posebnimi potrebami v angleških šolah. Kljub temu 

da so se stališča v času do raziskave že preusmerila v podporo integraciji otrok s 

posebnimi potrebami v večinske izobraževalne ustanove, je bila skupina otrok s ČVST še 

vedno prepoznana kot najbolj problematična skupina za integracijo. Podobno stališče je 

potrdil Avramidis s sodelavci (2000; v Ellis, Tod, Graham - Matheson, 2008). Croll in 
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Moses (2000; prav tam) sta v intervjujih z ravnatelji in učitelji rednih in posebnih šol v 

Veliki Britaniji ugotovila, da so bili otroci s ČVST najmanj ustrezno integrirani v 

vzgojno-izobraževalno okolje in bili pri upoštevanju načela vključevanja obravnavani kot 

izjeme. 

OFSTED je v poročilu Managing Challenging Behaviour (2005) potrdil ugotovitve 

poročila Elton Report iz leta 1989, da je najpogostejša oblika motečega vedenja motenje 

pouka, povzročanje manjših disciplinskih težav, skakanje v besedo, izogibanje šolskemu 

delu in oviranje dela drugih, neotesane in neprimerne pripombe. Čeprav to ni dejanje 

skrajnega nasilja, je vendarle neprijetno in stresno tako za učitelje kot za učence. 

OFSTED opozarja, da so bili v 20 % motečega vedenja vključeni tudi predšolski otroci, 

stari 4–6 let. To pomeni, da prihajajo v šolo s pomanjkljivo razvitimi socialnimi 

spretnostmi in čustveno nepripravljeni. 

Več kot osemdeset let nazaj je v ZDA Wickman (1928, v Poulou in Norwich, 2000) 

raziskoval, nad katerimi vedenji otrok s ČVST so bili takratni učitelji najbolj zaskrbljeni. 

Ugotovil je, da so bili učitelji najbolj zaskrbljeni nad agresivnim vedenjem, »acting-out« 

vedenjem ali uporniškim vedenjem, najmanj pa so bili zaskrbljeni nad osebnostnimi in 

čustvenimi težavami ali ponotranjenimi (internaliziranimi) oblikami vedenja.  

Gesten (1978, prav tam) je s sodelavci razvil lestvico učiteljevih ocen o vsakdanjih 

problemih, ki jih imajo starši z otroki, in o problemih pri vodenju razreda. Študija, ki je 

zajemala 218 osnovnošolskih učiteljic iz ZDA, je pokazala, da najtežje obvladujejo 

vedenja kot npr. otrok ne more slediti navodilom, stalno klepeta s sosedom, laže, goljufa, 

krade in ne mara učiteljev.  

Podobno raziskavo sta izvedla tudi Haroun in O'Hanlon (1997; v Pšunder 2004, str. 65), 

ko sta v deški šoli v Jordaniji povprašala učitelje, katera neprimerna vedenja mora učitelj 

obravnavati med poukom in katera od teh vedenj so po njihovih zaznavah najpogostejša. 

»Učitelji so identificirali naslednjih osem vrst neprimernega vedenja: neumestno 

govorjenje, nepazljivost, pomanjkanje motivacije, zapuščanje sedežnega prostora, 

neprimerne šale, povzročanje nebesednega hrupa, spraševanje za dovoljenje za zapustitev 

razreda in ustrahovanje med vrstniki« (prav tam, str. 65). 

Tulley in Hwang Chiua (1995, v Pšunder 2004, str. 66) sta učitelje poprosila, naj 

navedejo disciplinski problem, ki so ga uspešno rešili, in enega, pri katerem niso bili 
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uspešni. Na podlagi podatkov sta avtorja razvrstila problematiko v pet skupin, ki si po 

pogostosti sledijo v naslednjem zaporedju: prekinitve (govorjenje ali druga vedenja, s 

katerimi učenci motijo pouk), nepozornost (neopravljanje nalog, nepazljivost, 

neizpolnjevanje dela, zapuščanje sedeža), agresija (pretepanje, potiskanje, zmerjanje) in 

drugi disciplinski problemi, kot so npr. jokanje, laganje, zamujanje, goljufanje ipd. 

Poulou in Norwich (2000) navajata, da je bilo izvedenih še nekaj študij s podobnimi 

raziskovalnimi rezultati. Vendar je le ena od študij (Papatheodorou in Ramasut, 1993, 

1994; prav tam) zajemala 154 grških vzgojiteljic predšolskih otrok, ki so imele v oddelke 

vključene otroke, stare od 4 do 6 let. Avtorja, ki sta raziskovala obseg in naravo 

vedenjskih težav predšolskih otrok, sta ugotovila, da se otrokove težave največkrat kažejo 

kot prekomerna aktivnost, iskanje pozornosti, umikanje, pomanjkanje občutka varnosti, 

pomanjkljiva pozornost in težave pri medsebojnem sodelovanju.  

Tako teoretično kot tudi subjektivno razumevanje ČVST sta osnova za odzivanje na 

posamezno vedenje. Medicinsko usmerjen model razumevanja in odzivanja na ČVST in 

duševne bolezni je s svojimi protagonističnimi idejami že leta 1960 dodobra zamajal 

ameriški psihiater Thomas Szasz (1960, 1972; v Cooper, Smith, Upton in Graham, 1994). 

Želel je izpodbiti prevlado medicinskega pogleda in poudariti, da mora človek vsak dan 

ohranjati svoje duševno zdravje in se soočati s problemi. Duševna motnja po njegovem 

mnenju pomeni trajno zavezanost, ki omogoča ljudem, da bi se izognili soočanju s 

problemi. Duševno zdravje namreč ni samo odsotnost duševne bolezni, ki avtomatično 

zavaruje pravice in varne izbire ravnanj v življenju.  

Cooper s sodelavci (1994) trdi, da so se stvari korenito spremenile in v zadnjih letih 

medicinski model ni več tako odporen glede na razvite alternative. Vendar kljub temu 

Evans s sodelavci (2003) v kasnejših raziskavah ugotavlja, da v praksi ni veliko 

kazalnikov, ki bi dokazovali bistven premik od medicinskega modela razumevanja ČVST 

k sodobnejšim pristopom, ki temeljijo na interakcijskem in socialnem kontekstu. Tudi 

Einarsdottirjeva (2008) v intervjujih z vzgojitelji predšolskih otrok v nekaterih irskih 

vrtcih ugotavlja, da so naklonjeni medicinskemu diagnosticiranju otrok (npr. ADHD – 

Attention deficit hyperactivity disorder), saj utemeljujejo, da je treba specialistom 

medicine zaupati. Če ima otrok diagnozo, se počutijo bolj »varne« pri iskanju strategij za 

odzivanje na otrokovo moteče vedenje. A vseeno bistveno več kot diagnosticiranih 
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vzgojitelji v zadnjih letih prepoznavajo porast otrok z motečim vedenjem, za katerega 

verjamejo, da je posledica bolj strukturiranega življenja otrok, bolj kontroliranega 

življenja s strani odraslih in podaljšanja časa bivanja v vrtcu. 

V Sloveniji je večina dosedanjih raziskav o pojavih motečega vedenja v vrtcu nastala na 

podlagi poročil posameznih raziskovalcev v diplomskih nalogah, vendar je zaslediti, da 

se ukvarjajo le z izbranimi pojavi vedenj, kot je na primer agresivno vedenje predšolskih 

otrok. Prav zato je eden od namenov magistrskega dela raziskati katera moteča vedenja se 

še pojavljajo v predšolskem obdobju. 

 

1.2.2.1. Razumevanje in opredeljevanje vzrokov za pojavljanje otrokovih čustvenih, 

socialnih in vedenjskih težav  

Pri opredeljevanju socialnih, emocionalnih in vedenjskih težav je treba upoštevati vlogo, 

ki jo družbeno, družinsko in šolsko okolje igra tako pri ustvarjanju kot tudi pri 

izboljševanju otrokovih socialnih, emocionalnih in vedenjskih problemov. Kadar 

razpravljamo o čustvenih in vedenjskih težavah, moramo vedeti, da gre pri vzrokih 

pojavljanja tega vedenja verjetno za več medsebojno povezanih dejavnikov. Cooper 

(1993; v Farell, 1994) pravi, da so vedenjske težave posledica interakcije med 

kontekstualnimi dejavniki in vidiki, ki posameznika pripeljejo v določeno situacijo. Prek 

modela SIVI tudi Vec (2011) poskuša predstaviti štiri temeljna področja: skupino, 

posameznika, vodenje in institucijo, ki lahko vsako zase, najpogosteje pa povezano v 

kompleksno prepleteno celoto skupaj delujejo bodisi kot ogrožajoči bodisi kot varovalni 

dejavniki razvoja motečega vedenja. 

Domače okolje in okolje v vzgojno-izobraževalni ustanovi, kot je vrtec, igrata v 

predšolskem obdobju veliko vlogo pri oblikovanju otrokovega socialnega in čustvenega  

prilagajanja. Farell (1994) trdi, da se ta dva dejavnika najbolj povezujeta z otrokovimi 

genetskimi predispozicijami. »Posebnost družine so čustva ljubezni in topli medsebojni 

stiki, ki vežejo med seboj starše in otroke. Ljubezen je izjemno pomembna kot vzgojno 

sredstvo in pogoj ter vzrok za nastajanje in razvijanje človeških lastnosti in sposobnosti. 

Teh se otrok ne more naučiti drugače, kot da jih občuti v družini. Otrok se v družino rodi, 

z njo živi, v njej zori in se uči« (Pšunder, 2000, str. 34). Praper (1992, str. 132) navaja, da 

je otrokovo prvo okolje mati oz. oseba, ki ga neguje. Ta pomembni drugi je otroku objekt 
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čustvene izmenjave, je sprva predvsem zunanji ščit pred neugodnimi dražljaji, obenem pa 

izvor zanj pomembnih dražljajev. Kadar emocionalna izmenjava v diadi ni uglašena in ne 

teče v dobrem ritmu, kadar mati otroka preprosto ne razume in ga ne more sprejeti kot del 

sebe, je neustrezna diada ena najnevarnejših situacij za psihični razvoj otroka. Interakcija 

v diadi (paru) je izjemno pomembna prva tri leta življenja.  

Cooper (1993, v Farell 1994) je povzel nekatere podatke, ki kažejo, da so otroci, ki imajo 

čustvene in vedenjske težave, pogosto doživeli: 

– nedosledne in neučinkovite disciplinske strategije, 

– pomanjkanje starševske naklonjenosti in interesa za otrokovo vzgojo in 

izobraževanje, 

– brezbrižnost staršev, 

– sovraštvo ali zavrnitev, 

– telesno kaznovanje, 

– zanemarjanje, 

– odsotnost staršev, 

– nasilnost staršev. 

Ob zgornjem prebranem seznamu obstaja skušnjava, da bi za otrokove težave okrivili 

starše. Vendar ne pozabimo, da imajo ti starši po navadi že iz svojega otroštva toliko 

težav, da se tudi v kasneje odrasli dobi težko soočajo z vsakodnevnim življenjem. 

Razsežnosti težav jim puščajo premalo možnosti, da bi postali ljubeči in pozorni starši ter 

nudili otroku varno okolje v družini. Otrokove težave (četudi) v najzgodnejšem obdobju 

razvoja tako za njih postanejo nepomembne, če se jih postavi pred goro drugih perečih 

problemov. V opisanem družinskem okolju otrok sprejema svoje modele in vzorce 

vedenja, ki pa so lahko v nasprotju z vrednostnim sistemom nekega vrtca. Pri nudenju 

pomoči družini in otroku je pomembno, da poskušamo razumeti njihovo situacijo in 

očitnega nesodelovanja staršev ne razumemo kot brezbrižnost, ampak potrebo po pomoči 

pri premagovanju ravnodušnosti ali včasih celo sovražnosti. 

Vzroki v otroku samem oziroma individualna ozadja motečega vedenja 

Čeprav lahko domače in vrtčevo okolje igra izjemno pomembno vlogo pri nastajanju in 

poglabljanju čustvenih in vedenjskih težav, smo zagotovo že vsi srečali kakšnega otroka, 

ki izhaja iz družine z ljubečim in pozitivnim ozadjem, vendar ima kljub vsemu zelo resne 
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čustvene in vedenjske težave v svojem socialnem okolju. Farell (1994) pravi, da ima 

peščica otrok z najhujšimi tovrstnimi težavami vzrok za nastajanje teh težav v sebi bodisi 

kot npr. podedovano (težjo) duševno bolezen bodisi kot psihično/psihiatrično bolezen 

(npr. otroška shizofrenija). Te bolezni potrebujejo zdravljenje v posebnih ustanovah in so 

izključene iz naše razprave.  

»Z gotovostjo pa lahko trdimo, da na moteče vedenje vplivajo prirojena hitrost odzivanja 

na dražljaje, sposobnost kontrole notranjih impulzov, stabilnost oz. nestabilnost v 

čustvovanju. Vendar za vse te dejavnike resnično težko zapišemo, da so prav v vsakem 

okolju in v vsakih okoliščinah moteči – kot taki začnejo delovati šele v interakcijah z 

običajnimi odzivi drugih ljudi, ki se soočajo z njimi« (Vec, 2011, str. 136). V sklop 

individualnih ozadij motečega vedenja Vec (2011) uvršča tudi čustveni razvoj z zametki 

osebnostne strukture, pri čemer sledi Bregantovi (1987) in Bečajevi (2003) razvrstitvi 

izvora disocialnega vedenja in reakcije na pretirano obremenilne situacije, ki jih otrok 

lahko doživi (npr. smrt v družini, ločitev ...). 

Vzroki v vrtčevem okolju 

Vse več raziskav (Ron Nelson in sod., 2007) kaže na to, da so težave z vedenjem v 

predšolskem obdobju povezane s kasnejšimi vedenjskimi težavami v osnovni šoli. V 

dosegljivi strokovni literaturi ni zaslediti raziskave ali prispevka s področja predšolske 

vzgoje, ki bi govoril o vzrokih motečega vedenja v vrtčevem okolju, zato si pomagamo z 

nekaterimi raziskavami s šolskega področja, ki jih lahko v nekaterih segmentih 

posplošimo tudi na predšolsko področje.  

V delih Reynoldsa in Sullivana (1981; v Farell, 1994) ter Rutterja in sodelavcev (1979; 

prav tam) je razvidno, da so šole iz podobnih okolij imele zelo različne stopnje 

vedenjskih težav in pogostost oz. razloge za izostajanja od pouka. To je potrdilo tudi 

poročilo raziskave z naslovom Izobraževanje za učence, ki imajo težave z vedenjem 

(DFE, 1993; v Farell, 1994). Raziskava se je osredotočila na vedenje učencev v 31 

osnovnih in 18 srednjih šolah v Ameriki. Zadovoljivi standardi vedenja so bili povezani z 

naslednjimi značilnostmi: 

– večina učiteljev je uživala v družbi učencev in je bila tudi zainteresirana za njih 

– učilnice so bile urejene 

– učenci so točno in redno obiskovali pouk 
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– različne formalne in neformalne nagrade so bile dosledno uporabljene 

– sankcije so bile utemeljene in razumljive tako otrokom kot tudi staršem 

– učni načrt se je na splošno ujemal s potrebami in sposobnostmi učencev 

– učne ure so bile dobro pripravljene, učna snov primerno posredovana učencem 

– učitelji so bili strokovnjaki na svojem področju predmeta, ki so ga poučevali 

– dela učencev so bila redno pregledana z ustrezno povratno informacijo o kakovosti 

gradiva ali predstavitve (dosežki, standardi znanja) 

– interesne dejavnosti so bile pripravljene in izvedene tako, da so dvigale samozaupanje 

učencev, spodbujale samozavest in medsebojno sodelovanje 

Nezadovoljivi standardi vedenja so bili povezani z: 

– učne ure so se prekinjale in ponavljale zaradi poznih prihodov in nepooblaščenih 

odhodov iz razreda 

– nekaj učiteljev je bilo sposobnih umiriti potencialno težke situacije v razredu in se 

soočati z neprimernimi provokativnimi stališči učencev 

– mnogi učitelji so grozili s kaznimi, ki jih niso mogli izvesti 

– učenci so izrazili dvome o sposobnostih in strokovnosti učiteljev, tudi glede 

discipline v razredu 

– standardi znanja in dosežki so bili nezadovoljivi 

– pripravljenost za sodelovanje učencev z učitelji in obratno je bila nizka, morala na 

zelo nizkem nivoju 

Kako šole dosegajo tako različne rezultate, je zapleteno vprašanje. Nobenega dvoma ni, 

da domača vzgoja in okolje igrata veliko vlogo pri vzpostavljanju odnosov in šolski 

motivaciji. Če je učenčev odnos do šole brezbrižen ali celo negativen, je učiteljeva naloga 

veliko težja. Če pri tem nima podpore in dodatnih izobraževanj, se lahko počuti 

podcenjeno in demoralizirano. To lahko povzroči, da postane brezbrižen do svoje službe 

in vlaga vanjo manj, kot bi sicer. Kakšen imajo strokovni pedagoški delavci odnos do 

svojega dela, je kljub vsemu zelo pomembno tudi pri motiviranih učencih. Sklop vseh 

dejavnikov nas lahko pripelje do tega, da vstopamo v začarani krog, kjer »dobre šole« 

postajajo boljše in »slabe šole« postajajo še slabše. 

Vendar ne samo v šolah, tudi v vrtcih si zelo prizadevamo, da bi vzgojno-izobraževalni 

proces temeljil na kakovostno izvedenem kurikulu, kjer bi dober vrtec povezovali ne 
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samo s storilnostno naravnanostjo, številom projektov in mednarodnih sodelovanj, ampak 

tudi z dobro medsebojno klimo in obvladovanjem različnih pristopov za reševanje 

problemov, kadar do njih pride. Predšolski otroci so namreč prav tisti najobčutljivejši 

člani naše družbe, ki preživijo veliko časa v vrtcu, zato smo strokovni delavci dolžni 

zagotoviti varno in ljubeče okolje ter odnos, v katerega lahko otrok verjame in zaupa.  

Institucionalno ozadje motečega vedenja tvori sklop dejavnikov, ki predstavlja kulturo 

ustanove na vseh njenih ravneh. Če priredimo Leeja (2007; v Vec, 2011, str. 144), lahko 

k izražanju motečega vedenja v vrtcu bistveno prispeva: 

– fizično okolje; vrtec naj bi nudil varno, udobno in prijazno okolje za izvajanje 

vsakdanjih aktivnosti;  

– učni kontekst; igralnice bi morale delovati kot spodbudno učno okolje, kjer že 

sama pestra ponudba kotičkov spodbuja radovednost otrok in interakcijo med 

njimi; 

– ponudba dejavnosti na prostem; tam, kjer obstajajo možnosti za učenje in socialne 

aktivnosti zunaj igralnic, v katerih lahko uživajo in imajo koristi od njih tako 

otroci kot odrasli, se pojavlja manj motečega vedenja. 

Prevladujoča temeljna prepričanja in vrednote, s katerimi člani določenega socialnega 

sistema osmislijo okolje in svoje ravnanje v tem okolju, so med drugim odvisna od 

kakovosti medosebnih odnosov, od klime v oddelkih in v vrtcu. Kultura vrtca, zlasti njen 

osrednji del (ideologija), je dokaj stabilna kategorija, ki se kaže v specifičnih normah, 

ritualih, navadah, žargonu oz. v takem ali drugačnem vsakodnevnem značilnem ravnanju 

večine udeležencev. Vrtci se po svoji kulturi lahko pomembno razlikujejo, to pomeni, da 

se na iste dogodke (npr. na moteče vedenje otrok, na spodbujanje nenasilne 

komunikacije) odzivajo drugače. Tako kot se ljudje z različnimi osebnostmi različno 

odzivajo na enake življenjske situacije (Bečaj, 2001). 

Farell (1994) opozarja, da se moramo zavedati, kako naše razumevanje in opredeljevanje 

vzrokov za pojavljanje otrokovih čustvenih in vedenjskih težav vpliva na razvoj vedenja 

posameznega otroka. Kot strokovnjaki si ne smemo dovoliti, da bi v interakciji z otrokom 

delovali tako, da ojačamo njegove čustvene in vedenjske težave. Naš »strokovni um« 

mora biti odprt za razumevanje otrokovih težav. 
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1.2.2.2. Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja v otrokovem razvoju 

  
 

Slika 1: Varovalni in ogrožajoči dejavniki psihosocialnega razvoja (prirejeno po Kos 

Mikuš, 1991, str. 20) 

 

Varovalni dejavniki v otrokovem razvoju 

»Varovalni dejavniki so tisti dejavniki ali dogajanja, ki delujejo kot protiutež neugodnim 

dejavnikom, zmanjšujejo otrokovo prizadetost ali pa omogočajo otroku, da razvije 

zadovoljive strategije za obvladovanje problemov« (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 

25).  

Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman (2003) pravijo, da so zaščitni dejavniki tisti, 

ki zmanjšujejo vplive zgodnjega stresa in spodbujajo pozitivne razvojne izide. »Odkritja 

o psihični odpornosti kažejo tudi potencialne poti za pospeševanje pozitivnega razvoja. 

To je morda mogoče storiti z odpravo ali zmanjšanjem vplivov dejavnikov tveganja in 

dodajanjem nadomestnih virov ali podpiranjem procesa za izboljšanje odnosa med otroki 

in starši ter z načrtovanjem izkušenj, ki oblikujejo samoučinkovitost« (Papalia, Wendkos 

Olds in Duskin Feldman, 2003, str. 350). 

»Med varovalnimi dejavniki zavzema posebno mesto otrokov temperament. 

Temperament tvori skupek lastnosti, ki imajo svojo biološko osnovo, oblikujejo pa jih 

tudi vplivi okolja in izkušnje. Lastnost temperamenta je prilagodljivost – kakovost, 

hitrost in napor otrokovega prilagajanja na nove okoliščine, zlasti na neugodne 

spremembe. K temperamentu sodi tudi občutljivost, ki določa prag in jakost odziva na 
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travmatska doživetja in izgube. Temperament določa tudi kakovost odgovora. Otrok, ki 

ima protiutež proti travmatskim doživetjem v dobrih odnosih z ljudmi ali v šolskem delu 

ali v zadovoljstvu na kakem drugem področju, ima znatno boljše možnosti, da bo 

doživetje prenesel psihično nepoškodovan« (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 25).  

Masten in Coatsworth (1998; v Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003) ter 

Mikuš Kos in Slodnjak (2000) navajajo, da so družinski odnosi in otrokovo spoznavno 

funkcioniranje najpomembnejši varovalni dejavniki, za katere se zdi, da otrokom 

pomagajo pregnati stres in prispevajo k odpornosti.  

Pogosto navajani zaščitni dejavniki (Eisenberg in sod., 1997; Masten in sod., 1990;  

Masten in Coatsworth, 1998; E. E. Werner, 1993; v Papalia, Wendkos Olds in Duskin 

Feldman, 2003, str. 350) zajemajo: 

 Otrokovo osebnost: odporni otroci so prilagodljivi, prijazni, priljubljeni, 

neodvisni in občutljivi do drugih. So kompetentni in imajo visoko 

samospoštovanje. So ustvarjalni, domiselni, neodvisni in prijetni za družbo. 

 Zmanjšano tveganje: otroci, ki so bili izpostavljeni samo enemu od številnih 

dejavnikov, ki so močno povezani s psihiatrično motnjo (kot npr. razprtije med 

starši, nizek socialno-ekonomski status, motena mati, zločinski oče, izkušnja z 

rejniško nego ali institucijo), pogosto lažje premagajo stres kot otroci, ki so bili 

izpostavljeni več kot enemu dejavniku tveganja. 

 Nadomestne izkušnje: šolsko okolje, ki nudi oporo ali prijetne izkušnje pri 

šolanju, športu, glasbi ali z drugimi otroki ali odraslimi, lahko pomaga 

nadomestiti pogubno družinsko življenje.«  

Kljub vsemu pa avtorja Masten in Coatsworth (1998; prav tam) opozarjata, da neugodne 

izkušnje vendarle vplivajo na otroke in po navadi imajo pri prilagajanju več težav kot 

otroci, ki so odraščali v nekem blagodejnem okolju.  

Žnidaršičeva (2004) navaja, da so »varovalni dejavniki pri otroku: temperament, kot ga 

ima lahko vzgojljiv otrok, dobre socialne sposobnosti (dobri odnosi z vrstniki, 

konstruktivno prispevanje k skupinskim dejavnostim); sposobnost načrtovanja in 

postopnega izvajanja načrtovane dejavnosti; intelektualne sposobnosti – abstraktno 

razmišljanje, miselna prožnost; aktivna naravnanost in zaupanje, da lahko z lastnimi 

prizadevanji uravnava svoje življenje, ima vpliv nanj; dobra samopodoba. 
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Varovalni dejavniki v družini: dobri medsebojni odnosi med člani družine, pozitiven 

emocionalen odnos med starši in otroki; zanesljivost; varnost v odnosu do otroka; interes 

zanj; prepoznavanje in upoštevanje otrokovih potreb; reakcije na njegove potrebe; jasna 

pravila vedenja v družini, razvidno in utemeljeno omejevanje ... 

Varovalni dejavniki v širšem okolju: dobri odnosi z vrstniki; vključenost v širšo socialno 

mrežo; spodbujanje otrokovih kognitivnih, emocionalnih in socialnih spretnosti v 

druženju z drugimi v različnih situacijah in ob različnih stvareh; možnost uveljavljanja v 

prosocialnih skupinah; dobri odnosi z vzgojnim osebjem v instituciji; uspešnost pri 

aktivnostih, v katere se otrok vključuje« (str. 319–320).  

Dejavniki tveganja v otrokovem razvoju 

Nasprotno varovalnim dejavnikom so dejavniki tveganja, ki predstavljajo možnost za 

rizičen razvoj otroka. »To so karakteristike, variable ali slučajni dogodki, katerih 

prisotnost v življenju posameznika poveča statistično verjetnost, da bo posameznik, v 

primerjavi s svojim slučajno izbranim parom iz splošne populacije, razvil psihosocialno 

motnjo« (Mikuš Kos, 1999, str. 25). 

Mikuš Koseva (1991, str. 20) pravi, da so raziskave o učinkih različnih neugodnih 

psihosocialnih dejavnikov pokazale izrazite individualne razlike v odgovoru ljudi na 

stresne življenjske okoliščine. Pokazale so tudi, da je učinek neugodnih psihosocialnih 

dejavnikov na posameznika odvisen od kombinacije dejavnikov in od prisotnosti 

varovalnih dejavnikov. Kakšne bodo posledice neugodnega psihosocialnega dejavnika na 

otrokovo doživljanje, vedenje in razvoj, je odvisno od mnogo bolj kompleksnih okoliščin, 

kot si to običajno predstavljamo. 

Za majhnega otroka je zelo pomembno kakšne izkušnje dobi v svoji družini. Odnos med 

otrokom in starši omogoči otroku varnost in zaščito, pridobivanje znanja in veščin. V 

nasprotnem primeru zgodnje izkušnje v družini pomenijo dejavnik tveganja v otrokovem 

razvoju: »pomanjkanje topline v odnosih med starši in otroki; hladnost, brezbrižnost; 

prekomerno in neustrezno kaznovanje; omejevanje otrokove avtonomije; kaotično 

organiziranje življenja; pogojevanje starševske ljubezni; spori med odraslimi v družini, 

sovražnost do otroka ali zvračanje krivde nanj. 
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Dejavniki se lahko pojavljajo v povezavi z okoljem: kadar je družina v izolaciji ali se 

pogosto seli; konfliktni odnosi z vrstniki; oddaja otroka v drugo družino; življenjske 

okoliščine, ki predstavljajo nevarno psihosocialno situacijo. 

Dejavniki tveganja se lahko pojavijo tudi pri otroku: posebne motnje v biološkem in 

psihofizičnem razvoju; slaba prilagodljivost; pretežno neugodno razpoloženje; umik ob 

novostih; manjša odpornost; težave s koncentracijo ...« (Žnidaršič, 2004, str. 319–320). 

Garbarino (1994; v Kobolt, Pelc Zupančič, 2010, str. 76) opozarja, »da lahko ista 

variabla, dejavnik oziroma varovalni faktor deluje kot rizični dejavnik v neki situaciji in 

kot varovalni dejavnik v drugi. Zaščitni dejavniki v enem podsistemu otrokovega 

življenjskega okolja lahko delujejo kot protiutež neugodnim dejavnikom v drugem 

podsistemu življenjskega okolja. Enaka lastnost ima lahko v različni kombinaciji različne 

funkcije. Enkrat je varovalna, drugič je ogrožajoča.« 

 

2. Odzivanje vzgojiteljev na moteče vedenje 

Predšolski otrok svoje duševno stanje, stiske, nerazrešene konflikte težko izraža 

neposredno; včasih še ni sposoben razumeti, kaj se mu dogaja, razumsko težko 

prepoznava situacije, v katerih se nahaja, preprosti besedni zaklad ga omejuje pri 

izražanju zapletenih sporočil o sebi. Prav zato lahko njegovo počutje in sporočila 

razberemo le prek njegovega vedenja. Morda mnoge vedenjske posebnosti in otrokove 

težave niti nimajo tako velikega rizičnega pomena, vendar se to lahko spremeni zaradi 

neprimernega odziva okolja in ravnanja odraslih na otrokovo vedenje.  

Kakršnekoli moteče oblike vedenja otrok so v vrtcu za vzgojitelje in vrstnike poseben 

izziv, saj prav ti otroci največkrat (z)motijo vzgojno-izobraževalni proces. Odzivanje na 

moteče vedenje v vrtcu in načrtovanje pomoči otrokom, ki imajo težave v socialni 

integraciji in čustvenem izražanju, je največja težava odraslih v vrtcu, saj jim ukvarjanje 

z motečim vedenjem vzame veliko časa, zato težko zagotavljajo varno in spodbudno 

učno okolje vsem otrokom v skupini (Fox, Dunlap, Hemmeter, Joseph in  Strain, 2003; 

Cooper, Smith in Upton, 1994). Mnogi vzgojitelji in učitelji poročajo (Buscemi et al. 

1996; Hemmeter, Corso, in Cheatham 2005, v Fox, Harper Lentini, 2006), da vedenja, ki 

motijo vzgojno-izobraževalni proces, v zadnjih letih naraščajo, sami pa so premalo 

opremljeni, da bi se s takšnimi težavami spoprijemali (Kobolt, 2010).  
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Otroci z izstopajočim vedenjem in emocionalnimi odzivi potrebujejo podporo in 

tenkočutno razumevanje ozadja svojih emocionalnih in vedenjskih odzivov. Takšen 

odnos je ključen za drugačno odzivanje otroka, za zmanjšanje njegovih strahov, 

spoštovanje dogovorov in vzpostavitev zaupanja. A otroke z nenavadnimi in 

izstopajočimi emocionalnimi in vedenjskimi odzivi kaj hitro označimo kot moteče, 

nemogoče ali neprilagojene razmeram, ki jih omogoča in pričakuje vrtčevo okolje 

(Kobolt, 2010). 

»Kurikulum za vrtce (1999) kot nacionalni formalni dokument ne ureja strategije 

odzivanj in ravnanj ob pojavu motečega vedenja, /…/ ampak je njegova vloga v tem, da 

vzpostavi osnovne vzgojne cilje, poskuša poenotiti delovanje množice neposrednih 

vzgojnih dejavnikov ter pomaga temeljne akterje vzgojnega procesa zvabiti v kakovostno 

vzgojno komunikacijo« (Kroflič 2002, str. 59). Vzgojitelji v vrtcih (kot tudi kasneje 

učitelji v šolah) razvijajo neformalne oblike in strategije odzivanja na moteče vedenje 

otrok, ki so vezane na stališča, vrednote in prepričanja vzgojiteljev in učinkujejo kot 

notranji, implicitni kurikulum (Remšak, 2004; Tood 2003, v Kroflič, 2008).  

»Med poskusi klasifikacij vzgojnih in disciplinskih pristopov pedagogike dvajsetega 

stoletja, ki naj bi odslikavali tako realnost vzgojiteljičine implicitne teorije kot teoretsko 

paradigmatske okvire za pojasnjevanje vzgojnih in disciplinskih učinkov, je zagotovo 

najbolj znana delitev na avtoritarni, permisivni in procesno-razvojni pristop (Kroflič,  

1997) pri čemer nekateri starejši avtorji procesno-razvojni pristop poimenujejo tudi 

demokratični ali avtoritativno-asertivni pristop« (Kroflič, 2008). 

Avtoritarni vzgojni pristop je tisti, kjer vzgojitelj uporablja negativna vzgojna sredstva, 

da bi dosegel ustrezno ravnanje. Takšno sredstvo je lahko fizično (tepež, zapiranje) ali 

psihično (prepovedi, sramotenje, omejitve, nadzorovanje). Naša pedagogika odklanja in 

prepoveduje uporabo nasilja nad otrokom. Avtoritarni vzgojni odzivi se lahko pojavljajo 

tudi v ustanovah, kjer prevladuje storilnostno vzdušje in doseganje najboljših rezultatov 

za vsako ceno. O avtoritarni vzgoji govorimo, ko je vzgojitelj absolutna avtoriteta, otrok 

pa objekt vzgoje. Otrokova motivacija za učenje pa izhaja zgolj iz zunanjih pobud 

(nagrada, grožnja ipd.). Ali ima kaznovalno odzivanje in ukrep značilnost avtoritarnega 

(represivnega) odnosa ali ne, je odvisno od načina, kako ta ukrep izvedemo. Priznavanje 

moči kazni, zasičenje s predsodki in negativnimi čustvi potisne vzgojitelja v vlogo 
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vladarja, otroka pa v vlogo vdanega poslušalca in sprejemnika (Cencič, Autor, Gartner in 

Tomić, 1988). 

Kroflič (1997) opredeli permisivni vzgojni pristop, ki temelji na pojmovanju vzgoje kot 

»tople (brezkonfliktne) grede«. Sprva se je model permisivne vzgoje razvil iz zahteve, da 

je pri oblikovanju vzgojnih konceptov treba izhajati iz otrokovih razvojnih potreb in 

spoštovanja njegovih pravic. »Problemi prijazne, popustljive vzgoje se pokažejo v poznih 

petdesetih letih tega stoletja ... Otroci, ki so bili vzgajani bolj svobodno, se namreč ne 

odlikujejo s samostojnostjo, ustvarjalnostjo in notranjo (avtonomno) moralnostjo, ampak 

do skrajnosti razvijejo potrošniško egoistično miselnost in bolestno narcistično odvisnost 

od zunanjih potrditev, ki jim jih posreduje socialno okolje« (prav tam, str. 29). 

Demokratični vzgojni pristop (Cencič, Autor, Gartner in Tomić, 1988) je v bistvu 

obojesmerni odnos in komunikacija med vzgojiteljem in otrokom. Prežet je s pedagoškim 

humanizmom, kjer prevladuje metoda spodbujanja. Pravi demokratični vzgojitelj je sicer 

strog in zahteven do sebe in otroka, vendar hkrati odkrit, veder in s posluhom za otrokove 

potrebe. Predvsem pa spoštuje otrokovo osebnost.  

Remšakovo (2004) so v njeni raziskavi sicer zanimali načini discipliniranja
4
/vzgoje otrok 

na razredni stopnji osnovne šole, vendar bi lahko našli vzporednico z odzivanjem 

vzgojiteljev na moteče vedenje otrok v vrtcu. Neformalne oblike odzivanja na moteče 

vedenje otrok tudi vzgojitelji razvijajo pri vodenju skupine za preprečevanje, uravnavanje 

in reševanje disciplinskih problemov v vrtcu. Pravijo jim tudi disciplinske strategije, ki so 

preventivne, svetovalne, tretmajsko-terapevtske, pedagoške in utilitarne narave. 

Temeljijo na individualnih metodah obravnave otrok (pogovor, povračilo škode itn.) kot 

sredstvih poboljšanja, prevzgoje ali resocializacije otroka. Neformalne strategije 

discipliniranja so vezane na stališča, vrednote in prepričanja učiteljev (vzgojiteljev, op. J. 

Š.), ki učinkujejo kot notranji, implicitni kurikulum. Sodobna teorija govori o implicitni 

teoriji, ki se nanaša na vprašanja, kako in s kakšnimi cilji, metodami in pristopi učitelji 

(vzgojitelji, op. J. Š.) spodbujajo učence (otroke, op. J. Š.) v procesu socializacije in 

učenja, zajema pa tudi prepričanja o naravi, razvoju in učenju otrok.  

                                                 
4
 Zaradi širokega spektra rabe pojma disciplina ga v tem kontekstu razumemo tudi kot odziv (ukrepanje) na moteče 

vedenje in kot namen oblikovanja ozračja, v katerem poteka VIZ-proces. »Le z disciplino, ki postopno podpira razvoj 
odgovornosti skladno s pripadajočo svobodo, je mogoče pripraviti posameznike na učinkovito sodelovanje v demokratični 
družbi in jih spodbujati k takemu delovanju, da bodo sposobni nositi tudi posledice svojih dejanj« (Pšunder, 2004). 
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Med neformalnimi strategijami, ki jih je v zadnjih petnajstih letih zaznal naš prostor, je 

treba izpostaviti:  

 Teorijo restitucije (Gossen 1993, str. 14), ki izkorišča človekovo prirodno težnjo k 

izboljšanju njegovih možnosti, ki jih ima v življenju, zato otroku pomaga, da te 

možnosti prepozna in jih začne uporabljati. Otroka, ki skuša z manj učinkovitim 

vedenjem doseči zadovoljitev neke potrebe, potem ko ugotovimo, za katero 

potrebo gre, opozorimo na neučinkovitost in mu pomagamo najti učinkovitejše 

vedenje, s katerim bo zadovoljil svoje potrebe in poravnal račune s soljudmi.  

 Model reševanja problemov z metodo »zmagam – zmagaš« (Gordon 1983, 

Bluestein 1997, 1997a, 1998), kjer obe strani iščeta skupno rešitev na tak način, 

da nobena stran ni poražena.  

 Model komunikacije z jaz-sporočili (Gordon 1983), kjer mora biti vzgojitelj 

sposoben aktivnega poslušanja, kar mu omogoča prepoznavanje otrokovih potreb. 

Vzgojitelj tudi svoja čustva in potrebe jasno izrazi z jaz-sporočili. 

 Model dobre šole – šole brez prisile (Glasser, 1994) sloni na kontrolni teoriji in se 

osredotoča na delovanje v skladu z notranjo motivacijo, kjer vzgojitelj otroka vodi 

brez prisile, z oblikami in metodami dela, kjer lahko otrok zadovoljuje svoje 

potrebe. Pomembno je, da se otroka nauči zastavljati cilje in nato samostojno 

ovrednotiti. Glasser predlaga korake, kjer vzgojitelj najprej ustavi otroka in ga 

sooči, da se vede neprimerno. Postavi mu vprašanja, kot npr. Kaj delaš? Kakšna 

so pravila? Kakšen je tvoj načrt, da boš spremenil vedenje? V nadaljevanju naj od 

otroka zahteva, da naredi načrt za spremembo neprimernega vedenja. Otroka 

sooči z dogovorjenimi posledicami. 

 Model reševanja konfliktov po korakih (Anderson, 2007), kjer nas reševanje 

konflikta po določenih korakih vodi k rešitvi konflikta. 

 Model Skillstreaming (Pšunder, 2004) temelji na prepričanju, da se pomanjkanje 

potrebnih socialnih spretnosti pogosto odraža v neprimernem vedenju. 

Zagovorniki tega pristopa so prepričani, da je treba razvijati socialne veščine in 

spretnosti. 

»Pri vseh navedenih modelih je zaznati skupna izhodišča, ki predstavljajo premik k 

postmodernemu pogledu na vzgojo. Večina avtorjev s praktičnimi nasveti, ki niso 
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obremenjeni z zapletenimi znanstveno-teoretičnimi razglabljanji, učiteljem (vzgojiteljem, 

op. J. Š.) ponuja tehnike in načine uspešnega poučevanja, vodenja razreda (skupine, op. J. 

Š.), vzpostavljanja discipline, uspešnega reševanja konfliktov, komunikacijo, v kateri vsi 

zmagajo, prijaznost, s katero bomo rešili vse težave, pa vse do ustvarjanja ugodnih 

razmer za dobro šolo (dober vrtec, op. J. Š.), premagovanje stresa … Zavzemajo se za 

čim bolj mirno in harmonično vzgojno okolje; zagovarjajo pozitivne vzgojne metode 

(pohvalo, nagrado) in ustvarjanje nekonfliktnih okoliščin (vzgojo pojmujejo kot 

izogibanje konfliktom, metode jasno postavljenih pravil, kaznovanja zamenjujejo 

terapevtske metode pogovora, izpovedi); ohranjajo enakovredne, prijateljske odnose; 

zagovarjajo šolo (vrtec, op. J. Š.) jasnih pravil in dogovorov, ki veljajo tako za učence 

(otroke, op. J. Š.) kot učitelje (vzgojitelje, op. J. Š.), poudarjajo aktivno vlogo otroka v 

vzgojnem procesu s soodločanjem, sodelovanjem pri reševanju konfliktov in v 

vzdrževanju discipline; otrok ni več pasiven objekt, sprejemnik, temveč že ima neko 

odgovornost za svoja dejanja; na otroka že naslavljajo določena pričakovanja, ki so 

pomembna pri oblikovanju njegove osebnosti. Toda kljub vnašanju novih, drugačnih 

pogledov in vrednot v vzgojo je v sodobnih modelih mogoče prepoznati elemente in 

zahteve permisivne vzgojne koncepcije« (Remšak, 2004). 

Wolfgang (1999, v Pšunder, 2004, str. 138) je načine učiteljevega odzivanja na 

neprimerno vedenje združil v tri obsežnejše kategorije. Povzemam kategorije, ki so 

primerne tudi za načine vzgojiteljevega odzivanja v vrtcu: 

– terapevtski proces, ki temelji na vzpostavitvi odnosa na poslušanju, 

– vzgojni in svetovalni proces, ki temelji na interakciji in iskanju skupnih rešitev, in 

– proces nadzora, ki temelji na spoštovanju pravil in na posledicah, ki sledijo ob 

njihovem (ne)spoštovanju. 

Pšundrova (2004, str. 239–152) predstavlja tri disciplinske pristope, kjer so v enotni 

terminologiji zastopana stališča različnih avtorjev (npr. Lewis, 1997; Bruden, 1995; v 

prav tam): 

1. Pristop šibkega nadzora je pristop, ki temelji na vzpostavljanju primernega 

odnosa med učiteljem in učencem. Tudi otroci so, na temelju notranjih 

potencialov, sposobni predvideti, ali je njihovo vedenje problematično, kaj 

povzroča problem in kako ga rešiti. Otrokom naj bi zato dajali priložnosti, da 
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sami odločajo o svojem vedenju, ne pa prepustili, da jih pri vedenju vodijo 

odrasli. Če otrokom dajemo priložnost za sprejemanje lastnih odločitev, 

spodbujamo njihovo sposobnost racionalnega odločanja in hkrati pozitivno 

vplivamo na njihov osebnostni razvoj. Zagovorniki pristopa šibkega nadzora 

neprimerno vedenje razlagajo kot posledico posameznikovega notranjega nemira, 

zato naj učitelj ob takšnem vedenju otroka ne obsoja, ampak mu pomaga, da 

(u)vidi problem, ga s pogovorom usmerja k primernim odločitvam za razrešitev 

težave in preveri, ali so rešitve ugodne za oba. Wolfgang (1999; prav tam) navaja, 

da zagovorniki omenjenega disciplinskega pristopa najpogosteje uporabljajo 

tehnike, ki terjajo minimalno kontrolo, npr. nebesedno signaliziranje in nevelelne 

povedi. 

2. Pristop zmernega nadzora pripisuje pomen interakciji med odraslim in otrokom. 

Zagovorniki tega pristopa sprejemajo k otroku usmerjeno psihologijo, vendar 

potrebe skupine kot celote postavljajo nad potrebe posameznikov. Posameznikom 

so dane možnosti za kontroliranje svojega vedenja, kar pripomore k razvoju 

sposobnosti sprejemanja primernih odločitev. Vendar so oboji – odrasli in otroci – 

odgovorni za nadzor otrokovega vedenja. Majhen otrok namreč še ni sposoben 

prepoznati, da lahko z nekaterimi vrstami vedenja ovira svoj osebnostni razvoj. 

Zato potrebuje izkušnje in priložnosti, da se sooča s posledicami svojih dejanj. 

Odrasli najprej zaustavi otrokovo neprimerno vedenje in sooči otroka z 

neustreznostjo njegovih ravnanj. Pomembno je, da odrasli ne rešuje težave, 

ampak mu dopušča, da se bo sam odločil o potrebni spremembi vedenja. Pri tem 

je treba otroka spodbujati z vprašanji in razvijati pogovor v skupini bodisi 

učencev bodisi otrok. Vsak naj ima možnost povedati svoje mnenje, svoje 

občutke, če to želi. Vsak posameznik ima tako možnost, da je uspešen. Odločitve 

nastajajo na podlagi soglasja vseh udeležencev, ob tem pa se mora vsak zavedati 

odgovornosti za svoje odločitve.  

3. Pristop intenzivnega nadzora pripisuje vrednost postavljenim pravilom in 

posledicam. Temelji na prepričanju, da je otrokov razvoj rezultat zunanjih 

dejavnikov, otroci pa so brez notranjih potencialov, zato sami zase niso sposobni 

učinkovito odločati o svojem vedenju, ga nadzirati in uresničiti, kar je najbolje 
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zanje. Odrasli imajo več izkušenj in v imenu otroka bolj preudarno odločajo, 

katero vedenje je glede na dano situacijo najustreznejše. Vendar morajo pri tem 

biti motivirani s skrbjo za otroka. Odrasli so torej dolžni in odgovorni, da 

postavljajo merila za želeno vedenje, izberejo posledice za (ne)primerno vedenje 

in jih dosledno uresničujejo. Temeljna naloga vzgojitelja je torej prevzem 

kontrole nad vedenjem otrok. Zagovornikom pristopa intenzivnega vedenja se ne 

zdi tako pomembno, ali otroci vidijo smisel v določenem vedenju ali ne. Po 

njihovem je nujno le, da se prilagajajo vedenjskim standardom, ki jih določa 

učitelj. Torej otrok ima sicer navidezno izbiro, kaj naj stori (npr. ali bo sedel ali se 

bo igral), vendar gre v resnici pri tem samo za ustavitev neprimernega vedenja in 

ne za izbiro, saj otrok nima niti možnosti, da bi sam kaj povedal. Bolje je, da 

uboga, saj bo sicer sledilo vedno večje kaznovanje. Ker o vedenju otroka odloča 

odrasli, otrok ne potrebuje občutka odgovornosti za svoje odločitve. S 

kaznovanjem (npr. črne pike) ali nagrajevanjem (npr. zvezdice) vzgojitelj 

kontrolira vedenje otrok in jih spodbuja k prilagajanju in izpolnjevanju ukazov 

drugih. S takim pristopom otrok ne spodbuja k razvoju odgovornosti za lastno 

vedenje, temveč podpira razvoj zunanje kontrole. 

Kroflič (2002) pravi, da vzgojna skupina za otroka predstavlja spodbujajoč dejavnik 

moralnega razvoja, ki se mora oblikovati po načelu »pravične in povezane skupnosti«. 

Zato je pomembna naloga vzgojitelja, da zagotovi tiste potrebne elemente, ki lahko 

otroke povežejo v čvrsto in pravično skupnost. Pri razvoju skupnosti je pomemben takšen 

pristop, ki omogoča in nalaga odgovornost pri postavljanju in ohranjanju dogovorjenih 

pravil življenja v vrtcu. Kroflič (2002, 2011) utemeljuje induktivni pristop, ki ga je razvil 

iz Hoffmanove teorije razvoja empatije in proučevanja induktivne discipline ter na osnovi 

rezultatov spremljanja uvajanja procesno-razvojnega modela in spodbujanja moralnega 

razvoja v Vrtcih Nova Gorica. Avtor je bil namreč v spremljavi modela soočen, da 

predšolski otrok ni tako egocentrično in v moralnem smislu nekompetentno bitje, kot je 

izhajalo iz takrat prevladujočih kognitivnih in psihoanalitičnih teorij moralnega razvoja. 

Induktivni pristop po Hoffmanu (2000, v Kroflič 2008) Kroflič vidi kot možno strategijo 

k podpori prosocialnega in moralnega razvoja predšolskega otroka: 



59 

 

 »z induktivnim pristopom izražamo jasno nestrinjanje z otrokovim ravnanjem ter 

implicitno ali eksplicitno izpostavimo moralno obsodbo dejanja;  

 pozornost usmerimo na distres osebe, ki jo je otrok prizadel, in ga naredimo 

vidnega za storilca problematičnega dejanja, s tem pa aktiviramo mehanizme, ki 

vzbudijo empatični odziv/distres;  

 indukcija izpostavi vlogo otrokovega dejanja pri povzročitvi čustvenega distresa 

žrtve, kar omogoči nastanek občutenja empatične krivde;  

 temu pa lahko dodamo še četrto dimenzijo: spodbujamo takšno razrešitev 

konflikta, da povzročitelj konflikta popravi storjeno napako.« 

Marjanovičeva in Zupančičeva (2004, str. 378) menita, da »kadar tehnike indukcije niso 

vedno izvedljive (otrok npr. sedi sredi destruktivnega ravnanja z igračkami popolnoma 

'preplavljen' s čustvi jeze in tako ni sposoben poslušati, kaj mu govorimo), je seveda 

otroka treba pripraviti do tega, da bo osebo, ki skuša s tehniko indukcije vplivati na 

njegovo ravnanje, pozorno poslušal. Tako lahko dosežemo naslednjo priporočljivo 

tehniko, ki navadno služi kot alternativa klasičnemu kaznovanju, to je z odtegnitvijo iz 

situacije. Sredi nesprejemljivega dejanja otroka odstranimo od situacije ali mu vzamemo 

predmete, s katerimi ravna nesprejemljivo, dokler se ne pomiri oz. dokler svojih čustev 

nima ponovno pod nadzorom (Betz, 1994; Herbert, 1996; v Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004; Zupančič in Justin, 1991). Kajti šele takrat, ko bo svoja čustva ponovno 

obvladoval  (navadno to traja nekaj minut), bo odziven za druge vzgojne tehnike, npr. za 

indukcijo.« 

Vprašanja, povezana z načini odzivanja na moteče/izstopajoče vedenje v vrtcu, so še 

vedno za koga zelo kontroverzna. »O tem, kateri pristop in model obravnavanja 

disciplinskih problemov je najučinkovitejši, ni mogoče soditi zunaj skupine, temveč je 

treba vzgojitelju, kot strokovnjaku, prepustiti, da sam izbere disciplinske pristope in 

metode različnih modelov, ki so najustreznejši zanj in za otroke v skupini, na podlagi teh 

pa oblikuje svoj pristop k obvladovanju disciplinskih problemov« (Remšak, 2005, str. 

110). 

Tudi Pšundrova (2004, str. 91) pravi, da ni mogoče določiti, kateri disciplinski pristop je 

najprimernejši in najučinkovitejši. Medtem ko so nekateri pristopi zelo učinkoviti pri delu 

z nekaterimi učenci, se pri drugih pokažejo kot povsem neučinkoviti. Prav tako je lahko 
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posamezen pristop zelo učinkovit pri posameznem učencu v določenih okoliščinah, ko pa 

se te spremenijo, njegova uspešnost pri tem istem učencu odpove. 

Odločitev o najustreznejšem pristopu ob motečem vedenju je za vzgojitelja zelo težka 

naloga. Izbira lahko med množico ponujene literature, ki vsaka na svoj način zagovarja 

svoj pristop. Pri tem seveda avtorji premalo izpostavijo tudi pomanjkljivosti posameznih 

modelov, zato je pomembno, da vzgojitelj pozna več vrst pristopov in predvidi tudi 

posledice, ki jih prinese uporaba posameznega pristopa. Seveda ob tem ne more mimo 

poznavanja različnih teorij o otrokovem razvoju in razumevanja psiholoških osnov za 

vsako dejanje, ki ga naredi oz. izbere.     

 

3. Elementi preventivnih dejavnosti v izvedbenem kurikulu predšolske 

vzgoje v Sloveniji, ki spodbujajo razvoj socialnih in emocionalnih 

kompetenc 

 

3.1. Pomembnost razvijanja socialnega in emocionalnega učenja v predšolskem 

obdobju 

Mednarodna komisija o izobraževanju za enaindvajseto stoletje, ki je delovala pod 

okriljem Unesca, je postavila štiri stebre izobraževanja: učiti se, da bi vedeli; učiti se, da 

bi znali delati; učiti se sobivati; učiti se biti (Delors, 1996). Nekaj let prej (1990) sta 

psihologa Peter Salovey s harvardske univerze in John Mayer z univerze v New 

Hampshiru začela razvijati koncept čustvene inteligence na Gardnerjevem modelu 

multiplih inteligenc iz leta 1983. Leta 1996 je Daniel Goleman izdal knjižno uspešnico z 

naslovom Čustvena inteligenca. Čeprav je bilo še vedno veliko diskurzov o definiciji in 

parametrih socialne in emocionalne inteligence, je vseeno stopil v ospredje nov 

izobraževalni pogled na Deloresov »učiti se biti« in na »učiti se sobivati«, ki se je vse 

pogosteje nanašal na socialno in emocionalno učenje ali emocionalno pismenost (Hromek 

in Roffey, 2009; Shapiro 1999). 

Leta 1994 se je na univerzi Illinois v Chicagu ustanovilo Združenje za akademsko, 

socialno in emocionalno učenje (Collaborative for Academic, Social and Emotional 

Learning –CASEL). Njihov glavni cilj je znanstveno raziskovanje in širjenje prakse 
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programov za socialno in emocionalno učenje. V vseh letih delovanja je CASEL izdal 

veliko knjig, strokovnih člankov in raziskav o učinkih implementacije programov za 

socialno in emocionalno učenje v praksi. Združenje si prizadeva, da bi ti programi postali 

integralni del kurikulumov za vrtce in šole v ZDA. V zadnjem desetletju je zaznati velik 

porast uvajanja programov za socialno in emocionalno učenje tudi v Angliji in nekaterih 

drugih evropskih državah.  

Teme o čustvenem in socialnem učenju predšolskega otroka so bile zadnja leta zelo 

popularna tema za pisanje različnih prispevkov, saj so sodobna spoznanja pokazala, da 

sta čustvena in socialna kompetenca prav tako pomembni kot intelektualna kompetenca, 

ki jo tako radi poudarjamo v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Na eni strani lahko 

na deklarativni ravni z gotovostjo zatrdimo, da v slovenskih vrtcih z uvedbo Kurikuluma 

za vrtce (1999) dajemo velik poudarek otrokovemu socialnemu in emocionalnemu 

področju razvoja znotraj posameznih področij, ki jih kurikulum predpisuje, vendar na 

drugi strani v praksi  prihaja do razkoraka med ugotovitvami iz raziskav in dejanskim 

stanjem. V mednarodni študiji (Weikart in Olmsted, 1996; Weikart, Olmsted in Montie, 

2003; Turnšek 2005; v Turnšek, 2008), kjer so sodelovali tudi slovenski vrtci, je za 

področje socialnega učenja namreč ugotovljeno, da ga vzgojiteljice povezujejo 

(izključno) s spontanimi odnosi med vrstniki in svobodno igro, medtem ko načrtovane 

socialne dejavnosti v slovenskih vrtcih zavzemajo le en odstotek skupnega časa (Turnšek, 

2008, str. 116 in 130). 

Ob vsem naštetem je treba omeniti tudi sodobne raziskave o možganih, saj nam 

»današnja tehnologija omogoča, da smo vstopili v svet opazovanja možganov v budnem 

stanju, ko razmišljamo, čustvujemo, si predstavljamo ali sanjamo. Opremljeni z 

nevrobiološkimi podatki smo natančneje dojeli, kako delujejo možganski predeli za 

čustvovanje, ki nas spravljajo npr. v jezo ali jok« (Goleman, 1997). Glavni dokazi 

zadnjih let, ko so nastale nove tehnologije slikanja funkcije možganov – npr. funkcijska 

magnetna resonanca (FMR) – nam razkrivajo, da se ob sistematičnem vplivanju na 

mišljenje, prek učenja vsebin socialnega in emocionalnega učenja, spreminjajo 

možganske strukture. Nevroznanstvenik dr. Richard J. Davidson (2007) razkriva, da je 

treba vnašati v dejavnosti čim več pozitivnih čustvenih povezav, saj tako vplivamo na 

otrokov čustveni odziv za učinkovitejše učenje. Otrok mora biti za učenje navdušen, 
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radoveden, samozavesten in še bi lahko naštevali. Zato moramo v zgodnjem otroštvu 

vnašati čim več vsebin za razvijanje čustvenih in emocionalnih kompetenc. Proučevani 

izvedeni programi (npr. HeartMath) so namreč pokazali, da izboljšujejo otrokovo 

čustveno stabilnost, psihosocialno delovanje in posledično povečujejo otrokov uspeh na 

vseh področjih (Bradley, Atkinson, Tomasino in Rees, 2009). 

3.2. Povežimo Kurikulum in preventivo 

Od kurikuluma … 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki prek ciljev in načel predstavlja temeljni 

koncept predšolske vzgoje. »Predšolska vzgoja mora graditi na otrokovih zmožnostih in 

ga voditi k pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja 

smiselne zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogoča 

izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno angažira« (Kurikulum, 1999, str. 19). 

Na osnovi primera bomo ugotovili, kako pomembno vlogo ima vzgojitelj v vrtcu pri 

zagotavljanju kakovostne predšolske vzgoje. Ema je vzgojiteljica v vrtcu. V skupino ima 

vključene otroke, ki so stari dve do štiri leta. Zjutraj, ko otrok pride s staršema v vrtec, 

Ema vse skupaj prijazno pozdravi, vpraša otroka, kako se počuti, in ga spodbudi, da se 

lahko vključi v aktivnosti, ki potekajo. Tako Ema vsakemu otroku zagotavlja čustveno 

varen prostor in spodbude za njegov razvoj (glej Piramida za implementacije socialnega 

in emocionalnega učenja v skupini – v nadaljevanju Piramida, stopnja 1). 

Ema poskrbi, da so v igralnem prostoru vedno spodbude za otrokovo socialno učenje in 

interakcijo. Kadar imajo otroci konfliktne situacije, se Ema pravočasno vključi in pomaga 

otrokom reševati težave (Piramida, stopnja 2). 

Nekaj otrok v skupini potrebuje pomoč odraslega, ki jim s posebnimi strategijami 

pomaga pri vključevanju v igro z drugimi vrstniki. Ema jim prav tako pomaga pri 

reševanju konfliktov, pri soočanju z razočaranji, drugačnimi mnenji itd. Ema takrat izvaja 

aktivnosti, ki vključujejo strategije in aktivnosti za poučevanje specifičnih socialnih 

veščin in spretnosti. Prepričana je, da te aktivnosti pomagajo otroku pri napredku 

(Piramida, stopnja 3). 

Čeprav večina otrok v Emini skupini nima posebnih težav, jo vendarle skrbi eden od 

otrok, ki večkrat kriči brez posebnega razloga in pogosto udari katerega od drugih otrok. 

Ema se odloči poklicati starše na pogovorno uro in skupaj z njimi želi načrtovati 
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podporni individualiziran program socialnega vedenja in emocionalnega izražanja, ki ga 

bodo uresničevali tako doma kot v vrtcu (Piramida, stopnja 4) (Bredekamp in Copplem 

1997, v: Fox, Dunlap, Hemmeter, Joseph in Strain, 2003).  

  
Slika 2:  Piramida implementacije socialnega in emocionalnega učenja v skupini. Prirejeno po Fox, Dunlap, Hemmeter, Joseph in  

Strain. (2003) The Teaching Pyramid. 
 

Preprost in zgovoren Emin primer dela v otroškem vrtcu nas pouči, kako pomemben je v 

predšolskem obdobju poudarek tako na preventivnih dejavnostih kot tudi na zgodnjem 

odkrivanju ogroženega dela populacije in ustrezni pomoči.  Dejavnosti, ki so preventivno 

usmerjene spodbujajo razvijanje otrokovih potencialov, interesov in omogočajo 

doživljanje uspešnosti ter zadovoljstva (Bečaj, 2003). 

Čeprav se področja v Kurikulumu med seboj zelo prepletajo in jih težko ločujemo, bi 

vendarle lahko rekli, da največ aktivnosti za spodbujanje socialnega in čustvenega učenja 

najdemo pod področjem dejavnosti Družba (Kurikulum, 1999, str. 48). In čeprav 

Kurikulum specifično ne govori o različnih nivojih preventive, bi lahko rekli, da imajo 

vse aktivnosti, ki spodbujajo otrokovo socialno in emocionalno učenje, preventivni 

učinek za otrokov razvoj. V nadaljevanju bomo poskušali osvetliti in razčleniti 

posamezne elemente v izvedbenem kurikulu predšolske vzgoje v Sloveniji, ki spodbujajo 

razvoj socialnih in emocionalnih kompetenc, in jih umestiti v vsa tri področja preventive. 

 

STOPNJA 4 

Individualne 

intervencije  
 

 

STOPNJA 3 

Načrtovane strategije za spodbujanje 

socialnega in emocionalnega učenja 

 

STOPNJA 2 

Vsakdanje aktivnosti v praksi s področja socialnega in 

emocionalnega učenja 
 

 

STOPNJA 1 

Pozitivni medsebojni odnosi med otroki, vzgojitelji in starši 
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… do preventive 

Beseda preventiva izhaja iz latinske besede Praevenire (Prea – preden in Venire – pride). 

V SSKJ najdemo pod definicijo preventive dejavnost, ki se ukvarja s preprečevanjem 

bolezni in varovanjem zdravja, nesreč, požarov in z zaščito pred njimi. Res je, da besedo 

preventiva poznamo bolj z zdravstvenih vidikov kot preprečevanje pred boleznimi oz. 

varovanje zdravja. Če bi to definicijo prenesli na pedagoška tla, na področje socialnega 

učenja, bi lahko rekli, da so preventivne dejavnosti v vrtcu tiste, ki pomenijo zaščito za 

kvalitetnejše življenje.  

»Preventivno delovanje je usmerjeno v izboljšanje razmer med posameznikom in 

okoljem, v katerem živi, tako da je ta lahko prinašalec svetlih in vedrih strani življenja, ne 

pa nasilja in prestopništva. Preventiva je skupek lastnosti določene dejavnosti, ki jo začne 

določena skupnost in so v njo vpleteni vsi člani te skupnosti. Spremembe vedenja, do 

katerih preventiva pripelje, seveda ni mogoče takoj opaziti in se lahko merijo le po 

preteku šolskega leta ali po preteku več šolskih let. To pa ne pomeni, da evalvacije ne 

moremo opravljati po vsakem izvedenem programu. Nasprotno – to je nujno potrebno in 

je pomembna prvina vsake preventivne dejavnosti« (J. Bajzek, 1998, str. 36–57). 

»Pomembnih je tudi nekaj načel preventive. Prvo in najpomembnejše načelo je ne 

škoditi. Sledijo usmeritve, da naj preventivni programi: 

– vključujejo vsebine, ki upoštevajo tako dejavnike tveganja kot tudi dejavnike 

varovanja, 

– so usmerjeni v specifično populacijo, njihove biološke, psihosocialne in 

kognitivne značilnosti, 

– imajo jasno sporočilo, 

– so vpeti v vsakdanje življenje, 

– temeljijo na preverjenih teorijah in raziskavah, 

– se redno spremljajo (evalvirajo) in vključujejo vsaj štiri ključne faze: analizo in 

oceno stanja, strateško načrtovanje, implementacijo programa in kontinuirano 

evalvacijo. Vse faze naj delujejo kot povratna zanka ali krog« (Kašnik Janet in 

Janet, 2009, str. 6). 

Caplan (1964, v Bloom, 1996) razlikuje primarno, sekundarno in terciarno preventivo: 
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– Primarna preventiva preprečuje škodljive okoliščine, še preden vodijo v neko 

bolezen, in tako znižuje stopnjo novih duševnih težav v populaciji.  

– Sekundarna preventiva zmanjšuje stopnjo nezmožnosti funkcioniranja, ki je 

posledica določene motnje in znižuje razširjenost te nezmožnosti v skupnosti 

(tako se z delovanjem na obeh področjih preventive zmanjša število novih 

primerov in skrajša trajanje starih). 

– Terciarna preventiva pa v skupnosti znižuje stopnjo nezdravega duševnega 

funkcioniranja, ki že obstaja. Preprečevalne so v smislu, da že prisotne znižane 

sposobnosti, ki so ostale kot preostanek s prejšnjih dveh ravni, s pravilnim 

pristopom uravnajo.  

V predšolskem obdobju je treba razmišljati o ustrezni preventivi kot strategiji za 

spodbujanje socialnega in emocionalnega učenja predšolskega otroka. S sistematičnim 

izvajanjem programov/vsebin/dejavnosti s področja socialnega in emocionalnega učenja 

delujemo preventivno in v podporo otrokovemu razvoju, saj želimo zmanjšati verjetnosti 

za pojave motečih vedenj pri otrocih. Seveda pa se moramo na že razvite oblike 

otrokovih težav na področju socialne integracije in emocionalnega izražanja še posebej 

odzivati z individualnimi intervencijskimi programi (Sugai et al., 2000, v Fox, Dunlap, 

Hemmeter, Joseph in Strain, 2003). 

3.3. Primarna preventiva 

Vrste programov v slovenskih vrtcih so določene z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 

100/2005), izvajajo pa jih javni vrtci. V letnem delovnem načrtu posamezne institucije se 

določi organizacija ter podrobna vsebina dela in življenja v oddelkih. Vzgojitelj oblikuje 

oddelčni letni delovni načrt, ki uresničuje cilje in načela nacionalnega Kurikuluma za 

vrtce. Čeprav se v izvedbenem kurikulu javni vrtci med seboj lahko zelo razlikujejo, je 

zagotovo skupni imenovalec vsem javnim vrtcem delovanje na primarnem preventivnem 

področju. Če je govora o spodbujanju socialnega in emocionalnega učenja predšolskih 

otrok, se izvedbeni programi najbolj razlikujejo na ravni sekundarne in terciarne 

preventive.  

V področje primarne preventive se umeščajo elementi oz. vsebine, ki skrbijo za to, da do 

nekega nasilja oz. nasilne komunikacije sploh ne bo prišlo. Če začnemo z otrokovim 

najširšim okoljem, so to prav gotovo najprej zunanji programi z vsebino o nenasilnem 
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vedenju (kot npr. preventivne delavnice društva/različnih društev, publikacije, slikanice, 

TV-oddaje). Vrtec ima med svojimi temeljnimi dokumenti Pravilnik o varnosti otrok 

(interni akt vrtca, nastal na podlagi določb Zakona o vrtcih in drugih pravilnikov) in 

Pravilnik o obravnavanju nasilja za vzgojno-izobraževalne zavode (Uradni list RS, št. 

104/2009). Ta dva dokumenta nas usmerjata, kaj storimo, če npr. starši ne pridejo po 

otroka v vrtec v poslovnem času, če pridejo v stanju, v katerem jim otroka ne moremo 

zaupati, ali pa nas usmerjata, kako ravnati, kadar smo sami priča nasilnemu vedenju nad 

otrokom, staršem, strokovnim delavcem oziroma nam takšno informacijo posreduje kdo 

drug, npr. otrok.  

Poleg formalno zapisanih dokumentov je za vsak kolektiv pomembna klima oziroma 

kultura, saj je to eden od dejavnikov, ki oblikuje vedenje ljudi v sistemu in zaradi svoje 

motivacijske osnove pomeni (neformalno) vezivo socialnega sistema (Bečaj, 2000). Zato 

je zelo pomembno, da se zaposleni v svojih kolektivih dobro počutijo, skrbijo za dobre 

medsebojne odnose in kakovostno izvajanje predšolske vzgoje. 

Če pogledamo skozi prizmo vsakdanjega življenja otroka v vrtcu, je na stopnji primarne 

preventive zagotovo najpomembnejši ljubeč in skrben odnos strokovnih delavcev do 

otrok, kar je uresničljivo le, če svoje delo radi opravljajo. Ko se otrok počuti varnega, ko 

sprejme dnevno rutino kot del svojega vsakdana, je pot za učenje in pridobivanje 

socialnih spretnosti in emocionalno učenje bolj prosta. Zato je hkrati pomemben 

sodelovalni odnos med starši predšolskega otroka in vrtcem, saj se prav v tem obdobju 

oblikujejo temelji otrokove samopodobe, samozavedanja ... V tem multikulturnem svetu 

je pomembno, da otrok uskladi doživljanje sebe in sporočila o sebi, ki jih dobi iz okolice.  

Spodbudno učno okolje je eden od pomembnih dejavnikov, da ima otrok možnost 

odkrivanja, improvizacije in lastne domišljije, kajti brez nje bo težko reševal probleme. 

Vzgojiteljice v svojem izvedbenem kurikulu med drugim omogočajo otroku spoznavanje 

jasnega izražanja čustev ter prepoznavanje in spoštovanje čustev drugega. Pri svojem 

delu uporabljajo tudi veliko socialnih in družabnih (gibalnih) iger, ki spodbudno vplivajo 

na otrokov socialni razvoj. 

3.4. Sekundarna preventiva 

Za vsakega otroka je zelo pomembno, da v družbi vrstnikov zna sodelovati, deliti in se 

dogovarjati. Včasih se zgodi, da katera od skupin ali peščica posameznikov v skupinah 
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potrebuje več pozornosti pri učenju socialnih veščin. V ta namen se v obliki različnih tem 

izvedbenega kurikula oblikujejo učne enote, ki imajo še poseben poudarek na reševanju 

konfliktov, na sodelovalnem učenju itd. Te učne enote se tudi namensko načrtujejo, 

spremljajo in evalvirajo, da lahko opazujemo in ugotavljamo, ali (kako) so neke izvedene 

dejavnosti pozitivno vplivale na pridobivanje socialnih veščin oz. na socialno učenje, 

boljšo klimo v skupini. V tej fazi sekundarne preventive je sodelovanje s starši bolj 

namensko usmerjeno (pogovorne ure, evalvacije ...) kot sicer. 

3.5. Terciarna preventiva  

Terciarna preventiva je stopnja preventive, kamor že uvrščamo tudi intervencije. To so 

različni individualni programi spremljanja posameznikov, npr. skupna obravnava otrok s 

CSD, posamezniki s posebnimi potrebami, pri čemer mislim na tiste, ki imajo sicer 

odločbe, vendar imajo poleg neke motnje tudi ali celo bolj izrazite težave v socialnem 

vedenju in emocionalnem izražanju. V predšolskem obdobju se otrok ne usmerja po 

kategorizaciji motnja vedenja in čustvovanja. Seveda pa to ne pomeni, da takšnih težav v 

predšolskem obdobju pri otrocih ni. 

 
 

 

Programi 
intervencij za 
posameznike 

Načrtovani programi 
socialnega učenja, 
integrirani v 
izvedbeni kurikulum 
za posamezne 

skupine 

Spodbudno učno okolje 
Dnevna rutina 
Skrben in odgovoren odnos do        
otrok 
Sodelovanje s starši 
Pravilnik o varnosti otrok 
Pravila vedenja ob pojavu nasilja 

 
 
        Otroške TV-oddaje o nenasilnem vedenju 
     Slikanice s tematiko, ki spodbuja prosocialno vedenje 
       Delavnice za otroke, ki jih izvajajo zunanje ustanove  
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Slika 3: Prikaz ravni preventivnih dejavnosti v javnem vrtcu (prirejeno po National Research Council, 

2001; Shonkoff & Phillips, 2000, pridobljeno s spleta dne 3. 2. 2011 

http://www.challengingbehavior.org/do/resources/documents/pyramid_model_fact_sheet.pdf) 

 

Legenda: 

 

 

 

 

 

4. Smernice za vključevanje sistematično načrtovanih dejavnosti 

socialnega in emocionalnega učenja v obstoječ kurikulum 

 

Glede na spoznanja številnih praktikov in raziskovalcev (Benedict, 2007; Shonkoff in 

Phillips 2000; Simpson idr., 2001, v Hemmeter idr., 2007, v Kašnik Janet in Janet, 2009, 

str. 11), da danes vse več otrok ob vstopu v osnovno šolo ne pridobi potrebnih 

življenjskih spretnosti, je še posebej v predšolskem obdobju pomembno, da preko 

različnih dejavnosti razvijamo otrokove socialne in emocionalne kompetence. 

Programi/vsebine/dejavnosti za spodbujanje socialnega in emocionalnega učenja na 

primarni ravni preventive naj se zato izvajajo za vse otroke ne glede na obstoj ali 

odsotnost dejavnikov tveganja. 

 

4.1. Varna navezanost med otrokom in vzgojiteljem kot osnova za uvajanje 

programov socialnega in emocionalnega učenja 

Denham in sodelavci (2002, v Denham in Burton 2003) so ugotovili, da otroci, ki se v 

svojem okolju ne počutijo varne in nimajo pozitivnih medsebojnih navezanosti s 

pomembnimi odraslimi, kažejo visoko stopnjo jeze. Prav tako med rizična vedenja v 

predšolskem obdobju spadajo otrokovo neustrezno emocionalno izražanje in reakcije ter 

nizka socialna kompetenca, saj se v prihodnosti lahko razvijejo v nasilno vedenje. Otroci, 

za katere so ugotovili varno navezanost na mame oz. vzgojiteljice v vrtcih, so bili v 

dobrih medsebojnih odnosih tudi s svojimi vrstniki tako v predšolskem obdobju kot tudi 

kasneje (Howes, Hamilton in Philipsen, 1998, v Denham in Burton 2003). 

Vrtec je nedvomno prostor, kjer otrok pridobiva nove socialne izkušnje in preizkuša 

naučene socialne spretnosti v interakciji z vrstniki in odraslimi. »Vse izkušnje, ki jih 

otrok dobi v teh interakcijah, mu pomagajo oblikovati lastno razumevanje socialnega 

 primarna preventiva 

 sekundarna preventiva 

 terciarna preventiva 

http://www.challengingbehavior.org/do/resources/documents/pyramid_model_fact_sheet.pdf


69 

 

sveta in vplivajo na to, kako bo otrok ravnal v medsebojnih odnosih z ljudmi v različnih 

situacijah« (Hohman in Weikart, 2005, str. 43).  

Prehod od doma v vrtec je po navadi čas, ko otrok prvič preživi dalj časa ločen od svojih 

staršev, v krogu svojih novih vrstnikov in vzgojiteljev. V skupini začne živeti kot 

posameznik, ki se uči prilagajati, sodelovati, poslušati, komunicirati in še veliko veščin 

mora usvojiti ter uporabljati vsak dan. Seveda pa se majhen otrok najbolj optimalno 

razvija in uči v emocionalno varnem in ustvarjalno doživljajskem prostoru. Vzgojitelji v 

vrtcih so tako postavljeni pred zelo odgovorno nalogo, saj ni dvoma o tem, da se otrok 

največ nauči prav v prvih letih življenja.  

Ena od zelo znanih tehnik, ki se je pokazala kot učinkovita pri spodbujanju pozitivnih 

medsebojnih odnosov, komunikacije in ustvarjanju varne klime v skupini predšolskih 

otrok, je tehnika igre na tleh (org. Floortime). Utemeljitelj tehnike je dr. Stanley 

Greenspan, ki je kot izjemen teoretik, diagnostik in poznavalec otrokovega razvoja 

pomagal h kvalitetnejšemu življenju nešteto otrokom s posebnimi potrebami. Sicer pa je 

igra na tleh z vsemi elementi primerna tudi za druge otroke.  

Denham in Burton (2003) navajata, da na usposabljanjih vzgojiteljev in učiteljev za 

uvajanje programov za socialno in emocionalno učenje navadno gledajo »Floortime 

videoposnetke« in analizirajo dogajanje v skupini otrok, ki se igrajo na tleh. Opazili so 

naslednje elemente, ki jih lahko uporabimo tudi v našem izvedbenem kurikulu: 

1. Opazovanje otrok pri igri na tleh 

Pazljivo gledanje igre skozi otrokovo prizmo nam pove o njem veliko stvari, npr. njegovo 

čustveno stanje, interese, poti, po katerih komunicira z drugimi vrstniki in odraslimi okoli 

sebe, ali zmore razumeti čustva drugih, kako se pogaja itd. To opazovanje je osnova, da 

se lahko vzgojitelj približa otroku in vstopi v njegov svet.  

2. Vključitev v igro 

Vzgojitelj naj se vključi v igro otroka v pravem trenutku in sinhronizirano nadaljuje igro 

oz. pogovor z otrokom. Včasih je za vključitev dovolj samo to, da otroku poda kocko, ki 

jo otrok potrebuje za graditev svoje konstrukcije. Ali pa se bo kot gost usedel v otrokovo 

gostilno, kjer ga bo otrok postregel. 
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3. Vzgojitelj sledi otrokovi pobudi v igri 

Seveda se po navadi otrok odzove in sprejme vzgojitelja v igro, saj se z vzgojiteljem zelo 

rad igra. Vzgojitelj pa verbalno ali neverbalno sledi otrokovim pobudam v igri in počasi 

razvija komunikacijo in interakcijo v igri.  

4. Vzgojitelj razvija in širi igro, ki jo otrok vodi 

Otrok se na to odzove in krog interakcije se nadaljuje. Vsakič, ko vzgojitelju uspe vstopiti 

v interakcijo z otrokom in pustiti, da jo otrok tudi zaključi, oba stopita stopnjo višje v 

medsebojnih odnosih. 

5. Otrok zaključi komunikacijski krog 

Otrok nam po navadi pokaže, kdaj je čas, da se komunikacijski krog zaključi. Včasih se 

to zgodi, še preden je vzgojitelj pripravljen zaključiti igro kuhanja ali likanja na primer. 

Otrok bo rekel: »Zdaj grem v službo« ali morda »Zdaj pa ti poskrbi za mojega dojenčka«. 

To je jasen in spoštljiv znak, da je te interakcije za zdaj konec. 

Seveda takšne medsebojne interakcije (ena-na-ena) in učenja ne moremo ločevati od 

drugega učenja, ki ga otrok pridobiva prek igre. Lahko bi rekli, da je to več kot samo igra 

na tleh. Otrok razvija svoje veščine pogovora, sposobnosti imitacije, uporablja simbole, 

šteje, razvršča in še bi lahko naštevali. A najpomembneje je, da vzgojitelj postane 

senzibilen na otrokovo potrebo po varni navezanosti.  

Pri testiranju tehnike igre na tleh, kjer so v praksi opazovali otrokovo navezanost na 

vzgojiteljico, so ugotovili, da je bila tehnika učinkovita. V skupini otrok, kjer se je 

tehnika izvajala, so eksperimentatorji ugotovili upad izražanja negativnih čustev in porast 

pozitivnih interakcij med vrstniki v skupini. Tudi vzgojiteljice so opazile, da so otroci 

bolj napredovali v socialnem učenju. Zanimivo je bilo tudi dejstvo, da so najbolj 

napredovali otroci, ki so bili pred uvajanjem tehnike igre na tleh ocenjeni kot rizični 

(Denham in Burton, 2003). 

 

4.2. Smernice za vključevanje sistematično načrtovanih dejavnosti socialnega in 

emocionalnega učenja v obstoječ kurikulum 

Združenje CASEL (2003) ponuja vodič za uvajanje in izvajanje programov za 

spodbujanje socialnega in emocionalnega učenja v vrtcu. Učinkovitost izvedbe 

programov ni odvisna samo od izbire programa, temveč v precejšnji meri od samega 
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procesa uvajanja in pripravljenosti zaposlenih, da pri tem sodelujejo. V nadaljevanju 

predstavljam možnosti implementacij programov za spodbujanje socialnega in 

emocionalnega učenja v vrtcu, ki so prirejeni po CASEL-vodiču in nekaterih drugih 

priporočilih (Denham in Burton, 2003). Seveda pa zaradi specifičnosti različnih 

kurikulov lahko vključimo samo tiste elemente, ki jih je mogoče prepoznati kot 

nadgradnjo slovenskega Kurikuluma za vrtce (1999). 

Postavitev ciljev sistematično načrtovanih dejavnosti socialnega in emocionalnega 

učenja  

Zelo zaželeno, čeprav nenavadno, je začeti pri koncu. Vodstvo in zaposleni se morajo v 

vrtcu vprašati, kakšne spremembe želijo doseči po končanem izvajanju programa. Seveda 

na to vprašanje ni tako enostavno odgovoriti, zato v nadaljevanju predstavljam celotno 

sliko, ki nam bo pomagala do pravih odgovorov. 

Koraki pri uvajanju in izvajanju sistematično načrtovanih dejavnosti socialnega in 

emocionalnega učenja  

Čeprav ni samo ene prave poti, so različni strokovnjaki po evalvacijah identificirali 

naslednje opisane korake, ki vključujejo: 

1. korak: ustanovitev delovne skupine za uvajanje in izvajanje sistematično 

načrtovanih dejavnosti socialnega in emocionalnega učenja. Skupino naj 

sestavljajo kompetentni strokovnjaki, kot so npr. svetovalni delavci, ravnatelji, 

psihologi, socialni delavci, starši, strokovnjaki iz lokalne skupnosti, oddelkov za 

izobraževanje ... Delovna skupina ima pomembno vlogo pri odločanju v vsaki fazi 

uvajanja in izvajanja programa. 

2. korak: spremljanje potreb in ugotovitev ter usklajevanje z že doseženimi uspehi 

socialnega in emocionalnega učenja v vrtcu/šoli. 

Pregledati je treba ves dosedanji izvedbeni kurikulum ustanove, da lahko 

poiščemo, kje vse se pojavljajo ključni elementi socialnega in emocionalnega 

učenja. V pomoč so nam lahko vprašanja, kot so npr.: kako v obstoječem kurikulu 

razvijamo vseh pet komponent otrokove socialne in emocionalne kompetence; na 

katerem področju preventive največ delujemo in kako se kažejo morebitne vrzeli; 

ali dovolj opremimo otroke, da so sposobni pridobljena znanja uporabiti tudi 

zunaj ustanove; kako v praksi spodbujamo varno in pozitivno klimo v oddelkih, 
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dobre medsebojne odnose; kako integriramo socialni in emocionalni razvoj otroka 

in druga znanja; kako vključujemo starše in lokalno skupnost; kako evalviramo 

dosežke. 

Po zbranih odgovorih začnimo raziskovati, kaj vse bi lahko bolj sistematično 

načrtovali in kaj bomo pridobili z uvajanjem novega programa. V tujini je 

uvajanje in izvajanje takšnih programov utečeno in zato tudi bolj povezano z 

lokalnimi oblastmi, šolskimi odbori, zaposlitvami strokovnjakov in še bi lahko 

naštevali. Prav zato, ker imajo v Sloveniji javni vrtci tudi specifični način 

financiranja, lahko na tem mestu razmišljamo samo o možnostih, ki so nam dane 

in seveda omejene. Torej nam ostane samo to, da znotraj svojih kolegov poiščemo 

strokovnjake na predšolskem področju, ki bi znali po tujih modelih izbrati ali pa 

na novo sestaviti ustrezen program. Po pogovorih s strokovnjaki iz združenja 

CASEL bi bila ena od možnosti implementacije programa za spodbujanje 

socialnega in emocionalnega učenja v Sloveniji prek Lions cluba, ki naj bi 

podpiral širitev in uvajanje programa Lions Quest v vzgojno-izobraževalne 

ustanove. Na spletnih straneh Lions clubov ni podatka, da bi bil v Sloveniji kdaj 

izveden katerikoli program Lions Quest. V Sloveniji je po znanih podatkih 

potekal projekt z naslovom Skupen boj proti zasvojenosti, kjer je za predšolsko 

populacijo nastalo gradivo Da sije sonce (Kašnik Janet idr., 2009). 

»Glavno vodilo vseh, ki so sodelovali v projektu, je bilo opozoriti na pomen 

zgodnjega otroštva ter na vlogo institucionalne vzgoje pri zagotavljanju vzgojno-

izobraževalnih ciljev, ki se prilagajajo individualnim potrebam, usmerjenim na 

otroka in družino. V predšolskem obdobju ima otrok mnogo možnosti in 

priložnosti za razvoj socialnih in čustvenih spretnosti, povezanih z učenjem. V 

gradivu najdemo didaktične igre, ki so razdeljene v različne sklope: igre za 

razvijanje in krepitev identitete, igre za spoznavanje svojih čustev in čustev 

drugih ter igre za krepitev medsebojnih odnosov« (prav tam, str. 4). 

3. korak: izbira dejavnosti ali programa  

Dejavnost ali program naj bo izbran v skladu z ugotovljenimi potrebami 

vrtca/šole, saj samo tako lahko zagotovimo celovito integracijo vsebin socialnega 

in emocionalnega učenja. Samo tako program s svojimi vsebinami ne bo »dodatni 



73 

 

projekt«, temveč se bo integriral v način življenja v določeni ustanovi. Odbor naj 

sestavi listo dejavnosti/programov, ki se jim zdijo ustrezni, končno izbiro pa 

naredijo izvajalci sami.  

4. korak: načrtovanje uvajalnega leta 

Pri uvajanju preventivnih programov bodimo skromni in zadovoljni z majhnimi 

uspehi. Izbrani program lahko najprej izvajamo kot pilotski program v enem ali 

več oddelkih. 

5. korak: evalvacija pilotskega izvajanja programa, načrtovanje širitve programa na 

druge oddelke, dosežki na profesionalnem področju 

Strokovni suport strokovnim delavcem je vedno zelo pomemben. Vsi smo 

zadovoljnejši, kadar vidimo uspehe, napredke tako pri svojem učenju kot tudi pri 

otrocih. Ob učenju novih vsebin tudi sami razvijamo svoje socialne in 

emocionalne kompetence.  

6. korak: spremljanje uvajalnega procesa in evalvacija vplivov, ki so posledica 

izvajanja programa 

Pri uvajanju kakršnegakoli programa je za uspeh vedno potrebno natančno 

spremljanje uvajanja programa in spremljanje vplivov, ki jih prinaša izvajanje 

načrtovanih aktivnosti. To v praksi pomeni, da se morata skupina izvajalcev in 

odbor pogosto srečevati in natančno spremljati napredke in vplive izvedenih 

aktivnosti. Seveda moramo vedeti, da pri opisanih programih, kot so npr. 

Incredible Years, PATHS in drugi, že v osnovnem paketu obstaja poleg programa 

tudi metodološka (evalvacijska) podpora spremljave, ki pokaže učinke in vplive 

izvajanja programa.  

Pogoste prepreke pri uvajanju in izvajanju programa 

Tako kot je pomembno, da vemo, kako učinkovito uvajati in izvajati program za 

spodbujanje socialnega in emocionalnega učenja v vrtec, je treba vedeti, kaj gre lahko pri 

tem tudi narobe. CASEL je za pojasnitev različnih težav osnoval skupino strokovnjakov, 

ki je na različnih šolah in v vrtcih raziskovala, s katerimi rizičnimi dejavniki in problemi 

so se izvajalci programa ukvarjali. Ugotovili so naslednje: 

– Program ni bil dobro integriran v izvedbeni kurikulum in ni podpiral vizije 

ustanove. 
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– Program ni podpiral vsebin, ki so jih izvajalci v rednem programu izvajali. 

– Učitelji/vzgojitelji so bili preveč obremenjeni in izčrpani. 

 

4.3. Pregled nekaterih evalvacij in programov za spodbujanje socialnega in 

emocionalnega učenja 

Vsi si želimo, da bi bili otroci izobraženi, skrbni, ljubeči, odgovorni in zdravi. Mladi 

ljudje, ki uspejo v akademski izobrazbi in v osebnem življenju, so socialno in 

emocionalno kompetentni. So zelo samozavestni, pozitivno naravnani do sebe in do 

drugih. Poznajo svoja močna področja in optimistično zrejo v prihodnost. Lahko 

obvladujejo svoja čustva. Sposobni so si zadati realni cilj in ga doseči. So tudi učinkoviti 

in odgovorni pri reševanju problemov in spoštujejo različnosti v družbi (CASEL, 2003). 

Mnogi, ki so spoznali, da so razvite socialno-emocionalne kompetence potrebne za 

uspešno in zadovoljno življenje, so začeli uvajati v šole in vrtce programe socialnega in 

emocionalnega učenja. Bili so presenečeni, kako se učenje veščin in spretnosti da brez 

težav vplesti v obstoječ izvedbeni kurikulum. V ustanovah se sami lahko odločajo, katere 

teme in aktivnosti bodo poudarili. Izbira je široka, npr. od preprečevanja nasilja, drog, 

promocije zdravja do spodbujanja varnega, kreativnega učnega okolja. 

Pokazalo se je, da uvedeni programi socialnega in emocionalnega učenja niso prinesli 

učinka le na tem področju, temveč so pozitivno vplivali tudi na vse druge izvedbene 

programe (Wilson et al., 2001; v CASEL, 2003). Tako so nekatere šole v Ameriki postale 

uspešnejše tako na akademskem nivoju kot tudi na nivoju socialne in emocionalne klime. 

O tem pričajo številne raziskave, ki jih navaja združenje CASEL, npr. Turning Points: 

Preparing American Youth for the 21st Century (Carnegie Council on Adolescent 

Development Task Force on the Educationcof Young Adolescents, 1989), Code Blue: 

Uniting for Healthier Youth (The national Commission on the Role of the School and the 

Community in Improving Adolescent Health, 1989) in Every Child Learning: Safe and 

Suportive Schools (Learning First Alliance, 2001). Vsem omenjenim raziskavam je 

skupno, da je učenje omogočeno šele takrat, ko so zadovoljene 

otrokove/učenčeve/dijakove socialne, emocionalne in fizične potrebe (CASEL, 2003). 

Wang (1997, prav tam) je s sodelavci v svoji raziskavi dokazal, da sta med 30 različnimi 

kategorijami vplivanja na učenje prav socialna in emocionalna variabla pokazali zelo 
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močan vpliv na akademsko uspešnost. Za študente, ki so bili vključeni v prosocialne 

aktivnosti, se je pokazalo, da imajo razvitih več veščin in spretnosti za doseganje uspeha, 

bolj so povezani s šolo in kažejo manj težav pri vedenju. Tako rezultate različnih 

raziskav, ki so dostopne prek združenja CASEL, lahko shematično prikažemo in 

pojasnimo vplive ter povezave programov za socialno in emocionalno učenje z dveh 

karakteristik, ki sta povezani in direktno ali indirektno vodita do boljših šolskih uspehov 

oziroma uspehov v življenju. Na podlagi ugotovitev lahko zaključimo, da ustvarjalno in 

varno učno okolje ter aktivnosti, ki spodbujajo socialne in emocionalne kompetence, 

prispevajo k boljši povezanosti s šolo in k manj rizičnim vedenjem ter k boljšim 

akademskim uspehom oz. življenjskim uspehom.  

 

 
Slika 4: Shematski prikaz vplivanja načrtovanih programov za socialno in emocionalno 

učenje (prirejeno po CASEL, 2003, str. 7) 

 

Predstavljene raziskave specifično ne obravnavajo vplivov uvajanja programov za 

emocionalno in socialno učenje samo v vrtcih, ampak je predšolska populacija otrok 

zajeta v skupne analize raziskav. Ker pa je tema moje naloge usmerjena v predšolsko 

dobo, bom v nadaljevanju predstavila nekatere znane programe za socialno in 

Ustvarjalno učno okolje: 

– varnost 

– skrb zase in za drugega 

– soodločanje 

Izvajanje aktivnosti  za spodbujanje 
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– samozavedanje 

– socialno zavedanje 
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emocionalno učenje predšolskih otrok, ki jih izvajajo v tujini, in nekatere evalvacije, ki so 

nastale ob izvajanju in raziskovanju teh programov. 

 

Program Srečanje v krogu (org. Circle Time) 

Že v preteklosti so ljudje radi sedeli v krogu in se pogovarjali. Krožna formacija srečanja 

ni samo praktična, ampak tudi simbolična. Sklenjen krog pomeni celoto, povezanost, 

skupnost, inkluzijo, kjer se pogovarjamo, dogovarjamo, načrtujemo, kjer je vsak član 

pomemben. Krog simbolizira enakopravnost, kjer ima vsak enako pravico (ne)sodelovati. 

Praktičnost krožne formacije je v tem, da nihče nikogar ne gleda v hrbet, opazujemo 

lahko neverbalno komunikacijo, med govornikom in poslušalcem pa ni nobene ovire. 

Tudi pozornost je zato večja, saj ni možnosti klepetanja v manjših, za hrbtom skritih 

skupinicah. 

V vrtcih z otroki zelo radi sedimo v krogu in se pogovarjamo. To je čas, kjer vsak otrok 

in odrasel lahko pove, kako se počuti, kaj bi se rad igral, zapoje pesem itd. V slovenskih 

vrtcih se ponavadi otroci in vzgojitelji zbirajo v tako imenovanem jutranjem krogu, 

včasih pa sedejo k pogovoru oz. evalvaciji dneva tudi pred kosilom. Dejavnosti, ki jih 

izvajajo v času jutranjega/opoldanskega kroga, vzgojitelji načrtujejo zelo različno. V 

Sloveniji še ni znana nobena študija, ki bi nam lahko pokazala podrobnejšo vsebino teh 

skupnih srečanj ter posledično kakršnekoli učinke na razvijanje socialnega in 

emocionalnega učenja pri predšolskih otrocih s pomočjo takšne oblike dela. To je možno 

zaslediti v tujini; ena najbolj znanih strokovnjakov na tem področju je zagotovo Jenny 

Mosley, ki že več kot 25 let po Evropi razvija svoj model Quality Circle Time (QCT). 

QCT je sodoben in kreativen pristop, ki podpira vzgojitelje in učitelje pri vodenju 

številnih dejavnosti s področja učenja socialnih veščin in spretnosti ter s področja 

ustvarjanja prijetne klime in medsebojnih odnosov v skupini otrok. Srečanja odraslih in 

otrok v krogu navadno potekajo enkrat tedensko ob dogovorjenem času in trajajo 

približno pol ure. Ob pregledovanju literature sem zasledila, da so dejavnosti srečanj 

QCT na videz podobne dejavnostim v slovenskih vrtcih pri jutranjih srečanjih, vendar so 

teme bolj sistematično načrtovane in usmerjene skozi celo šolsko leto. V slovenskih 

vrtcih lahko samo po svojih izkušnjah, torej zelo subjektivno, primerjam dejavnosti, ki 

potekajo v času jutranjega kroga. Navadno se po formaciji kroga izvaja kakšna igra kot 
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pozdrav (npr. potovanje pozdrava v krogu s stiskom roke), zapoje pesmica, zapleše 

kakšna rajalna igra, nato pa steče pogovor o dejavnostih (temi), ki bodo potekale ta dan. 

Otroci so navadno soudeleženi pri načrtovanju dejavnosti ter pri odločanju, kje in kaj (s 

kom) se bodo igrali v kotičkih. Vsaka vzgojiteljica se lahko sama odloči, ali bo jutranji 

krog oz. opoldanski krog sploh izvajala in prej že načrtovala v pripravah ali pa ga bo 

izvedla zgolj kot neko rutinsko dejavnost. 

Margaret Collins (2007) predlaga strukturo načrtovanega srečanja, ki obsega:  

– Pozdrav, kjer izberemo igre za pozdrav vsakega otroka. 

– Predstavitev teme, o kateri se bodo pogovarjali. Predstavi jo vzgojitelj, hkrati pa 

pove pomembne dogodke, npr. kdo praznuje, komu je kaj uspelo itd. 

– Otroci na spodbudo vzgojitelja povedo, kar želijo, prispevajo ideje. Da si ne 

segajo v besedo, lahko uporabijo podajanje nekega predmeta, tako da govori samo 

tisti, ki drži predmet (npr. klepetavi kamen). 

– Izvedba glavne aktivnosti. Teme, ki jih avtorica Collinsova ponuja, so vezane na 

otrokovo okolje, ki ga pozna, npr. prijatelji, kako rastemo, ostanimo zdravi, igre 

za spodbujanje pozitivne samopodobe itd. 

– Srečanje se zaključi s pesmijo, plesom ali katero drugo zabavno dejavnostjo. 

Collinsova poudarja, da morajo biti srečanja vedno živahna in aktivna, saj otroci tako raje 

sodelujejo. V tuji literaturi zasledimo še več avtorjev, ki se ukvarjajo z raziskovanjem ali 

izvajanjem srečanj v krogu (orig. Circle Time). Sue Roffey (2006) pravi, da so 

strukturirana srečanja v krogu čas za skupinsko interakcijo, ki omogoča otrokom, da se 

kreativno izrazijo, reflektirajo svoje misli, se pogovarjajo o njim pomembnih stvareh, se 

učijo razumevanja sebe in drugih ter pridobljena spoznanja počasi prenašajo v praktične 

izkušnje. Za njo čas v krogu ni samo orodje za učenje pozitivnejšega vedenja, čeprav so 

pozitivne spremembe na vedenju zelo verjetne kot posledica preživetega časa v skupini in 

seveda boljših medsebojnih odnosov. Moč srečanja v krogu oziroma dela v takšni obliki 

Roffey (2006) vidi kot možnost, da lahko otroci raziskujejo svoja čustva, ne da bi bili 

obremenjeni z akademskim učenjem. Takrat lahko otroci v zavetju varnega čustvenega 

prostora povedo, kdo so, kaj čutijo in raziskujejo možnosti sodelovalnega učenja. 

Avtorica Roffey (2006) je tudi prepričana, da mora vsak praktik poiskati svoj stil vodenja 

srečanja v krogu, saj prek svoje ustvarjalnosti in svežega pristopa lahko prispeva k 
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uresničitvi ciljev socialno-emocionalnega učenja bolj kot kakršnakoli še tako izvirna 

knjiga idej.  

Pri skupinskih srečanjih ali srečanjih v krogu zasledimo načela, ki so osnova za izvajanje 

srečanj. Izbrala sem tista, ki bi jih lahko primerjali tudi s kurikularnimi načeli (Roffey, 

2006, str. 4–6): 

– Načelo demokratičnosti; vsak ima enako pravico sodelovati v skupini in 

prispevati svoj del. Nihče ne more dominirati nad drugim. 

– Načelo spoštovanja; spoštuje se vsakega posameznika in njegov prispevek. V 

krogu se pogovarja o problemu in ne o ljudeh. Vsak, ki bo doživel spoštovanje s 

strani drugih, bo vedel, kaj to pomeni, in bo lahko tudi sam izkazal spoštovanje do 

drugih. 

– Načelo empatije; aktivnosti so ciljno usmerjene v spoznavanje različnosti med 

otroki. 

– Načelo skupnosti; vsak posameznik je soodgovoren za svoje počutje v skupini in s 

svojo kreativnostjo vpliva tudi na dobro počutje vrstnikov v skupini. Zato se v 

času srečanj igra veliko kooperativnih namesto tekmovalnih iger. 

– Načelo inkluzije; vsak otrok je dobrodošel v skupini. 

– Načelo izbire in varnosti; vsak se sam odloča, ali in kdaj bo sodeloval v 

aktivnostih skupinskega kroga. 

– Načelo refleksije; dejavnosti so načrtovane tako, da spodbujajo udeležence 

srečanja k refleksijam. Vsak otrok lahko s svojega vidika pove, kaj je zanj npr. 

prijazno, prav ... 

– Načelo ustvarjalnosti; dejavnosti so načrtovane tako, da lahko otrok rešuje 

problem na kreativen način. 

Načelo, ki ga sicer v naših kurikulih ne srečamo pod tem naslovom, je načelo zabavati se 

oz. uživati v dejavnostih, ki poudarja, naj se vsak udeleženec počuti prijetno v socialno in 

čustveno varnem prostoru skupine. S tem se krepi pripadnost skupini, ki ji udeleženec 

pripada. Otroci so po navadi visoko motivirani s participiranjem svojih idej, ker se v času 

srečanja zelo zabavajo. Teme pogovorov skupinskih srečanj je treba načrtovati skupaj z 

udeleženci, sicer utegnejo postati preveč didaktično usmerjeni in na dolgi rok ne morejo 

biti učinkoviti. 
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Načela, ki smo jih spoznali, so osnova za tri temeljna pravila, ki veljajo v času srečanj v 

krogu: 

1. Vsak udeleženec govori takrat, ko je na vrsti, in posluša druge, kadar govorijo. 

2. Vsak udeleženec pove le tisto, kar želi. Vso pravico ima, da ne želi povedati 

ničesar in samo posluša. 

3. V skupini ne smemo nikogar prizadeti, zasmehovati ali zafrkavati. Uporabljamo 

pozitivne spodbude. 

Poglejmo si nekaj raziskanih vplivov izvajanja srečanj v krogu na šolah, ki so jih različni 

strokovnjaki (Roffey, 2006) raziskovali: 

– Spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov med učenci in učitelji ter med 

vrstniki. 

– Učinkoviti pristopi pri zmanjševanju nasilnega vedenja med učenci. 

– Razvijanje prosocialnega vedenja. 

– Razvijanje demokratičnega dialoga in aktivnega državljanstva. 

– Spoštovanje vrednot in človekovih pravic. 

– Zmanjšanje predsodkov in sprejemanje različnosti. 

– Socialna inkluzija. 

Program spodbujanja alternativnih miselnih strategij PATHS (org. Promoting 

Alternative Thinking Strategies) 

PATHS program je eden redkih programov za spodbujanje socialnega in emocionalnega 

učenja ter kompetenc, ki je vsebinsko prilagojen tudi predšolskemu otroku. Osnovala in 

razvijala sta ga dr. Carol A. Kusché in dr. Mark T. Greenberg. Gre za univerzalen 

program, ki ga vrtci lahko vključujejo in izvajajo znotraj izvedbenega kurikula. Osnovno 

načelo programa poudarja, da je otrokova prilagojenost na socialno okolje odvisna od 

stopnje njegovih razvojnih sposobnosti in od socialnega konteksta, v katerem otrok živi 

(Bronfenbrenner in Crouter, 1983, Cicchetti in Toth, 1997, v Domitrovich et al., 2007). 

Program spodbuja učenje socialnih in emocionalnih kompetenc prek izkušenjskih 

aktivnosti in situacij, kjer otrok naučene spretnosti lahko učinkovito uporabi. Otroci 

spoznavajo svet čustev tudi s pomočjo didaktičnih materialov, ki jih program vsebuje.  
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Slika 5:  Didaktični in izobraževalni material za izvajanje programa PATHS  

(vir: http://www.channing-bete.com) 

Raziskava (Domitrovich, et al., 2007), ki je potekala v dveh Head Start programih v 

Pensilvaniji,  je po treh letih izvajanja in spremljanja programa PATHS pokazala, da so 

otroci v eksperimentalnih skupinah bolj napredovali na področju socialnih in 

emocionalnih kompetenc kot otroci v kontrolnih skupinah. O tem so poročali starši in 

vzgojitelji. Najmanj pa je PATHS vplival na razvoj otrokovih spretnosti za reševanje 

problemov v socialnih situacijah. Na tem področju je najbolj razširjen in evalviran 

program I Can Problem Solve Intervention (Shure in Spivak, 1982; v Domitrovich, et al., 

2007), ki v poročilu raziskave potrjuje, da z izvajanjem aktivnosti za učinkovito reševanje 

problemov otroci te veščine zelo hitro osvojijo. Shure in Spivak (1982; prav tam) 

priporočata časovno vsaj 8 tednov po 20 minut dnevno posvetiti izvajanju aktivnosti s 

področja reševanja problemov in konfliktov. Razlog, zakaj PATHS program ni vplival na 

razvoj otrokovih spretnosti za reševanje problemov, je zagotovo v tem, ker je PATHS po 

vsebinski plati naravnan bolj na prepoznavanje svojih in drugih čustev, na izražanje 

čustev, torej razvoju emocionalnih kompetenc, področju reševanja problemov oz. 

konfliktov pa sta namenjeni samo dve poglavji. 

Program Second Step Preschool/Kindergarten 

Second Step je preventivni program za preprečevanje nasilja, ki je vsebinsko prilagojen 

različnim starostim otrok. Osnovan je na teoriji socialnega učenja in nadgrajen še z 

elementi drugih konceptov. Poudarek tega programa je na učenju empatije, obvladovanju 

impulzivnega vedenja, reševanju konfliktov in problemov, obvladovanju jeze prek 

različnih tehnik in na opolnomočenju otroka. Cilj programa je zmanjševanje oz. 
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preprečevanje impulzivnega in rizičnega vedenja ter ojačitev otrokovih socialnih in 

emocionalnih kompetenc in preostalih zaščitnih dejavnikov. 

V Second Step kurikulumu za predšolske otroke je za celo šolsko leto načrtovanih 23 

vsebin, ki jih dodatno usposobljeni vzgojitelji izvajajo 20–45 minut na dan. Vsebine se 

smiselno dopolnjujejo in si sledijo tako, da jih otrok lahko razume. Program predvideva 

tudi module za starše, kjer prek videoposnetkov spremljajo aktivnosti za spodbujanje 

prosocialnega vedenja in jih tako lahko prenašajo tudi v domače situacije. Moduli so 

staršem lahko v veliko pomoč, saj pridobijo potrebne veščine za obvladovanje konfliktov, 

reševanje problemov v družini itd. 

Obstaja evalvacija programa Second Step za predšolsko populacijo. Fery je s sodelavci 

(2000, v Denham in Burton, 2003) prek intervjujev ugotovil, da so predšolski otroci po 

končanem programu vidno napredovali v pogovoru o socialnih veščinah. Intervjuval je 

pred začetkom izvajanja programa in po izvedenem programu. 

 

 

 

Slika 6: Didaktični in izobraževalni material za izvajanje programa Second Step 

Preschool (vir: http://www.cfchildren.org) 

Program Incredible Years 

Zadnjih 20 let je Carolyn Webster - Stratton s sodelavci z oddelka klinike za starše na 

washingtonski univerzi razvijala in evalvirala programe za spodbujanje socialnih 

kompetenc in zmanjševanje vedenjskih težav. Izhodišča za izvajanje programov so v 

Bandurovi tehniki modeliranja in teoriji samoučinkovitosti (1977). Programi so 
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namenjeni družinam z otroki s težavami v socialni integraciji in vzgojiteljem, ki imajo 

takšne otroke vključene v oddelke. Ena glavnih hipotez tega programa je, da morajo v 

procesu socializacije spreminjati in prilagajati svoje vedenje vsi udeleženci. Če se starši 

in vzgojitelji naučijo obvladovati otrokovo neprimerno vedenje ter modelirati primerne 

pristope k reševanju problemov, se bo otrok imel možnost učiti teh pristopov in razvijati 

socialne kompetence v šoli in doma. 

 

 

 

 

Slika 7: Didaktični in izobraževalni material za izvajanje programa Dina Dinosaur  

(vir: http://www.incredibleyears.com) 

Rezultati evalvacij so pokazali pozitivne učinke izvedenih programov v primerjavi s 

kontrolnimi skupinami. Starši, ki so sodelovali v programu, so pokazali učinkovitejše 

pristope pri reševanju problemov, manj so kritizirali vedenje svojih otrok in jih manj 

negativno disciplinirali. Komunikacija v družini se je izboljšala, prav tako pa sta se 

utrdila povezanost in zaupanje med starši in vzgojitelji. Otroci, ki so sodelovali v 

programu, so pokazali več ustvarjalnosti pri reševanju problemov in bili bolj povezani z 

vrstniki. Zmanjšalo se je število agresivnih izpadov v skupini in povečalo zaupanje med 

otroki in vzgojitelji. Tudi vzgojitelji so zaznali velik napredek na področju socialnega in 

emocionalnega učenja v oddelkih, ki so jih vodili. Med bivanjem v vrtcu so se manj 

posluževali discipliniranja, saj so vnašali več dejavnosti za spodbujanje socialnega in 

emocionalnega učenja. Prav tako kot starši so tudi vzgojitelji kot prednost navedli boljšo 

povezanost in sodelovanje s starši. 
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(Denham in Burton, 2003, Webster - Stratton, pridobljeno s spleta dne 16. 3. 2011, 

http://www.incredibleyears.com/) 

Program Project Achieve Stop and Think Social Skills Program 

Program Project Achieve, katerega utemeljitelj je dr. Howard Knoff, je inovativen 

program za vrtce in šole, ki v procesu vzgoje in izobraževanja poudarja uspehe na 

akademskem področju ter spodbuja socialno in emocionalno učenje. V triletnem obdobju 

gre šola skozi različne korake uvajanja in izvajanja programa: najprej se raziščejo potrebe 

šole, napiše načrt izboljšav, nato pa se program integrira tako, da ima vrtec/šola kar 

največ možnosti za uspešno izvajanje dejavnosti iz programa. Primarni cilji programa 

Project Achieve poudarjajo, naj vrtec/šola razvija, implementira in ohranja učinkovite 

vzgojno-učne metode in hkrati razvija metode za spodbujanje socialnega in 

emocionalnega učenja. Med naštetimi cilji lahko zasledimo učinkovito sodelovanje med 

starši in vzgojitelji. Program predvideva tudi izobraževanje za vzgojitelje/učitelje, kjer 

pridobijo znanja za učinkovito vodenje oddelkov in znanja o različnih pristopih k 

vedenjskim težavam. Otroci, ki so vključeni v program, v nizu različnih dejavnosti 

razvijajo svoje socialne in emocionalne kompetence (pridobljeno s svetovnega spleta 13. 

3. 2011 http://www.projectachieve.info). Eden najbolj znanih pristopov za reševanje 

problemov, ki so jih razvili v programu, je pristop Ustavi se in premisli (org. Stop and 

Think ), ki ima izhodišče v kognitivno-vedenjskem terapevtskem programu. Kognitivno-

vedenjski terapevtski program je v teh letih doživel veliko modifikacij in priredb s strani 

mnogih avtorjev. Počasi je iz strogo terapevtskega programa za kontrolo 

nediscipliniranega vedenja prešel v tehnike reševanja različnih problemov in konfliktov 

oz. v programe socialnega učenja. Gre predvsem za to, da se otroci naučijo ustaviti in 

razmisliti, preden reagirajo. To lahko navežemo na trditve Virginie Douglas (1972, v: 

Kiphard, 1997), ki pravi, da se med zaznanim dražljajem in motorično reakcijo vrine 

odmor za premišljevanje. To pri impulzivnih otrocih povzroči začasno nepremičnost. Ko 

se otroci ustavijo, naj se učijo vidno zaznati nov položaj. 

Glavna strategija tehnike je še vedno »naslonjena« ob vedenjsko-kognitivni model: 

– pristop reševanja problemov 

– samoinstrukcijski trening 

– možnosti izbire vedenj 

http://www.incredibleyears.com/
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– modeliranje 

– učinkovita edukacija 

  

 

Slika 8: Didaktični in izobraževalni material za izvajanje programa Stop and Think Social 

Skills Program (vir: http://www.projectachieve.info) 

 
Primeri vsebin iz različnih programov za spodbujanje socialnega in emocionalnega učenja 
Program 

Social Emocial 

Intervention for At-Risk 4-

Years Old 

Program 

PATHS Preschool 

Program  

Second Step Preschool 

Program 

The Incredible Years 

Vsebina programa Vsebina programa Vsebina programa Vsebina programa 

Kako se počutijo ljudje, 
kadar so: 

–veseli 

–žalostni 

–jezni 

Uvod 

– Moja čustva 
– Vsi imamo čustva 

Trening empatije 

– spoznavanje svojih 
čustev in čustev drugih 

– čustva se razlikujejo 

– čustva se spreminjajo 
– odzivanje na 

doživljanje čustev 

– čustva so v nas 

Trening empatije 

Detektivski klobuk za 
prepoznavanje čustev 

 

 

Prepoznavanje in 

poimenovanje čustvenih 

izrazov 

Samokontrola in osnovna 

čustva 

– Srečna želva Twiggle 

– Čustva so v nas 

 

Upravljanje čustev 

– močna čustva 

– Ali sem jezen? 

Alternativne rešitve 

Wally, Molly in njuni prijatelji 

prosijo otroke za pomoč pri 
reševanju problemov 

– Wallyja izzivajo 

– Igra Detektivski 
klobuk 

– Felicity je nekaj 

vzela in skrila 
– Kaj naredimo, 

kadar naše rešitve 

niso učinkovite? 
– Molly pravi: »To 

ni pošteno!« Ali je 

pošteno ali ne? 

Rišemo vesele (žalostne, 

jezne ...) obraze 

Kompleksna čustva Reševanje problemov 

– premislimo, kaj se 

dogaja 
– identificirajmo 

problem in cilj 

– predlagajmo možne 
rešitve 

– evalvirajmo rešitve 

– izberemo primerno 
rešitev in jo izvedemo 
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– evalvirajmo posledice 

odločitve 

Slikanje čustev Kdaj se počutim prijetno in 

kdaj neprijetno? 

Soočanje z izgubo 
 

 

Pogovori ob slikah 

čustvenih dogodkov 

Osnovna znanja za reševanje 

problemov 

–Prijateljstvo 

– Odločanje 

– Reševanje problemov 

– Reševanje problemov v 

skupini 

Primerne poti, kako se 

vključevati v pogovore 

Koraki za reševanje 

problemov 
Kaj je moj problem? 

Kako vem, da imam problem? 

Rešitve iz nevihte idej 
Kaj so posledice teh rešitev? 

Katera rešitev/odločitev je 

najboljša? 
Kako pa jaz rešujem 

probleme? 

Vzroki in posledice Koraki za reševanje 

problemov 

–Kaj je problem? 

–Kakšne možnosti imam? 

–Naredi tako, kot si se 

odločil 

Igramo se, delimo igrače, skupaj 

odločamo 

 

Simon pravi … 

Izdelava čustvenih mask 
Kako se počuti človek na 

sliki? 

Razvrščanje čustev, 
nasprotna čustva 

Uganjevanje čustev po 

slikah 
Neverbalna govorica čustev 

Zvoki čustev 

Takole se počutim … 
Izražanje čustev pred 

ogledalom 

Slikanje s prsti na temo 
čustev 

Osamljena zvezda 

Kako se oglaša tema? 
Uboge žalostne oči 

Počutim se razočaranega 

 Koraki za reševanje problemov 

– Kako se počutim? 
– Kaj je problem? 

– Kaj lahko naredim? 

 

Tabela 2: Nekatere vsebine iz programov za spodbujanje socialnega in emocionalnega učenja 
(prirejeno po: Denham in Burton, 2003 str. 117 in 149) 

 

5. Empirični del 

5.1. Opredelitev problema in cilji raziskave 

Raziskovalni problem magistrskega dela je ugotoviti, kako vzgojitelji predšolskih otrok 

ocenjujejo, vidijo in doživljajo vedenja otrok, ki zaradi svojih specifičnih socialnih in 

emocionalnih odzivov v skupini potrebujejo posebno pozornost in drugačna ravnanja kot 

preostali otroci. Delo se osredotoča na stališča vzgojiteljev o razlogih, ki vodijo v moteče 

vedenje in kako se nanj odzivajo. Magistrsko delo preučuje, kako vzgojiteljice 

predšolskih otrok doživljajo in ocenjujejo klimo v vrtcih, saj so od kakovosti medosebnih 

odnosov, od klime v oddelkih in v vrtcu med drugim odvisna prevladujoča temeljna 

prepričanja in vrednote, s katerimi člani določenega socialnega sistema osmislijo okolje 

in svoje ravnanje v tem okolju (Bečaj, 2001).  
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5.2. Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Postavila sem naslednja raziskovalna vprašanja: 

– Kako vzgojitelji predšolskih otrok doživljajo klimo in kvaliteto odnosov v 

predšolskih ustanovah, kjer delajo? 

– Katera moteča vedenja otrok se pojavljajo v vrtcu in kako pogosto se pojavljajo? 

– Katera vedenja vzgojitelji doživljajo kot bolj ali manj moteča in kako se nanje 

odzivajo? 

– Kakšna so stališča vzgojiteljev o razlogih, ki otroke vodijo v moteče vedenje?  

– Ali se vzgojitelji čutijo dovolj usposobljene za prepoznavanje in odzivanje na 

moteče oblike vedenja? 

HIPOTEZE 

Hipoteza 1: Zadovoljstvo pri delu, starost in leta delovne dobe vplivajo na oceno klime v 

ustanovi. 

Hipoteza 2: V večini vrtcev je klima sodelovalna in stremi k spodbujanju dobrih 

medsebojnih odnosov. 

Hipoteza 3: Najpogosteje se pri otrocih pojavljajo moteča vedenja, ki niso povezana s 

fizičnim nasiljem. 

Hipoteza 4: Vzgojitelje najbolj motijo eksternalizirana moteča vedenja. 

Hipoteza 5: Odzivi vzgojiteljev ob motečem vedenju ustrezajo vzpostavljanju pozitivnih 

odnosov in preprečevanju neprimernega vedenja.  

Hipoteza 6: Razlogov za moteče vedenje otrok vzgojitelji ne povezujejo s svojim delom,  

temveč jih pripisujejo vzgoji v družini. 

Hipoteza 7: Vzgojitelji se ne čutijo dovolj usposobljene za prepoznavanje in odzivanje na 

moteče oblike vedenja. 

5.3. Raziskovalna metodologija 

5.3.1. Vzorec oseb 

V raziskavo smo zajeli populacijo 200 vzgojiteljev predšolskih otrok v javnih vrtcih RS,  

ki imajo v skupine vključene otroke, stare od 3 do 6 let. Izbrani so bili naključnostno v 

enakem razmerju zaposlenih vzgojiteljev v samostojnih vrtcih in vrtcih ob šolah. Poslanih 

je bilo 210 vprašalnikov, vrnjenih je bilo 200 vprašalnikov, kar pomeni 95 % oz. prav 

toliko, kot smo jih prvotno v vzorec tudi načrtovali.  
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5.3.2. Merski instrumenti 

Pri oblikovanju vprašalnika smo se idejno naslonili na vprašalnik raziskave, ki je bila 

izvedena v sklopu ciljnega raziskovalnega projekta (2006–2008) z naslovom Problemi 

inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno deprivilegiranih 

učencev in dijakov (Kobolt, ur., 2010, str. 138). Instrument (Kobolt in sod., 2008), ki je v 

originalu namenjen osnovnošolskim strokovnim delavcem, smo priredili za potrebe svoje 

raziskave, vendar smo ohranili velik del postavk, obliko ter nekatera raziskovalna 

vprašanja in spremenljivke, saj bo v katerem drugem prispevku zanimivo primerjati 

rezultate obeh raziskav tudi med seboj.  

V preliminarni fazi smo preverili objektivnost, veljavnost in zanesljivost vprašalnika. 

Objektivnost smo zagotovili z enotnimi, natančnimi navodili in s štiristopenjsko oz. 

petstopenjsko ocenjevalno lestvico, ki omogoča neposredno razbiranje numerično 

izraženih stopenj odgovorov (ocen). Za mero zanesljivosti smo izračunali tudi 

Cronbachov koeficient alfa, ki je znašal 0,83 za vse spremenljivke v celotnem bloku 

vprašanj. Prav tako smo preverili zanesljivost posameznih vprašanj, ki so pomembna za 

nadaljnjo statistično obdelavo podatkov. S tem smo ugotovili, da je ocenjevalna lestvica 

ustrezno veljavna. 

Po izvedbi pilotske študije smo naredili manjše korekture pri posameznih odgovorih in 

jih malo razširili, a bistveno nismo posegli v vsebino vprašalnika. Pri tem smo se idejno 

naslonili na usmeritve iz naslednjih raziskav: 

– Strategije discipliniranja otrok na razredni stopnji osnovne šole (Remšak, 2004) 

– A study of children and young people who present challenging behaviour School of 

Education (Visser, 2003) 

– Teacher Attitudes Toward Children's Behaviour Problems in Nursery Classes in Greece 

(Papatheodorou, 1993) 

5.3.3. Postopek kvantitativne analize 

Podatke smo zbirali od septembra do decembra 2011. Računalniško smo jih obdelali s 

SPSS 17.0 statističnim programskim paketom na ravni deskriptivne in inferenčne 

statistike. Za mero zanesljivosti smo izračunali Cronbachov koeficient alfa, ki znaša 

0,920 za vse spremenljivke v celotnem bloku vprašanj, kar pomeni visoko notranjo 
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konsistentnost izbranih indikatorjev. Tako tudi pri dopolnjenem vprašalniku ugotavljamo, 

da je ocenjevalna lestvica ustrezno veljavna.  

6. Prikaz in interpretacija rezultatov 

 

Opis uresničenega vzorca glede na neodvisne variable  

 

1. SPOL 

V vzorcu prevladuje 97,5 % (195) vzgojiteljic predšolskih otrok, moških vzgojiteljev 

predšolskih otrok je le 2,5 % (5). Razporeditev po spolu je reprezentativna. Uporabljen 

izraz vzgojitelj, zapisan v moški spolni slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen za 

moške in ženske. 

 

2. STAROST ANKETIRANCEV 

 

 Frequency Percent 

Valid 20–30 let 35 17,5 

31–40 let 50 25,0 

41–50 let 53 26,5 

51 let in več 62 31,0 

Total 200 100,0 

 Tabela 3: Tabela starosti anketirancev 

 
 

 

Graf 1: Graf starosti anketirancev 

 

V raziskavi so sodelovali vzgojitelji predšolskih otrok vseh starosti. Največ je bilo 

vzgojiteljev, starih 51 in več, najmanj pa starih od 20 do 30 let.  
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3. DELOVNA DOBA NA PODROČJU ŠOLSTVA 

 

 Frequency Percent 

Valid 0–10 let 64 32,0 

11–20 let 32 16,0 

21–30 let 38 19,0 

nad 30 let 66 33,0 

Total 200 100,0 

Tabela 4: Delovna doba na področju šolstva 

 

Raziskava je pokazala, da ima 32 % vzgojiteljev predšolskih otrok do 10 let delovne 

dobe, odstotek več (33 %) pa nad 30 let delovne dobe. 68 % vzgojiteljev pa ima več kot 

10 let delovne dobe. Najmanjši delež je v območju od 11 do 20 let delovne dobe. 

 

4. ZADOVOLJSTVO PRI DELU 

 
Graf 2: Zadovoljstvo pri delu 

 

Na vprašanje o zadovoljstvu na delovnem mestu je 87 % vzgojiteljev odgovorilo, da so 

zadovoljni (4) oziroma zelo zadovoljni (5) na svojem delovnem mestu. Le 1,5 % 

vzgojiteljev je zelo nezadovoljnih (1), 0,5 % pa ni posebej zadovoljnih (2) pri svojem 

delu. 
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5. NAJVIŠJA PRIDOBLJENA STOPNJA IZOBRAZBE 

 

 Frequency Valid Percent 

Valid srednješolska 65 32,7 

višješolska 20 10,1 

visokošolska strokovna 
(VII/1) 

99 49,7 

visokošolska oz. 
univerzitetna (VII/2) 

14 7,0 

specializacija, magisterij, 
doktorat 

1 ,5 

Total 199 100,0 

Tabela 5: Najvišja pridobljena stopnja izobrazbe 

 

Ker je za zasedbo delovnega mesta po zakonodaji obvezna visokošolska strokovna 

izobrazba (VII/1), je bilo v skladu s tem pričakovati, da v vzorcu prevladujejo (49,7 %) 

vzgojitelji predšolskih otrok z visokošolsko strokovno izobrazbo. Sledijo jim vzgojitelji s 

srednješolsko izobrazbo v deležu 32,7 %, nato vzgojitelji z višješolsko izobrazbo (10,1 

%), delež 7,0 % pa skupno predstavljajo vzgojitelji, ki imajo visokošolsko oz. 

univerzitetno izobrazbo (VII/2), in vzgojitelji s specializacijo, magisterijem ali 

doktoratom (0,5 %). Rezultate zlahka povežemo s spremenljivko delovna doba, saj smo 

že ugotovili, da imamo največ vzgojiteljev z do 10 let delovne dobe in nad 30 let delovne 

dobe. Po stari zakonodaji so lahko opravljali poklic vzgojitelja vsi, ki so imeli opravljeno 

tedanjo srednjo vzgojiteljsko šolo. Po spremembi zakonodaje v zadnjih nekaj letih pa je 

zahtevana visokošolska strokovna izobrazba. 

 

6. PRIDOBLJEN NAZIV 

 

 Frequency Valid Percent 

Valid mentor 61 30,7 

svetovalec 88 44,2 

svetnik 1 0,5 

brez naziva 49 24,6 

Total 199 100,0 

Tabela 6: Pridobljen naziv 

Največ vzgojiteljev (44,2 %) je pridobilo naziv svetovalec, sledi mu naziv mentor (30,7 

%), brez naziva pa je 24,6 % vzgojiteljev. Najmanj je podeljenih nazivov svetnik (0,5 %). 
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7. PRIDOBLJENE KVALIFIKACIJE 

 

 Frequency Valid Percent 

Valid program za pridobitev 

pedagoško-andragoške 

izobrazbe 

8 4,0 

program za specialno-

pedagoško izpopolnjevanje 

4 2,0 

program za vzgojitelje in 

učitelje za delo z učenci s 

posebnimi potrebami 

4 2,0 

nimam nobene 

dokvalifikacije 

182 91,9 

Total 198 100,0 

Tabela 7: Pridobljene kvalifikacije 

 

Večina anketirancev (91,9 %) nima nobene dokvalifikacije, v skupno 8 % pa imajo 

vzgojitelji opravljene različne dokvalifikacije. 

 

8. TIP USTANOVE, V KATERI SO ANKETIRANCI ZAPOSLENI 

 

 Frequency Percent 

Valid samostojni vrtec 100 50,0 

vrtec ob šoli 100 50,0 

Total 200 100,0 

Tabela 8: Tip ustanove, v kateri so anketiranci zaposleni 

V vzorec je bilo zajetih 100 vzgojiteljev (50 %) iz samostojnih vrtcev in 100 vzgojiteljev 

(50 %) iz vrtcev ob/pri šoli. 

 

9. KRAJEVNI POLOŽAJ VRTCA 

 

 
Graf 3: Krajevni položaj vrtca 

 

Glede na to, da so anketiranci predstavniki samostojnih vrtcev in vrtcev ob šoli, je bil 

pričakovan tudi rezultat spremenljivke krajevni položaj vrtca. V velikih mestih namreč 
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najdemo bolj samostojne vrtce, medtem ko na vasi in v manjših oz. srednje velikih mestih 

najdemo bolj vrtce ob šolah. Tako sta po krajevnem položaju vrtca najbolj zastopana 

veliko mesto (38 %) in vas (37 %). 17 % anketirancev je zaposlenih v manjših mestnih 

vrtcih, 8 % anketirancev pa prihaja iz vrtcev, ki se nahajajo v srednje velikih mestih.  

 

Interpretacija rezultatov za posamezna vprašanja 

 

10. V kolikšni meri veljajo spodnje trditve za vaš vrtec? 

Možni odgovori: 1 – sploh ne velja; 2 – malo velja; 3 – delno velja; 4 – precej velja; 5 – 

popolnoma velja 

V vašem vrtcu … 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

so vsi otroci enako cenjeni 200 4,6150 ,60714 

se vsak otrok počuti sprejetega 200 4,6150 ,53686 

je odnos med osebjem in otroki spoštljiv 200 4,5750 ,55309 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev med seboj sodelujejo pri 

načrtovanju in evalvaciji pedagoškega in vzgojnega dela 
200 4,4850 ,72276 

osebje vrtca in starši med seboj sodelujejo 199 4,4623 ,64927 

vsakodnevne aktivnosti spodbujajo razumevanje drugačnosti 199 4,3769 ,66185 

osebje vrtca različnih profilov med seboj sodeluje 200 4,3400 ,71199 

je čutiti, da je prispevek vsakega posameznika spoštovan  200 4,2900 ,81807 

se osebje vrtca trudi odstraniti ovire pri učenju in socialni 

participaciji otrok 
200 4,2800 ,69572 

so strokovna znanja osebja vrtca kakovostna 200 4,2150 ,72899 

socialno-emocionalnemu učenju posvečamo dovolj pozornosti 200 4,1800 ,76847 

se strokovna znanja kolegov uporabljajo pri vzgoji in izobraževanju 

različnih in raznolikih otrok 
200 4,1550 ,73736 

so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti 200 4,0750 ,83839 

mnogo bolj sodelujemo, kot pa tekmujemo 200 4,0150 ,91045 

lahko izražate tudi pomisleke, dvome, se včasih ne strinjate in to 

poveste nadrejenim 
200 3,8750 ,95600 

Tabela 9: Opisna statistika za 10. vprašanje 

 

Iz zgornje tabele so razvidne povprečne vrednosti opazovanih spremenljivk, ki so bile 

ocenjene z Likertovo lestvico z ocenami od 1 (sploh ne velja) do 5 (popolnoma velja). 

Razberemo lahko, da imajo najvišje srednje vrednosti naslednje trditve: vsi otroci v vrtcu 

so enako cenjeni (4,61), vsak otrok se počuti sprejetega (4,61), odnos med osebjem in 

otroki je spoštljiv (4,57). Najnižje ocenjena trditev, a kljub temu je njena srednja vrednost 

nad oceno 3, je trditev, da lahko vzgojitelji na svojem delovnem mestu izražajo 
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pomisleke, dvome, se včasih ne strinjajo in to povedo nadrejenim (3,87). Zanesljivost 

tega dela vprašalnika je bila testirana s Cronbachovim koeficientom α, ki znaša 0,882, kar 

potrjuje zanesljivost.  

11. Kako pogosto ste v zadnjem času med otroki v vaši skupini opazili spodaj 

našteta vedenja: 

Možno odgovori: 1 – se sploh ni pojavilo; 2 – enkrat v tednu; 3 – do trikrat v tednu; 4 – 

vsakodnevno; 5 – večkrat dnevno 

 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

seganje v besedo, neumestno govorjenje, klepetanje 200 4,1000 ,77004 

odvračanje drugih od aktivnosti (»klovnovstvo«,  metanje igračk, 

vzbujanje pozornosti ipd.) 
200 3,2700 1,05005 

nezmožnost čakanja v/na vrsti/o 200 3,2000 1,17341 

kršenje skupinskih pravil 200 3,1100 1,11990 

sprehajanje ali tekanje po igralnici, zapuščanje igralnice 200 3,0000 1,17768 

nemirnost in zviranje 200 3,0000 1,21548 

nesamostojnost pri opravilih, kjer bi otrok že lahko bil bolj 

samostojen 
200 2,9850 1,12744 

fizično izzivanje vrstnikov (suvanje, ščipanje, grizenje ...) 200 2,9450 1,11273 

nezainteresiranost za sodelovanje v dejavnostih 200 2,7450 1,07038 

verbalno nasilje do vrstnikov (kričanje, izzivanje) 200 2,6950 1,27676 

ugovarjanje odraslim – vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, 

staršem idr.  
200 2,6500 1,26709 

eksplozivnost in nepredvidljivo vedenje 200 2,5550 1,27479 

negotovost v novih situacijah ali ob prehodih med dejavnostmi 200 2,2700 ,96006 

pogosti napadi trme in metanje po tleh 200 2,1850 1,24843 

umaknjenost vase 200 2,1750 1,11381 

uničevalnost (uničevanje igrač in izdelkov otrok) 200 1,8400 ,97939 

Tabela 10: Opisna statistika za 11. vprašanje 

Vzgojitelji v vrtcih se velikokrat srečujejo z vedenji, ki (z)motijo proces dela, saj mora 

vzgojitelj delo zato prekiniti in se odzvati na otrokovo vedenje. Anketiranci so ocenili, da 

se vsakodnevno ali večkrat dnevno srečujejo s seganjem v besedo, neumestnim 

govorjenjem in klepetanjem (4,10). Najmanjkrat pa se v predšolskih skupinah pojavlja 

uničevanje (igrač) izdelkov otrok (1,84). Najvišji standardni odklon je mogoče opaziti pri 

pogostih napadih trme in metanju po tleh, najmanjši pa pri seganju v besedo, 

neumestnem govorjenju in klepetanju. 
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12. Kako moteča so za vas osebno našteta vedenja otrok? Ocenite stopnjo 

motečnosti. 

Možni odgovori: 1 – ni moteče; 2 – malo moteče; 3 – moteče; 4 – dokaj moteče; 5 – zelo 

moteče 

 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

verbalno nasilje do vrstnikov (kričanje, izzivanje) 200 4,3350 ,87556 

fizično izzivanje vrstnikov (suvanje, ščipanje, grizenje ...) 200 4,3300 ,87460 

uničevalnost (uničevanje igrač in izdelkov otrok) 200 4,2850 ,89878 

eksplozivnost in nepredvidljivo vedenje 200 3,9500 ,99117 

odvračanje drugih od aktivnosti (»klovnovstvo«,  metanje igračk, 

vzbujanje pozornosti ipd.) 
200 3,8550 ,96885 

pogosti napadi trme in metanje po tleh 200 3,8150 1,04221 

kršenje skupinskih pravil 200 3,8150 ,87441 

sprehajanje ali tekanje po igralnici, zapuščanje igralnice 200 3,7400 ,97836 

ugovarjanje odraslim – vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, 

staršem idr.  
200 3,6600 ,98959 

seganje v besedo, neumestno govorjenje, klepetanje 200 3,6150 1,00590 

nemirnost in zviranje 200 3,5450 ,94999 

nezmožnost čakanja v/na vrsti/o 200 3,4350 1,01039 

nezainteresiranost za sodelovanje v dejavnostih 200 3,2700 1,05005 

nesamostojnost pri opravilih, kjer bi otrok že lahko bil bolj 

samostojen 
200 2,9650 1,11354 

umaknjenost vase 200 2,8800 1,17152 

negotovost v novih situacijah ali ob prehodih med dejavnostmi 200 2,6000 1,04184 

Tabela 11: Opisna statistika za 12. vprašanje 

Anketiranci so ocenili, kako moteča so zanje posamezna vedenja. Verbalno nasilje do 

vrstnikov (4,33), fizično izzivanje vrstnikov (4,33) in uničevalnost igrač (4,28) so 

vedenja, ki jih vzgojitelji ocenjujejo kot najbolj moteča. Nasprotno so kot najmanj 

moteča ocenili otrokovo nesamostojnost pri opravilih, kjer bi otrok lahko bil že bolj 

samostojen (2,96), umaknjenost vase (2,88) in negotovost v novih situacijah oz. ob 

prehodih med dejavnostmi (2,60). Najvišji standardni odklon se pojavlja pri umaknjenosti 

vase, najnižji pa pri fizičnem izzivanju vrstnikov. 
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13. V čem vi vidite razloge za moteče vedenje? 

Možni odgovori: 1 – nikoli/izjemoma; 2 – redko; 3 –  pogosto; 4 – zelo pogosto 

 

Mislim, da se otroci moteče vedejo, ker … 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

so od doma navajeni, da je vse po njihovem  199 3,5477 ,58299 

imajo izkušnjo, da s takim vedenjem dosežejo svoje cilje  200 3,4500 ,68546 

so nevzgojeni (starši jih ne usmerjajo, doma nimajo meja idr.) 200 3,2350 ,75006 

iščejo pretirano pozornost vrstnikov in/ali vzgojiteljev 200 3,2100 ,65425 

si niso pridobili delovnih navad, ker jim ni bilo treba 200 3,1400 ,74375 

se ne potrudijo dovolj za sodelovanje pri dejavnostih  198 2,7374 ,74841 

imajo težave na specifičnih področjih razvoja (gibanje, govor) 200 2,5850 ,65951 

se njihovi starši premalo povezujejo z vrtcem 200 2,5750 ,69772 

so tradicionalni pedagoški prijemi zanje neustrezni 199 2,5176 ,85188 

imajo težave z razumevanjem pri izvajanju dejavnosti (npr. ne 

razumejo navodil, imajo težave pri didaktičnih igrah ...) 
200 2,4850 ,70160 

imamo vzgojitelji premalo znanja za ravnanje z njimi  200 2,2350 ,73654 

niso dovolj vključeni v naše kulturno okolje  199 2,2261 ,67728 

so izrazito počasni in ne uspejo slediti v aktivnostih 200 2,1250 ,67204 

ne znamo pripraviti spodbudnega učnega okolja za njih 200 1,9350 ,67308 

se pedagoškim delavcem ne ljubi ukvarjati z njimi 200 1,5550 ,69237 

Tabela 12: Opisna statistika za 13. vprašanje 

 

Vzgojitelji razloge za otrokovo moteče vedenje najpogosteje vidijo v tem, da so otroci od 

doma navajeni, da je vse po njihovem (3,54), da z vedenjem dosegajo svoje cilje (3,45), 

so nevzgojeni s strani staršev (3,23). Tudi nadalje sledijo razlogi, ki jih vzgojitelji 

pripisujejo vzgoji v družini ali otrokovim karakteristikam. Na zadnjih dveh ocenjenih 

mestih pa je kot razlog za moteče vedenje navedeno, da vzgojitelji ne znajo pripraviti 

spodbudnega učnega okolja (1,99) in da se pedagoškim delavcem ne ljubi ukvarjati z 

motečimi otroki (1,55). Najvišji standardni odklon je mogoče opaziti pri postavki, da so 

tradicionalni pedagoški prijemi zanje neustrezni, najnižji pa pri postavki, da iščejo 

pretirano pozornost vrstnikov. 
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14. V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami? 

 

Možni odgovori: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – ne strinjam se; 3 – delno se strinjam, delno 

ne; 4 – strinjam se; 5 – popolnoma se strinjam 

 

Otroci z izstopajočim vedenjem … 

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

so takšni predvsem zaradi popustljivosti sodobne vzgoje  200 4,0800 ,78529 

so pogosto pretirano zaščiteni s strani staršev  200 3,9650 ,82898 

so za vzgojitelje in pomočnice vzgojiteljic zelo naporni 200 3,8850 ,93603 

so za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev prav poseben izziv 200 3,8800 ,90537 

so v sedanjem predšolskem sistemu preveč zaščiteni  200 3,7150 ,97392 

bi potrebovali več pozornosti in timskega ukvarjanja   200 3,5700 ,87115 

opozarjajo, da je z njimi nekaj narobe 200 3,4350 ,93281 

se ne znajo uveljaviti na socialno sprejemljiv način 200 3,4250 ,85911 

sodijo pod pristojnosti svetovalne službe 200 3,1450 ,98429 

so v stiski, ki pa je vzgojitelji in pomočniki vzg. ne razumejo   199 2,8945 1,08429 

me spravijo iz tira    200 2,7000 1,11635 

bi morali obiskovati posebne ustanove, kjer so vzgojitelji bolj 

specializirani za obravnavo težav pri vedenju  

200 2,6650 1,05753 

so »dežurni krivci« za vse, kar ni prav v skupini 200 2,6150 1,04028 

se ne bi tako vedli, če bi se v vrtcu z njimi bolj ukvarjali že v 

prvem starostnem obdobju 

200 2,2750 1,06066 

Tabela 13: Opisna statistika za 14. vprašanje 

 

Zakaj so otroci po oceni pedagoških delavcev težavni, nam odgovori Tabela 13. V 

ospredju je mišljenje, da so otroci z izstopajočim vedenjem takšni predvsem zaradi 

popustljivosti sodobne vzgoje (4,08) in pretirane zaščitenosti s strani staršev (3,96). 

Vzgojitelji se ne strinjajo, da se otroci z izstopajočim vedenjem ne bi vedli tako, če bi se 

v vrtcu bolj ukvarjali z njimi že v prvem starostnem obdobju (2,27). Najvišji standardni 

odklon je mogoče opaziti pri postavki me spravijo iz tira in najnižji pri postavki so takšni 

predvsem zaradi popustljivosti sodobne vzgoje. 
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15. Vaši običajni ukrepi/ravnanja ob motečem vedenju otrok so: 

Možni odgovori: 1– nikoli/izjemoma; 2 – včasih; 3 – pogosto; 4 – zelo pogosto/vselej 

 

Ko opazim moteče vedenje … 
 N Mean 

Std. 

Deviation 

vzpostavim očesni kontakt z otrokom 200 3,5800 ,65248 

razmislim, kaj otrok z vedenjem »sporoča«   200 3,4550 ,57413 

postanem bolj pozoren/-na na tega otroka  200 3,4200 ,60451 

skupaj z otrokom oblikujem dogovor in preverim, če me razume 200 3,4050 ,61878 

me zanima, kaj je razlog tega vedenja  200 3,3300 ,74422 

otroka takoj opozorim  200 3,2100 ,78035 

ubesedim otrokovo vedenje, ki nas moti: »To, kar delaš, nas moti.« 200 3,1450 ,83514 

se z otrokom pogovorim o tem v igralnici 200 3,1100 ,84942 

obstanem in malo počakam, da se bo otrok umiril 198 3,0909 ,76856 

izkoristim neko vedenje kot temo za  pogovor s celo skupino, tako 

da otroka ne izpostavim 

200 3,0550 ,75819 

otroka vprašam, ali pozna pravila. Če jih pozna, jih najprej ponovi 

in nato pove, kako naj bi ravnal prav 

200 2,9850 ,79873 

poiščem nove pedagoške prijeme 200 2,8500 ,74853 

imam otroka v bodoče pod večjo kontrolo, blizu sebe 199 2,7538 ,74852 

sem postopoma bolj strog/a, če me ne uboga, dvignem glas 199 2,5477 ,85663 

otroku glasno rečem: »Prenehaj!« 200 2,5350 ,82595 

poiščem pomoč pri svetovalni službi 198 2,4949 ,96511 

otroka posadim  za mizo (ali npr. na stol za razmišljanje), da se 

umiri 

200 2,4650 ,87326 

se z otrokom pogovorim zunaj igralnice, na samem 199 2,4322 ,99705 

ignoriram manjše prestopke 200 2,2400 ,80351 

takoj pokličem starše na pogovor 200 1,7700 ,76158 

otroka trdno primem in ga postavim stran od skupine 200 1,5450 ,75553 

napotim otroka za nekaj časa iz igralnice in ga imam pod kontrolo 200 1,4800 ,77628 

Tabela 14: Opisna statistika za 15. vprašanje 

 

Anketiranci se na moteče vedenje najpogosteje odzivajo tako, da vzpostavijo očesni 

kontakt z otrokom (3,58), razmislijo, kaj jim otrok sporoča z vedenjem (3,45), postanejo 

bolj pozorni na takšnega otroka (3,42) in skupaj z otrokom oblikujejo dogovor ter 

preverijo, ali jih otrok razume (3,40). Izjemoma oz. včasih takoj pokličejo otrokove starše 

na razgovor (1,77), otroka trdno primejo in ga postavijo stran od skupine (1,54), skoraj 

nikoli oz. izjemoma pa napotijo otroka za nekaj časa iz igralnice in ga imajo pod kontrolo 
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(1,48). Najvišji standardni odklon se pojavlja pri postavki se z otrokom pogovorim na 

samem, zunaj igralnice, najmanjši pa pri postavki razmislim, kaj otrok z vedenjem 

sporoča. 

16. V čem vidite razloge za uspešno ali neuspešno ravnanje z otroki, ki imajo 

izstopajoče vedenje? 

Možni odgovori: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – ne strinjam se; 3 – delno se strinjam, delno 

ne; 4 – strinjam se; 5 – popolnoma se strinjam 

Menim, da … 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

je delo s starši zelo velikega pomena pri obravnavi otroka, ki ima 

težave z vedenjem 

200 4,5250 ,67204 

se o tej temi premalo pogovarjamo pri študijskih skupinah 200 3,8650 1,02569 

bi potreboval/a več znanja  s področja  socialnega učenja in 

emocionalnega izražanja v predšolskem obdobju 

200 3,7000 ,98225 

bi bil/a bolj uspešen/na, če bi bila svetovalna služba več v oddelku 

in bi mi neposredno lahko svetoval/a, kaj naj storim v posamezni 

situaciji. 

200 3,4050 1,03748 

bi potreboval/a več znanja iz različnih metod in tehnik, pa v 

Sloveniji ni dovolj ustrezne literature 

200 3,2400 1,04300 

sem uspešen/na pri ravnanju z otroki, ki imajo izstopajoče 

vedenje, in ne potrebujem dodatnih znanj 

200 2,7800 ,88630 

bi bila bolj uspešen/na, če bi imel/a večjo podporo vodstva 200 2,7400 1,13969 

vzgojitelji nismo dovolj usposobljeni za prepoznavanje in 

odzivanje na moteče oblike vedenja 

200 2,7200 1,16118 

se ne želimo izpostavljati pred starši in predolgo molčimo o 

otrokovem neprimernem vedenju 

200 2,5750 1,11381 

Tabela 15: Opisna statistika za 16. vprašanje 

 

PREVERJANJE HIPOTEZ 

Hipoteza 1: Zadovoljstvo pri delu, starost in leta delovne dobe vplivajo na oceno 

klime v ustanovi. 

Z multiplo linearno regresijo (v nadaljevanju MLR) preverjamo linearni vpliv več 

neodvisnih spremenljivk oz. prediktorjev na eno odvisno spremenljivko. V našem 

primeru je odvisna spremenljivka klima, neodvisne spremenljivke pa so: 

– zadovoljstvo pri delu,  

– starost in  

– leta delovne dobe. 
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Notranjo konsistentnost in zanesljivost odgovorov vzgojiteljev o doživljanju klime sem 

preverila s Cronbachovim koeficientom α, ki znaša 0,882, kar potrjuje zanesljivost. 

Pri postopku MLR smo izhajali iz korelacijske matrike, ki vsebuje Pearsonove 

koeficiente med kriterijsko spremenljivko in prediktorskimi spremenljivkami. Prediktorje 

smo vključili po korakih (stepwise metoda). 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,259
a
 ,067 ,062 ,43790 

2 ,303
b
 ,092 ,082 ,43313 

a. Predictors: (Constant), Zadovoljstvo pri delu 

b. Predictors: (Constant), Zadovoljstvo pri delu, Delovna doba na področju 

šolstva 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,658 ,175  20,905 ,000 

Zadovoljstvo pri delu ,155 ,041 ,259 3,749 ,000 

2 (Constant) 3,514 ,184  19,100 ,000 

Zadovoljstvo pri delu ,155 ,041 ,259 3,791 ,000 

Delovna doba na področju 
šolstva 

,057 ,025 ,158 2,311 ,022 

a. Dependent Variable: KLIMA 

Tabela 16: Rezultati T-testa za preverjanje hipoteze št. 1 

Excluded Variablesc 

Model Beta In t Sig. 
Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 Delovna doba na področju 
šolstva 

,158a 2,311 ,022 ,163 1,000 

Starost anketirancev ,120a 1,741 ,083 ,124 1,000 

2 Starost anketirancev -,168b -,960 ,338 -,069 ,153 

a. Predictors in the Model: (Constant), Zadovoljstvo pri delu 

b. Predictors in the Model: (Constant), Zadovoljstvo pri delu, Delovna doba na področju šolstva 
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Excluded Variablesc 

Model Beta In t Sig. 
Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 Delovna doba na področju 
šolstva 

,158a 2,311 ,022 ,163 1,000 

Starost anketirancev ,120a 1,741 ,083 ,124 1,000 

2 Starost anketirancev -,168b -,960 ,338 -,069 ,153 

a. Predictors in the Model: (Constant), Zadovoljstvo pri delu 

b. Predictors in the Model: (Constant), Zadovoljstvo pri delu, Delovna doba na področju šolstva 

c. Dependent Variable: Klima     Tabela 17: Rezultati MLR za preverjanje hipoteze št. 1 

 

Iz zgornjih tabel je razvidno, da na oceno klime v ustanovi vplivata zadovoljstvo pri delu 

in delovna doba na področju šolstva, starost anketirancev pa ne kaže statistično 

pomembnega vpliva na klimo. To pomeni, da lahko prvo hipotezo samo delno potrdim. 

 

Hipoteza 2: V večini vrtcev je klima sodelovalna in stremi k spodbujanju dobrih 

medsebojnih odnosov. 

»Metoda glavnih komponent je ena najpogosteje uporabljenih multivariantnih metod. 

Nove spremenljivke so urejene od najpomembnejše do najmanj pomembne, kjer 

pomembnost pomeni, da prva glavna komponenta pojasnjuje kar največ razpršenosti 

osnovnih podatkov. Običajni cilj te analize je poiskati nekaj prvih komponent, ki 

pojasnjujejo večji del razpršenosti analiziranih podatkov« (vir: 

http://vlado.fmf.unilj.si/vlado/podstat/Mva/PCA.pdf). 

Iz Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,902) mere primernosti vzorca in Bartlettovega testa 

sferičnosti sklepamo, da so podatki ustrezni za metodo glavnih komponent. Barttletov 

test kaže, da se korelacijska matrika statistično pomembno razlikuje od identične matrike. 

KMO in Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,902 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 1151,751 

df 105 

Sig. ,000 

 

http://vlado/
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Komunalitete spremenljivk predstavljajo odstotke variance vsake spremenljivke, ki jih 

pojasnijo vse komponente skupaj. Najnižja sprejemljiva vrednost je 0,20. V našem 

primeru je razvidno, da so vse vrednosti višje od 0,20, zato vse trditve ostajajo v nadaljnji 

analizi. 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

se vsak otrok počuti sprejetega 1,000 ,554 

osebje vrtca različnih profilov med seboj sodeluje 1,000 ,505 

je odnos med osebjem in otroki spoštljiv 1,000 ,680 

osebje vrtca in starši med seboj sodelujejo 1,000 ,584 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev med seboj sodelujejo pri 

načrtovanju in evalvaciji pedagoškega in vzgojnega dela 

1,000 ,470 

so vsi otroci enako cenjeni 1,000 ,552 

socialno-emocionalnemu učenju posvečamo dovolj pozornosti 1,000 ,524 

se osebje vrtca trudi odstraniti ovire pri učenju in socialni participaciji 

otrok 

1,000 ,638 

lahko izražate tudi pomisleke, dvome, se včasih ne strinjate in to 

poveste nadrejenim 

1,000 ,539 

vsakodnevne aktivnosti spodbujajo razumevanje drugačnosti 1,000 ,432 

je čutiti, da je prispevek vsakega posameznika spoštovan  1,000 ,455 

so strokovna znanja osebja vrtca kakovostna 1,000 ,706 

se strokovna znanja kolegov uporabljajo pri vzgoji in izobraževanju 

različnih in raznolikih otrok 

1,000 ,682 

so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti 1,000 ,682 

mnogo bolj sodelujemo, kot pa tekmujemo 1,000 ,459 

 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

1 6,110 40,734 40,734 6,110 40,734 

2 1,283 8,552 49,286 1,283 8,552 

3 1,068 7,122 56,407 1,068 7,122 

4 ,962 6,415 62,823   

5 ,857 5,711 68,534   

6 ,718 4,788 73,322   

7 ,632 4,214 77,535   

8 ,566 3,774 81,309   

9 ,536 3,572 84,881   
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10 ,481 3,204 88,085   

11 ,458 3,052 91,137   

12 ,384 2,558 93,695   

13 ,376 2,506 96,201   

14 ,317 2,110 98,311   

15 ,253 1,689 100,000   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 18: Komunalitete in odstotek pojasnjene variance 

 

Z metodo glavnih komponent smo ekstrahirali tri komponente, ki skupaj pojasnijo 

56,40% variabilnosti vseh vključenih postavk klime. Komponente so bile ekstrahirane s 

pravokotno rotacijo (Oblimin metodo s Kaiserjevo normalizacijo). 

 

 
Graf 4: Lastne vrednosti za vse komponente 

 

1. Prva komponenta SODELOVALNA KLIMA pojasni 40,734 % celotne 

variance. Najbolj je saturirana s spremenljivkami:  

– je odnos med osebjem in otroki spoštljiv,  

– osebje vrtca in starši med seboj sodelujejo,  

– se vsak otrok počuti sprejetega,  

– so vsi otroci enako cenjeni,  

– osebje vrtca različnih profilov med seboj sodeluje, 

– vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev med seboj sodelujejo pri načrtovanju in 

evalvaciji pedagoškega in vzgojnega dela,  

– vsakodnevne aktivnosti spodbujajo razumevanje drugačnosti, 

– socialno-emocionalnemu učenju posvečamo dovolj pozornosti. 
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2. Druga komponenta STROKOVNA ZNANJA pojasni 8,552 % celotne 

variance. Najbolj je saturirana s spremenljivkami: 

– se strokovna znanja kolegov uporabljajo pri vzgoji in izobraževanju različnih in 

raznolikih otrok,  

– so strokovna znanja osebja vrtca kakovostna, 

– lahko izražate tudi pomisleke, dvome, se včasih ne strinjate in to poveste 

nadrejenim, 

– mnogo bolj sodelujemo, kot pa tekmujemo,  

– se osebje vrtca trudi odstraniti ovire pri učenju in socialni participaciji otrok, 

– je čutiti, da je prispevek vsakega posameznika spoštovan.  

 

3. Tretja  komponenta STORILNOSTNA KLIMA pojasni 7,122 % celotne 

variance. Najbolj je saturirana s spremenljivko: 

– so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti 

 

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Sodelovalna klima 199 4,4544 ,45578 ,03231 

Strokovna znanja 200 4,1383 ,57008 ,04031 

Storilnostna klima 200 4,0750 ,83839 ,05928 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

Sodelovalna 
klima 

45,015 198 ,000 1,45441 1,3907 1,5181 

Strokovna znanja 28,239 199 ,000 1,13833 1,0588 1,2178 

Storilnostna 
klima 

18,133 199 ,000 1,07500 ,9581 1,1919 

Tabela 19: Rezultat T-preizkusa (testirana vrednost je 4) za preverjanje hipoteze št. 2 
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Iz tabele One Sample Test ugotovimo, da se aritmetične sredine med seboj statistično 

pomembno razlikujejo, sodelovalna klima pa je v povprečju dosegla najvišji rezultat – 

4,45. Prav tako smo že predhodno lahko na osnovi Scree testa ugotovili, da kot 

najpomembnejša komponenta izstopa prva komponenta, ki pojasni 40,734 % variance 

sistema. To pomeni, da lahko hipotezo 2 potrdimo.  

 

Hipoteza 3: Najpogosteje se pri otrocih pojavljajo moteča vedenja, ki niso povezana 

s fizičnim nasiljem. 

Vzgojitelji so pri 11. vprašanju ocenili, kako pogosto so v zadnjem času med otroki v 

svojih skupinah opazili različna vedenja. Trditve, ki opisujejo različna vedenja otrok, sem 

razdelila na vedenja, ki so povezana s fizičnim nasiljem, in vedenja, ki niso povezana s 

fizičnim nasiljem. Anketiranci so pri pogostosti pojavljanja posameznih vedenj imeli 

možnost ocenjevati, kolikokrat se je posamezno vedenje pojavilo: 1 – se sploh ni 

pojavilo; 2 – enkrat v tednu; 3 – do trikrat v tednu; 4 – vsakodnevno; 5 – večkrat dnevno. 

Oblikovali smo dve novi spremenljivki. 

Trditve, ki opisujejo vedenja, povezana s fizičnim nasiljem, so: 

– fizično izzivanje vrstnikov (suvanje, ščipanje, grizenje ...)  

– eksplozivnost in nepredvidljivo vedenje  

– pogosti napadi trme in metanje po tleh  

– uničevalnost (uničevanje igrač in izdelkov otrok) 

Trditve, ki opisujejo vedenja, ki niso povezana s fizičnim nasiljem, so: 

– seganje v besedo, neumestno govorjenje, klepetanje 

– odvračanje drugih od aktivnosti (»klovnovstvo«, metanje igračk, vzbujanje 

pozornosti ipd.) 

– nezmožnost čakanja v/na vrsti/o 

– kršenje skupinskih pravil 

– sprehajanje ali tekanje po igralnici, zapuščanje igralnice 

– nemirnost in zviranje 

– nesamostojnost pri opravilih, kjer bi otrok že lahko bil bolj samostojen 

– nezainteresiranost za sodelovanje v dejavnostih 

– verbalno nasilje do vrstnikov (kričanje, izzivanje) 
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– ugovarjanje odraslim – vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, staršem idr. 

– negotovost v novih situacijah ali ob prehodih med dejavnostmi 

– umaknjenost vase 

Statistični parametri za trditve, ki opisujejo vedenja, povezana s fizičnim nasiljem 

Izračun Cronbach α za trditve, ki opisujejo vedenja, povezana s fizičnim nasiljem, kaže 

0,806, kar pomeni visoko zanesljivost. 

 

 

 

 

 

 

 
Vedenja povezana z fizičnim 

nasiljem 

N 200 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 2,4063 

Std. Deviation ,95877 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,117 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Tabela 20: Testiranje normalnosti porazdelitve  

 

Statistični parametri za trditve, ki opisujejo vedenja, ki niso povezana s fizičnim 

nasiljem 

Izračun Cronbach α za trditve, ki opisujejo vedenja, ki niso povezana s fizičnim nasiljem, 

kaže 0,911, kar pomeni visoko zanesljivost. 

 

 

 

 

 

 
Vedenja, ki niso povezana z fizičnim 

nasiljem 

N 200 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 2,9575 

Std. Deviation ,79900 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,019 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,250 

Tabela 21: Testiranje normalnosti porazdelitve  

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,806 4 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,911 12 
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Testiranje razlike med pojavljanjem obeh vrst vedenj 

Mann-Whitney U 12395,500 

Wilcoxon W 32495,500 

Z -6,585 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Tabela 22: Mann – Whitney U-test 
 

Ker se prva spremenljivka ne porazdeljuje normalno, smo uporabili Mann-Whitneyev U-

test, ki je neparametrična oblika t-testa za neodvisne vzorce. Iz tabele je razvidno, da med 

vedenji, ki so povezana s fizičnim nasiljem, in vedenji, ki niso povezana s fizičnim 

nasiljem, obstaja statistično pomembna razlika. V povprečju so vedenja, ki niso povezana 

s fizičnim nasiljem, dosegla višji rezultat. To pomeni, da se ta vedenja pojavljajo 

pogosteje (2,95). Iz tega sledi, da hipotezo 3 potrdimo. 

 

Hipoteza 4: Vzgojitelje najbolj motijo eksternalizirana moteča vedenja. 

Pri 12. vprašanju nas je zanimalo, kako moteča so za vzgojitelje posamezna našteta 

vedenja. Ocenjevali so stopnjo motečnosti:  1 – ni moteče; 2 – malo moteče; 3 – moteče; 

4 – dokaj moteče; 5 – zelo moteče. 

Trditve, ki opisujejo vedenja, sem razdelila med eksternalizirana vedenja in 

internalizirana vedenja in tako oblikovala dve novi spremenljivki. Za ti dve kategoriji 

sem se odločila zato, ker kar najbolje pojasnjujeta različno vedenje, zaradi katerega 

vzgojitelji prekinjajo vzgojno-izobraževalni proces ali pa ga ne prekinjajo, ker jih vedenje 

otrok ne (z)moti pri delu, pripovedovanju ... Seveda ne moremo mimo poudarka, da 

internalizirana vedenja motijo otroka samega.  

Trditve, ki opisujejo eksternalizirana vedenja, so: 

– uničevalnost (uničevanje igrač in izdelkov otrok)  

– fizično izzivanje vrstnikov (suvanje, ščipanje, grizenje ...) 

– eksplozivnost in nepredvidljivo vedenje 

– odvračanje drugih od aktivnosti (»klovnovstvo«, metanje igračk, vzbujanje 

pozornosti ipd.) 

– pogosti napadi trme in metanje po tleh 

– verbalno nasilje do vrstnikov (kričanje, izzivanje) 
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– kršenje skupinskih pravil  

– sprehajanje ali tekanje po igralnici, zapuščanje igralnice 

– ugovarjanje odraslim – vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, staršem idr. 

– seganje v besedo, neumestno govorjenje, klepetanje 

– nemirnost in zviranje 

– nezmožnost čakanja v/na vrsti/o 

Trditve, ki opisujejo internalizirana vedenja, so: 

– nezainteresiranost za sodelovanje v dejavnostih  

– nesamostojnost pri opravilih, kjer bi otrok že lahko bil bolj samostojen 

– umaknjenost vase 

– negotovost v novih situacijah ali ob prehodih med dejavnostmi 

Opisna statistika za trditve, ki opisujejo eksternalizirana vedenja 

Izračun Cronbach α za trditve, ki opisujejo eksternalizirana vedenja, kaže 0,853, kar 

pomeni visoko zanesljivost. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,853 12 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 EKSTERNALIZIRANA 

N 200 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 3,8858 

Std. Deviation ,67325 

Kolmogorov-Smirnov Z ,850 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,466 

Tabela 23: Testiranje normalnosti porazdelitve 

 

Opisna statistika za trditve, ki opisujejo internalizirana vedenja 

Izračun Cronbach α za trditve, ki opisujejo internalizirana vedenja, kaže 0,655, kar 

pomeni nizko, vendar še veljavno povezanost. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,655 4 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Internalizirana_ vedenja 

N 200 

Normal Parametersa,,b Mean 2,9288 

Std. Deviation ,76775 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,231 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,097 

Tabela 24: Testiranje normalnosti porazdelitve 

 
T-Test 

 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

F Sig. 

8,050 ,005 

 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

13,258 391,295 ,000 ,95715 ,07219 ,81521 1,09909 

Tabela 25: Rezultati T- testa za neodvisne vzorce  

 

T-test enakosti aritmetičnih sredin je pokazal statistično pomembno razliko med oceno 

motečnosti eksternaliziranih vedenj in internaliziranih vedenj. Če pogledamo v 

razpredelnico, kjer je prikazana aritmetična sredina, lahko trdimo, da vzgojitelje bolj 

motijo eksternalizirana vedenja kot internalizirana vedenja. Vedenja, zaradi katerih je 

treba proces prekiniti in se posvetiti otroku, ki brezpogojno zahteva pozornost v nekem 

trenutku, zaznavajo vzgojitelji kot bolj moteča. Hipotezo 4 tako lahko potrdimo. 
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Hipoteza 5: Odzivi vzgojiteljev ob motečem vedenju ustrezajo vzpostavljanju 

pozitivnih odnosov in preprečevanju neprimernega vedenja.  

Že rezultati deskriptivne metode obdelave podatkov so pokazali, da so vzgojitelji pri 

odzivanju na moteče vedenje v skupini naklonjeni vzpostavljanju pozitivnih odnosov in 

preprečevanju neprimernega vedenja.  

Trditve iz 15. bloka vprašanj smo razdelili na trditve, ki ustrezajo vzpostavljanju 

pozitivnih odnosov in preprečevanju neprimernega vedenja, ter na trditve, ki ustrezajo 

direktivnim ali laissez – faire načinom odzivanja na moteče vedenje. Oblikovali smo dve 

novi spremenljivki. 

Trditve, ki ustrezajo vzpostavljanju pozitivnih odnosov in preprečevanju neprimernega 

vedenja, so: 

Ko opazim moteče vedenje ... 

– otroka takoj opozorim. 

– se z otrokom pogovorim o tem v igralnici. 

– imam otroka v bodoče pod večjo kontrolo, blizu sebe. 

– izkoristim neko vedenje kot temo za  pogovor s celo skupino, tako da otroka ne 

izpostavim. 

– me zanima, kaj je razlog tega vedenja. 

– postanem bolj pozoren/-na na tega otroka. 

– razmislim, kaj otrok z vedenjem »sporoča«. 

– skupaj z otrokom oblikujem dogovor in preverim, če me razume. 

– poiščem nove pedagoške prijeme. 

– vzpostavim očesni kontakt z otrokom. 

– obstanem in malo počakam, če se bo otrok umiril. 

– ubesedim otrokovo vedenje, ki nas moti: „To, kar delaš, nas moti.” 

– otroka vprašam, ali pozna pravila. Če jih pozna, jih najprej ponovi in nato pove, 

kako naj bi ravnal prav. 

Trditve, ki ustrezajo direktivnim ali laissez – faire načinom odzivanja na moteče vedenje, 

so: 

Ko opazim moteče vedenje … 

– se z otrokom pogovorim zunaj igralnice, na samem. 
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– ignoriram manjše prestopke. 

– takoj pokličem starše na pogovor. 

– poiščem pomoč pri svetovalni službi. 

– otroka posadim za mizo (ali npr. na stol za razmišljanje), da se umiri. 

– napotim otroka za nekaj časa iz igralnice in ga imam pod kontrolo. 

– otroku glasno rečem: ”Prenehaj!” 

– sem postopoma bolj strog/a, če me ne uboga, dvignem glas. 

– otroka trdno primem in ga postavim stran od skupine. 

Statistični parametri za trditve, ki ustrezajo vzpostavljanju pozitivnih odnosov in 

preprečevanju neprimernega vedenja 

Izračun Cronbach α za trditve, ki ustrezajo vzpostavljanju pozitivnih odnosov in 

preprečevanju neprimernega vedenja, kaže 0,763, kar pomeni primerno zanesljivost. 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pozitivni odnosi 

N 197 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 3,1859 

Std. Deviation ,37443 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,062 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,210 

Tabela 26: Testiranje normalnosti porazdelitve 

 

 

Statistični parametri za trditve, ki ustrezajo direktivnim ali laissez – faire načinom 

odzivanja na moteče vedenje  

Izračun Cronbach α za trditve, ki ustrezajo direktivnim ali laissez – faire načinom 

odzivanja na moteče vedenje, kaže 0,646, kar pomeni nizko, vendar še veljavno 

povezanost. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,763 13 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Direktivno in laissez faire odzivanje 

N 196 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 2,1922 

Std. Deviation ,59302 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,265 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Tabela 27: Testiranje normalnosti porazdelitve 

 

Test Statistics
a
 

 Testiranje razlike povprečij 

Mann-Whitney U 1859,000 

Wilcoxon W 21165,000 

Z -15,509 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Tabela 28: Mann – Whitney U-test 

 

Hipotezo 5 lahko potrdimo, saj je iz tabel razvidno, da se aritmetični sredini statistično 

pomembno razlikujeta med seboj. Po pregledu aritmetičnih sredin lahko ugotovimo, da 

odzivi vzgojiteljev ob motečem vedenju bolj ustrezajo vzpostavljanju pozitivnih odnosov 

in preprečevanju neprimernega vedenja (3,18). 

 

Hipoteza 6: Razlogov za moteče vedenje otrok vzgojitelji ne povezujejo s svojim 

delom,  temveč jih pripisujejo vzgoji v družini in osebnim karakteristikam otroka. 

 

Vzgojitelji so v 14. bloku trditev ocenjevali, v čem vidijo razloge za moteče vedenje. 

Trditve smo razdelili na tri področja: 

Trditve, kjer so razlogi za moteče vedenje povezani z vzgojiteljevim delom: 

– iščejo pretirano pozornost vrstnikov in/ali vzgojiteljev 

– imamo vzgojitelji premalo znanja za ravnanje z njimi 

– ne znamo pripraviti spodbudnega učnega okolja za njih 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,646 9 
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– so tradicionalni pedagoški prijemi zanje neustrezni 

– se pedagoškim delavcem ne ljubi ukvarjati z njimi 

Trditve, kjer so razlogi za moteče vedenje povezani z vzgojo v družini 

– so od doma navajeni, da je vse po njihovem 

– niso dovolj vključeni v naše kulturno okolje 

– imajo izkušnjo, da s takim vedenjem dosežejo svoje cilje 

– se njihovi starši premalo povezujejo z vrtcem 

– so nevzgojeni (starši jih ne usmerjajo, doma nimajo meja idr.) 

Trditve, kjer so razlogi za moteče vedenje povezani z otrokom samim 

– se ne potrudijo dovolj za sodelovanje pri dejavnostih 

– imajo težave z razumevanjem pri izvajanju dejavnosti (npr. ne razumejo navodil, 

imajo težave pri didaktičnih igrah ...) 

– imajo težave na specifičnih področjih razvoja (gibanje, govor)  

– si niso pridobili delovnih navad, ker jim ni bilo treba 

– so izrazito počasni in ne uspejo slediti v aktivnostih 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

RAZLOGI_VZGOJA_DOM N 198 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 3,008 

Std. Deviation ,4368 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,957 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

RAZLOGI_VZGOJITELJEVO_D

ELO 

N 199 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 2,290 

Std. Deviation ,4747 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,810 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 

RAZLOGI_OTROK N 198 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 2,614 

Std. Deviation ,4490 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,671 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,008 

Tabela 29: Testiranje normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov Test) 
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Kruskal-Wallis test 

Test Statistics
a,b

 

Chi-Square 186,904 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

Tabela 30: Kruskal – Wallis test 

 

Uporabili smo neparametrični test Kruskal – Wallis, ki ga uporabljamo, kadar želimo 

testirati več kot dve aritmetični sredini. Iz razpredelnic je razvidno, da se aritmetične 

sredine med seboj statistično pomembno razlikujejo. S pomočjo aritmetičnih sredin lahko 

ugotovimo, da so anketiranci ocenili, da razloge za moteče vedenje otrok povezujejo bolj 

z vzgojo v družini  (3,00) in otrokom samim (2,61) oz. njegovimi karakteristikami kot s 

svojim delom (2,29). Hipotezo 6 lahko potrdimo. 

 

Hipoteza 7: Vzgojitelji se ne čutijo dovolj usposobljene za prepoznavanje in 

odzivanje na moteče oblike vedenja. 

Menim, da … 
N Mean 

Std. 

Deviation 

bi potreboval/a več znanja  s področja socialnega učenja in 

emocionalnega izražanja v predšolskem obdobju 

200 3,7000 ,98225 

bi potreboval/a več znanja iz različnih metod in tehnik, pa v Sloveniji ni 

dovolj ustrezne literature 

200 3,2400 1,04300 

bi bil/a bolj uspešen/na, če bi bila svetovalna služba več v oddelku in bi 

mi neposredno lahko svetoval/a, kaj naj storim v posamezni situaciji 

200 3,4050 1,03748 

sem uspešen/na pri ravnanju z otroki, ki imajo izstopajoče vedenje, in ne 

potrebujem dodatnih znanj 

200 2,7800 ,88630 

je delo s starši zelo velikega pomena pri obravnavi otroka, ki ima težave 

z vedenjem 

200 4,5250 ,67204 

se o tej temi premalo pogovarjamo pri študijskih skupinah 200 3,8650 1,02569 

bi bila bolj uspešen/na, če bi imel/a večjo podporo vodstva 200 2,7400 1,13969 

se ne želimo izpostavljati pred starši in predolgo molčimo o otrokovem 

neprimernem vedenju 

200 2,5750 1,11381 

vzgojitelji nismo dovolj usposobljeni za prepoznavanje in odzivanje na 

moteče oblike vedenja 

200 2,7200 1,16118 

Tabela 31: Opisna statistika za 16. vprašanje 

 

 

 

 

 



114 

 

 

One sample T-test 

Test value = 3 
t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

bi potreboval/a več znanja  s področja socialnega učenja in 

emocionalnega izražanja v predšolskem obdobju 

10,078 199 ,000 ,70000 

bi potreboval/a več znanja iz različnih metod in tehnik, pa v 

Sloveniji ni dovolj ustrezne literature 

3,254 199 ,001 ,24000 

bi bil/a bolj uspešen/na, če bi bila svetovalna služba več v 

oddelku in bi mi neposredno lahko svetoval/a, kaj naj storim 

v posamezni situaciji 

5,521 199 ,000 ,40500 

sem uspešen/na pri ravnanju z otroki, ki imajo izstopajoče 

vedenje, in ne potrebujem dodatnih znanj 

-3,510 199 ,001 -,22000 

je delo s starši zelo velikega pomena pri obravnavi otroka, 

ki ima težave z vedenjem 

32,092 199 ,000 1,52500 

se o tej temi premalo pogovarjamo pri študijskih skupinah 11,927 199 ,000 ,86500 

bi bila bolj uspešen/na, če bi imel/a večjo podporo vodstva -3,226 199 ,001 -,26000 

se ne želimo izpostavljati pred starši in predolgo molčimo o 

otrokovem neprimernem vedenju 

-5,396 199 ,000 -,42500 

vzgojitelji nismo dovolj usposobljeni za prepoznavanje in 

odzivanje na moteče oblike vedenja 

-3,410 199 ,001 -,28000 

Tabela 32: Rezultati One sample T-testa 

 

Razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne, kar je razvidno tudi v zgornji tabeli. 

Na osnovi deskriptivne statistične obdelave ocen lahko ugotavljamo, katera trditev je v 

povprečju dosegla višji rezultat. Vzgojitelji ocenjujejo, da je sodelovanje s starši 

ključnega pomena za uspešno oz. neuspešno ravnanje z otroki, ki zaradi motečega 

vedenja v vrtcu potrebujejo ustrezne odzive vzgojiteljev. V nadaljevanju ocenjujejo, da se 

o tej temi premalo pogovarjamo pri študijskih skupinah in da bi potrebovali več znanja s 

področja socialnega učenja in emocionalnega izražanja v vrtcu. Ob prisotnosti 

svetovalnih delavcev bi bili uspešnejši pri odzivanju na moteče vedenje, pogrešajo pa 

tudi več znanja in ustrezne literature o tej temi, saj v Sloveniji le-te ni dovolj. 

Zanimivo pa je, da se je med ocenjenimi trditvami, ki se nagibajo k oceni delno se 

strinjam in delno ne, znašla trditev, da vzgojitelji niso dovolj usposobljeni za 

prepoznavanje in odzivanje na moteče oblike vedenja. 

Iz tega lahko sklepamo, da se vzgojitelji delno (ne)strinjajo s trditvijo, da niso dovolj 

usposobljeni za prepoznavanje in odzivanje na moteče vedenje, kar pomeni, da bi 

hipotezo 7 morali delno potrditi. Ker pa se strinjajo s tem, da potrebujejo več znanja in 
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literature s področja socialnega učenja in emocionalnega izražanja v vrtcu, bomo 

hipotezo št. 7 potrdili. 

 

7. Razprava z zaključki 

Ugotovitve raziskave  

Empirični del magistrske naloge opisuje rezultate raziskave, ki je potekala med 200 

slovenskimi vzgojitelji predšolskih otrok, zaposlenimi v samostojnih vrtcih ali v vrtcih ob 

šoli. Zavedamo se, da je raziskava pri interpretaciji omejena na vzorec, saj 200 

anketirancev, ki vodijo oddelke drugega starostnega obdobja predšolske vzgoje, 

predstavlja cca. 7 % vseh vzgojiteljev, zaposlenih v drugem starostnem obdobju. To 

dejstvo zahteva previdnost v posploševanju rezultatov, ki veljajo le za proučevani vzorec. 

Ugotovitev torej ne moremo posploševati na celotno populacijo, vendar rezultati lahko 

služijo kot dobra informacijska osnova za nadaljnje raziskovanje. Z raziskavo smo torej 

dobili posnetek stanja, o katerem razpravljamo v nadaljevanju.  

V raziskavi smo preverjali sedem hipotez. V prvi hipotezi smo proučevali vpliv starosti, 

delovne dobe in zadovoljstva na oceno klime v vrtcih. Izkazalo se je, da od vseh treh 

neodvisnih spremenljivk na oceno klime vplivata zadovoljstvo strokovnih delavcev in 

delovna doba. Vzgojitelji v večini ocenjujejo klimo v svojih ustanovah kot sodelovalno, 

kar potrjuje drugo hipotezo. To lahko povežemo z dejstvom, da je narava dela v vrtcu 

zelo specifična. Poleg dela z otroki in starši je potrebno nenehno sodelovanje v tandemu, 

sodelovanje v širših timih, prizadevanje, da se uresničijo skupni zadani cilji. Čeprav se je 

prek analize izkazalo, da sta za vzgojitelje pomembni kakovost njihovega znanja in 

kakovost dela, lahko z gotovostjo trdimo, da je izvedbeni kurikulum vrtca veliko manj 

storilnostno naravnan kot npr. šolski kurikulum. Vzgojiteljice, ki težijo k čim bolj 

kakovostnemu delu, tudi ponujajo možnosti za otrokov optimalni razvoj.  

Vzgojitelji so v raziskavi ocenili tudi pogostost pojavljanja posameznih vedenj pri 

predšolskih otrocih. Kot smo predvidevali v tretji hipotezi, se najpogosteje pojavljajo 

vedenja, ki niso povezana s fizičnim nasiljem. To lahko povežemo z otrokovim razvojem, 

saj otroci najpogosteje od četrtega leta dalje še povsem ne obvladujejo socialnih veščin, 

zato včasih težko sledijo dnevni rutini, segajo v besedo, klepetajo ali pritegnejo nase 
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pozornost s »klovnovskim vedenjem«. Seveda pa se tudi zgodi, da se kakšen otrok težko 

sporazume z vrstniki in jim npr. brez vprašanja vzame igračko iz rok ali podre izdelek. 

Pri odzivanju in nadaljnjem načrtovanju dela v skupini predšolskih otrok je najprej zelo 

pomembno, da vzgojitelj prepozna, katera vedenja se pojavljajo v skupini, njihovo 

intenzivnost ter ozadje posameznih vedenj. Nekatera vedenja so razvojno pogojena in 

bodo ob ustreznih ravnanjih vzgojiteljev in staršev izzvenela, nekatera vedenja pa ne 

bodo izzvenela ampak v socialnem okolju povzročala negativne odzive, ki bodo moteče 

vedenje še dodatno okrepili (Bečaj, 2003). 

Vzgojitelj pri načrtovanju svojega dela vključi učenje veščin, ki bodo otrokom pomagale: 

– slediti dnevni rutini: npr. poslušanje, upoštevanje navodil, ignoriranje motenj, 

uporaba prijaznega govora, 

– razvijati interpersonalne in intrapersonalne sposobnosti: npr. deliti igrače, prositi 

za dovoljenje, počakati na vrsto, priključiti se skupini, 

– reševati probleme in konflikte: npr. soočanje z izzivanjem, izgubo, obtožbo, biti 

izločen, vrstniški konflikti, prositi za pomoč, opravičiti se, sprejeti posledice 

svojih ravnanj, odločati se. 

Obvladovanje teh pomembnih in največkrat tudi kritičnih socialnih in emocionalnih 

kompetenc je še posebej pomembno za vsakega otroka v družbi vrstnikov. Vsa moteča 

vedenja nedvomno bolj ali manj vplivajo na vzgojni proces in učenje otrok v skupini. 

Vzgojitelj mora delo vsakokrat prekiniti in se ustrezno odzvati na neko vedenje. Toda ne 

smemo pozabiti na vedenja, ki sicer vzgojitelja in preostalih otrok ne motijo pri delu in 

igri, vendar pa motijo otroka samega pri njegovem učenju in razvoju. To so 

internalizirane oblike motečega vedenja, kot. npr. umaknjenost vase, nezainteresiranost 

za sodelovanje v skupini, negotovost v novih situacijah in nesamostojnost pri opravilih, 

kjer bi otrok že lahko bil samostojen. Prav te oblike vedenja so anketiranci tudi v naši 

raziskavi ocenili kot najmanj moteče. »Od tod tudi zaključek, da okolica reagira na 

vedenjske motnje, medtem ko ostajajo čustvene težave, če jih ne spremlja vedenjska 

motečnost, praviloma spregledane« (Kobolt, 2010, str. 150). Glede na ocene vzgojiteljev, 

bi morda lahko zaključili, da vzgojitelji niso dovolj opremljeni z znanjem prepoznavanja 

otrokovih čustvenih težav.  
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Vzgojitelji so v raziskavi navedli, kako ukrepajo oz. ravnajo, ko se soočijo z motečim 

vedenjem. Najpogosteje oziroma pogosto vzpostavijo najprej očesni kontakt z otrokom, 

razmislijo, kaj jim otrok s svojim vedenjem sporoča in postanejo bolj pozorni na otroka. 

Pogosto ravnanje ob motečem vedenju v skupini predšolskih otrok je pogovor. Z otroki je 

treba oblikovati pravila in preveriti, kako/ali jih razumejo. Iz raziskave lahko razberemo, 

da vzgojitelji iščejo vzroke motečega vedenja in poti, kako se soočiti s takšnim vedenjem. 

Pri tem včasih poiščejo pomoč svetovalnih služb v vrtcih. Med občasnimi ukrepi se 

pojavlja posaditev otroka za mizo ali npr. na stol za razmišljanje za toliko časa, da se 

otrok umiri. Strokovni delavci v vrtcu se verjetno zaradi sodobnejših metod dela z otroki 

vse bolj izogibajo neprimernim ukrepom: ignoriranje manjših prestopkov, otroka trdno 

prijeti in ga postaviti stran od skupine, napotiti otroka iz igralnice.  

Podatki raziskave so pokazali, da delo z otroki z izstopajočim vedenjem predstavlja za 

vzgojitelje tako napor kot tudi izziv. Čeprav vzroke za moteče vedenje vidijo bolj v 

družini in v otroku samem kot v svojem delu, so motivirani za dodatno izobraževanje o 

tej vedno aktualni temi. Predvsem si želijo več znanja in dosegljive literature o temi 

socialnega in emocionalnega učenja in izražanja v predšolskem obdobju ter več 

pogovorov o tem v sklopu študijskih skupin. Iz tega lahko sklepamo, da se vzgojitelji 

zavedajo pomembnosti vnašanja vsebin iz socialnega in emocionalnega učenja v 

izvedbeni kurikulum, saj to pomeni preventivno delovanje, ki prek različnih aktivnosti 

vpliva na to, da se moteče vedenje ne pojavlja tako pogosto.  

ZAKLJUČEK  

Pričujoča raziskava in teoretična izhodišča magistrskega dela predstavljajo veliko 

skupnih ugotovitev z drugimi objavljenimi raziskavami, ki obravnavajo bodisi 

raziskovanje motečega vedenja otrok/učencev bodisi odzivanje strokovnih delavcev na 

moteče vedenje. Moteče vedenje v predšolskem obdobju je specifičen odraz otrokovega 

razvoja, in kot pravi Gallowey (1982; v Papatheodorou, 1999), otrokovo vedenje ne 

razpade na dve skupini, normalno in moteče, temveč se meri po kontinuiranosti in 

intenzivnosti. Odraža se od zelo sodelovalnega vedenja do izrazito nesprejemljivega. 

Medtem ko večina otrok ostane na stopnji vedenja, ki je bolj ali manj sprejemljiva za vse, 

ima nekaj otrok resne težave z vedenjem. »Emocionalne in vedenjske težave so večinoma 

nasledek neustreznih odnosov, tako tistih, v katerih se je otrok razvijal, kot tistih, v 
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katerih trenutno živi. Tak otrok doživlja čezmerna in pogosta občutja strahu, 

anksioznosti, nekompetentnosti, lastne neuspešnosti, travmatskih doživetij v razvoju, 

nezadovoljenosti potreb po povezanosti in vključenosti« (Kobolt, 2010, str. 161). Soočati 

se s takšnim vedenjem in se nanj odzivati je velik izziv za vzgojitelja, hkrati pa moteče 

vedenje ovira druge otroke pri učenju (Mortimore et al., 1983; v Papatheodorou, 1999). 

Čeprav »čarobnega recepta« za učinkovite pristope ne bomo (iz)našli, v sklepnem delu 

naloge vendarle zaokrožimo temo z nekaj smernicami in strategijami, ki bodo v pomoč  

vzgojiteljem pri zaznavanju in odzivanju na moteče vedenje predšolskih otrok. Nabor 

predlogov sem povzela po različnih avtorjih (Papatheodorou, 2005; Ayres in Gray, 2002; 

Cooper, 1999; Rood, 1996; Clagh in sod., 2005), ki se pri svojem delu ukvarjajo tako z 

raziskovanjem motečega vedenje predšolskih otrok kot tudi z načrtovanjem pomoči na 

tem področju. 

Pristopi, usmerjeni v oblikovanje spodbudnega okolja v vrtcu 

Zagotavljanje spodbudnega učnega, emocionalnega in socialnega okolja je zagotovo eden 

temeljev učenja in razvoja vsakega predšolskega otroka. Varno okolje v vrtcu pomeni 

okolje, kjer bo otrok: 

–  čutil, da je sprejet in ljubljen,  

–  ustvarjal in spoznaval, da so njegove ideje spoštovane, 

–  uspešen in ponosen na svoje izdelke,  

–  doživljal in izražal svoja čustva, 

–  razvijal socialne veščine. 

Vzgojitelj mora skupaj z otroki izdelati pravila pričakovanih vedenj in se o njih 

pogovarjati. Poznati mora tudi značilnosti skupinske dinamike v skupini predšolskih 

otrok, ki je zelo specifična.  

Pristopi, usmerjeni k posamezniku, ki ima težave v socialni integraciji in čustvenem 

izražanju 

Pristopi, ki so usmerjeni k posamezniku v skupini, uporabljajo različne tehnike 

opazovanja in prepoznavanja motečega vedenja ter načrtovanja različnih intervencij. Na 

splošno lahko strnemo pristope v naslednje korake: 

– Opazovanje in identifikacija motečega vedenja (strokovni delavci lahko izdelajo 

svoj način zapisovanj ali pa uporabljajo ček liste, ABC-analize, snemanje …). 
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– Izdelava načrta za usmerjanje vedenja (izbira strategij za soočanje z motečim 

vedenjem, izbira tehnik in metod dela z otrokom , opredeli naj se tudi neposredne 

in posredne posege v vrtčevem okolju – npr. včasih je dovolj, da se spremeni 

sedežni red, dela v majhnih skupinah ...). 

– Nujna je sprotna spremljava in evalvacija izvedenih dejavnosti. 

Pristopi, usmerjeni v podporo vzgojitelju in instituciji 

V raziskavi lahko ugotovimo, da vzgojitelji zaznavajo moteče vedenje in želijo izbirati 

ustrezne pristope, ki bi bili v podporo otrokovemu razvoju. Ustrezno odzivanje na moteče 

vedenje zahteva od vzgojitelja poznavanje različnih strategij, tehnik in metod dela, ki jih 

v času izobraževanja za svoj poklic ni pridobil. Nemalokrat se zgodi, da imajo vzgojitelji 

premalo neposredne podpore bodisi s strani svetovalnih delavcev bodisi s strani zunanjih 

strokovnjakov. Prav zato je izrednega pomena, da se ojača neposredna podpora 

vzgojiteljem, ki imajo v oddelkih otroke s težavami v socialni integraciji in čustvenem 

izražanju. Vrtec naj poišče vire pomoči znotraj svojih strokovnjakov ali pa se poveže s 

strokovnjaki drugih ustanov. Vzpostavljena mreža svetovalnih storitev o soočanju z 

motečim vedenjem bi bila marsikomu dobrodošla podpora. 

Pristopi, usmerjeni v podporo staršem 

Starši so v predšolskem obdobju najvplivnejši dejavnik v vzgoji otroka, zato je 

sodelovanje z njimi zelo pomembno. Toda kadar imajo starši otroka, ki ima težave v 

socialni integraciji in čustvenem izražanju doma in v vrtcu ali pa morda samo v družbi 

vrstnikov, je treba razumeti, da se z otrokovimi težavami težko soočajo. Včasih imajo 

tudi sami veliko težav, zato je pomembno, da v vrtcih prek različnih dejavnosti razvijamo 

zaščitne dejavnike družin in se trudimo spodbujati medsebojno sodelovanje s starši pri 

vzgoji njihovega otroka.  

Naj zaključim svoje delo s trditvijo, da v sodobni predšolski vzgoji potrebujemo vrtce, ki 

bodo poleg preventivnih dejavnosti namenili posebno pozornost tistim otrokom, ki zaradi 

motečega vedenja potrebujejo ustrezna odzivanja vzgojiteljev. Motivacijo vzgojiteljev za 

izobraževanje na tem področju razumem kot pomembno nalogo, da svoje znanje in 

izkušnje ter znanje in izkušnje drugih strokovnjakov prenesem v različnih edukativnih 

oblikah, ki bodo vzgojiteljem v oporo pri njihovem vsakdanjem delu. 
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9. Priloge 

Priloga 1: Tabele za potrditev hipoteze št. 2  

Priloga 2: Vprašalnik za vzgojiteljice 

Priloga št. 1 

 

Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

se osebje vrtca trudi odstraniti ovire pri učenju in socialni participaciji 
otrok 

,740 ,228 -,196 

so strokovna znanja osebja vrtca kakovostna ,723 ,199 ,378 

se strokovna znanja kolegov uporabljajo pri vzgoji in izobraževanju 
različnih in raznolikih otrok 

,714 ,291 ,296 

je odnos med osebjem in otroki spoštljiv ,707 -,362 -,222 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev med seboj sodelujejo pri 
načrtovanju in evalvaciji pedagoškega in vzgojnega dela 

,684 -,007 -,044 

osebje vrtca in starši med seboj sodelujejo ,665 -,356 -,120 

so vsi otroci enako cenjeni ,664 -,279 -,183 

se vsak otrok počuti sprejetega ,658 -,306 -,168 

vsakodnevne aktivnosti spodbujajo razumevanje drugačnosti ,657 -,010 -,005 

osebje vrtca različnih profilov med seboj sodeluje ,655 -,264 ,078 

je čutiti, da je prispevek vsakega posameznika spoštovan  ,653 ,163 ,042 

socialno-emocionalnemu učenju posvečamo dovolj pozornosti ,614 ,219 -,315 

mnogo bolj sodelujemo, kot pa tekmujemo ,547 ,319 ,242 

lahko izražate tudi pomisleke, dvome, se včasih ne strinjate in to 
poveste nadrejenim 

,412 ,572 -,206 

so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti ,337 -,322 ,681 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

Tabela 33: Matrika komponent 

 
Pattern Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

je odnos med osebjem in otroki spoštljiv ,875 -,104 -,019 

osebje vrtca in starši med seboj sodelujejo ,787 -,053 ,067 

se vsak otrok počuti sprejetega ,768 -,045 ,000 

so vsi otroci enako cenjeni ,758 -,029 -,028 

osebje vrtca različnih profilov med seboj sodeluje ,595 ,151 ,192 
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vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev med seboj sodelujejo pri 
načrtovanju in evalvaciji pedagoškega in vzgojnega dela 

,469 ,305 -,045 

vsakodnevne aktivnosti spodbujajo razumevanje drugačnosti ,433 ,315 -,009 

se strokovna znanja kolegov uporabljajo pri vzgoji in 
izobraževanju različnih in raznolikih otrok 

,054 ,798 ,099 

so strokovna znanja osebja vrtca kakovostna ,091 ,777 ,216 

mnogo bolj sodelujemo, kot pa tekmujemo -,046 ,704 ,040 

lahko izražate tudi pomisleke, dvome, se včasih ne strinjate in to 
poveste nadrejenim 

-,092 ,559 -,475 

je čutiti, da je prispevek vsakega posameznika spoštovan  ,262 ,492 -,056 

se osebje vrtca trudi odstraniti ovire pri učenju in socialni 
participaciji otrok 

,397 ,434 -,297 

so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti ,103 ,339 ,750 

socialno-emocionalnemu učenju posvečamo dovolj pozornosti ,389 ,286 -,394 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

Rotation converged in 23 iterations. 
Tabela. 34: Matrika vzorca 

Structure Matrix 

 
Component 

1 2 3 

je odnos med osebjem in otroki spoštljiv ,820 ,362 -,005 

osebje vrtca in starši med seboj sodelujejo ,760 ,360 ,076 

se vsak otrok počuti sprejetega ,744 ,363 ,008 

so vsi otroci enako cenjeni ,742 ,376 -,020 

osebje vrtca različnih profilov med seboj sodeluje ,676 ,450 ,182 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev med seboj sodelujejo pri 
načrtovanju in evalvaciji pedagoškega in vzgojnega dela 

,631 ,559 -,068 

vsakodnevne aktivnosti spodbujajo razumevanje drugačnosti ,600 ,546 -,034 

socialno-emocionalnemu učenju posvečamo dovolj pozornosti ,539 ,527 -,416 

se strokovna znanja kolegov uporabljajo pri vzgoji in izobraževanju 
različnih in raznolikih otrok 

,479 ,818 ,029 

so strokovna znanja osebja vrtca kakovostna ,506 ,807 ,149 

mnogo bolj sodelujemo, kot pa tekmujemo ,328 ,676 -,022 

se osebje vrtca trudi odstraniti ovire pri učenju in socialni participaciji 
otrok 

,625 ,671 -,332 

je čutiti, da je prispevek vsakega posameznika spoštovan  ,523 ,636 -,097 

lahko izražate tudi pomisleke, dvome, se včasih ne strinjate in to 
poveste nadrejenim 

,202 ,552 -,524 

so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti ,288 ,328 ,721 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

se osebje vrtca trudi odstraniti ovire pri učenju in socialni participaciji 
otrok 

,740 ,228 -,196 

so strokovna znanja osebja vrtca kakovostna ,723 ,199 ,378 

se strokovna znanja kolegov uporabljajo pri vzgoji in izobraževanju 
različnih in raznolikih otrok 

,714 ,291 ,296 

je odnos med osebjem in otroki spoštljiv ,707 -,362 -,222 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev med seboj sodelujejo pri 
načrtovanju in evalvaciji pedagoškega in vzgojnega dela 

,684 -,007 -,044 

osebje vrtca in starši med seboj sodelujejo ,665 -,356 -,120 

so vsi otroci enako cenjeni ,664 -,279 -,183 

se vsak otrok počuti sprejetega ,658 -,306 -,168 

vsakodnevne aktivnosti spodbujajo razumevanje drugačnosti ,657 -,010 -,005 

osebje vrtca različnih profilov med seboj sodeluje ,655 -,264 ,078 

je čutiti, da je prispevek vsakega posameznika spoštovan  ,653 ,163 ,042 

socialno-emocionalnemu učenju posvečamo dovolj pozornosti ,614 ,219 -,315 

mnogo bolj sodelujemo, kot pa tekmujemo ,547 ,319 ,242 

lahko izražate tudi pomisleke, dvome, se včasih ne strinjate in to 
poveste nadrejenim 

,412 ,572 -,206 

so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti ,337 -,322 ,681 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

Tabela 35: Rotirana matrika komponent 

Component Correlation Matrix 

Compone
nt 1 2 3 

1 1,000 ,531 ,006 

2 ,531 1,000 -,087 

3 ,006 -,087 1,000 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

se osebje vrtca trudi odstraniti ovire pri učenju in socialni participaciji 
otrok 

,740 ,228 -,196 

so strokovna znanja osebja vrtca kakovostna ,723 ,199 ,378 

se strokovna znanja kolegov uporabljajo pri vzgoji in izobraževanju 
različnih in raznolikih otrok 

,714 ,291 ,296 

je odnos med osebjem in otroki spoštljiv ,707 -,362 -,222 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev med seboj sodelujejo pri 
načrtovanju in evalvaciji pedagoškega in vzgojnega dela 

,684 -,007 -,044 

osebje vrtca in starši med seboj sodelujejo ,665 -,356 -,120 

so vsi otroci enako cenjeni ,664 -,279 -,183 

se vsak otrok počuti sprejetega ,658 -,306 -,168 

vsakodnevne aktivnosti spodbujajo razumevanje drugačnosti ,657 -,010 -,005 

osebje vrtca različnih profilov med seboj sodeluje ,655 -,264 ,078 

je čutiti, da je prispevek vsakega posameznika spoštovan  ,653 ,163 ,042 

socialno-emocionalnemu učenju posvečamo dovolj pozornosti ,614 ,219 -,315 

mnogo bolj sodelujemo, kot pa tekmujemo ,547 ,319 ,242 

lahko izražate tudi pomisleke, dvome, se včasih ne strinjate in to 
poveste nadrejenim 

,412 ,572 -,206 

so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti ,337 -,322 ,681 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis.   
 Rotation Method: Oblimin with 
Kaiser Normalization.  

 

Tabela 36: Korelacijska matrika 

med komponentami po Oblimin 

rotaciji  
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Priloga št. 2  

Velik del postavk in obliko vprašalnika smo črpali iz raziskovalnega instrumenta 

raziskave, ki je bila izvedena v sklopu ciljnega raziskovalnega projekta (2006–2008) z 

naslovom Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno 

deprivilegiranih učencev in dijakov (Kobolt, A., Dekleva, B., Rapuš-Pavel, J., Lesar, I., 

Peček Čuk, M. B., Cimermanič, Z., in drugi., 2008).  

 

Spoštovani! 

V svojem magistrskem delu raziskujem izstopajoče/moteče vedenje otrok v vrtcih in 

naša odzivanja nanj. Prosim vas, da z mano delite vaše izkušnje in stališča ter 

odgovorite na vsa vprašanja. Vprašalnik je anonimen in v njem ni pravilnih ali 

nepravilnih odgovorov.  

Hvala za sodelovanje!   

Janja Šetor 

študentka magistrskega študija socialne pedagogike 

Vprašalnik izpolnjujete tako, da: 

 prekrižate kvadratek  pri odgovoru, ki velja za vas oz. izraža vaše mnenje in oceno,  

 obkrožite eno številko v vsaki vrstici tabele – tisto, ki za vas najbolj velja. 

 

PROSIM VAS ZA NEKAJ OSEBNIH PODATKOV IN PODATKOV O VAŠEM 

VRTCU 

 

1. Spol:   1  ženski          2  moški                                    

 

2. Navedite vašo starost: 

a)  20–30 let 

b)  31–40 let 

c) 41–50 let 

d)  51 let in več 

 

3. Kako dolgo že delate na področju šolstva?  

a)  0–10 let 

b) 11–20 let 

c) 21–30 let 

d) nad 30 let 
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4. Pri delu, ki ga zdaj opravljam, sem: 

1  zelo nezadovoljen/-na  

2  nisem posebej zadovoljen/-na 

3  dokaj zadovoljen/-na 

4  zadovoljen/-na 

5  zelo zadovoljen/-na 

 

5. Katero najvišjo stopnjo izobrazbe ste do zdaj pridobili? 

1  srednješolsko 

2  višješolsko 

3 visokošolsko strokovno (VII/1) 

4  visokošolsko oziroma univerzitetno (VII/2) 

5  specializacijo, magisterij, doktorat 

 

6. Naziv, ki ste ga pridobili po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v 

šolah v nazive, je: 

1  mentor  2  svetovalec  3  svetnik  4  nimam 

naziva 

 

7. Pridobil/-a sem naslednje dokvalifikacije: 

1   program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe             

2   program za specialno-pedagoško izpopolnjevanje                        

3   program za vzgojitelje in učitelje za delo z učenci s posebnimi 

potrebami      

4   nimam nobene dokvalifikacije                                                       

 

8. Zaposlen/-a sem v: 

1   samostojnem vrtcu                                              

2   v vrtcu pri šoli                                                     

 

9.  Trenutno sem zaposlen/-a v vrtcu, ki je: 

1   na vasi (npr. Vrba)                                         

2   v manjšem mestu (npr. Tržič, Vrhnika)         

3   v srednje velikem mestu (npr. Kranj)             

4   v velikem  mestu (npr. Ljubljana, Maribor)   
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MNENJA O MOTEČEM OZIROMA IZSTOPAJOČEM VEDENJU  
 

10. V  kolikšni meri veljajo spodnje trditve za vaš vrtec? 

 

V vašem vrtcu … sploh ne 

velja  

malo velja   delno velja  precej 

velja  

popolnoma 

velja  

1 2 3 4 5 

 

1. se vsak otrok počuti sprejetega 1 2 3 4 5 

2. osebje vrtca različnih profilov med seboj sodeluje 1 2 3 

 

4 

 

5 

3. je odnos med osebjem in otroki spoštljiv 1 2 3 4 5 

4. osebje vrtca in starši med seboj sodelujejo 1 2 3 4 5 

5. vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev med seboj sodelujejo 

pri načrtovanju in evalvaciji  pedagoškega in vzgojnega dela 

1 2 3 4 5 

6. so vsi otroci enako cenjeni 1 2 3 4 5 

7. socialno-emocionalnemu učenju posvečamo dovolj 

pozornosti 

1 2 3 4 5 

8. se osebje vrtca trudi odstraniti ovire pri učenju in socialni            

 participaciji otrok 

1 

 

 

2 3 4 5 

9. lahko izražate tudi pomisleke, dvome, se včasih ne      

strinjate in to poveste nadrejenim 

1 2 

 

3 4 5 

10. vsakodnevne aktivnosti spodbujajo razumevanje 

drugačnosti 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

11. je čutiti, da je prispevek vsakega posameznika spoštovan  1 2 

 

3 4 5 

12. so strokovna znanja osebja vrtca kakovostna 1 2 3 

 

4 

 

5 

 

13. se strokovna znanja kolegov uporabljajo pri vzgoji in 

izobraževanju različnih in raznolikih otrok 

1 2 3 4 5 

14. so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne 

uspešnosti 

1 2 3 4 5 

15. mnogo bolj sodelujemo, kot pa tekmujemo 1 2 3 4 5 

 

11. KAKO POGOSTO STE V ZADNJEM ČASU med otroki v vaši skupini opazili 

spodaj našteta vedenja:   

 se sploh 

ni 

pojavilo 

enkrat v 

tednu   

do trikrat 

v tednu  

vsako- 

dnevno  

večkrat 

dnevno  

1 2 3 4 5 

 

1. Seganje v besedo, neumestno govorjenje, klepetanje 1 2 3 4 5 

2. Odvračanje drugih od aktivnosti (»klovnovstvo«,  metanje 

igračk, vzbujanje pozornosti ipd.) 

1 2 3 4 5 

3. Nezainteresiranost za sodelovanje v dejavnostih 1 2 3 4 5 

4. Nesamostojnost pri opravilih, kjer bi otrok že lahko bil bolj 

samostojen 

1 2 3 4 5 

5. Fizično izzivanje vrstnikov (suvanje, ščipanje, grizenje ...) 1 2 3 4 5 

6. Nezmožnost čakanja v/na vrsti/o 1 2 3 4 5 
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7. Sprehajanje ali tekanje po igralnici, zapuščanje igralnice 1 2 3 4 5 

8. Verbalno nasilje do vrstnikov (kričanje, izzivanje) 1 2 3 4 5 

9. Umaknjenost vase 1 2 3 4 5 

10. Ugovarjanje odraslim – vzgojiteljem, pomočnikom 

vzgojiteljev, staršem idr.  

1 2 3 4 5 

11. Uničevalnost (uničevanje igrač in izdelkov otrok) 1 2 3 4 5 

12. Negotovost v novih situacijah ali ob prehodih med 

dejavnostmi 

1 2 3 4 5 

13. Eksplozivnost in nepredvidljivo vedenje 1 2 3 4 5 

14. Pogosti napadi trme in metanje po tleh 1 2 3 4 5 

15. Kršenje skupinskih pravil 1 2 3 4 5 

16. Nemirnost in zviranje 1 2 3 4 5 

 

12. KAKO MOTEČA SO ZA VAS OSEBNO našteta vedenja otrok?  

    Ocenite stopnjo motečnosti.  

 ni moteče  malo 

moteče 

moteče dokaj 

moteče 

zelo 

moteče 

1 2 3 4 5 

 

1. Seganje v besedo, neumestno govorjenje, klepetanje 1 2 3 4 5 

2. Odvračanje drugih od aktivnosti (»klovnovstvo«,  metanje 

igračk, vzbujanje pozornosti ipd.) 

1 2 3 4 5 

3. Nezainteresiranost za sodelovanje v dejavnostih 1 2 3 4 5 

4. Nesamostojnost pri opravilih, kjer bi otrok že lahko bil bolj 

samostojen 

1 2 3 4 5 

5. Fizično izzivanje vrstnikov (suvanje, ščipanje, grizenje ...) 1 2 3 4 5 

6. Nezmožnost čakanja v/na vrsti/o 1 2 3 4 5 

7. Sprehajanje ali tekanje po igralnici, zapuščanje igralnice 1 2 3 4 5 

8. Verbalno nasilje do vrstnikov (kričanje, izzivanje) 1 2 3 4 5 

9. Umaknjenost vase 1 2 3 4 5 

10. Ugovarjanje odraslim – vzgojiteljem, pomočnikom 

vzgojiteljev, staršem idr.  

1 2 3 4 5 

11. Uničevalnost (uničevanje igrač in izdelkov otrok) 1 2 3 4 5 

12. Negotovost v novih situacijah ali ob prehodih med 

dejavnostmi 

1 2 3 4 5 

13. Eksplozivnost in nepredvidljivo vedenje 1 2 3 4 5 

14. Pogosti napadi trme in metanje po tleh 1 2 3 4 5 

15. Kršenje skupinskih pravil 1 2 3 4 5 

16. Nemirnost in zviranje 1 2 3 4 5 

 

13. V čem VI VIDITE RAZLOGE za moteče vedenje? 

 

Mislim, da se otroci  moteče vedejo, ker … 

 

nikoli/ 

izjemoma  
redko  pogosto zelo 

pogosto 

1 2 3 4 

 

1. so od doma navajeni, da je vse po njihovem  1 2 3 4 

2. iščejo pretirano pozornost vrstnikov in/ali vzgojiteljev 1 2 3 4 

3. se ne potrudijo dovolj za sodelovanje pri dejavnostih  1 2 3 4 

4. imajo težave z razumevanjem pri izvajanju dejavnosti (npr. ne 

razumejo navodil, imajo težave pri didaktičnih igrah ...) 

1 2 3 4 
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5. imamo vzgojitelji premalo znanja za ravnanje z njimi  1 2 3 4 

6. ne znamo pripraviti spodbudnega učnega okolja za njih 1 2 3 4 

7. imajo težave na specifičnih področjih razvoja (gibanje, govor) 1 2 3 4 

8. so tradicionalni pedagoški prijemi zanje neustrezni 1 2 3 4 

9. si niso pridobili delovnih navad, ker jim ni bilo treba 1 2 3 4 

10. niso dovolj vključeni v naše kulturno okolje  1 2 3 4 

11. imajo izkušnjo, da s takim vedenjem dosežejo svoje cilje  1 2 3 4 

12. se pedagoškim delavcem ne ljubi ukvarjati z njimi 1 2 3 4 

13. se njihovi starši premalo povezujejo z vrtcem 1 2 3 4 

14. so izrazito počasni in ne uspejo slediti v aktivnostih 1 2 3 4 

15. so nevzgojeni (starši jih ne usmerjajo, doma nimajo meja idr.) 1 2 3 4 

 

14. V koliki meri soglašate s spodnjimi trditvami ?   

  

Otroci z izstopajočim/motečim vedenjem …  

sploh se 

ne  

strinjam  

ne strinjam  

se  

delno se 

strinjam, 

 delno ne 

strinjam 

 se 

popolnoma  

se strinjam  

1 2 3 4 5 

 

1. so takšni predvsem zaradi popustljivosti sodobne vzgoje  1 2 3 4 5 

2. so v sedanjem predšolskem sistemu preveč zaščiteni  1 2 3 4 5 

3. opozarjajo, da je z njimi nekaj narobe 1 2 3 4 5 

4. so »dežurni krivci« za vse, kar ni prav v skupini 1 2 3 4 5 

5. bi morali obiskovati posebne ustanove, kjer so vzgojitelji 

bolj specializirani za obravnavo težav pri vedenju  

1 2 3 4 5 

6. so za vzgojitelje in pomočnice vzgojiteljic zelo naporni 1 2 3 4 5 

7. se ne bi tako vedli, če bi se v vrtcu z njimi bolj ukvarjali že 

v prvem starostnem obdobju 

1 2 3 4 5 

8. bi potrebovali več pozornosti in timskega ukvarjanja   1 2 3 4 5 

9. me spravijo iz tira    1 2 3 4 5 

10. so pogosto pretirano zaščiteni s strani staršev  1 2 3 4 5 

11. sodijo pod pristojnosti svetovalne službe 1 2 3 4 5 

12. so v stiski, ki pa je vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

ne razumemo   

1 2 3 4 5 

13. se ne znajo uveljaviti na socialno sprejemljiv način 1 2 3 4 5 

14. so za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev prav poseben 

izziv 

1 2 3 4 5 

15. Vaši običajni ukrepi /ravnanja ob motečem vedenju otrok so: 
 

Ko opazim moteče vedenje …  

nikoli/ 

izjemoma 

 

včasih pogosto zelo pogosto/ 

vselej 

1 2 3 4 

 

1. otroka takoj opozorim.  1 2 3 4 

2. se z otrokom pogovorim o tem v igralnici. 1 2 3 4 

3. se z otrokom pogovorim zunaj igralnice, na samem. 1 2 3 4 

4. imam otroka v bodoče pod večjo kontrolo, blizu sebe. 1 2 3 4 

5. ignoriram manjše prestopke. 1 2 3 4 

6. izkoristim neko vedenje kot temo za pogovor s celo 

skupino, tako da otroka ne izpostavim. 

1 2 3 4 

7. takoj pokličem starše na pogovor. 1 2 3 4 
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8. me zanima, kaj je razlog tega vedenja. 1 2 3 4 

9. postanem bolj pozoren/-na na tega otroka. 1 2 3 4 

10. poiščem pomoč pri svetovalni službi. 1 2 3 4 

11. razmislim, kaj otrok z vedenjem »sporoča«. 1 2 3 4 

12. skupaj z otrokom oblikujem dogovor in preverim, če me 

razume. 

1 2 3 4 

13. napotim otroka za nekaj časa iz igralnice in ga imam pod 

kontrolo. 

1 2 3 4 

14. otroka posadim za mizo (ali npr. na stol za razmišljanje), 

da se umiri. 

1 2 3 4 

15. poiščem nove pedagoške prijeme. 1 2 3 4 

16. vzpostavim očesni kontakt z otrokom. 1 2 3 4 

17. obstanem in malo počakam, če se bo otrok umiril. 1 2 3 4 

18. ubesedim otrokovo vedenje, ki nas moti: „To, kar delaš, 

nas moti.” 

1 2 3 4 

19. otroku glasno rečem: ”Prenehaj!” 1 2 3 4 

20. sem postopoma bolj strog/a, če me ne uboga, dvignem 

glas. 

1 2 3 4 

21. otroka trdno primem in ga postavim stran od skupine. 1 2 3 4 

22. otroka vprašam, ali pozna pravila. Če jih pozna, jih najprej 

ponovi in nato pove, kako naj bi ravnal prav. 

1 2 3 4 

16. V čem vidite RAZLOGE ZA USPEŠNO ALI NEUSPEŠNO RAVNANJE z 

otroki, ki imajo izstopajoče vedenje? 

  
 

Menim, da ... 

sploh se 

ne  

strinjam  

ne strinjam 

se  

delno se 

strinjam, 

delno ne 

strinjam 

 se 

popolnoma  

se strinjam  

1 2 3 4 5 

 

1. bi potreboval/a več znanja  s področja socialnega 

učenja in emocionalnega izražanja v predšolskem 

obdobju. 

1 2 3 4 5 

2. bi potreboval/a več znanja iz različnih metod in tehnik, 

vendar v Sloveniji ni dovolj ustrezne literature in 

izobraževanj. 

1 2 3 4 5 

3. bi bil/a bolj uspešen/na, če bi bila svetovalna služba več 

v oddelku in bi mi neposredno lahko svetoval/a, kaj naj 

storim v posamezni situaciji. 

1 2 3 4 5 

4. sem uspešen/na pri ravnanju z otroki, ki imajo 

izstopajoče vedenje, in ne potrebujem dodatnih znanj. 

1 2 3 4 5 

5. je delo s starši zelo velikega pomena pri obravnavi 

otroka, ki ima težave z vedenjem. 

1 2 3 4 5 

6. se o tej temi premalo pogovarjamo pri študijskih 

skupinah. 

1 2 3 4 5 

7. bi bila bolj uspešen/na, če bi imel/a večjo podporo 

vodstva. 

1 2 3 4 5 

8. se ne želimo izpostavljati pred starši in predolgo 

molčimo o otrokovem neprimernem vedenju.  

1 2 3 4 5 

9. vzgojitelji nismo dovolj usposobljeni za prepoznavanje 

in odzivanje na moteče oblike vedenja. 

1 2 3 4 5 

Najlepša hvala za čas, ki ste ga posvetili izpolnjevanju tega vprašalnika.  
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