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POVZETEK
Spremembe v vzgoji in izobraževanju, s poudarkom na večji individualizaciji kot didaktičnem
načelu in upoštevanju multikulturnosti, postavljajo tudi pred vzgojitelja nove izzive. V
teoretičnem delu naloge so predstavljeni začetki humanizacije bolnišničnega zdravljenja otrok
v slovenskem prostoru, koncept dela v bolnišnici, ki temelji na usklajevanju vzgojnoizobraževalnih ciljev kurikuluma za vrtec in specifičnih prilagoditvah vzgojno-izobraževalnih
pristopov ob bolnem otroku. Predstavljena je vloga vzgojitelja ob sprejemu otroka v
bolnišnico, ob prepoznavanju prilagoditvenih težav in zmanjševanju posledic hospitalizacije,
njegova vloga v bolnišničnem oddelku in pomen sodelovanja s starši. Za kakovostno delo
vzgojitelja v bolnišnici je potrebna jasna opredelitev njegove vloge. Zato smo skozi proces
izpeljane empirične naloge poskušali ugotoviti izkušnje, stališča in pričakovanja otrok,
staršev, zdravstvenega osebja in vzgojiteljev v slovenskih bolnišnicah o vlogi vzgojitelja pri
procesu zdravljenja otrok v bolnišnici.
Z anketnim vprašalnikom za starše hospitaliziranih otrok smo raziskali mnenja in predstave o
vlogi vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca med starši, ki so neposredno vključeni v
proces otrokovega zdravljenja in starši, ki so posredno vključeni v proces otrokovega
zdravljenja. Rezultati raziskave kažejo, da starši pred prihodom v bolnišnico niso bili
seznanjeni z vzgojno-izobraževalnim programom vrtca v bolnišnici in vlogo vzgojitelja.
Primerjava med anketiranimi starši, kako podobna ali različna so njihova mnenja, pojmovanja
o vlogi vzgojitelja v bolnišnici, se statistično pomembno ne razlikujejo. Starši menijo, da je
prisotnost vzgojitelja v bolnišnici zelo zaželena, njegova vloga pa se kaže v tem, da najde
primeren način, ki bo potolažil njihovega otroka ob čustvenih stiskah in da v aktivnosti in igro
vključuje tudi starše, kar pa pozitivno vpliva na psihosocialni razvoj otroka. Pričakovanja
staršev od vzgojiteljeve vloge v procesu sodelovanja se kažejo v razumevanju in podpori
staršev ob njihovem spremljanju bolnega otroka, da upošteva posebne življenjske situacije, ki
jo doživljajo starši v procesu hospitalizacije otroka in bogati vsebino odnosov med starši in
otrokom.
Z anketnim vprašalnikom za zdravstveno osebje smo raziskali mnenja in predstave o vlogi
vzgojitelja v bolnišnici med skupinami zdravnik, diplomiran medicinski tehnik in medicinski
tehnik. Rezultati raziskave kažejo, da je vzgojitelj na oddelku pomemben del tima strokovnih
delavcev, ki z vzgojno-izobraževalnim programom bolnišničnega vrtca vpliva na
humanizacijo hospitalizacije otroka s tem, ko s svojim delom prepoznava prilagoditvene
težave bolnega otroka in vpliva na psihosocialno klimo bolnišničnega oddelka. Vzorec
zdravstvenega osebja tudi meni, da se vzgojiteljeva vloga kaže v spremljanju otrokovega
čustvenega doživljanja in skrbi za njegovo čustveno stabilnost, da je v oporo otroku pri
zmanjševanju stisk zaradi bolezni in hospitalizacije, in da vključuje starše v skupno igro z
otrokom. Zdravstveno osebje je različnega mnenja o oceni pomembnosti, da vzgojitelj v
vzgojno-izobraževalni program vključuje vse otroke na oddelku, kar je tudi razlika v mnenju s
starši bolnih otrok, ki menijo, da vzgojitelj mora vključevati v vzgojno-izobraževalni program
vse otroke na oddelku, kljub temu, da je na oddelku prisoten tudi program bolnišnične šole.
Mnenja in pričakovanja od vzgojiteljeve vloge, da pozna specifičnosti bolezni, ki se zdravijo
na bolnišničnem oddelku in skrbi z različnimi dekorativnimi izdelki za otroku prijazno

bolnišnico, se med zdravstvenim osebjem statistično pomembno razlikujejo. Da se vloga
vzgojitelja kaže tudi v tem, menijo anketirani zdravniki in diplomirani medicinski tehniki, kar
od vzgojitelja zahteva odgovornost, sposobnost avtonomnega delovanja in pripravljenost za
vseživljenjsko učenje.
S standardiziranim intervjujem s hospitaliziranimi otroki smo ugotovili, da se v vzgojnoizobraževalni program bolnišničnega vrtca vključuje celotna populacija otrok, ki se zdravi na
oddelku. Otroci vzgojitelja doživljajo kot osebo, ki ji lahko zaupajo svoje počutje in
razmišljanja o bolezni. Z raziskavo smo ugotovili, da se otroci zelo radi in prostovoljno
vključujejo v vzgojno-izobraževalni program bolnišničnega vrtca. Da se otroci dobro počutijo
v interakcijskem odnosu z vzgojiteljem kljub bolezni in slabemu počutju, potrjuje tudi mnenje
otrok, ki menijo, da jim je v bolnišnici najbolj všeč igralni prostor, igra z otroki in
vzgojiteljem, ter da jim vzgojitelj pripoveduje pravljice in pripravi dejavnosti, kjer lahko
ustvarjajo z različnim materialom.
Z odprtimi vprašanji smo pri vzgojiteljih bolnišničnih oddelkov vrtca dobili poglobljen
vpogled v njihova pojmovanja o njihovem vzgojno-izobraževalnem pristopu do bolnega
otroka. Rezultati raziskave so pokazali, da vzgojitelji utemeljujejo vzgojno-izobraževalni
pristop različno glede na delovno mesto, in sicer med oddelki splošne pediatrije in oddelki s
specifično boleznijo. S tem pa so tudi nakazali razlike v vzgojno-izobraževalnem delu z
vzgojitelji v vrtcu z zdravimi otroki. Njihov pristop do bolnega otroka temelji v prilagajanju
otrokovim potrebam, ki izhajajo iz bolezni in procesa zdravljenja ter vplivajo na psihosocialni
razvoj otroka. Iz utemeljevanja specifičnosti vzgojno-izobraževalnega pristopa vzgojiteljev je
razvidno, da se njihovo delo prilagaja tudi potrebam oddelka. Sodelovanje strokovnih
delavcev na oddelku, vzgojiteljem predstavlja zelo pomemben dejavnik v doseganju skupnih
ciljev za humanizacijo zdravljenja otroka. Menijo tudi, da morajo biti vzgojitelji v bolnišnici
usposobljeni za učinkovito sodelovanje z zdravstvenim osebjem, kar od njegove vloge
zahteva avtonomno sodelovanje v timskem raziskovanju, ki je namenjeno izboljšanju
kakovosti bivanja otroka v bolnišnici. Posebno področje vzgojiteljeve dejavnosti, ki zahteva
drugačne zakonitosti kot delo z otroki in predstavlja pomemben dejavnik pri soustvarjanju
organizacijske kulture bolnišničnega vrtca, je sodelovanje s starši. Na kakovostno in
profesionalno delo vzgojitelja v bolnišničnem vrtcu po mnenju vzgojiteljev vpliva ustrezna
usposobljenost vzgojitelja, ki temelji na pripravljenosti za vseživljenjsko učenje.
Usposobljenost vzgojitelja v interakcijskem odnosu z bolnim otrokom temelji na znanjih, ki
izhajajo iz zavedanja učinkovitosti vzgojno-izobraževalnih učinkov v interakcijskem odnosu s
hospitaliziranim otrokom. Procesno-razvojni model načrtovanja zahteva od vzgojitelja
strokovno avtonomijo, ki se kaže v njegovi usposobljenosti načrtovanja dejavnosti za
hospitalizirane otroke.

KLJUČNE BESEDE: humanizacija hospitalizacije, bolni otroci, bolnišnični vrtec, vloga
vzgojitelja, komunikacija.

ABSTRACT
Due to changes in education and schooling, with an emphasis on greater individualisation as a
didactic principle and multicultural considerations, childcare workers are faced with new
challenges. The theoretical part of this thesis presents the onset of the humanisation of
children's hospital treatment in the territory of Slovenia, the hospital work concept based on
aligning the educational and schooling objectives of the kindergarten curriculum and the
specific adjustments of educational and schooling approaches to sick children. It presents the
role of a childcare worker upon the admission of a child to a hospital in terms of identifying
adjustment problems and mitigation of the consequences of hospitalisation, their role in the
hospital ward and the importance of cooperation with parents. To perform high-quality work
at a hospital, a childcare worker must have a clearly defined role. Therefore, through an
empirical assignment, we strived to determine the experience, viewpoints and expectations of
children, parents, healthcare professionals and childcare workers in Slovenian hospitals in
relation to a childcare worker’s role in the hospital treatment of children.
We used a survey questionnaire to research the opinions and perceptions of hospitalised
children parents' regarding a childcare worker's role in a hospital kindergarten. The survey
included parents who directly or indirectly participated in the child's treatment. The results
revealed that before coming to the hospital, parents were not familiar with the educational and
schooling kindergarten programme at the hospital and the role of the childcare worker. The
comparison between respondents in terms of the similarity of their opinions and the
perceptions of a childcare worker’s role in a hospital shows no statistically significant
difference. Parents believe that the presence of a childcare worker in a hospital is very
welcome and their role is to find a suitable way to console children in emotional distress and
to include parents in activities and play that has a positive impact on psycho-social
development. Parents expect a childcare worker’s role in the process to be understanding and
supporting them as companions to a sick child, to consider the special situations of life that
parents go through during child hospitalisation and to enrich the relationship between the
parents and the child.
The survey questionnaire for healthcare professionals was used to research the opinions of
doctors, graduate health technicians and health technicians and their perceptions of a childcare
worker’s role. The survey results show that a childcare worker is an important member of the
professional team. Through the educational and schooling programme of the hospital
kindergarten, childcare workers impact the humanisation of hospitalisation by identifying the
adjustment problems of a sick child and influencing the psycho-social climate of the hospital
ward. The healthcare professionals included in the sample believe that a childcare worker's
role involves monitoring the child's emotional experience and ensuring the child's emotional
stability, offering support for the child to mitigate distress due to illness and hospitalisation,
and including parents in play with the child. Healthcare professionals have a varied opinion
on the relevance of including all children from the ward in the educational and schooling
programme. On the contrary, the parents of sick children believe that a childcare worker
should include all children from the ward in the educational and schooling programme, even
though a hospital school service is organised in the ward as well. The opinions and

expectations concerning a childcare worker's familiarity with the specifics of the diseases
treated at the hospital ward and the provision of various decorative items to create a childfriendly hospital differ in a statistically significant way among healthcare professionals. The
doctors and graduate health technicians believe that the role of a childcare worker requires
responsibility, the ability of autonomous action and the willingness to undergo lifelong
learning.
A standardised interview of hospitalised children revealed that the entire population of
children treated in the ward takes part in the educational and schooling programme of the
hospital kindergarten. The children perceive a childcare worker as a person they can confide
in about how they feel and what they are thinking about the disease. The survey showed that
children are keen to voluntarily take part in the educational and schooling programme of the
hospital kindergarten. They feel good in the interactive relationship with the childcare worker
despite the disease and not feeling well. This is confirmed by the opinion of the children who
said that the things they liked most in the hospital were the play room, playing with other
children and the childcare worker and the childcare worker's story-telling and creative
activities using various materials.
Open questions were used to obtain an in-depth insight from the hospital kindergarten
childcare workers into their perception of the educational and schooling approach to sick
children. The results showed that childcare workers base their educational and schooling
approach on the job position – the approach in general paediatrics differs from that in
specialised wards. Thus they indicated the differences in the educational and schooling work
of childcare workers in kindergartens with healthy children. Their approach to a sick child is
based on adjustment to the child's needs that arise from the illness and treatment process, and
that impact the child's psycho-social development. The explanation of the specific nature of
the educational and schooling approach adopted by the childcare workers indicates that their
work is also tailored to the needs of the ward. The childcare workers consider the cooperation
of professional staff in the ward a very important factor for achieving the common goals to
humanise the treatment of children. They also believe that childcare workers in hospitals
should be trained in efficient cooperation with healthcare professionals that require them to
autonomously take part in team research aiming to improve the hospital stay for the children.
One special area of a childcare worker’s activity that is subject to different rules than when
working with children and represents an important factor in co-creating the organisational
culture of the hospital kindergarten is cooperation with parents. In the opinion of the childcare
workers, the high-quality and professional work performance of a hospital kindergarten
childcare worker is influenced by adequate qualifications of the childcare worker based on a
willingness to undergo lifelong training. The qualifications of a childcare worker in the
interactive relationship with a sick child are based on the knowledge that arises from an
awareness of the efficiency of educational and schooling effects in this relationship. The
process and development model of planning requires a childcare worker to be professionally
autonomous. That is reflected in their qualification to plan activities for hospitalised children.

KEY WORDS: humanisation of hospitalisation, sick children, hospital kindergarten, role of a
childcare worker, communication.
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UVOD
Vzgojitelj predšolskih otrok lahko svoje delo opravlja v različnih institucijah, kar se nadalje
povezuje s specifičnimi zahtevami in pričakovanji, ki so z določeno institucijo oziroma
delovnim mestom pogojena. Vloga vzgojitelja v vrtcu in vloga vzgojitelja v bolnišnici imata
določeno skupno jedro, obstajajo pa tudi posamezne specifike. V strokovni literaturi je
navedena le vloga vzgojitelja v vrtcu in še ta opredelitev ni enotna, saj se razlikuje glede na
pedagoški koncept in zahteve, ki izhajajo iz določenega dela.
Vključitev vzgojiteljev v življenje bolnega otroka v času bolnišničnega zdravljenja sega v
petdeseta leta prejšnjega stoletja. Celotni proces otrokovega zdravljenja se je skozi čas zelo
spreminjal v smeri večje humanizacije hospitalizacije. Humanizacija hospitalizacije otroka
predstavlja del širšega procesa humanizacije zdravstva, ki vključuje spremembe na področju
organizacije, odnosov in komunikacije, izobraževanja, vnašanja novih nemedicinskih vsebin v
delovanje bolnišnice (Peče, 1989). Potrebno je zadovoljiti otrokove razvojne potrebe, zato
mora zanje skrbeti osebje, ki je primerno usposobljeno. Iz državnega proračuna se v skladu z
normativi in standardi zagotavljajo sredstva tudi za oddelke vrtcev v bolnišnici (Zakon o
vrtcih, 2005). Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic,
in ustanova, kjer se otrok lahko posveča tistim dejavnostim, ki so načrtovane v skladu z
nacionalnim programom.
V javnih vrtcih vzgojitelji izbirajo in izvajajo dejavnosti, s katerimi dosegajo v zakonodaji in
kurikulumu zapisane cilje predšolske vzgoje. Izbira didaktičnih strategij, sredstev in vsebin, s
pomočjo katerih bodo otroci skozi dejavnosti te cilje dosegli, pa je v celoti prepuščena
avtonomni presoji vzgojiteljev. Tudi Zakon o vrtcih (1996) in Kurikulum za vrtce (1999)
opredeljujeta predšolsko vzgojo v vrtcih kot sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja, ki
poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti
zaposlenih, ob enakih možnostih za otroke in starše, upoštevanju različnosti med otroki in
pravici do izbire drugačnosti. Opredeljeni cilji kurikuluma pa med drugim omogočajo
kakovostno evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela in napredka otrok, vključenih v
institucionalno predšolsko vzgojo.
V bolnišničnem okolju se vzgojitelj srečuje s predšolskimi otroki, šolarji in otroki s posebnimi
potrebami, zato vzgojitelji v bolnišnici pri načrtovanju uporabljajo kurikulume iz različnih
konceptov vzgojno-izobraževalnega pristopa. Kurikulum za vrtce je nacionalni program, ki
ima svojo osnovo v analizah, predlogih in rešitvah, ki uokvirja sistem predšolske vzgoje v
vrtcih. Je strokovna podlaga za delo v vrtcih in omogoča strokovno načrtovanje ter
kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu. V vrtec so vključeni zdravi otroci, ki se igrajo s
svojimi vrstniki, vendar nekateri tudi zbolijo in prebolevajo bolezen v bolnišnici. Pedagoško
delo v bolnišnici je veliko bolj individualno in fleksibilno, kot je delo v vrtcu. Vsakodnevno
prihajajo novi otroci, nujno je vzpostavljati ustrezne stike s starši, ki spremljajo svoje otroke.
V bolnišnici se zaradi stalnih nepredvidenih sprememb Kurikulum za vrtec ne more
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popolnoma uresničevati. Vzgojno delo, vsebine, dejavnosti ter metode je treba prilagajati
bolnemu otroku in njegovim vsakodnevnim zmožnostim.
Delo vzgojitelja v bolnišnici temelji na usklajevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev
kurikuluma za vrtec in na specifičnih prilagoditvah vzgojno-izobraževalnih pristopov ob
bolnem otroku, ki jih kurikulum za vrtec ne opredeljuje in so zato rezultat vzgojiteljeve
profesionalnosti. Pomembna je tudi razdelitev nalog, ki jih vzgojitelj izpolnjuje v procesu
medsebojnega sodelovanja z ostalimi prisotnimi v bolnišničnem okolju, v katerem je primarna
dejavnost zdravljenje z diagnostičnimi in terapevtskimi pristopi, ki se jim mora vzgojnoizobraževalno delo prilagajati.
Z raziskavo, ki obravnava razloge za začetek vključevanja vzgojiteljev v proces bolnišničnega
zdravljenja otrok, ter s specifičnim pedagoškim pristopom vzgojitelja, ki dopolnjuje in
nakazuje razliko v pedagoškem pristopu, kot jo določa Kurikulum za vrtec (1999), želim
opozoriti na pomanjkljivosti v konceptu predšolske vzgoje, ki z nejasno opredelitvijo vloge
vzgojitelja, ki delo opravlja v različnih institucijah, vpliva na vprašanje meje med
odgovornostjo in avtonomnostjo ter statusom vzgojitelja. V slovenskem prostoru še ni bilo
raziskave, ki bi raziskala pogoje delovanja vzgojitelja v bolnišnici ter analizirala razlike v
vzgojno-izobraževalnem delu vzgojitelja v vrtcu in bolnišnici. Zato bo pričujoča raziskava
osvetlila dejavnike delovanja vzgojitelja v bolnišnici, kar bo prispevalo h kakovostnejšemu
koncipiranju pogojev in izvedbe za delo bolnišničnega vzgojitelja.
Za jasno opredelitev vloge vzgojitelja v bolnišnici je zelo pomembno tudi poznavanje
pričakovanj in mnenj otrok, staršev, medicinskega osebja in vzgojiteljev, ki delajo v
bolnišnici. Zato je temeljni namen naloge ugotoviti izkušnje, pričakovanja in stališča otrok,
staršev, zdravstvenega osebja in vzgojiteljev v bolnišnici o vlogi vzgojitelja pri procesu
zdravljenja otrok v bolnišnici.
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1. RAZVOJ PREDŠOLSKE VZGOJE V BOLNIŠNICI

1.1.

Razvoj predšolske vzgoje v bolnišnici nekoč

Zaradi spoznanja, da je otroški organizem drugačen od organizma odraslega in da drugače
deluje, ter da so tudi psihološke potrebe otroka drugačne od odraslega, se je iz interne
medicine razvila veja medicine, imenovana pediatrija. Ukvarja se s telesnimi in duševnimi
razvojem otroka od rojstva do mladostniškega obdobja, z namenom odkrivanja in
preprečevanja bolezni, zdravljenja bolezni in rehabilitacije bolnih otrok (Kos, Kornhauser,
Šlajmer-Japelj, 1989).
Zgodovina prve bolnišnice za otroke se začne leta 1802 v Parizu. Pri nas pa je prva otroška
bolnišnica z dvanajstimi posteljami začela delovati leta 1865 v Ljubljani. Leta 1922 je bil
ustanovljen Dečji materinski dom Kraljice Marije. Po 2. svetovni vojni se je otroška
bolnišnica preuredila in leta 1956 zaživela pod imenom Otroška klinika ali pozneje
poimenovana Pediatrična klinika na Vrazovem trgu. Poleg Pediatrične klinike v Ljubljani so
se od leta 1946 pa do leta 1962 v enajstih splošnih bolnišnicah po Sloveniji postopno odpirali
otroški oddelki (Brcar, 2011).
Leta 2009 se je Pediatrična klinika preselila na novo lokacijo, ki je bližja Kliničnemu centru.
Bližina bolnišnic je zelo pomembna zaradi izvajanja nekaterih preiskav, ki se lahko izvedejo
le v centralni stavbi Kliničnega centra. S tem so se izboljšale možnosti zdravljenja otrok
(Kržišnik, 2004).
Začetki predšolske vzgoje v bolnišnici segajo v zgodnja petdeseta leta 20. stoletja, ko se je s
študijskega potovanja po Angliji vrnil dr. Marij Avčin (vodja pediatrije v Sloveniji). V
angleških bolnišnicah je spoznal delo strokovnjakov z različno izobrazbo, ki so poučevali
bolne otroke. Od takrat se je ta dejavnost uvajala in nenehno širila tudi v naših bolnišnicah. V
tem času še niso delovali poklicni vzgojitelji, temveč zgolj prostovoljci, igralni terapevti s
pedagoško izobrazbo. Leta 1976 je bilo organizirano prvo posvetovanje o vzgojnem in
izobraževalnem delu z otroki v bolnišnici, na katerem so bile poudarjene posebnosti vzgojnoizobraževalnih potreb otroka v času zdravljenja (Kornhauser, 2002).
Po zapisanih virih iz kronike vrtca Vodmat je razvidno, da so se v življenje malega bolnika v
času bolnišničnega zdravljenja leta 1974 redno vključili poklicni vzgojitelji. Po ustnem
izročilu pa je znano, da so vzgojitelji začeli s svojim delom v bolnišnici pred učitelji. Učitelji
so redno začeli s poučevanjem leta 1958 (Bečan, 2002).
Vzgojiteljevo delo z otroki so spodbujali tudi zdravniki pediatri, ki so bili zaposleni na
pediatričnih oddelkih. Posebno mesto med njimi ima primarij dr. Pavel Kornhauser, ki je
veliko pripomogel k temu, da so današnje bolnišnice humanejše, prijaznejše in bolj odprte
(Theuerschuh, Kokelj, Jerina Gubanc, 2001).
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1.2.

Razvoj predšolske vzgoje v bolnišnici danes

Program predšolske vzgoje danes poteka v devetnajstih bolnišnicah po Sloveniji, in sicer:
V Ljubljani:
-

Pediatrična klinika z Otroško kirurgijo,

-

Ortopedska klinika,

-

Dermatovenerološka klinika,

-

Očesna klinika,

-

Otorinolaringološka klinika,

-

Klinika za vročinska stanja in infekcijske bolezni,

-

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča,

Splošna bolnišnica Celje,
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Splošna bolnišnica Trbovlje,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Splošna bolnišnica Brežice,
Splošna bolnišnica Novo mesto,
Splošna bolnišnica Izola,
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Šempeter pri Gorici,
Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Klimatsko zdravilišče na Rakitni.
Različna poimenovanja otroških bolnišnic nam nakazujejo razliko glede načina (organizacije)
zdravljenja otrok, in sicer, ali gre za otroške oddelke specialnih bolnišnic ali za otroške
oddelke splošnih bolnišnic ali otroške bolnišnice za rekonvalescente (rekonvalescenca je
okrevanje po bolezni). Od načina organizacije zdravljenja otrok pa je odvisna tudi
organiziranost vzgojno-izobraževalnega programa in število vzgojiteljev, ki delujejo v
posameznih bolnišnicah.
4

Program predšolske vzgoje izvaja skupaj 34 vzgojiteljev predšolskih otrok, in sicer 32
vzgojiteljic in 2 vzgojitelja.
Žerovnik (1987, str. 40–41) v svoji raziskovalni nalogi ugotavlja, da obstajajo tudi razlike
glede ustanoviteljev in upravnega vodenja programa predšolske vzgoje v bolnišnici. Njegove
ugotovitve deloma veljajo še danes:
- Ustanovitelja vzgojno-varstvene organizacije v bolnišnici sta bila Zavod RS za šolstvo in
Univerzitetni klinični center v Ljubljani, delovno mesto vzgojitelja pa je upravno vezano na
vrtec Vodmat. Danes je ustanovitelj vzgojno-varstvene organizacije v bolnišnici Ministrstvo
za šolstvo in šport RS, delovno mesto vzgojitelja je upravno vezano na vrtec Vodmat
(pediatrični oddelki v Ljubljani);
- Delovno mesto je vezano na zdravstveno organizacijo (UKC Maribor, Mladinsko klimatsko
zdravilišče Rakitna);
- Delovno mesto je vezano na bližnji vzgojno-varstveni zavod (Splošna bolnišnica v
Trbovljah, Brežicah, Celju, Murska Sobota, Novo mesto, Izola, Slovenj Gradec, Ptuj);
- Delovno mesto je vezano na bližnjo osnovno šolo (Valdoltra in Šempeter pri Gorici).

2. ZAKONSKE OPREDELITVE IN UTEMELJITVE
PREDŠOLSKE VZGOJE V BOLNIŠNICI
Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter Zakon o vrtcih (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011).
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2005: 40. člen) določa
ustanovitelja javnega vrtca, in sicer: »Javne vrtce oziroma šole ustanavljajo občine oziroma
država«.
Zakon o vrtcih (2005: 29. člen) določa, da se »Iz državnega proračuna v skladu z normativi in
standardi zagotavljajo sredstva tudi za oddelke vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost je
namenjena območju države, in polovica sredstev plače, prejemki, davki in prispevki za
vzgojitelje v oddelkih vrtcev, ki delujejo v drugih bolnišnicah, k delovanju katerih je dalo
soglasje tudi ministrstvo, ki je pristojno za predšolsko vzgojo«.
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(2005: 40. člen) določa, da »V bolnišničnih oddelkih vrtca opravlja vzgojno delo samo
vzgojitelj. Za oblikovanje oddelka se upošteva normativ za kombinirane oddelke. Osnova za
ugotavljanje števila otrok je povprečno število hospitaliziranih otrok v enem dnevu,
ugotovljeno za preteklo leto. Če so v bolnišnični oddelek vrtca vključeni ležeči otroci,
opravlja vzgojno delo en vzgojitelj za 10 otrok«.
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Leta 1988 je bila na prvi evropski konferenci v Strasbourgu sprejeta Magna Carta oziroma
velika listina o svoboščinah, ki med temeljnimi pravicami poudarja otrokovo pravico do
najvišje ravni zdravstvenih standardov in storitev v ustanovah za zdravljenje bolezni in
zdravstvene rehabilitacije (Kornhauser, 1994). Listina v 7. točki določa, da morajo imeti
otroci glede na svojo starost in zdravstveno stanje priložnost za izobraževanje, igro, rekreacijo
in nadaljevanje že dosežene ravni izobrazbe (Listina EACH, 2002).
V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki.
Otrokom, ki so vključeni v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalni razvoj, ne
glede na spol, socialno in kulturno poreklo ter narodno pripadnost. Vrtec je opredeljen kot
dopolnjevalec in pomočnik staršem pri zagotavljanju čim kakovostnejšega življenja otrok.
Ima pomembno vlogo pri ustvarjanju pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih
sposobnosti (Zakon o vrtcih, 2005).
Bečanova (2004, str. 14) meni, »da je vzgojno-izobraževalna institucija za otroka in
mladostnika eno najpomembnejših psihosocialnih okolij. Da je vzgojno-izobraževalni
program v bolnišnici pomemben del v procesu zdravljenja, nam ne nazadnje dokazuje Magna
Carta, ki v svoji 7. točki govori o potrebnosti šole, prav tako pa to na svoj način potrjuje tudi
zakonodaja, ki med otroke s posebnimi potrebami uvršča tudi dolgotrajno bolne otroke in jim
omogoča posebne, potrebne oblike pomoči«.
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Vrtec je
ustanova, kjer se otrok posveča tistim dejavnostim, ki so načrtovane v skladu z nacionalnim
programom (Matkovič, 2001).
Časovni pregled vključevanja vzgojiteljev v bolnišnično vzgojno-izobraževalno delo nam
kaže, da je njegova vloga v tem prostoru zakonsko opredeljena oziroma, da je enakovredna
vlogi vzgojitelja v javnem vrtcu. Sporno pa je, da Ministrstvo za šolstvo in šport RS in tudi
zakonodaja za predšolsko vzgojo v točki, ki govori o osnovnih programih javnih vrtcev,
programa bolnišničnega vrtca ne omenja. Problem, ki je zelo pereč, je tudi v različnih
ustanoviteljih programa dejavnosti bolnišničnega vrtca, ki vzgojiteljem omogoča različne
možnosti izobraževanja in napredovanja na poklicni poti.
Vzgojiteljevo delo v bolnišnici predstavlja pomemben del v procesu zdravljenja in
rehabilitacije otrok. Zdravstveno delo se spontano prepleta z vzgojnim. To se je pokazalo kot
najboljša rešitev in osnova za dobro počutje bolnega otroka (Theuerschuh idr., 2001).

3. HUMANIZACIJA HOSPITALIZACIJE
Ustanovitelj Evropske zveze za pravice otroka v bolnišnici je bil Pavel Kornhauser. Zavzemal
se je za prijaznejšo in bolj »človeško« hospitalizacijo otrok (Koprivec, 2007). Celotni proces
otrokovega zdravljenja se je skozi čas zelo spreminjal v smeri večje humanizacije
hospitalizacije. Humanizacija hospitalizacije otroka predstavlja del širšega procesa
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humanizacije zdravstva, ki vključuje spremembe na področju organizacije, odnosov in
komunikacije, izobraževanja, vnašanja novih nemedicinskih vsebin v delovanje bolnišnice
(Peče, 1989).
Pojem humanizacije hospitalizacije vključuje več različnih vsebinskih vidikov, kot (Hoyer,
1994, str. 134–139):
-

odprto bolnišnico (ki omogoča sožitje bolnega otroka s starši v času hospitalizacije);

-

racionalno (razumno) diagnostiko, terapijo in nego (načrti in izvedba dela morajo
slediti določenemu zaporedju, ki zagotavlja čim hitrejšo vrnitev otroka v domače
okolje);

-

ustrezno kratko ležalno dobo;

-

ustrezen pediatrični režim na otroških oddelkih (z vključevanjem vzgojiteljev in
učiteljev v delo z bolnimi otroki). S tem je zagotovljeno, da so otroci čez dan primerno
zaposleni in se ne prepuščajo mračnim mislim, žalovanju. Strokovno ukvarjanje z
otroki pa pospešuje njihov razvoj, oziroma ga ne prekine v času hospitalizacije;

-

pravilno indikacijo za napotitev otroka v bolnišnično zdravljenje;

-

zdravstveno-vzgojno delo s starši (starši se naučijo negovati bolnega otroka, kar
prispeva h krajši hospitalizaciji).

V Ustavi RS je poglavje, ki se nanaša na človekove pravice in temeljne svoboščine ter
otrokove pravice. Iz teh določb Ustave RS je razvidno, da so otrokove pravice prevzete iz
Konvencije o pravicah otrok (Tretje periodično poročilo RS h Konvenciji o otrokovih
pravicah, 2009).
Otrokove pravice se primarno izvajajo znotraj družine, sekundarno pa v vrtcih, šolah in drugih
ustanovah ter skupnostih. Lovrak (2008, str. 5–6) meni, »da imata vrtec in šola nalogo, da
poskrbita za uresničevanje otrokovih temeljnih pravic, možnost za optimalni razvoj (ne glede
na spol, vero, narodno pripadnost) in možnost poglobljenega razvoja na določenih področjih.
Pomembno je upoštevanje razlik in pravic do izbire in drugačnosti«. To mora po njegovem
mnenju, »omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu in šoli« (prav tam).
Prelomnico za uresničevanje otrokovih pravic v bolnišnici predstavlja sprejem »Listine o
pravicah otrok v bolnišnici«, ki jo je najprej sprejelo Britansko združenje za dobrobit otrok v
bolnišnici (NAWCH). Leta 1988 je bila sprejeta Magna Carta v Strasbourgu za pravice otrok
v bolnišnici, ki med temeljnimi pravicami poudarja otrokovo pravico do najvišje ravni
zdravstvenih standardov in storitev (Kornhauser, 1994).
Pediatrična sekcija Slovenskega zdravniškega društva je 8. marca 1996 sprejela več sklepov
in priporočil, s katerimi predlaga, da se otrokom, ki se zdravijo v bolnišničnih oddelkih po
Sloveniji, zagotovijo pravice po merilih, ki jih je sprejelo Evropsko združenje za pravice otrok
v bolnišnici (EACH) z Leydensko »Magno Carto«:
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1. člen: Otroci naj bodo sprejeti v bolnišnico le tedaj, če skrb za bolnega otroka ne more biti
zagotovljena v njegovem domačem okolju.
2. člen: Hospitalizirani otroci imajo pravico, da so njihovi starši ali skrbniki kadar koli ob
njih.
3. člen: Vsem staršem je treba zagotoviti možnost bivanja z njihovimi otroki, jim pomagati in
jih spodbujati, da ostanejo pri njih. Starši naj ne bodo obremenjeni niti z dodatnimi stroški
bivanja niti z izgubo dohodka. Da bi starši lahko sodelovali pri negi svojih otrok, jih je treba
nenehno obveščati o poteku zdravljenja in jih spodbujati k aktivnemu sodelovanju.
4. člen: Otroci imajo pravico biti obveščeni na način, primeren njihovi starosti in duševni
zrelosti. Izvajajo naj se ukrepi, s katerimi lajšamo telesne in duševne bolečine.
5. člen: Otroci in starši imajo pravico do soudeležbe pri odločitvah, povezanih z zdravljenjem.
Otrok naj bo zaščiten pred nepotrebnimi zdravniškimi posegi in preiskavami.
6. člen: Otroka naj v bolnišnici oskrbujejo skupaj z vrstniki z enakimi razvojnimi potrebami.
Otroci naj ne bodo sprejeti na oddelke, ki so namenjeni zdravljenju odraslih bolnikov. Za
obiskovalce naj ne velja nikakršna starostna omejitev.
7. člen: Otroci naj imajo v bolnišnici možnost za igro, rekreacijo in šolanje, primerno njihovi
starosti in zdravstvenemu stanju. V ta namen naj bodo prostori na oddelku načrtovani v skladu
z njegovimi potrebami, zagotoviti pa je potrebno tudi ustrezno pohištvo in drugo opremo.
8. člen: Za otroke naj skrbi osebje, ki je šolano in usposobljeno tako, da se lahko ustrezno
odzove na telesne, čustvene in razvojne potrebe otrok in njihovih družin.
9. člen: Osebje, ki skrbi za otroke v bolnišnici, naj zagotavlja neprekinjeno nego.
10. člen: Otroci naj bodo med zdravljenjem obravnavani z občutkom in razumevanjem;
njegovo zasebnost je potrebno vedno spoštovati. (Pleterski Rigler, 2009)
Kornhauser (2002, str. 18) navaja, »da ta listina predstavlja temeljni akt k boljši kakovosti
zdravstvene oskrbe otrok v bolnišnici in prispeva k humanizaciji bolnišničnega zdravljenja
otrok«.
Izvajanje vseh desetih točk Listine EACH zahteva nov pristop v usposabljanju zdravnikov in
medicinskih sester. Bolni otroci in njihove družine se morajo obravnavati z razumevanjem in
sočutnostjo. Potrebno je zadovoljiti otrokove razvojne potrebe, zato mora za njih skrbeti
osebje, ki je primerno usposobljeno (Listina EACH, 2002).
Kako vzgojitelji v bolnišničnem vrtcu prispevajo k humanizaciji hospitalizacije? (povzeto iz
poročila strokovnega aktiva vzgojiteljev vrtca Vodmat, januar 2003)
-

S prilagojenimi dejavnostmi otrokovim sposobnostim in kooperativno komunikacijo
pomagajo otroku olajšati prihod in bivanje v bolnišnici, jih pomirjajo, sproščajo,
poslušajo in tolažijo, pomagajo pri izražanju čustev in pri premagovanju bolečin.
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-

Z vzgojno-izobraževalnimi dejavnostmi osmišljajo dneve v bolnišnici (otroku
ponudijo različne dejavnosti, pri katerih se otrok sprosti).

-

Prisluhnejo otrokovi stiski zaradi bolezni, se pogovarjajo z njim, mu odgovarjajo na
vprašanja na njemu primeren način.

-

Omogočijo mu igralne situacije, v katerih se sprosti, veseli ali pa izživi svojo notranjo
stisko, strahove. S tem preprečujejo občutke osamljenosti, izgubljenosti in strahu.

-

Spodbujajo medsebojno komunikacijo in igro z drugimi otroki na oddelku.

-

S premišljeno organizacijo prostora in s primerno izbiro sredstev in dejavnosti otroka
psihično pripravljajo na medicinske posege.

-

V vzgojno-izobraževalne dejavnosti vključujejo tudi starše bolnega otroka.

-

Upoštevajo njihovo (starševsko) življenjsko situacijo s tem, ko obravnavajo otroka
celostno in se vživljajo v njihov položaj.

-

S timskim sodelovanjem z zdravstvenim osebjem, ki temelji na kooperativni
komunikaciji med vsemi udeleženci v procesu zdravljenja.

Vloga vzgojitelja, ki jo ima pri zagotavljanju humanizacije hospitalizacije, predstavlja tudi
pomembno načelo uresničevanja ciljev v bolnišničnih oddelkih vrtca, hkrati pa tudi
dopolnitev/dodatek k načelom Kurikuluma za vrtec, ki načela humanizacije ne omenja.
Vzgojitelji v bolnišnici se zavedajo pomena primernih odnosov in pravilnega vedenja do
bolnikov in svojcev, saj postajajo pravice uporabnikov ter zaščita človekovih in otrokovih
pravic predmet javne in kritične obravnave. Peček Čuk in Lesar (2009, str. 174) menita, »da
človekove in otrokove pravice zahtevajo etično presojo, ki se kaže v dialogu ne le kot
poznavanje pravic, temveč tudi kot sposobnost moralne presoje, odločanja med različnimi
vrednotami v konkretni situaciji, predvidevanje posledic svojega ravnanja«.
Poleg znanj, ki so potrebna za kakovostno opravljanje dela, bi bilo potrebno pri usposabljanju
za delo z bolnimi otroki posebno pozornost nameniti uvajanju psiholoških znanj. Veliko vlogo
poleg znanj pa ima predvsem srčna kultura in etična naravnanost zaposlenih, saj moralni
razvoj in delovanje posameznika, kot menita Peček Čuk in Lesar (2009, str. 174), posega na
»njegovo afektivno ((so)čustvovanje), kognitivno (poznavanje/razumevanje), volitivno
(hotenje) in akcijsko (ravnanje) področje«, česar pa izhajanje iz človekovih in otrokovih
pravic samih po sebi, brez etičnih razsežnosti, ne omogoča.
Vsem, ki vstopajo v interakcijski odnos z bolnim otrokom, se v ospredje zanimanja postavlja,
poleg skrbi za njegovo zdravstveno stanje, tudi skrb za njegove čustvene potrebe. Da bi se
starši in otroci na oddelku dobro počutili in se hitro vživeli v novo okolje, morajo strokovni
delavci z njimi vzpostavljati komunikacijo na visoki strokovni in osebni ravni. Imeti morajo
spoštljive medsebojne odnose. Do staršev, ki na različne načine izražajo strah, napetost in
zaskrbljenost ob otrokovi bolezni, morajo biti strpni in potrpežljivi.
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Vzgojitelji v bolnišnici in vsi ostali, ki skrbijo za boljše počutje bolnega otroka, se zavedajo
pravic, ki jih otrokom in staršem zagotavlja »Magna Carta« za pravice otrok v bolnišnici.
Med vsemi pravicami v tem aktu je vsekakor najpomembnejša pravica otroka, da ima ob sebi
svoje starše. Kar je tudi zakonsko določeno z Zakonom o zdravstvenem zavarovanju (2009:
23. člen), ki določa »pravico sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim
otrokom do starosti otroka vključno do petega leta«.
V konceptu dela v bolnišničnih oddelkih vrtca (2009, str. 5.) je zapisano, »da upošteva vse
naštete pravice bolnih otrok v bolnišnici, ki so zapisane v »Magni Carti«, ter s tem tudi
vzgojiteljem nalaga, da načrtujejo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z upoštevanjem
otrokovih želja, interesov in počutja v času hospitalizacije«.
Ker pa so vzgojitelji v bolnišnici tudi delavci vrtca, jih v tem okviru obvezuje tudi Kodeks
etičnega ravnanja v vrtcu (1996), ki predstavlja moralno zavezujoč akt za vse, ki so v okviru
vrtca neposredno ali posredno udeleženi v skrbi za otroka. Skrb za otroka obsega »varstvo in
nego ter ustvarjanje pogojev za otrokovo socializacijo, učenje in izkušnje, ki prispevajo k
celovitosti njegovega razvoja«, medtem ko dobrobit otroka pojmuje kot »skupno oznako za
otrokovo dostojanstvo, varnost, srečo in dolgoročno korist« (prav tam).
Prispevek vzgojitelja k humanizaciji hospitalizacije bi moral biti opažen in priznan. Ob jasno
opredeljenih ciljih in nalogah naj bi bili postavljeni standardi kakovosti, po katerih naj bi se
vrednotilo delo vzgojitelja v bolnišnici.

4. TEMELJI KONCEPTA DELA V BOLNIŠNIČNIH
ODDELKIH VRTCA
Kurikulum za vrtec je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih,
rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih. Je strokovna podlaga za
delo v vrtcih in omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu
(Kurikulum za vrtce, 1999). Cilj kurikuluma je večje upoštevanje človekovih in otrokovih
pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Kurikulum za vrtce je hkrati strokovna
podlaga za pripravo dodatkov h Kurikulumu (Ministrstvo za šolstvo, 2011).
Ministrstvo za šolstvo (2011) omenja kot dodatke h kurikulumu:
-

Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke.
Dodatek h Kurikulumu za vrtec za otroke Romov.
Dodatek h Kurikulumu za delo na dvojezičnih področjih.
Navodila h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami.

Vzgojitelji, ki delo opravljajo v bolnišnici, so v okviru študijske skupine oblikovali Koncept
dela v bolnišničnih oddelkih vrtca (2009). Koncept dela v bolnišničnih oddelkih ima osnovo v
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Kurikulumu za vrtce (1999), v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 16/2007 in 36/2008 – ZOFVI – UPB5 in ZOFVI-G), v Zakonu o vrtcih (Ur. l.
RS, št. 100/2005 in 25/2008) ter v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l.
RS, št. 3/2007 – ZUOPP-UPB1).
Koncept dela v bolnišničnih oddelkih vrtca, ki predstavlja strokovno izhodišče za vzgojnoizobraževalno delo vzgojiteljev v bolnišnici in s tem tudi dodatek h Kurikulumu za vrtec. Kot
dodatek h Kurikulumu za vrtec pa uradno ni priznan, saj med alinejami, ki jih navaja
Ministrstvo za šolstvo RS (2011), ni omenjen, omenjen pa je med ostalimi dokumenti, ki so
dostopni in v vpogled v istem viru.
Neposredno strokovno izhodišče za delo vzgojiteljev v bolnišničnih oddelkih je nacionalni
dokument za predšolsko vzgojo v vrtcih, Kurikulum za vrtce. V Kurikulumu za vrtec (1999,
str. 8) je zapisano, »da je za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih
enako pomembna izpeljava v prakso oziroma tako imenovani izvedbeni kurikulum«. Ko
govorimo o izvedbenem kurikulumu v bolnišničnih oddelkih vrtca, mislimo na praktično
izpeljavo ciljev in načel Kurikuluma za vrtec z ustreznimi prilagoditvami metod in oblik dela,
ob upoštevanju zdravstvenega stanja in potreb bolnih otrok, ki pa jih vzgojitelji v bolnišnici
natančno opredeljujejo v Konceptu dela v bolnišničnih oddelkih vrtca (2009).
Kroflič (2001, str. 11) pojem kurikulum opredeli kot »presek različnih dejavnikov, ki vplivajo
na realno dogajanje v vzgojno-izobraževalni instituciji, in poudarja, da načrtovanje vzgojnoizobraževalnega procesa poteka po več ravneh; od nacionalnega kurikuluma preko letnega
delovnega načrta, ki se oblikuje na ravni vrtca, do neposrednih priprav vzgojiteljice in
številnih naključnih dejavnikov, ki jih dobra usposobljena vzgojiteljica upošteva med izvedbo
vzgojno-izobraževalnega procesa in tako sproti prilagaja svojo neposredno pripravo trenutnim
okoliščinam v vzgojni skupini«. Tudi Kurikulum za vrtec (1999, str. 11), v načelu odprtosti
kurikuluma, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu, v
tretji alineji navaja, »da mora biti tako na ravni vrtca kot tudi na ravni vzgojitelja omogočena
dopolnitev z dejavnostmi, vsebinami in metodami po lastni presoji, ki pa morajo biti usklajene
s kurikularnim dokumentom, sprejetim na nacionalni ravni«.
Če namreč zagovarjamo, kot meni Kroflič (2001, str. 12), »potrebo po prilagajanju vzgojnoizobraževalnega procesa (in s tem tudi načrtovanja) razvojni stopnji otrok«, potem vsekakor
drži, »da kakovosten kurikulum mora slediti spremembam, saj se osnovne strategije učenja s
starostno stopnjo spreminjajo in od tega je v veliki meri odvisna učinkovitost in kakovost
vzgojno-izobraževalnih učinkov«. Dodajam pa, da vzgojitelji v bolnišnici potrebo po
prilagajanju vzgojno-izobraževalnega procesa razvojni stopnji otrok razumemo v kontekstu
bolnišničnega okolja, v katerem je v vzgojno-izobraževalni proces vključen bolan otrok.
Procesno-razvojni model vzgoje, kot pravi Kroflič (2001, str. 13), »podpira razvoj otrokovih
osebnostnih lastnosti in potencialov« /…/ »predpostavlja obojesmerno komunikacijo v
vzgojno-izobraževalnem procesu«. Za kaj takšnega pa mora biti kurikulum dovolj odprt, da
izvajalcu daje dovolj prostora in časa za opazovanje individualnega razvoja otroka, za
motiviranje otrokovih učnih aktivnosti ter ne nazadnje za uvajanje takšnih oblik in metod
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poučevanja, ki spodbujajo razumevanje, kritičnost, odgovornost, primerjanje novih spoznanj z
že osvojenim znanjem …« (prav tam).

4.1.

Učinkovitost vzgojno-izobraževalnih učinkov

Kurikulum za vrtec (1999) vzgojno-izobraževalne dejavnosti vrtca opredeljuje v skupnem
delu kurikuluma v obliki splošnih ciljev in načel za njihovo uresničevanje, v drugem delu pa
so vzgojno-izobraževalni cilji in primeri dejavnosti opisani v šestih področjih dejavnosti.
Kroflič (2001, str. 15) poudarja, »da mora vzgojitelj temeljna načela razumeti kot osnovna
vodila, predmetno opredeljene cilje in dejavnosti pa kot dodatno pomoč pri načrtovanju
konkretnih dejavnosti, ki morajo tudi po splošnem načelu uravnoteženosti čim bolj
enakovredno zajeti vsa področja otrokovega razvoja«, saj drugače po njegovem mnenju
obstaja velika nevarnost »zdrsa vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcu v »pošolane« oblike
komunikacije in učenja«.
Procesno-razvojni model načrtovanja, kot pravi Kroflič (2001, str. 16), »predpostavlja
vzgojiteljevo strokovno avtonomijo, ta pa ustrezno strokovno usposobljenost«. Trditev
utemelji, ko pravi, »da so procesna načela zgolj splošna strokovna vodila, ki jih mora
vzgojitelj razumeti in znati samostojno pretvoriti v operativne načrte za konkretne vzgojnoizobraževalne dejavnosti« (prav tam).
Vzgojitelji v bolnišnici pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti upoštevajo načela,
cilje kurikuluma za vrtec, vendar v Konceptu dela v bolnišničnih oddelkih vrtca dodajajo
načelom in ciljem še specifičnosti, ki izhajajo iz dela v bolnišničnih oddelkih vrtca. Delo
vzgojiteljev v bolnišničnih oddelkih je specifično v primerjavi z delom vzgojiteljev v
običajnih oddelkih vrtca. Zavedati se je potrebno, da gre za bolne otroke, ki so za krajši ali
daljši čas »izključeni« iz družine in njihovega ožjega okolja in so vključeni v bolnišnično
okolje, v katerem je primarna dejavnost zdravljenje z diagnostičnimi in terapevtskimi
postopki, ki se jim mora vzgojno-izobraževalno delo prilagajati. Poleg kurikularnih
dokumentov mora vzgojitelj v bolnišničnih oddelkih upoštevati tudi dokumente, ki
opredeljujejo uresničevanje pravic bolnih otrok v bolnišnici. Ker pa so med hospitaliziranimi
bolnimi otroki tudi otroci s posebnimi potrebami, je potrebno pri načrtovanju in izvajanju
vzgojno-izobraževalnega dela upoštevati še: Navodila h Kurikulumu za vrtce v programih s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami;
Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke. Obstoječi kurikularni
dokument za področje predšolske vzgoje te specifike ne zajema, zato predstavlja Koncept dela
v bolnišničnih oddelkih vrtca strokovno podlago za izvedbeni kurikulum v bolnišničnih
oddelkih (Adamek idr., 2009, str. 4).
Učinkovitost in kakovost vzgojo-izobraževalnih učinkov v bolnišničnem vrtcu je med drugim
odvisna od načina vzgojiteljevega prilagajanja specifičnim pogojem dela, in sicer tako, da
»upošteva utrip bolnišničnega vsakdana, specifične sestavine življenja v bolnišnici (težji/lažji
diagnostični in terapevtski posegi, operativni dnevi, smrt, dnevi otrokovega sprejema, velik
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starostni interval otrok, karantene, časovno menjavanje zdravstvenega kadra) v prostorskem,
časovnem in vsebinskem pogledu glede na individualne potrebe, upoštevajoč tudi starostno in
razvojno strukturo. Vse te potrebe in zahteve prilagajanja terjajo od vzgojitelja nenehno
vsestransko improvizacijo ter ustvarjalne miselne in organizacijske rešitve« (Žerovnik, 1987,
str. 45).
V Beli knjigi (2011, str. 75) je izpostavljeno načelo predšolske vzgoje v vrtcih, ki je hkrati
tudi splošno načelo celotne vzgoje in izobraževanja, načelo avtonomnosti, strokovnosti in
odgovornosti. Razlaga načela pravi, »da visokokakovostna predšolska vzgoja v vrtcu zahteva
izobražene in usposobljene strokovne delavce, ki imajo možnost stalnega strokovnega
izpopolnjevanja. Pogoj za avtonomnost je strokovna usposobljenost strokovnih delavcev, ki
jim omogoča uravnoteženo izvajanje nacionalnega kurikuluma, svobodo v izbiri vsebin in
dejavnosti za doseganje ciljev. Odgovornost pomeni strokovnost ter etičnost pri delu, ob
upoštevanju pravic otrok in staršev«.
Opara (2005, str. 7) poudarja, »da je položaj posameznika popolnoma drugačen, saj na vrh
vseh vrednot postavljamo njegove pravice«. Trditev utemeljuje, ko pravi, da so človekove
pravice temeljne in jih ni mogoče nikomur omejevati. Mednje sodi tudi pravica biti drugačen,
ne glede na to, ali je drugačnost pričakovana in zaželena ali ne. Iz te trditve izpelje novo
trditev, ki govori, »da biti drugačen hkrati pomeni biti človek s posebnimi potrebami«. Da pa
je otrok usmerjen in dobi odločbo, s katero je v vzgojno-izobraževalnem procesu upravičen
do dodatne pomoči, pa preteče določen čas.
Upoštevati moramo dejstvo, da se nekateri otroci rodijo s posebnimi potrebami, nekateri pa
le-te zaradi določenih bolezni ali poškodb pridobijo pozneje v razvoju. V ospredju je
vprašanje, kot meni Opara (2005, str. 8), »kakšne prilagoditve in pomoč potrebuje otrok,
oziroma kako jih uspešno poučevati ter jim prilagoditi kurikulum in učne pristope«. V vrtcu
so pogoji in dejavnosti drugačne kot v šoli, zato so tudi drugačne prilagoditve in pomoč ter
drugačno definiranje populacije.
Opara (2005, str. 16) poudarja, »da Zakon o usmerjanju ne velja za vse otroke s posebnimi
potrebami, temveč le za najzahtevnejše primere, ki potrebujejo več prilagoditev in pomoči,
kot jim jih po splošnih standardih in normativih lahko zagotavljajo redni vrtci in šole«. V
nobenem primeru, kot poudarja Opara (prav tam), pa to ne pomeni, »da specialni zakon velja
le za tiste, ki se bodo vzgajali in izobraževali v specializiranih šolah in zavodih; pomeni le, da
se bodo usmerjali. Usmerjanje pa pomeni, da se bo po predpisanem postopku ugotovilo,
kakšne so posameznikove posebne potrebe ter kakšno prilagoditev in pomoč potrebuje pri
vzgoji in izobraževanju«.
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2007) določa, da so po tem
zakonu otroci s posebnimi potrebami:
-

otroci z motnjami v duševnem razvoju;

-

slepi in slabovidni;

-

gluhi in naglušni;
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-

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami;

-

gibalno ovirani;

-

dolgotrajno bolni;

-

otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja;

-

otroci z motnjami vedenja in osebnosti.

V predšolski dobi je definicija populacije otrok s posebnimi potrebami prilagojena naravi
predšolske vzgoje. Zakon o vrtcih (2008: 8. člen) jih opredeljuje kot:
-

otroke z motnjami v duševnem razvoju;

-

slepe in slabovidne;

-

gluhe in naglušne;

-

z govornimi motnjami;

-

gibalno ovirane.

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisije za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami ter o kriterijih za opredelitve vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma
motenj otrok s posebnimi potrebami (prav tam), ki je bil sprejet 2003, pa v opredelitev
vnaša skupino
-

dolgotrajno bolni.

Iz opredelitve je razvidno, da je populacija otrok s posebnimi potrebami v našem konceptu
široko zajeta, saj vključuje vse tiste otroke, ki bodo potrebovali določene prilagoditve in
pomoč pri vzgoji in izobraževanju. Vendar, kot poudarja Opara (2005, str. 21), »večji del
populacije otrok s posebnimi potrebami ne bo dobil statusa otroka s posebnimi potrebami«, ali
rečeno drugače, velik del te populacije se ne bo usmerjal.
Splošni kurikulum za vrtce je sestavljen tako, da ga je mogoče prilagoditi tudi otrokom s
posebnimi potrebami. Zasnovan je na načelih enakih možnosti in upošteva razlike med otroki,
ki se jim zagotavlja optimalen razvoj. Kurikulum, kot meni Opara (2005, str. 23), je
»zasnovan zelo operativno in je strukturiran tako, da so razvojni koraki zelo jasni in
kontinuirani«. Prav zato se lahko prilagajajo tudi otrokom s posebnimi potrebami.
Opara (2005, str. 30) ugotavlja da, »se velik del populacije otrok s posebnimi potrebami v
predšolski dobi vključi v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z
dodatno strokovno pomočjo, saj, kot pravi, je program namenjen »manj zahtevnim otrokom s
posebnimi potrebami, ki lahko dosegajo cilje kurikuluma, čeprav na različnih ravneh«. Kako
v vrtcu tem otrokom prilagajati kurikulum, določajo posebna Navodila za prilagojeno
izvajanje kurikuluma za vrtce s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo.
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Program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo izvajajo redni vrtci, ki
imajo v svojih skupinah otroka s posebnimi potrebami, vendar Opara (prav tam) dodaja, »da
imajo nekateri med njimi odločbo o usmeritvi, drugi so brez nje, nekateri otroci pa čakajo na
odločbo«. Dodajam pa, da se v bolnišnični vrtec vsak dan vključujejo, kot jih poimenuje
Opara, otroci s posebnimi potrebami, kar ne pomeni, da morajo imeti odločbo oziroma biti
usmerjeni v program otrok s posebnimi potrebami, vendar imajo zaradi spleta okoliščin
drugačne potrebe kot jih imajo v vsakdanjem življenju.
V ozadju vsakega kurikuluma oziroma njegove izvedbe stoji določena racionalna podstat,
določena filozofija, ki predstavlja temeljno usmerjenost načrtovalcev in izvajalcev
kurikuluma (Kelly, 1989). Kljub temu, da uradni kurikulum ni neposredni dejavnik
kakovostne vzgoje, sta filozofija in organizacija kurikuluma prepoznani kot pomembna
kazalnika kakovostne vzgoje.
Vzgojitelji v bolnišnici se srečujejo s populacijo otrok, ki jim njihovo zdravstveno stanje
narekuje posebno obliko zdravljenja, za katero je potrebna hospitalizacija v bolnišnici. Otroci
so hospitalizirani zaradi težjih oblik akutnih bolezni, zaradi opravljanja diagnostičnih in
terapevtskih postopkov, zaradi poškodb, genskih sprememb … Na otroških oddelkih
posameznih bolnišnic se zdravijo otroci do 18. leta starosti, kar je tudi v skladu z ustreznimi
in zavezujočimi pravicami, ki so določene v Konvenciji o otrokovih pravicah (b.d.) in v
Evropski listini (Listina EACH, 2000) o pravicah otrok v bolnišnici. V vzgojno-izobraževalni
program so vključeni tudi otroci, ki jih opredeljujeta Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (Ur. l. RS, št. 3/2007 – ZUOPP-UPB1) in Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 in
25/2008). Vzgojno-izobraževalno dejavnost izvajata tako vrtec kot tudi šola, vendar je
potrebno poudariti, da se program bolnišnične šole ne izvaja na vseh oddelkih oziroma
klinikah, kar je odvisno od specifike oddelka oziroma priporočil zdravstvenega osebja glede
otrokovega stanja. Otroci se tako vključujejo v program bolnišničnega vrtca, ki ga vzgojitelji
prilagajajo potrebam in sposobnostim posameznika. Specifika dela, ki jo vzgojitelji v
bolnišnici izpostavljajo in utemeljujejo v Konceptu dela v bolnišničnih oddelkih vrtca, je prav
iz omenjenega obsega strokovnega povezovanja in izpeljevanja ustreznih pristopov vzgojnoizobraževalnega procesa pomemben del celotnega sistema vzgoje in izobraževanja.

5. POVEZANOST MED CILJI KURIKULUMA ZA VRTEC
IN CILJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V
BOLNIŠNIČNIH ODDELKIH VRTCA IN NJIHOV VPLIV
NA KAKOVOSTNO EVALVACIJO VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA
Predšolska vzgoja v vrtcih temelji na zapisanem Kurikulumu za vrtce (1999). V Kurikulumu
(1999) so jasno opredeljeni »/…/ cilji Kurikuluma za vrtce in iz njih izpeljana načela,
temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz njih
15

izpeljani cilji na posameznih področjih (predšolske vzgoje v vrtcu – op. avt.) /…/«
(Kurikulum za vrtce 1999, str. 7).
Kurikulum je tako skladno z učno-ciljnim in procesno-razvojnim pristopom h kurikularnemu
načrtovanju zasnovan tako, da se vzgojitelji avtonomno odločajo o didaktičnih strategijah,
vsebinah in dejavnostih, ki jih izvajajo v vrtcu. Opredeljeni cilji kurikuluma pa med drugim
omogočajo kakovostno evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela in napredka otrok,
vključenih v institucionalno predšolsko vzgojo.
Vzgojna načela, zapisana v Kurikulumu za vrtce, kot meni Kroflič (2001, str. 17), »izhajajo iz
logike zaščite otrokovih pravic in razvojnih potreb (po zaščiti, po oskrbi, po soodločanju):
načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti, načelo omogočanja izbire in drugačnosti,
načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti, načelo sodelovanja s starši itn.«. Potreba po
zaščiti in potreba po soodločanju si po vsebinski naravnanosti nasprotujeta, zato, kot meni
Kroflič (prav tam), je »umetnost upoštevanja otrokovih potreb povezana z veliko mero
uravnoteženega iskanja otroku primernih vzgojnih rešitev«.
Zadovoljitev potrebe po skrbi zahteva od odraslega, kot navaja Kroflič (prav tam), »da otroku
priskrbimo optimalno vzgojno okolje za zadovoljevanje njegovih fizioloških in psiholoških
potreb ter ustrezno količino spodbud za pridobivanje potrebnih izkušenj, za razvoj spretnosti,
veščin in novih spoznanj«. To lahko razumemo tudi, da je naloga odraslega, da otroku
zagotovi vzgojno okolje, ki ga ustrezno motivira, mu nudi podporo za procese učenja, mu
pomaga pri obvladovanju ogromne količine novih izkušenj in spoznanj, ter za otroka, ki je
hospitaliziran, zagotoviti pomoč in podporo pri premagovanju strahov pred bolnišničnim
osebjem, bolečino … in v zagotavljanju emocionalne priprave in podpore otroka na operativni
poseg in preiskave.
Sestavni del celovitega razvoja predstavlja področje moralnega razvoja, ki je pri predšolskem
otroku tesno povezan, kot meni Kroflič (2001, str. 19), »s celotnim vzpostavljanjem odnosov
do okolice, s pridobivanjem spodbud in izkušenj ter s prakticiranjem«. V bolnišničnem okolju
otrok ob prilagajanju na bolnišnično življenje prihaja v konfliktne situacije (situacije, ki so v
nasprotju z otrokovimi željami in pričakovanji, kot na primer odvzem krvi, jemanje zdravil,
izvajanje terapij …), ki jih vzgojitelji razumejo kot »učne situacije«, saj resnični konflikt
predstavlja za otroka stresno situacijo, ki jo želi rešiti in je hkrati motivacija za učenje
moralnega razsojanja in odločanja. Od vzgojitelja in zdravstvenega osebja pa zahteva
ustrezno pozornost in sprotno reagiranje, doslednost in upoštevanje otrokove razvojne
zmožnosti in specifične stiske, ki so ga pripeljale v konkreten konflikt.
Pri načrtovanju in izvedbi vzgojnega dela morajo vzgojitelji v bolnišnici upoštevati, da mora
otrok vzpostaviti ustrezne odnose med družinsko in bolnišnično situacijo. Prihod otroka v
bolnišnico ne vključuje upoštevanja načela »o postopnem uvajanju otroka«, ki ga omenja
Kurikulum za vrtec (1999, str. 15), kot je to otroku omogočeno in zagotovljeno v
institucionalnih vrtcih, ampak je prihod v večini primerov nenačrtovan, nenaden. Zato je zelo
pomembno, da vzgojitelj v bolnišnici pozna in upošteva pomen identifikacijskih mehanizmov
v zgodnjem otroštvu. Da vzgojitelj lahko otroku zagotovi, kot meni Kroflič (2001, str. 20),
»čustveno stabilno in toplo ozračje«, mora s starši vzpostaviti dober komunikacijski odnos,
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poznati in razumeti mora razvojne značilnosti posameznega otroka, v obstoječi strukturi
odnosov v bolnišnični situaciji se mora znati postaviti na pravilno mesto in poznati mora
proces zdravljenja in z njim povezana vplivanja na otrokovo telo.
Ko se vzgojiteljevo razmerje z otrokom prilagodi novim razmeram, kot meni Kroflič (2001,
str. 20), postane »nosilec razvojnih spodbud, novih zahtev in zadolžitev, otroku pomaga
vzpostavljati nove oblike odnosov z vrstniki, novim okoljem in novimi izkušnjami«.
Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela je le pod takšnimi pogoji v skladu z upoštevanjem
otrokovih želja, interesov in počutja v času hospitalizacije. Poleg čustvene topline so
pomembna jasno postavljena in izražena pričakovanja do otroka z zaupanjem v njegove
zmogljivosti, ki so tudi sočasno usklajena s pričakovanji staršev in zdravstvenega osebja.
Jasno izražena, smiselna in pravična pričakovanja otroku omogočijo, da se lažje znajde v novi
situaciji, okolju.
Načelo aktivnega izkustvenega učenja /…/ Kurikulum za vrtec (1999, str. 16) pri
uresničevanju načela zahteva, kot meni Kroflič (2001, str. 22), »da v vzgojne dejavnosti v
vrtcu vključimo celoto možnih vzgojnih dejavnikov in jih med seboj ustrezno povežemo«.
Kar pomeni, da posamezne vzgojne teme povezujejo prosto in usmerjeno igro, naključne in
načrtovane vzgojne teme, prilagoditev prostorske in časovne ureditve dnevnega režima,
povezovanje vzgojnih ciljev s področij dejavnosti v smiselne celote /…/ bistvo pa je, da
»vzgojiteljica zna strokovno osmisliti ter na praktični ravni najti nove priložnosti za njihovo
povezovanje, saj s tem ustvarja spodbudno okolje za celovit in uravnotežen razvoj otrokovih
osebnostnih potencialov« (prav tam).
Z zagotavljanjem spodbudnega okolja in raznovrstnih dejavnosti, v katere so vključeni tudi
starši bolnega otroka, vzgojitelju omogoča spremljanje otrokovega doživljanja bolnišničnega
okolja. Vzgojitelj v bolnišnici, za razliko od vzgojitelja v vrtcu, ni usmerjen le v zagotavljanje
pogojev za izkustveno učenje in s tem usmerjenost v pridobivanje novih spoznanj, ampak
najprej v razvijanje pozitivne samopodobe bolnega otroka z zadovoljevanjem otrokovih
čustvenih potreb in izboljšanje otrokovega počutja. Cilj vzgojnega dela ni le v tem, da bo
otrok na koncu nekaj znal, ampak da bo povezal izkušnje z novimi spoznanji in sposobnostmi,
ki so rezultat ali posledica procesa zdravstvenih posegov, bodisi v iskanju novih povezav,
znanj za dosego že znanih spretnosti in sposobnosti (implantacije udov, delna ali popolna
slepota, delna ali popolna gluhonemost …).
Vzgojni program vzgojitelji v bolnišnici prilagajajo specifičnim pogojem tako, da upoštevajo
utrip bolnišničnega vsakdana. Specifične sestavine življenja v bolnišnici Žerovnik (1987)
poimenuje »težji/lažji diagnostični in terapevtski posegi, operativni dnevi, smrt, sprejemni
dnevi, različna starost otrok, karantene, časovno menjavanje zdravstvenega kadra«. Vse te
potrebe in zahteve prilagajanja bolnišnični organizaciji zahtevajo od vzgojitelja nenehno
vsestransko »improvizacijo« ter ustvarjalne miselne in organizacijske rešitve.
Med najpomembnejše novosti vsebinske prenove v skladu z demokratizacijo šolskega sistema
je zahteva, kot navaja Kroflič (2001, str. 23), »po večji strokovni avtonomiji in odgovornosti
vseh akterjev delovanja vrtca. Večina temeljnih načel in vsebinskih opozoril namreč
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vzgojiteljico opozarja, da jih razume kot splošne napotke, ob upoštevanju katerih mora sama
izoblikovati ustrezne vsebine, metodične in kontekstualne rešitve«.
Kurikulum za vrtec ne »predpisuje niti konkretnih vzgojnih tem niti oblike operativnih
vzgojnih priprav, pa tudi metod evalviranja vzgojne dejavnosti ne«, kot navaja Kroflič (2001,
str. 24).
Meško (2004, str. 20) navaja, »da v bolnišnici »uvajanje« poteka vsak dan, potrebno je vedno
znova iskati nove modele načrtovanja vzgojnega dela. Učni/vzgojni načrt pa se prilagaja
posebni dinamiki vzgojnega dela«. Kar pomeni, da je potrebno nenehno prilagajanje
vzgojnega dela, vsebin, dejavnosti ter metod potrebam in zmožnostim bolnega otroka.
Hoyer (1994, str. 54) poudarja, da mora biti delo, ki ga izvaja vzgojitelj ob ali z bolnim
otrokom, »kakovostno, organizirano, strokovno, primerno otrokovi starosti in bolezni«.
Po Hoyerjevi (1994, str. 34) so cilji pedagoškega delavca v bolnišnici naslednji:
-

da se približa vsakemu posamezniku, njegovim potrebam in posebnostim in ga
zdravstvenemu stanju primerno »obravnava«;

-

da otroku nudi pomoč pri premagovanju stisk, ki nastanejo zaradi bolezni, domotožja
in ločitve od staršev;

-

da organizira medsebojno druženje otrok, skrbi za socialne stike med ljudmi in dobro
počutje otroka;

-

da zaposli otroke z igro, z različnimi dejavnostmi, ki otroka sproščajo in jim dneve v
bolnišnici delajo prijetnejše.

Kornhauser (2002, str. 17–18) ugotavlja, »da hospitaliziran otrok potrebuje poleg nege tudi
vzgojne postopke in prijeme, ki so tesno povezani s starševskimi. Dneve v bolnišnici mu je
potrebno popestriti, osmisliti z didaktičnimi in metodičnimi postopki, ki otroka popeljejo iz
realnosti v svet igre in mu tako pomagajo, da se lažje sooča s svojo boleznijo«. Kar pomeni,
da so metode in oblike dela povsem individualizirane glede na potrebe, ki jih imajo bolni
otroci zaradi poškodb, težav, bolezni in poteka zdravljenja.
Meško (2004, str. 20) pravi, »da je v vzgojo vključen tudi odnos do zdravja in bolezni«.
Vzgojitelj v bolnišnici si mora pridobiti zaupanje staršev in s tem zaupanje otroka.
»Vzgojiteljevo delo, dejavnosti, vsebine«, kot meni Meškova, »so odvisne od
hospitaliziranega otroka, njegove bolezni, starosti, razvojne stopnje«.
Da pa je proces zdravljenja usmerjen v zagotavljanje njegove največje koristi, je potrebno, da
zdravstveno in pedagoško osebje timsko sodeluje, da se upoštevajo meje strokovnega znanja
in odgovornosti, kar pa vzgojitelji v bolnišnicah po Sloveniji različno doživljajo in
interpretirajo.
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Črepinko (1991, str. 326) meni, »da mora vzgojitelj v bolnišnici upoštevati, da ima vsaka
vrsta bolezni posebne značilnosti, povsem določene omejitve, terapevtske zahteve, neugodje
in bolečine, potek in posledice; da se na isto vrsto bolezni vsak otrok odzove drugače«. Praksa
tudi kaže, da vzgojiteljem, ki otroku ne predstavljajo zdravstvenega osebja, otrok lažje zaupa
in izrazi svoja čustva in stisko v zvezi s hospitalizacijo. Pomembno pri tem je, da vzgojitelj
dela po metodi majhnih korakov, ki, kot meni Črepinkova (prav tam), je tudi najuspešnejša.
Za strokovno in teoretično priznavanje specifičnosti dela v bolnišničnih oddelkih in
strokovnem upoštevanju dodatno izpeljanih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela, ki
predstavljajo dodatek k ciljem vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu in nakazujejo tudi razliko
v primerjavi z delom vzgojiteljev v običajnih oddelkih vrtca, bi bilo potrebno empirično
ovrednotiti vzgojno-izobraževalne priprave na vzgojno delo vzgojiteljev v bolnišnici.
Vzgojitelj pogosto ne ve, kakšna vzgojna situacija jih čaka naslednji dan, saj bo spoznal
otroka šele ob prihodu na oddelek, kar ima pomembno vlogo pri načrtovanju njegovega
vzgojnega programa. V okviru načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela mora izbrati takšne
dejavnosti, ki bodo otroku pomagale pri premagovanju strahu pred bolnišničnim osebjem,
bolnišnico, bolečino in telesnimi spremembami.
Pomemben dejavnik za doseganje načrtovanih ciljev je upoštevanje in zagotavljanje ustreznih
pogojev. Pogoji za delovanje vzgojiteljev so po bolnišnicah v Sloveniji različni, kar pa vpliva
tudi na načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, pri katerem je potrebno izhajati iz specifik
v organizaciji zdravljenja posameznega oddelka.
Adamek in sodelavci izpostavljajo, »da je dnevna rutina v oddelkih podrejena medicinskemu
delu v bolnišnici. Časovna opredelitev aktivnosti se prilagaja okvirnemu dnevnemu redu v
bolnišnici. Aktivnosti so odvisne od vrste in velikosti oddelka in bolnišnice, vrste obolenja,
načina zdravljenja, starosti otroka, sobivanja staršev in števila vzgojiteljev na oddelku
oziroma bolnišnici. V času vodenih in spontanih dejavnosti otrok, ki jih načrtuje in izvaja
vzgojitelj, se dogajajo tudi pogoste prekinitve in ponovna vračanja k dejavnostim« (Adamek
idr., 2009, str. 14).
Jasna opredeljenost ciljev, kot jih določa Kurikulum za vrtec (1999), se v bolnišnici ne more
popolnoma uresničevati. Kot meni Kroflič (2001, str. 23), »zahteva vsebinska prenova večjo
strokovno avtonomijo in odgovornost vseh akterjev delovanja vrtca«. Vzgojno-izobraževalno
delo, vsebine, dejavnosti in metode v bolnišnici je zaradi spleta najrazličnejših dejavnikov, ki
so povezani s procesom otrokovega zdravljenja, potrebno prilagajati bolnemu otroku in
njegovim zmožnostim. Cilje vzgojno-izobraževalnega dela v bolnišničnih oddelkih vrtca
lahko delno izpeljemo iz ciljev, ki jih določa Kurikulum za vrtec, kot smo to poskušali v tem
besedilu. Vendar zapis cilja v procesu vzgoje in izobraževanja v bolnišnici nima nobene
vrednosti, če vzgojitelj z izvedbo svoje programske dejavnosti ne doseže želenega učinka pri
otroku, ki ga skozi proces evalvacije s sodelavci bolnišničnega tima strokovno ovrednoti.
Odprt in procesno naravnan kurikulum, kot ga poimenuje Kroflič (2001, str. 23), »vrtcu in
vzgojiteljem zagotavlja večjo stopnjo strokovne avtonomije, hkrati pa jim nalaga tudi večjo
odgovornost za načrtovanje in izvedbo svoje programske dejavnosti«. Ali kot meni Guzelj
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(2001, str. 209), »z načrtovanjem in spremljanjem realizacije načrtovanega je tesno povezana
odgovornost samim sebi in drugim v tem interakcijskem odnosu«.
Vzgojitelji, ki delajo v bolnišnici, kot sem že omenila, ne morejo popolnoma uresničevati
ciljev, kot jih jim določa Kurikulum za vrtec, saj dejavnost vzgoje in izobraževanja poteka v
drugačnem okolju, prostoru in času, z drugačnimi potrebami uporabnikov in v sodelovanju z
drugačnim krogom strokovnjakov. Razumevanja strokovne podlage kurikularnih načel, ki so
izpeljana iz ciljev in predstavljajo kakovostno podlago za visoko profesionalno delo, ni
mogoče prenesti v vsako okolje (vzgojitelj v bolnišnici, vzgojitelj v šoli). Vzgojitelji v
bolnišničnih oddelkih upoštevajo cilje za vzgojno-izobraževalno delo v bolnišničnih oddelkih
vrtca, ki so tudi predmet evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela v bolnišnici.
Cilje so oblikovali vzgojitelji na študijskih srečanjih in so tudi predstavljeni v Konceptu dela
v bolnišničnih oddelkih vrtca (2009, str. 6).
Cilji vzgojno-izobraževalnega dela v bolnišničnih oddelkih vrtca so:
1. Zagotavljanje občutka varnosti in sprejetosti bolnega otroka.
2. Prepoznavanje individualnih značilnosti bolnega otroka in spodbujanje k lastnemu
vključevanju v proces zdravljenja.
3. Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela v skladu z upoštevanjem otrokovih želja,
interesov in počutja v času hospitalizacije.
4. Emocionalna priprava in podpora otroka na morebitne operativne posege in preiskave.
5. Pomoč in podpora otroku pri premagovanju strahu pred bolnišničnim osebjem – »belo
haljo«, neznanim, bolečino, posegi, telesnimi spremembami in drugimi čustvenimi
potrebami.
6. Dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki, starši, zdravstvenim in pedagoškim
osebjem.
7. Prepoznavanje prilagoditvenih težav otroka in zmanjševanje posledic hospitalizacije
ter vključevanje otroka v bolnišnično okolje, ki je zanj lahko novo.
8. Razvijanje pozitivne samopodobe bolnega otroka.
9. Spremljanje otrokove igre in zagotavljanje dobrega počutja na oddelku.
10. Zagotavljanje spodbudnega okolja in raznovrstnih dejavnosti.
11. Opazovanje in spremljanje otroka in njegovih trenutnih zmožnosti preko vzgojnoizobraževalnih dejavnosti z namenom usklajenega sodelovanja z zdravstvenim
osebjem pri ugotavljanju otrokovega stanja.

20

6. VZGOJITELJ IN NJEGOVA VLOGA
Vzgojiteljeva poklicna vloga je vezana na predstave, norme in pričakovanja, ki jih neka
kultura v nekem času predstavlja pred vse pedagoške poklice, kljub temu pa ima vzgojitelj
predšolskih otrok specifično vlogo. Je namreč prvi, ki sprejme otroka neposredno iz družinske
oskrbe in vzgoje, torej tudi prvi, ki na neki način reprezentira »zunanji«, družbeni svet.
Vzgojitelj predšolskih otrok je oseba, ki prva neposredno vstopa v otrokov svet in svet
družine. Pred vzgojiteljem se postavi zahteva v združevanju dveh socialnih prostorov, družine
oziroma pričakovanj staršev, kako naj se ravna z njihovim otrokom in pričakovanji ustanove.
Stopa v odnos do otroka, ki s seboj v novo življenjsko okolje prinese vse značilnosti razvoja,
osebnosti in temperamenta, čustev in izkušenj. Enako pomembna pa je tudi vzgojiteljeva
osebnost, njegova življenjska pot, njegove izkušnje iz otroštva in doživljanje sebe v poklicni
vlogi in življenju (Kobolt, 1999, str. 111).
Med vzgojiteljevim opravljanjem dela je izpostavljena njegova osebnost, ki nenehno prihaja
do izraza v stiku z otroki, v njegovih odnosih do sodelavcev, staršev, do okolja, v katerem živi
in dela. Njegove človeške in poklicne kakovosti so najpomembnejši dejavnik nivoja
predšolske vzgoje (Bukovec, 2002).
Osebnost vzgojitelja/učitelja je bila pogosta tema proučevanja. Za vzgojitelja/učitelja je
pomembno, da ima strokovno izobrazbo, ljubezen do poklica in osebnostne lastnosti:
humanost, samostojnost, sproščenost, objektivnost, pozornost, tolerantnost, razumevanje,
samokritičnost, čustveno stabilnost, odgovornost, sposobnost opazovanja, vztrajnost,
prijaznost, čustveno toplino in smisel za humor (Mitrovič, 1990).
Pomembna naloga strokovnih delavcev vrtcev in šol je skrb za lastno pozitivno samopodobo
in zaupanje vase. Vzgojitelj s pozitivno samopodobo bo sprejemal odgovornost in bo lažje
dosegal cilje, predvsem takrat, ko bo imel izpolnjena temeljna področja samopodobe, in sicer
fizično varnost, čustveno varnost, identiteto, pripadnost, kompetentnost, poslanstvo (Young,
2000).
Posameznikov osebnostni razvoj pogojuje proces vzgoje in socializacije na eni strani, na drugi
strani pa proces samooblikovanja osebnosti. Na razvoj posameznih lastnosti, ki naj bi jih imel
vzgojitelj/učitelj, lahko vplivamo, na druge pa ne. Namen obeh procesov je, da se posameznik
usposobi za samostojno življenje, ki naj bi bilo odgovorno in smiselno v odnosu do sebe in do
drugih. Vzgojitelj/učitelj s pozitivno samopodobo vpliva na razvoj pozitivne samopodobe pri
otrocih, saj preko svojega vedenja, čustev, odnosov, odprtosti komunikacije in sprejemanje
kritike vzgaja otroke. Prav tako nastopi v odnosu do sodelavcev odkrito, z njimi sodeluje, zna
pohvaliti, izreči kritiko in jo utemeljiti (Ceglar, Ule, 2000).

21

6.1.

Profesionalnost in avtonomija vzgojitelja

Poklic vzgojitelja je eden izmed pedagoških poklicev, pri katerem na položaj in vlogo
pedagoškega poklica oziroma profesije, kot meni Cvetko (2005, str. 83), pomembno vplivajo
pojmovanja o tem, »kaj je znanje oziroma profesionalno znanje nekega poklica oziroma
profesije, da lahko govorimo o poklicu kot profesiji in o izvajalcu kot profesionalcu«.
Profesionalec, kot pojem razlaga Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1985: 230–231),
je tisti pripadnik poklica, ki svoje delo opravlja strokovno in dobro.
Marentič – Požarnik za profesionalca označi tiste, »ki pri svojem delu uporabljajo postopke,
zasnovane na sistemu teoretičnih spoznanj, so samostojni v odločitvah, neodvisni od zunanje
kontrole in zavzeti za dobrobit »klientov« Cvetko (2005, str. 27).
Cvetko (2005, str. 74) definira profesionalnost z lastnostmi, ki so značilne za pripadnike
profesij (na primer zavezanost poklicu, visok nivo teoretičnega znanja), iz česa izhaja status
profesionalca in vloga profesije v družbi (na primer profesionalna avtonomija, kompetentnost)
ter profesionalna moč, kot cilj in učinek organiziranosti in delovanja profesij.
Kot osnovno lastnost profesionalca in cilj izobraževanja profesionalcev določajo
profesionalne kompetence. Profesionalne kompetence obsegajo vrsto posameznih znanj in
spretnosti, ki si jih posameznik pridobi v času pedagoškega študija in so po mnenju Cvetka
(2005, str. 84) »za pridobivanje profesionalne kompetentnosti pomembne konkretne izkušnje
(praksa) in refleksija o praksi.« Ali kot razlaga Marentič – Požarnik (1993 v Cvetko,
2005:83), profesionalec je »reflektivni praktik«, kar pomeni, da razmišlja in presoja o
prednostih in slabostih posameznih metod, upošteva posebnosti otroka in s procesom
»vseživljenjskega učenja« skrbi za osebnostni in strokovni razvoj profesije.
V javnih vrtcih vzgojitelji izbirajo in izvajajo dejavnosti, s katerimi dosegajo v zakonodaji in
kurikulumu zapisane cilje predšolske vzgoje. Izbira didaktičnih strategij, sredstev in vsebin,
preko katerih bodo otroci skozi dejavnosti te cilje dosegli, pa je v celoti prepuščena
avtonomni presoji vzgojiteljev.
Zakon o vrtcih (1996) opredeljuje predšolsko vzgojo v vrtcih kot sestavni del sistema vzgoje
in izobraževanja, ki poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti,
strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, ob enakih možnostih za otroke in starše, upoštevanju
različnosti med otroki in pravice do izbire drugačnosti.
V Kurikulumu za vrtce (1999) je avtonomnost posebej izpostavljena v načelu, ki opredeljuje
odprtost kurikuluma, avtonomnost ter strokovno odgovornost vrtca in strokovnih delavcev v
vrtcu.
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011, str. 75) navaja načelo avtonomnosti, strokovnosti
in odgovornosti, ki je tudi splošno načelo celotne vzgoje in izobraževanja, ki se glasi:
»Visokokakovostna predšolska vzgoja v vrtcu zahteva visoko izobražene in usposobljene
strokovne delavce, ki imajo možnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Pogoj za
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avtonomnost je strokovna usposobljenost strokovnih delavcev, ki jim omogoča uravnoteženo
izvajanje nacionalnega kurikuluma, svobodo v izbiri vsebin in dejavnosti za doseganje ciljev.
Odgovornost pomeni strokovnost ter etičnost pri delu ob upoštevanju pravic otrok in staršev«.
Avtonomnost je torej ena od dimenzij, ki določa profesionalni nivo vzgojiteljevega poklica.
Bečaj (1997, str. 6) meni, »da profesionalno delo pomeni ravnanje, ki je v skladu s kriteriji
kakovosti za določeno delovno mesto ob predpostavki, da so za doseganje takšnih kriterijev
potrebna določena znanja in spretnosti«. Definicij o tem, kaj je profesionalnost, je veliko,
nanašajo pa se na vrednote, etični kodeks, znanje, spretnosti in odgovornosti, ki usmerjajo
razmišljanja in ravnanja v poklicu vzgojitelja (Jalongo, Isenberg, 2000).
Profesionalno rast vzgojitelja/učitelja moramo videti kot vseživljenjski proces, ki vključuje
nenehno učenje in profesionalni razvoj skozi poklicno pot (Kalin, 2003, str. 127).
Vonta (2003, str. 16) pravi, »da brez profesionalnega razvoja prave avtonomije vzgojiteljice
ni, gre le za avtonomijo, ki je prepoznavna po obliki, nima pa resne opore v znanju,
spretnostih in participaciji in ne prispeva k ugledu tega poklica«.
Profesionalnost torej ni statična kategorija, ki se ne spreminja, ampak je tudi sama po sebi
odvisna od družbenih sprememb. Profesionalni razvoj bi lahko definirali kot proces, v
katerem lahko dosežemo uravnoteženost v uresničevanju vseh dimenzij, ki določajo
profesionalni nivo poklica vzgojitelja.
Marentič – Požarnik (2007, str. 11–23) predstavi tako imenovani »model čebule«, ki
ponazarja plastovitost vzgojiteljeve/učiteljeve osebnosti. Razlaga, da je najtežje dostopna
vzgojiteljevemu/učiteljevemu spreminjanju njegova avtentična osebnost, neponovljiva celota
njegovih psihofizičnih karakteristik. Tej sledi vzgojiteljeva/učiteljeva najsplošnejša
opredelitev lastne vloge – njegova poklicna identiteta (odgovor na vprašanje: kdo sem in
kakšno je moje poslanstvo). Naslednjo plast predstavljajo prepričanja o različnih vidikih
vzgojno-izobraževalnega dogajanja. Sledi plast kompetenc oziroma kompleksen sistem znanj,
spretnosti, strategij in rutin. Povsem na površini so metode dela oziroma
vzgojiteljevo/učiteljevo ravnanje.
Po tem modelu vzgojiteljeva avtentična osebnost, njegova poklicna identiteta, pojmovanja in
kompetence določajo vzgojiteljevo ravnanje. O avtonomiji, ki jo izpostavlja zakonodaja, ne
gre razmišljati, če nanjo ne gledamo iz globalne perspektive profesionalnega razvoja, ki v
resnici omogoča njen razcvet in harmoničnost njenega udejanjanja. Ali povedano drugače; nič
nam ne pomaga vzgojitelj, ki odloča in je pri svojih odločitvah avtonomen, če ne ve, o čem
odloča, čemu in zakaj se tako odloča, če o svojih odločitvah ne zna kritično razmišljati.
Marentič-Požarnik (2001, str. 13) meni, »da sta meji, ki konstruirata avtonomnost,
odgovornost in strokovna kompetentnost«. Avtonomen in strokovno odgovoren vzgojitelj bo
s svojim delom skrbel za kakovost vzgojnega procesa, hkrati pa bo dvignil strokovni ugled
poklica.
Učiteljev profesionalni razvoj, kot ga definira Valenčič Zuljan (2001, str. 131), je »proces
signifikantnega in vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji/študenti osmišljajo in razvijajo
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svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje
učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni napredovanje v smeri
kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja«.
Pri spodbujanju profesionalnega razvoja učitelja, po mnenju Valenčič Zuljan (2001, str. 131–
136), imajo pomembno vlogo »načela profesionalnega razvoja«:
-

»Učitelj/vzgojitelj kot aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega poklicnega
razvoja«:

Če apliciramo na vzgojiteljev profesionalni razvoj, to načelo pomeni, da je njegov poklicni
razvoj prostovoljen proces. Interes oziroma želja za spreminjanje mora izhajati iz vzgojitelja.
-

»Celostnost: kot celosten proces rasti, ki zajema in povezuje osebno, socialno in ožjo
poklicno raven«:

Kar pomeni, da vzgojitelja nastali problem na strokovni ravni spodbudi k razmišljanju o
izboljšavam. Ko vzgojitelj ozavesti, da so potrebne spremembe bodisi v njegovem
pojmovanju in/ali ravnanju, z analizo situacije prihaja do novih načinov dela, o katerih zopet
presoja in jih ponovno dopolnjuje in spreminja. Posega torej na osebnostni, poklicni in
socialni razvoj, pri čemer se slednji kaže v vzgojiteljevi pripravljenosti na sodelovanje in
spodbujanje sodelovanja tako med vzgojitelji kot tudi med vzgojitelji in drugimi strokovnimi
sodelavci.
-

»Učiteljev/vzgojiteljev poklicni razvoj – proces sodelovanja in kooperativnega učenja,
ki obsega tako razvoj posameznika kot tudi razvoj institucije«:

Sodelovanje med vzgojitelji poteka v smeri dajanja in sprejemanja nasvetov oziroma pomoči.
Bistvo je v skupnem prizadevanju, da ta oblika sodelovanja ni samo trenutna, vezana na en
strokovni problem, ampak da postane takšna oblika sodelovanja vsakdanja praksa.
-

»Poklicni razvoj – povezovanje učiteljevih/vzgojiteljevih pojmovanj in spretnosti
ravnanj«:

Vzgojitelj se v pedagoškem procesu in v interakciji z otrokom razvija, če svoje izkušnje
reflektira, teoretično osmišlja in tudi predeluje, ali povedano drugače, se razvija v procesu
izkustvenega učenja. Konkretna izkušnja (otrokovo vprašanje, šum v komunikaciji s starši …)
predstavlja vzgojitelju osnovo za raziskovanje njegovih lastnih pojmovanj in ravnanj.
-

»Profesionalizacija je vseživljenjski proces učenja«:

Vzgojitelj v procesu izkustvenega učenja vsakodnevno prepoznava izzive in ob zavestnem,
razmišljujočem iskanju odgovorov in analiziranju usmerja svoje delovanje. Tovrsten proces
učenja poteka skozi celotno kariero.
-

»Učitelj kot kritični in avtonomni profesionalec«:
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Vzgojitelj razmišlja o svoji osebnosti in reflektira svoje delovanje, je neodvisen o presojanju
in se zave potrebe po »kooperativnem sodelovanju in konstruktivnem reševanju konfliktnih
problemov« (prav tam).
Marentič – Požarnik (2005, str. 9) opredeljuje avtonomijo kot »stopnjo možnosti soodločanja
in predstavlja osrednji člen notranje motivacije, ki vpliva na občutek odgovornosti za rezultate
lastnega dela«. Avtonomija ima »notranje in zunanje meje«. Notranje meje označuje stopnja
učiteljeve odgovornosti in profesionalne usposobljenosti, zunanje pa obstoječi zakoni,
pravilniki za področje vzgoje in izobraževanja, ter izvajanje nadzora nad njimi.

6.2.

Dejavniki vzgojiteljeve profesionalne rasti

Vzgojiteljev profesionalni razvoj je rezultat njegove strokovne in osebnostne rasti ter
posledica več dejavnikov. Po opredelitvi dejavnikov profesionalnega razvoja učiteljev lahko
opredelimo tudi dejavnike vzgojiteljeve profesionalne rasti. Klander (2007, str. 44) in
Valenčič Zuljan, Sešek in Klander (2010, str. 143–156) opredelijo dejavnike učiteljevega
profesionalnega razvoja v tri glavne skupine:
-

Izobraževanje in nenehno strokovno izpopolnjevanje, katerega del je tudi branje
strokovne literature. Nenehno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje pri
učitelju/vzgojitelju poveča sposobnost avtonomnega in kritičnega razmišljanja o
njegovem ravnanju in odgovornost z aktivnim vplivanjem na svoje delovanje.
Učitelj/vzgojitelj kot »razmišljujoča praktika«.

-

Kultura sodelovanja, ki predstavlja »pogoj in temelj procesov spreminjanja obstoječe
prakse«. Učitelj/vzgojitelj mora biti pripravljen za dajanje in sprejemanje pomoči,
uvajanje sprememb, izvajanje razvojno-raziskovalnega dela …, kar predstavlja tudi
»sestavni del izboljšav prakse in vseživljenjskega učenja«. Kot del dejavnika kulture
sodelovanja vzgojitelja v bolnišnici lahko izpostavimo timsko sodelovanje z
zdravstvenim osebjem. Proces zdravljenja in vzgojno-izobraževalni proces potekata
vzporedno, drug drugega dopolnjujeta in sta usmerjena k uresničevanju istega cilja,
korist za otroka in njegov razvoj.

-

Spreminjanje pedagoške prakse in uvajanje sprememb, kot akcijski proces učenja, ki
ga Klander (po Razdevšek Pučko, v: Klander, 2007, str. 47) interpretira, »kot učenje, v
katerem je učenec ciljni subjekt in agens spreminjanja, zato mora učitelj v procesu
uvajanja sprememb sproti spremljati vplive, ki jih imajo spremembe na otrokovo
motivacijo, interese, zadovoljstvo«. Kot del dejavnika spreminjanja pedagoške prakse
bi lahko vključili tudi načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja v
bolnišnici, kjer je pomembno spremljanje otrokovega zdravstvenega stanja in
vplivanja bolezni na njegov psihosocialni razvoj. Da pa zagotovimo cikličnost v krogu
izkustvenega učenja, je potrebno spremljanje in vrednotenje vzgojiteljevega dela, kar
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pomeni, da »vsaki konkretni izkušnji sledi refleksija ali razmišljujoče opazovanje, tej
pa abstraktna konceptualizacija in aktivno preizkušanje« (prav tam).
-

Menim, da sta pomembna dejavnika za vzgojiteljev profesionalni razvoj tudi:
spremljanje in vrednotenje vzgojnega dela in evalvacija. Z evalvacijo vzgojitelj sledi
lastnemu delu in delu otrok ter spremlja dogodke, ki pogojujejo učinkovitost oziroma
neučinkovitost dela vzgojitelja in otroka.

Marentič – Požarnik (2001, str. 22) opredeli evalvacijo kot »sistematično zbiranje podatkov o
nekem pojavu z namenom, da damo o njem vrednostno sodbo /…/. Lahko gre za odločanje
med alternativnimi možnostmi uvedbe enega ali drugega programa, za spreminjanje,
sofinanciranje programa ipd.«.
Chinapahova in Miron (po Cencič, 1997, str. 116–118) pa opredeljujeta evalvacijo kot
»proces analiziranja in kontroliranja, ki je načrtovan z namenom, da določa ustreznost,
učinkovitost, pomembnost in vpliv določenih aktivnosti ter stopnje učinkovitosti«.
Evalvacija v najširšem pomenu vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja pomeni sistematično
zbiranje informacij o vseh sestavinah programa, vseh stopnjah procesa spreminjanja in
ugotavljanja, ali so cilji doseženi.
V današnjem času se vse bolj poudarja pomen samoevalvacije, pri kateri gre pravzaprav za
notranjo evalvacijo. Temeljni namen samoevalvacije je razvijati odgovornost in težiti k
izboljšavam.
Musek (2003) razlaga samoevalvacijo kot »močno, prožno in izjemno uporabno orodje za
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v organizaciji«. Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010,
str. 113) menita, da vzgojitelj pri svojem delu mora spremljati: »interakcijske odnose otroka z
vsemi, ki jih srečuje v vrtcu; dejavnost otrok, splošno vzdušje, počutje, odzive in vedenje
otroka; izbiro oblik, metod in sredstev; posebne vplive iz okolja; posebne dogodke, ki so
vplivali na proces vzgoje in izobraževanja; svojo aktivnost in lastno ravnanje«.
Vloga »reflektivnega praktika«, kot ga poimenuje Marentič – Požarnik (2001), od
vzgojitelja/učitelja zahteva, da o sebi in svojem delu ter poklicu razmišlja kritično, sooča
svoje implicitne teorije in stališča, razmišlja o vzrokih za svoje ravnanje v različnih situacijah
ter išče povratno informacijo o svojem delu.
-

Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela bolnišničnega vzgojitelja, kot dejavnik
vzgojiteljeve profesionalne rasti

Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010, str. 107) poudarjata vlogo vzgojitelja kot načrtovalca
vzgojno-izobraževalnega dela, ki predstavlja teoretično podlago za izvajanje pedagoškega
procesa. »Z načrtovanjem vzgojitelj uresničuje cilje predšolske vzgoje in pri tem mora
upoštevati znanstvena pedagoška dognanja, splošne družbene cilje in potrebe otroka«. Način
pripravljanja na vzgojno-izobraževalno delo poteka na štirih ravneh; vsebinski pripravi,
metodični pripravi, organizacijsko-tehnični pripravi in psihološki pripravi. Izhodišča in
obveznosti, ki jih ima vzgojitelj pri načrtovanju, so zapisana v Zakonu v vrtcih. Zakon o vrtcu
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(1996: 22. člen) nalaga vrtcu, da vodi tudi dokumentacijo o delu strokovnih delavcev, ki jo
predpiše minister.

6.3.

Potrebe družbe in vzgojiteljeve vloge

Glede na pojavljanje novih potreb družbe in zato vse večjega uveljavljanja koncepta
vseživljenjskega izobraževanja se spreminja tudi pojmovanje vzgojiteljeve vloge.
V sodobni strokovni literaturi je pogosto omenjena razlika med akademsko in razvojno
usmerjenimi kurikulumi. Batistič Zorec (2003, str. 235) pravi, da akademsko usmerjeni
kurikulumi poudarjajo »učenje v smislu pridobivanja informacij, so bolj usmerjeni v
prihodnost ter uporabljajo šolskim podobne metode in oblike dela«. Razvojno usmerjeni
kurikulumi pa izhajajo iz značilnosti otrokovega razvoja ter poudarjajo »učenje skozi igro in
individualne razlike med enako starimi otroki«.
Razlika med kurikulumi določa tudi razliko v vlogi vzgojitelja, in sicer med direktivnim in
nedirektivnim vzgojiteljem. Sodobni kurikulumi dajejo prednost usmerjenosti v otroka (otrok
je participativen) in manj direktivni vlogi vzgojitelja. To pa ne pomeni, da je aktivnost
oziroma vloga vzgojitelja manjša – predvsem je drugačna. Batistič Zorec (2003, str. 237)
meni, da »Kurikulum za vrtec (1999) daje prednost nedirektivni vlogi vzgojitelja«. Vlogo
vzgojitelja Kurikulum za vrtce opredeljuje v naslednjih priporočilih (Vintar, 1999):
-

skrbi za prijetno vzdušje;

-

izbira različne metode, sredstva in načine dela naslanjajo na temeljna vedenja o
otrokovem razvoju in načela uresničevanja Kurikuluma za vrtec;

-

spremlja razvoj učenja in napredka posameznih otrok;

-

organizira situacije, v katerih se otroci poslušajo, pogovarjajo, pogajajo, pregovarjajo,
dogovarjajo;

-

daje otrokom možnost za razvijanje kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne
presoje;

-

navaja otroke na možnost izbire in sodelovanja pri načrtovanju in sprejemanju
odločitev ter pri delitvi odgovornosti za skupno sprejetje odločitve;

-

sodeluje s starši in spoštuje zasebno sfero družine, njihovo kulturo … ob upoštevanju
strokovne avtonomije vrtca;

-

sodeluje z drugimi strokovnimi delavci po načelih timskega dela.

Velik vpliv na vzgojo in izobraževanje je zaznamovala tudi občutljivost na individualno in
kulturno raznolikost. V tem okviru je poudarjena individualizacija kot pedagoški pristop,
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notranja diferenciacija in upoštevanje multikulturnosti. Pojavlja se tudi novo gledanje na
socialno pravičnost, otrokove potrebe in pravice ter zahteva po oblikovanju inkluzivnih
oddelkov. Pojavlja pa se tudi novo gledanje na pomen predšolske vzgoje za napredek kot
celote (Vonta, 2005).
Ob vseh teh spremembah so se spremenila tudi pričakovanja do vlog vzgojitelja. Različni viri
(Saracho, 1993, Miljak, 1993, Gonzales-Mena, 2000, Jalongo, Isenberg, 2000, Vonta, 2003,
Razdevšek-Pučko, 2004, Lipičnik Vodopivec, 2005) opredeljujejo vlogo vzgojitelja zelo
različno. Med drugim se razlike pojavljajo tudi zaradi časa, v katerem so se posamezni
strokovnjaki spraševali, kakšne sposobnosti/kompetence ima oziroma mora imeti vzgojitelj. Iz
množice opredelitev so kot najpomembnejše sposobnosti/kompetence, ki določajo
vzgojiteljevo vlogo, izpostavljene:
-

strokovnjak za razvoj otroka, ki uporablja profesionalno znanje o otrokovem razvoju,
da bi se odzival na potrebe vseh otrok;

-

zagovornik otrok, ki se zaveda, da je središče dogajanja v vzgoji in izobraževanju
otrok;

-

razvijalec kurikuluma, ki zna načrtovati dejavnosti, v katerih se zazna spoštovanje
različnosti in enkratnosti otrok, družine in skupnosti;

-

reflektivni praktik, ki pozorno tehta in razmišlja o vzgoji in izobraževanju in je
sposoben etičnih odločitev;

-

načrtovalec vzgoje in izobraževanja, ki razume različne načine skupnega načrtovanja
in organizacije življenja ter zna implementirati smiselni kurikulum, ki je skladu z
interesi in potrebami otrok;

-

evalvator, ki uporablja principe sledenja dosežkov in učinkov, ko sledi napredku
otroka in svojega dela;

-

kreator in oblikovalec okolja, ki ve, kako oblikovati varno, zdravo, razvojno primerno
fizično okolje, v katerem se otrok uči;

-

odločevalec, ki zna hitro in učinkovito izbirati med možnimi alternativami;

-

model in mediator, ki vodi otrokovo vedenje in modelira spretnosti reševanja
problemov in konfliktov;

-

svetovalec je vir informacij za starše, gradi zaupanje in spoštovanje med vrtcem in
družino;

-

nastajajoč profesionalec, ki raziskuje svojo prakso, se razvija s stalnim
izpopolnjevanjem in evalvira svoj napredek;

-

upravljavec z viri ve, kje dobiti in kako uporabljati fizične in človeške vire, da bi
spodbujal in podpiral otroke, njihove družine in svoj razvoj.
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Poklic vzgojitelja torej sestavlja kompleksnost opravil in noben program usposabljanja ne
more pripraviti vzgojitelja na vse podrobnosti funkcioniranja v zelo različnih in tudi
zapletenih situacijah, s katerimi se vzgojitelj srečuje vsak dan. V procesu usposabljanja
prihodnjih vzgojiteljev menim, da se pojavlja potreba po zavezanosti vseživljenjskemu
izobraževanju in s tem profesionalnemu razvoju.

6.4.

Vloga vzgojitelja v bolnišničnih oddelkih

Kroflič (2001, str. 23) izpostavlja, da »temeljna načela kurikuluma vzgojitelja opozarjajo, da
sam oblikuje ustrezne vsebinske, metodične in kontekstualne rešitve«.
Marjanovič Umek (2001, str. 10–23) utemeljuje, da se vzgojiteljeva odgovornost prav zaradi
tega, ker mora sam izoblikovati ustrezne metodične, vsebinske in kontekstualne rešitve,
nanaša na:
-

razumevanje strokovne podlage kurikularnih načel;

-

upoštevanje temeljnih pravic otroka in starša;

-

sposobnost samostojnega načrtovanja vzgojne dejavnosti;

-

sposobnost oblikovanja kakovostne vzgojne komunikacije;

-

upoštevanje naključnih vzgojnih dejavnikov;

-

sposobnost kritičnega vrednotenja (evalviranja) lastne dejavnosti.

Otroci vzgojitelja doživljajo kot nadomestni objekt, ki lahko začasno zamenja mamo. Zato je
pomembno, da ima zagotovljeno čustveno stabilno in toplo ozračje. Vzgojitelj po mnenju
Meškove (2002) mora:
-

biti sposoben empatije;

-

biti čustveno stabilen;

-

imeti materinsko toplino;

-

biti odprt v komunikaciji;

-

graditi dober odnos z otrokovimi starši;

-

sodelovati z zdravstvenim osebjem;

-

sodelovati z vzgojitelji;

-

evalvirati vzgojno delo;

-

z vzgojno-izobraževalnimi vsebinami otroku osmisliti dneve v bolnišnici;
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-

zagotoviti vodeno in prosto igro;

-

načrtovati vzgojni program, ki bo prilagojen otrokovi bolezni, individualnim potrebam
in ležalni dobi, v katerem bo otrok ustvarjalen in aktiven;

-

v interakcijskem odnosu z otrokom odkrivati njegove strahove in bojazni;

-

pozitivno vplivati na otrokovo počutje in počutje njegovih staršev.

Žerovnik (1987, str. 43) govori o posebni osebnosti vzgojitelja v bolnišnici, le-ta pa zajema:
-

fleksibilnost, mišljenja, reakcij;

-

sposobnost kritičnega ocenjevanja situacij in funkcioniranja v podrejeni in ustvarjalni
vlogi;

-

smisel za ustvarjanje dobre socialne klime;

-

razvijanje interesa za razširjanje, aktualiziranje pedagoškega znanja;

-

skrb za svojo duševno kondicijo;

-

kritičnost do svojega dela.

Adamek in sodelavci (Adamek idr., 2009, str. 17) menijo, da mora biti vzgojitelj usposobljen
za:
-

kontinuirano spremljanje otrokove čustvene stabilnosti v času zdravljenja v bolnišnici;

-

da pomaga otroku na različne načine izraziti stisko v zvezi s hospitalizacijo;

-

da seznanja otroke z vlogami zdravstvenih delavcev v procesu zdravljenja;

-

da upošteva posebne življenjske situacije otroka in ga spodbuja, prav tako njegove
starše;

-

da opazi in spremlja spremembe na otroku in svoja opažanja posreduje zdravstvenim
delavcem;

-

da bogati vsebino odnosov med starši in otrokom v času obiska.

Sprejem otroka v bolnišnico vpliva na otrokov socialni, telesni in duševni razvoj. V novem
okolju se sreča z novimi prostori, z različnimi vlogami ljudi, ki uporabljajo različne pristope v
procesu zdravljenja, z medicinskimi aparaturami in pripomočki, pregledi in posegi. Njegovo
telesno počutje je zaradi bolezni oziroma poškodbe spremenjeno in v prilagajanju novim
življenjskim spremembam se otrok odziva v različnih oblikah vedenja. Predšolski otrok, ki se
mu adaptacijski mehanizem še razvija in je v tem obdobju močno odvisen od družinskega
okolja, zahteva posebno pozornost in pristop pedagoškega delavca v bolnišničnem timu
strokovnjakov. Osnovni cilj dela vzgojitelja v interakciji s hospitaliziranim otrokom je
prepoznavanje prilagoditvenih težav in zmanjševanje posledic hospitalizacije.
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V Konceptu dela v bolnišničnih oddelkih (2009, str. 17) je zapisano, da je vzgojitelj v
bolnišnici oseba, ki vstopa v otrokovo življenje v bolnišnici in ni neposredno povezana z
njegovim zdravljenjem. »Zato ima možnost, da usmerja otrokovo pozornost stran od
problemov, povezanih z boleznijo. Od osebnosti vzgojitelja, njegovega odgovornega in
strokovnega ravnanja, znanja in izkušenj, iznajdljivosti ter občutka in spoštovanja do bolnih
otrok je v veliki meri odvisno, ali bodo stiske otrok zaradi bolezni in hospitalizacije manjše«.
Za boljšo preglednost in lažjo opredelitev vloge vzgojitelja v bolnišnici bomo vlogo
vzgojitelja v bolnišnici razdelili na več faz (stopenj), vsaki izmed njih pa določili načela, ki
opredeljujejo posamezno fazo.
Faza 1. Vloga vzgojitelja ob prepoznavanju prilagoditvenih težav in zmanjševanju posledic
hospitalizacije:
-

spremljanje otrokovega čustvenega doživljanja in skrb za njegovo čustveno stabilnost
v času hospitalizacije;

-

opazovanje otrokovih reakcij ob določenih situacijah in posredovanje opažanj
zdravstvenim delavcem;

-

upoštevanje posebne življenjske situacije, ki jo doživlja otrok in njegovi starši v
procesu hospitalizacije;

-

sodelovanje s straši hospitaliziranih otrok.

Švajncer (1988, str. 157) je prepričan, »da je otrokovo doživljanje bolezni odvisno od resnosti
obolenja, trajanja bolezni, starosti in osebnostnih lastnosti«. Dejstvo pa je, kot pravi, da
»vsaka bolezen v otrokovo življenje vnaša spremembe«.
Mikuš – Kos (1989, str. 5) je mnenja, da »kronično obolenje in invalidnost lahko otroka
prizadeneta na različnih življenjskih področjih: pri storilnosti, v uveljavljanju in socialnih
odnosih«.
Z otrokom se vzgojitelj srečuje v okoliščinah, ki so zanj pogosto neprijetne, mučne in polne
strahu. Prepoznavanje problemov, ki izhajajo iz otrokovega strahu, omogoča boljše
razumevanje otroka in njegovega vedenja. Strnčevič (2002, str. 17) meni, »da je vzgojitelj
oseba, ki na oddelku otroku ponudi svojo bližino in dejavnosti, ob katerih otrok začuti varnost
in pomoč«.
Prilagajanje novim življenjskim spremembam je za otroka v predšolskem obdobju težko
opravilo. Bolnišnica je za bolnega otroka okolje, kjer se je znašel proti svoji volji. Prvi
sprejem v bolnišnico je za otroka v psihološkem smislu grobo in hitro ločevanje od domačega
okolja. Zaradi bolezni ali zaradi strahu pred medicinskim osebjem, aparati in pripomočki ipd.
se slabo počuti. Še dodaten stres za otroka pa je, če morajo starši oditi domov, on pa ostane
sam v neznanem okolju z občutkom osamljenosti in zapuščenosti. Praksa vzgojiteljem v
bolnišnici kaže, da v takšnih okoliščinah, ne glede na to, koliko je otrok star, doživlja stres.
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Nees – Delaval (2000, str. 52) izpostavlja, »ko otrok zboli, ni prizadeto le njegovo telo,
ampak so drugačne tudi njegove čustvene potrebe, enako pa se godi tudi njegovim staršem,
saj skupaj z njim doživljajo njegovo bolezen«.
Otrok oblikuje svoj odnos do zdravja in bolezni preko odnosa, ki ga ob tem izražajo njegovi
starši. »Zato pogosto ocenjujejo svojo ogroženost po načinu vedenja staršev. Če so starši ob
otrokovi bolezni zmedeni in se panično odzovejo na njegov odhod v bolnišnico, je razumljivo,
da bo prestrašen tudi otrok« (Theuerschuh, Kokelj, Jerina Gubanc, 2001, str. 11). Starše je
potrebno »pripraviti na situacije, ki so boleče za otroka, in jim svetovati, kako naj se vedejo
ob otrokovem doživljanju bolečine, strahu, in to naj bi bila naloga medicinskih sester in
pedagoških delavcev oddelka« (Vrba, 2009, str. 24).

Faza 2. Vloga vzgojitelja ob sprejemu otroka v bolnišnico:
-

poznavanje zdravstvenih specifik posameznega otroka,

-

seznanjanje z otrokovimi navadami in posebnostmi.

Vzgojitelj posameznega pediatričnega oddelka mora poznati zdravstveno specifiko oddelka
(bolezni, vrste posegov in preiskav, terminologijo, ki jo uporablja osebje, hišni red ipd.), svoje
pravice in dolžnosti, pravice in dolžnosti osebja in pacientov (otrok in staršev) ter proces
zdravljenja posameznega otroka.
Prihod in sprejem otroka v bolnišnico (odvisno od oddelka in vzroka bolnišničnega
zdravljenja) je velikokrat nenaden in ne omogoča staršem postopne priprave otroka na
hospitalizacijo. Ob sprejemu na oddelek, kar je praksa že po vseh pediatričnih oddelkih, je
prisoten tudi vzgojitelj.
Na počutje otroka pomembno vpliva prvi vtis, ko vzgojitelj skupaj s starši otroku na razumljiv
način pojasni, kam in zakaj je prišel v bolnišnico, da se bo v bolnišnici lahko igral in družil z
drugimi otroki (Koncept dela v bolnišničnih oddelkih vrtca, 2009, str. 18).
Vzgojitelj se mora poleg osnovnih zdravstvenih podatkov seznaniti tudi z otrokovimi
navadami in posebnostmi, kot na primer ljubkovalno ime otroka, njegova najljubša igrača, kaj
ga je strah, najljubša pravljica, ali je levičar ali desničar, njegova najljubša jed in česa ne
mara, kaj ga zanima, ali je čist podnevi in ponoči, kakšne navade ima pred spanjem ipd.
Odgovori na vprašanja vzgojitelju omogočajo boljše poznavanje otroka in družinske
dinamike. V pogovoru in »dobrem« poslušanju staršev otroka z njimi vzpostavi pozitiven,
odkrit odnos, ki je temelj za vzpostavljanje zaupanja in občutka varnosti pri otroku in staršu.
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Faza 3. Vloga vzgojitelja v bolnišničnem oddelku:
-

usmerja pozornost na posebnosti v vedenju bolnega otroka,

-

usmerja pozornost na spremembe pri otroku, ki so posledica hospitalizacije,

-

je pozoren na razmišljanja hospitaliziranega otroka o sebi, o svoji bolezni,

-

je pozoren na trenutke, ko otrok še posebej potrebuje njegovo pomoč, podporo,
pozornost in tolažbo,

-

je pozoren na otrokove simptome, ki se pojavijo kot posledica ločitve od matere
oziroma osebe, ki je za otroka pomembna,

-

je pozoren na tipe otrokove navezanosti na mater,

-

ustvarja ugodno čustveno-socialno klimo na oddelku.

Terri, Cowan, Palomares, Schilling (2000, str. 8) poudarjajo, da so žalost, strah in jeza čustva,
s katerimi se otrok v življenju najtežje spoprijema. »To so pomembna čustva, saj lahko pod
njihovim vplivom otroci iracionalno razmišljajo in nerazumljivo reagirajo. Če ne znamo
prepoznati čustev, ki mučijo otroka, nas lahko ti presenetijo s svojimi destruktivnimi dejanji.
Ta dejanja so iskanje izhoda iz stiske«. Ribič Hederih (2003 a) meni, »da čustva vplivajo na
delovanje celotnega organizma, zato težave nemalokrat povzročajo psihosocialna obolenja«.
Z doživljanjem strahu svojega otroka se srečujejo tudi starši, ki jih velikokrat ni nič manj
strah kot otroka. Otroku in staršu je potrebno s celotnim ravnanjem vlivati samozavest in
zaupanje (Ribič Hederih, 2003 b).
Kornhauser (2002, str. 19) pravi, »da čim manjši je otrok, globlja so njegova čustva in bolj
travmatično doživlja in izraža svojo stisko. Pomembno vlogo pri preprečevanju tega imajo
starši, vzgojitelji in zdravstveni delavci oddelka«.
Zdravniki in ostali zdravstveni delavci opažajo, da v današnjem času ni opaziti primera, ko bi
otrok reagiral z značilno reakcijo na hospitalizacijo, ki se imenuje hospitalizem. V
psihološkem smislu, kot pravi Zorec (2005, str. 96), je »to sindrom negativnih psiholoških
efektov, ki poteka v treh obdobjih/fazah; faza protesta, faza obupa in faza navidezne
prilagoditve«.
V Konceptu dela v bolnišničnih oddelkih vrtca (2009, str. 19) je poudarjeno, naj vzgojitelj
»opazuje in spremlja otroka ter načrtuje in izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v korist
bolnega otroka«. Bolnišnično okolje pogosto povzroča občutke nelagodja tudi staršem in tako
neugodno vpliva na kakovostno preživljanje njihovega časa skupaj z bolnim otrokom v danih
okoliščinah. Pogosto starši ne vedo, kaj bi z otrokom počeli, kaj in kako lahko počnejo.
Vzgojitelj staršem svetuje in pomaga izbrati dejavnost, ki je za otroka v danem trenutku,
glede na zdravstveno stanje, najprimernejša.
Zorec (2005, str. 90) govori o tem, »kako otrok na različnih stopnjah svojega razvoja različno
doživlja svojo bolezen«. Zato je pomembno, da z njim komuniciramo na način, ki je primeren
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njegovi starosti. »Posebno pozornost je potrebno nameniti dolgotrajno bolnim otrokom, ker
jim bolezen spremeni normalen potek otroškega življenja in vplivajo na rast in razvoj«.
Adamek (Adamek idr., 2009, str. 17) poudarjajo, naj »vzgojitelj v bolnišnici daje enak
poudarek besedni in nebesedni komunikaciji, razvijanju pozitivne samopodobe otroka, skrbi
za zdravljenje in zdravje otroka, humorju in sproščanju bolnih otrok. Oblike nebesedne
komunikacije, kot so dotik, objem, nasmeh in očesni stik, so za bolnega otroka velikega
pomena«.
Mikuš – Kos (1989, str. 157) govori o tem, da imajo otroci svoje teorije o svetu, sebi, o svoji
bolezni in bolečini in da so pri tem pomembne razlike v starosti, temperamentu, ravni in
kakovosti mišljenja, motivih in pričakovanjih. Vse to vpliva na »bolečinsko konceptualno
shemo otroka in na izbiro strategij protibolečinske akcije«. Ali kot meni Zorec (2005, str. 92),
da »se problemi, povezani z bolečino, lahko porajajo tudi iz neskladnosti med otrokovimi
zmožnostmi, sposobnostmi in pričakovanji okolja«. Meško (2004, str. 20) pa meni, »da je
celoten sklop bolečinskih dogajanj pri otroku manj obremenjujoč in travmatizirajoč, če starši,
vzgojitelj in zdravstveno osebje usklajujejo svoje zahteve in pričakovanja z otrokovimi
zmožnostmi obvladovanja bolečine«.

Faza 4. Vloga vzgojitelja v procesu sodelovanja s starši:
-

v razumevanju in podpori staršev ob njihovem spremljanju bolnega otroka,

-

vzpodbujanje k vključevanju staršev v vsakodnevne dejavnosti bolnišničnega vrtca.

Reakcija staršev ob sprejemu otroka v bolnišnico je zelo pomembna. Otrok ob sprejemu v
bolnišnico najbolj potrebuje podporo staršev. Starši morajo znati otroka pomiriti, ga
spodbujati in mu dajati pogum. Pomembno, kot meni Žemva (2009, str. 8), je, »da so z njim
iskreni, da ustvarijo takšen odnos, da jim bo otrok zaupal in da se bo v svoji stiski ob njih
počutil varno«. Zato sodi v zdravljenje otrokove bolezni tudi svetovalno delo s starši, ki naj bi
vplivalo na predstavo o otrokovi bolezni in usmerjanje staršev od njih samih k otroku.
V Konceptu dela v bolnišničnih oddelkih vrtca (2009, str. 20) je poudarjeno, da »starši
doživljajo še večjo notranjo stisko in napetost kot otroci sami, saj se zavedajo morebitnih
poznejših posledic bolezni. Najpogostejše reakcije in dvomi staršev se izražajo kot občutek
krivde, prekomerna zaskrbljenost, prekomerna nega«. Vzgojiteljeva vloga do odnosa s starši
je, »da starše razume in jim nudi ustrezno podporo ter vnaša v proces zdravljenja in
medsebojne odnose objektivnost«.
Juul in Jensen (2009, str. 249) izpostavita pomen vsakodnevnega sodelovanja, pri katerem ne
gre za »demokracijo, soodločanje in pravice potrošnikov, temveč za ustvarjanje smiselnih
odnosov, ki koristijo vsem udeležencem«.
Starši običajno z veseljem sprejmejo nasvete, ki jim jih lahko ponudijo vzgojitelji, saj jih
doživljajo kot dobrodošlo priložnost za učenje v bolnišničnem okolju ob vzpostavljanju
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interakcijskega odnosa z otrokom v različnih situacijah. Vsakodnevni stik s starši omogoča
vzgojiteljem, da jim svetujejo, kako ravnati z otrokom, ki ga sodoživljajo. Vzgojitelji v
bolnišnici smo mnenja, da je oblika neposrednega sodelovanja dragocena za vse udeležence
vzgojno-izobraževalnega procesa v bolnišnici in daje staršem občutek varnosti in spoštovanja
do poklicne kvalifikacije vzgojitelja v bolnišnici.
Načelo sodelovanja s starši vzgojitelji v bolnišnici uresničujejo, ko v procesu humanizacije
bolnišničnega življenja otrok in staršev pomagajo staršem, kadar se v času obiskov počutijo
»izgubljeni«. Pomaga jim usmeriti pozornost na otroka, s tem, da jim ponudi aktivnost, ki je v
tistem trenutku najprimernejša glede na otrokovo psihično počutje in glede na zdravstveno
stanje otroka. Tako starši otrokom, ki zaradi procesa zdravljenja ne morejo hoditi, berejo
pravljice, rišejo, se igrajo. Ti otroci želijo veliko dotikov in božanja. Nasprotno pa otroci,
katerih gibanje je neovirano, želijo popolnoma drugačno, dinamično dejavnost. Ta dejavnost
je lahko skupinska, takrat se starši priključijo k dejavnostim, ki potekajo v igralnici ali
igralnem kotičku. Vsekakor je naloga vzgojitelja v bolnišnici, da na podlagi strokovnega
znanja in izkušenj spremlja stanje otroka in nevsiljivo vodi in usmerja dejavnost staršev.
Sodelovanje s starši je eden od pomembnih dejavnikov soustvarjanja organizacijske kulture
bolnišničnega vrtca. Narava dela vzgojiteljem v bolnišnici nalaga sodelovanje s starši od
prihoda na oddelek, pa vse do zaključka bolnišničnega zdravljenja. Sodelovanje s starši je
posebno področje vzgojiteljeve dejavnosti, ki zahteva drugačne zakonitosti, kot delo z otroki.
Vzgojitelj si pridobi zaupanje staršev, ko ti začutijo, da si njihovega otroka sprejel takšnega,
kot je, da si sprejel njih same takšne, kot so. Pot, ki vodi do vzpostavitve zaupanja, je odvisna
od vzgojiteljeve osebnosti, izkušenj, saj tovrstnih znanj ne dobiš v času študija. Ob tem je
nujno poznavanje splošnih značilnosti družine in tudi posebnosti v funkcioniranju družine, ko
njihov otrok zboli. Razumeti morajo namen in pomen interakcije strokovnih delavcev s starši.
Hkrati se morajo učiti veščin dobrega sodelovanja, od navezave stikov do zrele in učinkovite
komunikacije. Učinkovita komunikacija je kot, meni Vec (2005, str. 33), odvisna od
»učinkovitega pošiljanja in učinkovitega prejemanja sporočil«. Vendar opozarja, da na
učinkovito komunikacijo vplivajo mnogi dejavniki oziroma ovire. Dimbleby in Burton (1995,
po Vec 2005, str. 33) omenjata »mehanične ovire, semantične ovire in psihološke ovire«.
V bolnišnični situaciji komunikacijskega procesa je zelo pomembno, da se strokovnjaki
zavedajo ovir, ki vplivajo na usklajenost v medsebojni komunikaciji. Izpostavljam predvsem
semantične ovire, ki se nanašajo na nepremišljeno uporabo besed. Starši in otroci so zelo
občutljivi in čustveno ranljivi zaradi strahu, skrbi in bolečine. Nepremišljena beseda, ki je
izrečena tudi v nepravem času, pri starših in otroku izzove negativno reakcijo – konflikt ali
odmik, nepripravljenost za sodelovanje vsekakor ne temelji na komplementarnosti. Druga
ovira pa so naša prepričanja, stališča in vrednote. Pomembno je, da se jih zavemo.
Menim, da moramo v medosebni komunikaciji biti vedno pozorni na to, kako se počuti med
pogovorom naš sogovornik. Pomembno je zavedanje svojih občutkov in čustev v
komunikacijski situaciji in odnosu, saj le tako lahko upravljamo z njimi. Ali, kot pravi Brajša
(1993, str. 45), »ko se zavemo, lažje čustveno komuniciramo in se odzivamo na čustva
drugih«. Zelo pomembno je, kako izražamo svoja čustva, ampak profesionalni pristop, kot
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meni Ule (2005, str. 257), »od profesionalca zahteva, da drugim pomaga izraziti njegova
čustva in da tudi reagira nanje«.
V bolnišničnem okolju je zaradi spleta okoliščin upravljanje s čustvi del vsakodnevnega
interakcijskega odnosa s starši in otroki.
Z dogajanjem v bolnišničnem vrtcu se starši ob prihodu seznanijo z zgibanko, ki jo dobijo ob
sprejemu. Imajo tudi možnost, da si ogledajo predstavitveni pano na oddelku, kjer so opisane
vsakodnevne vzgojne dejavnosti in igre. Te informacije dajejo staršem dober občutek, da je na
oddelku poskrbljeno tudi za otrokovo psihično počutje. Hkrati so uvod v pogovor z
vzgojiteljem, ko želijo podrobnejše informacije o tem, kako je otrok sodeloval v raznih
dejavnostih, kako je bil razpoložen … Starši imajo pravico do izmenjave določenih informacij
tudi s strani vzgojitelja. Vzgojitelj jim morda lahko razloži ozadje otrokovega vedenja, saj so
sami velikokrat presenečeni nad nenavadno odzivnostjo v novem okolju. Z izmenjavo
informacij pa dobimo vzgojitelji jasnejšo sliko, kako se otrok obnaša v domačem okolju in
kakšno je njegovo počutje sedaj.

Faza 5. Vloga v sodelovanju z zdravstvenim osebjem:
-

v opazovanju in izmenjavi opažanj otrokovega doživljanja bolezni in bolnišničnega
okolja,

-

v sooblikovanju pozitivne psihosocialne klime oddelka.

Bolnišnica je za bolnega otroka okolje, kjer se je znašel proti svoji volji zaradi nujnosti
zdravljenja. Bivanje in zdravljenje v bolnišnici lahko popolnoma spremeni otrokovo vedenje.
Prilagajanje novim življenjskim spremembam je za otroka v predšolskem obdobju težko, toda
nujno. Nekateri to prenesejo z manjšimi, drugi z večjimi težavami, kar lahko otrok izraža z
jokom, neprilagojenimi oblikami vedenja, apatijo, agresijo, regresijo ali s psihosomatskimi
obolenji. Teža travme, ki jo lahko otrok doživlja zaradi različnih strahov, je odvisna od več
dejavnikov. Nanjo v veliki meri vplivajo otrokova pripravljenost na sprejem v bolnišnico, čas
hospitalizacije in otrokovo bolezensko stanje.
Vzgojitelji v bolnišnicah v vsakdanjih interakcijskih odnosih z otrokom spremljajo, kako
otrok doživlja bivanje in zdravljenje; kako se odziva na proces zdravljenja; z načrtovanimi
aktivnostmi ugotavljajo in spoznavajo otrokove potrebe, sposobnosti, spretnosti, razumevanje
dogajanja …; s prilagajanjem didaktičnih pripomočkov otroku omogočajo pridobivanje in
povezovanje izkušenj ipd.
Bivalni pogoji v bolnišnici (prilagojenost okolja otrokovim potrebam) in psihosocialna klima
(odnos med zdravstvenim, pedagoškim in drugim bolnišničnim osebjem), ki vlada na
oddelku, kjer je otrok sprejet, znatno deluje na počutje bolnega otroka in na ugoden začetek
zdravljenja (Nees – Delaval, 2000).
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Odnos med strokovnimi delavci v zdravstvu, bolnim otrokom in njegovimi starši je
psihosocialno dogajanje, ki vključuje vse udeležence dogajanja. Proces zdravljenja je odvisen
od pripravljenosti za sodelovanje s strani bolnega otroka in njegovih staršev. Na sodelovanje
pomembno vpliva odnos in vedenje vseh strokovnih delavcev v bolnišnici do oseb, potrebnih
pomoči (Tschudin, 2004).
Organizacijske značilnosti zdravstvene ustanove vplivajo na psihosocialno klimo in s tem na
vzdušje v ustanovi. Cilj humanizacije hospitalizacije je med drugim tudi, »da se na
posameznih bolnišničnih oddelkih presežejo ovire, ki zavirajo kooperativno komunikacijo
med udeleženci v procesu zdravljenja« (Zorec, 2005, str. 90).
Kakovostna medsebojna komunikacija je pomemben pogoj za dosego uspešnosti v instituciji.
Takšna komunikacija je vedno reflektirajoča, kar pomeni, da vsebuje posebne načine tako
govorjenja kot tudi poslušanja; pozorno poslušanje sogovornika, razmišljanje o slišanem in
sporočanje o svojem razmišljanju, ter upoštevanje nasprotnega mnenja (Vrhovec, 2001).
Pomembni kazalci, ki kažejo na odnos zdravstvene ustanove do bolnih otrok in njihovih
staršev, so navedeni v anketnih vprašalnikih, ki jih izpolnijo starši ob odhodu z oddelka, kjer
imajo možnost tudi vrednotenja dejavnosti vrtca v bolnišnici. Vzgojiteljem pa dajejo možnost
vrednotenja njihove vloge v sooblikovanju pozitivne psihosocialne klime oddelka. Anketni
vprašalnik zajema vprašanja o:
-

organiziranosti prostorov: kako so urejeni prostori, kje in kako so podana pisna in
ustna obvestila o dnevnem redu in času obiskov, kako je zagotovljena zasebnost;

-

delovni disciplini in izpolnjevanju delovnih obveznosti: ali so delavci natančni in
dosledni pri svojem delu, so strokovni …;

-

informiranju; koliko in kako so obveščeni starši o otrokovih in svojih pravicah;

-

vedenju strokovnih delavcev: ali se v okviru realnih zmožnosti upoštevajo otrokove
želje in želje staršev in ali so delavci v komunikacijskem odnosu vljudni;

-

neposredni komunikaciji: ali sta v komunikacijskem odnosu enakopravno zastopani
obe strani (poslušalca, govorca);

-

celotno psihosocialno ozračje: ali je povezanost med zdravstvenimi, pedagoškimi in
drugimi strokovnimi delavci v bolnišnici usmerjena v doseganju istega cilja – skupno
delovanje v dobro in korist otroka.

Torej je odnos vseh sodelujočih v strokovnem timu bolnišnice zelo pomemben za vsakega
posebej, tako za delavce kot tudi za uporabnike.
Timsko delo temelji na socialni interakciji, ki predpostavlja socialno spodbujanje in vzajemno
sprejemanje vedenja članov tima. V timu, kot socialni skupnosti, obstaja bogato psihosocialno
dogajanje, ki oblikuje vzdušje znotraj tima in vpliva na doseganje ciljev. Med te procese
sodijo predvsem osebno in medosebno zaznavanje članov tima, verbalna in neverbalna
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komunikacija, usklajenost med njima, zaznavanje problemov ter dinamika dela in doživljanje
znotraj tima (Polak, 1994).
Za kakovostno delo z otroki je potrebno v tim vključiti tudi starše, saj menim, da morajo
sodelovati, ker so z otrokom najbolj povezani in so najmočnejši člen v otrokovi vzgoji. S tem
je postavljen temelj medsebojnega zaupanja in sodelovanja.
Odnos do bolnega otroka in staršev se kaže skozi organiziranost bolnišničnega dela in skozi
celoten odnos bolnišničnih delavcev do bolnih otrok in njihovih staršev. Ceglar in Ule (2000,
str. 72) menita, »da psihodinamika v timu in ozračje znotraj njega močno vplivata na
doseganje zastavljenih ciljev«.
Organizacijska kultura katere koli institucije je usmerjena k ustvarjanju prijaznega ozračja
vsem njenim uporabnikom, kar pomeni okvir za vzpostavljanje dialoga, dobrih odnosov med
strokovnimi delavci, pomeni vzvod strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, vzvod
zadovoljevanja njihovih strokovnih potreb in vzvod razvoja kakovosti dela na posameznih
področjih delovanja institucije (Javornik Krečič, 2006).

Faza 6. Vloga pri organizaciji časa, prostora in sredstev v bolnišničnih oddelkih vrtca:
-

v organizaciji zdravega, varnega in prijetnega prostora;

-

v zagotavljanju fleksibilnosti in stimulativnosti;

-

v zagotavljanju zasebnosti in intimnosti;

-

v prilagajanju aktivnosti dnevnemu redu bolnišničnega oddelka;

-

v poznavanju zdravstvenih specifičnosti posameznega otroka;

-

v usklajevanju prostora in sredstev različnim frekvencam otrok in staršev;

-

v ustvarjanju razmer in pogojev, v katerih bo otrok lahko dejaven.

V Kurikulumu za vrtec (1999, str. 23) je zapisano: »pomemben element kurikuluma, v
katerem je poudarjena pravica do izbire, je organizacija prostora, časa, ki sledi pomembnim
načelom, in sicer: organizacija zdravega, varnega in prijetnega prostora; zagotavljanje
zasebnosti in intimnosti; zagotavljanje fleksibilnosti in stimulativnosti prostora«.
V »Magni Carti« je v 7. členu navedeno, da »morajo otroci v bolnišnici imeti možnost za igro,
rekreacijo in šolanje, primerno njihovi starosti in zdravstvenemu stanju. V ta namen naj bodo
prostori na oddelku načrtovani v skladu z njegovimi potrebami, zagotoviti pa je potrebno tudi
ustrezno pohištvo in drugo opremo« (Listina EACH).
V Konceptu dela v bolnišničnih oddelkih vrtca (2009, str. 15) je poudarjeno, da se skozi
organiziranost dela bolnišničnega oddelka kaže odnos do bolnih otrok in njihovih staršev.
Dnevna rutina v oddelkih vrtca je podrejena medicinskemu delu v bolnišnici. Časovna
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opredelitev aktivnosti se prilagaja dnevnemu redu oddelka oziroma bolnišnice, ki določa čas
za obroke prehrane, nego, vizite, terapije, preiskave, odhode na operativne posege, sprejeme
in odpuste iz bolnišnice, obiske in slovo staršev in sorodnikov, čas mirovanja, ležanja,
počivanja, gibanja in igralne dejavnosti. Aktivnosti so odvisne od vrste in velikosti oddelka in
bolnišnice, vrste obolenja, načina zdravljenja, starosti otroka, sobivanja staršev, števila
vzgojiteljev na oddelku oziroma bolnišnici in časa trajanja dnevne prisotnosti vzgojitelja na
oddelku.
Krapše (2004) govori o pomenu prilagojenega oziroma primernega okolja otrokovim
zmožnostim. Ugotavlja tudi, da ko je otrok hospitaliziran, mu mora pedagoško osebje
zadovoljiti posebne potrebe, ki so specifične in jih otrok potrebuje samo v tem obdobju.
Okolje, ki ga vzgojitelj organizira bolnemu otroku, poimenuje delovno okolje, ki mora biti
prijazno in opogumljajoče z vzpostavljenim medsebojnim zaupanjem, varnostjo,
sodelovanjem; biti mora interaktivno.
Burger (2004, str. 73) pravi: »iskati je smiselno zaposlitev, ki opogumlja, prispeva k občutku
koristnosti svojega dela in ki preko samoiniciative krepi samozavest in občutek lastne
vrednosti«. Torej bi lahko rekli, da je vloga vzgojitelja, da zagotovi prostor – in sredstva –, v
katerem otrok ne bo osamljen in izoliran, kljub temu, da je bolan, telesno šibak, gibalno
oviran …
V času vodenih in spontanih dejavnosti otrok, ki jih načrtuje in izvaja vzgojitelj, mora
upoštevati in se prilagajati pogostim prekinitvam in ponovnim vračanjem otroka k
dejavnostim. Zato je zelo pomembno, da vzgojitelj pozna specifičnosti bolezni otroka, ki se
zdravijo na oddelku, ker le tako lahko organizira prostor, ki bo varen, prijeten, stimulativen in
fleksibilen (Koncepta dela v bolnišničnih oddelkih vrtca, 2009).
Pri ureditvi igralnega prostora vzgojitelj zagotavlja materiale in sredstva, ki nudijo tolažbo,
sprostitev, zabavo in miselne izzive. Pri izbiri materialov mora upoštevati poleg kriterijev
kakovosti in varnosti tudi zdravstveno neoporečnost igrač, sredstev, materialov in snovi (prav
tam).
Organizacija prostora vključuje v bolnišnici več različnih prostorov, v katerih se zadržujejo
otroci. Skrb za prijetnost prostora – kar pomeni, da bodo s svojo opremljenostjo zagotavljali
fleksibilnost in stimulativnost –, v katerem se bo otrok lahko izražal v skladu s svojimi
interesi in trenutnimi sposobnostmi (prav tam).
Igralnica v bolnišnici je prostor odprtega tipa ter je dostopna otrokom in staršem v
dopoldanskem in popoldanskem času. Igralni prostor je tudi soba, v kateri otrok biva.
Igralnica je lahko tudi jedilni prostor. V igralnico prihajajo tudi otroci, ki niso sprejeti na
oddelek, ampak čakajo na ambulantni pregled. Zaradi velike frekvence in menjave otrok in
staršev na oddelkih se večkrat izgubijo in uničijo didaktična sredstva, kar pa ne sme biti
razlog, da otrok ne bi imel na razpolago didaktičnih sredstev na dosegu njegovih rok.
Vzgojiteljeva naloga je, da skrbi in ozavešča starše in otroke o pravilnih načinih rokovanja s
sredstvi in poskrbi za zdravstveno neoporečnost posameznih sredstev s stalnim
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razkuževanjem. Pogostost razkuževanja igrač je v bolnišničnih oddelkih vrtca nujna in
odvisna od vrste oddelka in starosti otrok (prav tam).
Ker pa je bolnišnica prostor, v katerega otrok vstopa bolan in je zaradi tega tudi bolj ranljiv,
hitrega menjavanja razpoloženja, pa slabšega počutja tudi zaradi procesa zdravljenja (terapije,
omejenost v gibanju …), potrebuje prostor, v katerem bo imel zagotovljeno potrebo po
zasebnosti in intimnosti. Čas aktivnega počitka se organizira glede na individualne potrebe
otroka, priporočil zdravnika in trenutne strukture skupine.
Vzgojitelj mora pri organizaciji časa, prostora in sredstev zagotoviti otroku dovolj časa, da
sam razišče igralni prostor in kotičke, ter da izbere igrače, s katerimi bi se igral. Za otroke, ki
potrebujejo prilagoditve za samostojnost pri igri in gibanju, vzgojitelj prilagaja in izdela
didaktična sredstva ali organizira prostor tako, da je v skladu z otrokovimi sposobnostmi in
zmožnostmi.
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7. EMPIRIČNI DEL
7.1.

OPREDELITEV PROBLEMA IN METODOLOGIJA

7.1.1. Namen in problem raziskave
Delo vzgojitelja v bolnišnici temelji na usklajevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev
kurikuluma za vrtec in na specifičnih prilagoditvah vzgojno-izobraževalnih pristopov ob
bolnem otroku, ki jih kurikulum za vrtec ne opredeljuje in so zato rezultat vzgojiteljeve
profesionalnosti.
Pomembna je tudi razdelitev nalog, ki jih vzgojitelj izpolnjuje v procesu medsebojnega
sodelovanja z ostalimi prisotnimi v bolnišničnem okolju, v katerem je primarna dejavnost
zdravljenje z diagnostičnimi in terapevtskimi postopki, ki se jim mora vzgojno-izobraževalno
delo prilagajati.
Za jasno opredelitev vloge vzgojitelja v bolnišnici je zelo pomembno poznavanje pričakovanj
in mnenj otrok, staršev, medicinskega osebja in vzgojiteljev, ki delajo v bolnišnici.
Cilj raziskave je ugotoviti izkušnje, pričakovanja in stališča otrok, staršev, zdravstvenega
osebja in vzgojiteljev v bolnišnici o vlogi vzgojitelja pri procesu zdravljenja otroka v
bolnišnici.
Predpostavljamo, da med vzgojitelji v bolnišnici obstajajo razlike o vrednotenju specifičnosti
vzgojno-izobraževalnega pristopa do bolnega otroka glede na njihovo delovno mesto, in sicer
oddelek splošne pediatrije, oddelek s specifično boleznijo in oddelek za rehabilitacijo.
Zanimalo nas je, v kolikšni meri po mnenju vzgojiteljev posamezni dejavniki organizacijske
klime vrtca in bolnišnice vplivajo na kakovostno in profesionalno delo vzgojitelja, prav tako
tudi njihova ocena o usposobljenosti za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela.
Predpostavljamo, da med starši, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja otroka, in
starši, ki so posredno vključeni v proces zdravljenja otroka, obstajajo statistično pomembne
razlike v njihovih predstavah in mnenjih o vlogi vzgojitelja v bolnišnici.
Predpostavljamo, da med člani tima zdravstvenega osebja, član tima je tudi vzgojitelj,
obstajajo statistično pomembne razlike o vrednotenju njegove vloge na oddelku, kliniki.
Predpostavljamo, da med otroki različnih starostnih obdobij obstajajo statistično pomembne
razlike v doživljanju interakcije z vzgojiteljem v bolnišnici.
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7.1.2. Raziskovalna vprašanja
1. Kakšna je po mnenju staršev hospitaliziranih otrok vloga vzgojitelja v bolnišnici?
2. Kakšne izkušnje z vzgojiteljem v bolnišnici imajo starši, ki so neposredno, in starši, ki so
posredno vključeni v proces otrokovega zdravljenja?
3. Kakšna je po mnenju zdravstvenega osebja vloga vzgojitelja v bolnišnici?
4. Ali med člani tima obstajajo statistično pomembne razlike v vrednotenju vloge vzgojitelja v
bolnišnici?
5. Kako otrok doživlja interakcijo z vzgojiteljem v bolnišnici?
6. Kako vzgojitelji v bolnišnici utemeljujejo »specifičnost« vzgojno-izobraževalnega pristopa
do bolnega otroka?
7. Ali med vzgojitelji v bolnišnici, ki opravljajo delo na oddelku splošne pediatrije in na
samostojnem oddelku, obstajajo statistično pomembne razlike v vrednotenju vzgojnoizobraževalnega pristopa do bolnega otroka?
8. Kako se vzgojitelji v bolnišnici čutijo usposobljene za opravljanje svojega dela?
9. Kateri dejavniki morajo biti po mnenju vzgojiteljev v bolnišnici zagotovljeni za kakovostno
in profesionalno delo vzgojitelja v bolnišničnih oddelkih?
10. Kako usposobljenost vzgojitelja za strokovno delovanje vpliva na njihovo vrednotenje
interakcijskega odnosa z otrokom?

7.1.3. Osnovna raziskovalna metoda
Pri raziskovalnem delu smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno in deskriptivno metodo
pedagoškega raziskovanja.

7.1.4. Opredelitev vzorca
V raziskavi so sodelovali vzgojitelji bolnišničnih oddelkov vrtca po Sloveniji. Hospitalizirani
otroci, so se zdravili na pediatričnih oddelkih ljubljanskih bolnišnic. Starši hospitaliziranih
otrok, so spremljali zdravljenje svojega otroka s sočasnim bivanjem na oddelku, drugi starši
so bili prisotni ob otroku samo v času obiskov. Sodelovali so strokovni delavci zdravstvenega
tima vseh pediatričnih oddelkov slovenskih bolnišnic.
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7.1.4.1. Vzorec vzgojiteljev v bolnišnici
V raziskavi je sodelovalo 31 vzgojiteljev bolnišničnih oddelkov vrtca iz 18 pediatričnih
oddelkov/klinik po Sloveniji (od tega 2 vzgojitelja in 29 vzgojiteljic).

7.1.4.2. Vzorec hospitaliziranih otrok
V vzorec smo vključili 50 otrok različnih starosti, ki so se v času raziskave zdravili na
pediatričnih oddelkih ljubljanskih bolnišnic in so bili vključeni v vzgojno-izobraževalni
program bolnišničnega vrtca. Izbor otrok je temeljil na nenaključnem, priložnostnem vzorcu.

7.1.4.3. Vzorec staršev hospitaliziranih otrok
V raziskavi je sodelovalo 100 staršev. 54 % staršev v vzorcu je spremljalo zdravljenje svojega
otroka s sočasnim bivanjem na oddelku, 46 % staršev pa je bilo prisotnih na oddelku ob
otroku samo v času obiskov.
Hospitalizirani otroci vzorca anketiranih staršev so iz različnih starostnih obdobij. 48 % je
predšolskih otrok, 20 % osnovnošolcev, 8 % dijakov, 1 % študentov in 23 % otrok s
posebnimi potrebami.
37 % anketiranih staršev ima dolgotrajno bolnega otroka, 63 % anketiranih staršev pa ima
otroka, ki ni dolgotrajno bolan.
72 % anketiranih staršev je odgovorilo, da njihov otrok nima izkušenj z rednimi vzgojnoizobraževalnimi programi vrtca, 28 % pa jih ima izkušnje z rednimi vzgojno-izobraževalnimi
programi vrtca.
67 % otrok anketiranih staršev se je že zdravilo v bolnišnici, medtem ko 33 % otrok izkušenj
z bolnišničnim zdravljenjem nima.
57 % otrok je hospitaliziranih zaradi diagnostičnih postopkov, medtem ko je pri 43 % otrok
razlog sprejema operativni poseg.
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7.1.4.4. Vzorec zdravstvenega osebja
V raziskavi je sodelovalo 93 strokovnih delavcev zdravstvenega tima iz pediatričnih oddelkov
slovenskih bolnišnic. V vzorcu je bilo 31 oddelčnih zdravnikov, 31 diplomiranih medicinskih
tehnikov in 31 medicinskih tehnikov.

7.1.5. Opis merskih instrumentov

V skladu z nameni kvantitativnega raziskovalnega pristopa smo izdelali instrumente za
zbiranje podatkov. Uporabili smo naslednje instrumente:
 vprašalnik z ocenjevalno lestvico za vzgojitelje,
 anketni vprašalnik za vzgojitelje,
 vprašalnik z lestvico stališč za starše,
 anketni vprašalnik zaprtega tipa za zdravstveno osebje,
 vprašanja za standardizirani intervju z otroki.

7.1.5.1. Vprašalnik z ocenjevalno lestvico za vzgojitelje
Vprašalnik je sestavljen iz štirih delov. V uvodnem delu so predstavljeni namen anketiranja,
navodila za izpolnjevanje in splošni podatki o vzgojitelju (spol, delovna doba, stopnja
izobrazbe, smer izobrazbe, naziv, delovno razmerje, delovno mesto, igralni prostor in
prisotnost bolnišnične šole). Sledijo trije vsebinski sklopi petstopenjskih deskriptivnih
ocenjevalnih lestvic (1 – nepomemben vpliv; 2 – malo pomemben vpliv; 3 – srednje
pomemben vpliv; 4 – precej pomemben vpliv; 5 – zelo pomemben vpliv).
V prvem sklopu (12) ocenjevalnih lestvic (12 vprašanj) so vzgojitelji ocenjevali, kolikšen
vpliv na kakovost pedagoškega dela v interakciji z bolnim otrokom ima posamezno znanje,
usposobljenost.
V drugem sklopu (12) ocenjevalnih lestvic (13 vprašanj) so vzgojitelji ocenjevali dejavnike,
ki vplivajo na kakovostno in profesionalno delo vzgojitelja v bolnišnici.
V tretjem sklopu (5) ocenjevalnih lestvic (15 vprašanj) so vzgojitelji ocenjevali posamezne
načine usposabljanja za opravljanje vzgojiteljskega poklica.
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Ustreznost instrumenta so v poskusni obliki presodili ustrezni strokovnjaki. Oblikovali smo
preliminarni vprašalnik, ki smo ga preizkusili na manjšem vzorcu vzgojiteljev ljubljanskih
pediatričnih oddelkov. Z njim smo preverjali zahtevnost in razumljivost odprtih vprašanj. Na
osnovi analize dobljenih rezultatov smo v povezavi s temeljnim namenom raziskave
oblikovali končno verzijo anketnih vprašalnikov.

7.1.5.2. Anketni vprašalnik za vzgojitelje
Anketni vprašalnik je sestavljen iz vprašanj odprtega tipa (10 vprašanj), v katerih so
vzgojitelji opisali svoje pojmovanje vzgojno-izobraževalnega pristopa do bolnega otroka.
Vprašanja smo oblikovali iz ciljev vzgojno-izobraževalnega dela vzgojiteljev v bolnišnici, ki
so zapisani v Konceptu dela vzgojiteljev bolnišničnih oddelkov vrtca.

7.1.5.3. Vprašalnik z lestvico stališč za starše
Vprašalnik za starše je sestavljen iz dveh vsebinskih delov. Po uvodnem pojasnilu namena
anketiranja sledi prvi del (5 vprašanj), v katerem so starši predstavili svojega otroka (starostno
obdobje, ali ima izkušnje z vrtcem, vzrok hospitalizacije in vrsto njihove prisotnosti ob
zdravljenju otroka).
V drugem delu (12) petstopenjskih deskriptivnih ocenjevalnih lestvic so starši ocenjevali
svoje pojmovanje pomembnosti o delovanju vzgojitelja v bolnišnici, ki je v interakcijskem
odnosu z njihovim otrokom.
V mesecu maju 2011 smo instrument preizkusili na vzorcu 20 staršev ter ga v končni obliki
nekoliko preoblikovali in skrajšali.

7.1.5.4. Anketni vprašalnik zaprtega tipa za zdravstveno osebje
Vprašalnik za zdravstveno osebje je sestavljen iz dveh delov. V uvodnem delu so
predstavljeni namen anketiranja, navodila za izpolnjevanje in splošni podatki o anketirancu
(spol in delovno mesto, ki ga opravlja na oddelku). Sledi sklop (10) posameznih trditev na
petstopenjski lestvici, na katere odgovarjajo anketiranci tako, da označijo, kako pomembna je
po njihovi presoji posamezna trditev, ki določa delovanje vzgojitelja na oddelku.
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7.1.5.5. Vprašanja za intervju z otroki
Vprašanja za intervju z otroki smo pripravili v zaprti in odprti obliki. V pogovoru z različno
starimi otroki smo pridobili podatke o otrokovem doživljanju interakcijskega odnosa z
vzgojiteljem v bolnišničnem oddelku vrtca.

7.1.6. Postopek zbiranja in obdelava podatkov
Zbiranje podatkov za raziskavo je potekalo v mesecih septembru, oktobru in novembru 2011
(anketiranje staršev, zdravstvenega osebja in vzgojiteljev) ter v januarju 2012 (anketiranje
vzgojiteljev in intervju z otroki).
Podatke smo zbirali na pediatričnih oddelkih slovenskih bolnišnic po predhodnem dogovoru s
predstojniki otroških oddelkov. V ljubljanski regiji smo vprašalnike osebno posredovali
vzgojiteljem posameznih oddelkov in jih poprosili za pomoč pri posredovanju vprašalnikov za
starše in zdravstveno osebje njihovih oddelkov. Za zagotovitev anonimnosti smo vsak
vprašalnik posredovali v zaprti kuverti.
V bolnišnice po Sloveniji smo vzgojiteljem poslali prošnjo za sodelovanje po elektronski
pošti. Prosili smo jih, če lahko vprašalnike, ki jih bodo prijeli po pošti, posredujejo
zdravstvenemu osebju in staršem, ter jih vrnejo v priloženi kuverti.
V roku, ki smo ga postavili (15. 12. 2011), smo od poslanih 150 vprašalnikov za starše dobili
izpolnjenih 100 vprašalnikov, ki so bili izpolnjeni v celoti in smo jih vključili v obdelavo. Od
100 vprašalnikov za osebje smo popolno izpolnjenih dobili 93, ki smo jih vključili v
obdelavo. Vzorec zdravstvenega osebja je po izbiri enot sistematičen. Sestavljajo ga oddelčni
zdravnik, diplomiran medicinski tehnik in medicinski tehnik. Od 33 vprašalnikov za
vzgojitelje v bolnišničnih oddelkih vrtca smo dobili izpolnjenih 31. Dva vzgojitelja se na
prošnjo za sodelovanje nista odzvala.
Intervju s 50 otroki različnih starosti smo izvedli v mesecu januarju 2012 po pediatričnih
oddelkih ljubljanskih bolnišnic po predhodnem soglasju z njihovimi starši.
Podatke smo statistično obdelali v skladu z namenom in predvidevanji raziskave s pomočjo
statističnega programskega paketa SPSS za Windows na osebnem računalniku.
Podatki vprašalnikov so obdelani na nivoju deskriptivne in inferenčne statistike. Pri tem smo
uporabili frekvenčno distribucijo (f, f%) atributivnih spremenljivk, osnovno deskriptivno
statistiko numeričnih spremenljivk (mere srednje vrednosti, mere razpršenosti …),2 –
preizkus hipoteze neodvisnosti, Kullbackov 2Î preizkus (kjer ni bil izpolnjen pogoj o
teoretičnih frekvencah za 2 preizkus), enosmerno analizo variance ANOVA, Brown Forsythe
preizkus in Levene preizkus.
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Odprta vprašanja smo kategorizirali in kvalitativno analizirali. Podatke smo prikazali
tabelarično in s pomočjo grafov.

7.2.

Rezultati in interpretacija

Rezultate smo prikazali in interpretirali po posameznih raziskovalnih vprašanjih.

7.2.1. Stališča, izkušnje in pričakovanja staršev o vlogi vzgojitelja v
bolnišnici
V prvem delu so z grafičnimi prikazi predstavljeni odgovori anketiranih staršev na vprašanja,
za katere menimo, da vplivajo na njihova stališča, izkušnje in pričakovanja o vlogi vzgojitelja
v bolnišnici.
Graf 1: Kako poznajo starši pravice otrok v bolnišnici?

Samo 17 % anketiranih staršev meni, da zelo dobro poznajo pravice otrok v bolnišnici, 51 %
pa jih meni, da dobro poznajo pravice otroka v bolnišnici. Staršev, ki ne poznajo pravic otrok
v bolnišnici, je 6 %, 26 % pa je staršev, ki slabo poznajo pravice otrok v bolnišnici.
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Graf 2: Ali je pomembno, da vzgojitelj od staršev pridobi informacijo o otrokovih navadah,
potrebah in zmogljivostih?

Da je pomembno, da vzgojitelj od staršev pridobi informacije o otrokovih navadah, potrebah
in zmogljivostih, meni 92 % anketiranih staršev, 5 % jih meni, da ni pomembno, 2 %
anketirancev se ni opredelilo in 1 % staršev ni navedel odgovora.
Graf 3: Ali je pomembno, da vzgojitelj v svoj program vključuje vse otroke, ki se zdravijo na
oddelku?

Da mora vzgojitelj vključiti v vzgojno-izobraževalni program vse otroke na oddelku, meni 88
% anketiranih staršev, 8 % anketirancev meni, da to ni pomembno, in 4 % anketirancev se
glede tega vprašanja ni opredelilo.
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7.2.1.1. Prikaz posameznih trditev glede na oceno pomembnosti, ki jih
je ocenila skupina staršev, ki so neposredno, in skupina staršev,
ki so posredno vključeni v proces otrokovega zdravljenja
Zanimale so nas razlike med skupino staršev, ki so neposredno vključeni v proces otrokovega
zdravljenja, in staršev, ki so posredno vključeni v proces otrokovega zdravljenja, njihova
ocena pomembnosti posameznih postavk, ki določajo vzgojiteljevo delovanje v
interakcijskem odnosu z njihovim otrokom in predstavljajo vlogo vzgojitelja na oddelku.
Predvidevali smo, da med starši, ki so neposredno, in starši, ki so posredno vključeni v proces
zdravljenja otroka, obstajajo statistično pomembne razlike v njihovih predstavah in mnenjih o
vlogi vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca.
Anketirancem smo v presojo ponudili deset zaprtih vprašanj, ki so se nanašala na vlogo
vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca. Stopnjo pomembnosti so izražali v petih stopnjah: 1
– sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – srednje pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo
pomembno.

Pri pregledu rezultatov smo ugotovili, da so frekvence pri posameznih ocenah zelo nizke, zato
smo združili oceni 1 in 2 v kategorijo sploh ni pomembno, 3 v kategorijo srednje pomembno
ter oceni 4 in 5 v kategorijo zelo pomembno.
Tabela 1: Odstotni prikaz odgovorov na vprašanje »Kako pomembno je, da vzgojitelj najde
primeren način, ki bo vašega otroka potolažil ob čustvenih stiskah?«
Kako pomembno je, da vzgojitelj najde

Skupaj

primeren način, ki bo vašega otroka
potolažil ob čustvenih stiskah?

Starši, ki so neposredno vključeni
Vrsta
anketiranca

v proces zdravljenja (A)
Starši, ki so posredno vključeni v
proces zdravljenja (B)
Skupaj

2Î

g

P

1,241

1

0,265

sploh ni

srednje

zelo

pomembno

pomembno

pomembno

f

1

-

53

54

f%

1,8 %

-

98,1 %

100 %

f

0

-

46

46

f%

0%

-

100 %

100 %

f

1

-

99

100

f%

1%

-

99 %

100 %
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Mnenje staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, in staršev, ki so posredno
vključeni v proces zdravljenja, glede tega, kako pomembno je, da vzgojitelj najde primeren
način, ki bo otroka potolažil ob čustvenih stiskah, se ne razlikuje statistično pomembno (2Î =
1,241, g = 1, P = 0,265).
98,1 % staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, in 100 % staršev, ki so
posredno vključeni v proces zdravljenja, meni, da je zelo pomembno, da vzgojitelj najde
primeren način, ki otroka potolaži ob čustvenih stiskah. Iz vzorca staršev, ki so bili
neposredno vključeni v proces zdravljenja, en anketiranec (1,8 %) meni, da za vzgojitelja
sploh ni pomembno, da najde primeren način, ki bo potolažil otroka ob čustvenih stiskah.
Tabela 2: Odstotni prikaz odgovorov na vprašanje »Kako pomembno je, da vzgojitelj z
različnimi dejavnostmi spodbuja otroka k aktivnostim?«

Kako pomembno je, da vzgojitelj z
različnimi dejavnostmi spodbuja otroka k
aktivnostim?
Skupaj

Starši, ki so neposredno vključeni
Vrsta
anketiranca

v proces zdravljenja (A)
Starši, ki so posredno vključeni v
proces zdravljenja (B)

sploh ni

srednje

zelo

pomembno

pomembno

pomembno

f

-

1

53

54

f%

-

1,8 %

98,1 %

100 %

f

-

46

46

f%

-

0%

100 %

100 %

f

-

1

99

100

f%

-

1%

99 %

100 %

Skupaj

2Î

g

P

1,241

1

0,265

Mnenje staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, in staršev, ki so posredno
vključeni v proces zdravljenja, glede tega, kako pomembno je, da vzgojitelj z različnimi
dejavnostmi spodbuja otroka k aktivnostim, se ne razlikuje statistično pomembno (2Î = 1,241,
g = 1, P = 0,265).
98,1 % staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, in 100 % staršev, ki so
posredno vključeni v proces zdravljenja, meni, da je zelo pomembno, da vzgojitelj z
različnimi dejavnostmi spodbuja otroka k aktivnostim. Iz vzorca staršev, ki so neposredno
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vključeni v proces zdravljenja, en anketiranec (1,8 %) meni, da je srednje pomembno, da
vzgojitelj z različnimi dejavnostmi spodbuja otroka k aktivnostim.

Tabela 3: Odstotni prikaz odgovorov na vprašanje »Kako pomembno je, da vzgojitelj
vključuje otroka v igro z drugimi otroki na oddelku?«
Skupaj
Kako pomembno je, da vzgojitelj vključuje
otroka v igro z drugimi otroki na oddelku?

Starši, ki so neposredno vključeni
Vrsta
anketiranca

v proces zdravljenja (A)
Starši, ki so posredno vključeni v
proces zdravljenja (B)
Skupaj

2Î

g

P

2,400

1

0,121

sploh ni

srednje

zelo

pomembno

pomembno

pomembno

f

-

7

47

54

f%

-

13 %

87 %

100 %

f

-

2

44

46

f%

-

4,3 %

95,6 %

100 %

f

-

9

91

100

f%

-

9%

91 %

100 %

Mnenje staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, in staršev, ki so posredno
vključeni v proces zdravljenja, glede tega, kako pomembno je, da vzgojitelj vključuje otroka v
igro z drugimi otroki na oddelku, se ne razlikuje statistično pomembno (2Î =2,400, g = 1, P =
0,121).
95,6 % staršev, ki so posredno vključeni v proces zdravljenja, meni, da je zelo pomembno, da
vzgojitelj otroka vključuje v igro z drugimi otroki, medtem ko tako meni 87 % staršev, ki so
neposredno vključeni v proces zdravljenja. 13 % staršev, ki so neposredno vključeni v proces
zdravljenja, in 4,3 % staršev, ki so posredno vključeni v proces zdravljenja, trditev ocenjuje
kot srednje pomembno. Nihče izmed anketiranih staršev ne ocenjuje, da ni pomembno, da
vzgojitelj otroka vključuje v igro z drugimi otroki.
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Tabela 4: Odstotni prikaz odgovorov na vprašanje »Kako pomembno je, da vzgojitelj
upošteva otrokovo željo po zasebnosti v skupnem prostoru (igralnici)?«

Kako pomembno je, da vzgojitelj upošteva
otrokovo željo po zasebnosti v skupnem
prostoru (igralnici)?
Skupaj

Starši, ki so neposredno vključeni
Vrsta
anketiranca

v proces zdravljenja (A)
Starši, ki so posredno vključeni v
proces zdravljenja (B)
Skupaj

2Î

g

P

2,985

2

0,225

sploh ni

srednje

zelo

pomembno

pomembno

pomembno

f

2

4

48

54

f%

3,7 %

7,4 %

88,9 %

100 %

f

0

2

44

46

f%

0%

4,3 %

95,6 %

100 %

f

2

6

92

100

f%

2%

6%

92 %

100 %

Mnenje staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, in staršev, ki so posredno
vključeni v proces zdravljenja, glede tega, kako pomembno je, da vzgojitelj upošteva
otrokovo željo po zasebnosti v skupnem prostoru, se ne razlikuje statistično pomembno (2Î =
2,985 g = 2, P = 0,225).
95,6 % staršev, ki so posredno vključeni v proces zdravljenja, in 88,9 % staršev, ki so
neposredno vključeni v proces zdravljenja, meni, da je zelo pomembno, da vzgojitelj upošteva
otrokovo željo po zasebnosti v skupnem prostoru. Da je trditev srednje pomembna, meni 7,4
% staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, in 4,3 % staršev, ki so v proces
zdravljenja vključeni posredno. Samo 3,7 % staršev, ki so neposredno vključeni v proces
zdravljenja, meni, da sploh ni pomembno, da vzgojitelj upošteva otrokovo željo po zasebnosti
v skupnem prostoru.
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Tabela 5: Odstotni prikaz odgovorov na vprašanje »Kako pomembno je, da vzgojitelj v
aktivnosti in igro otroka vključuje tudi starše?«

Kako pomembno je, da vzgojitelj v
aktivnosti in igro otroka vključuje starše?

Starši, ki so neposredno vključeni
v proces zdravljenja (A)
Vrsta
anketiranca

Starši, ki so posredno vključeni v
proces zdravljenja (B)

Skupaj

2Î

g

P

4,608

2

0,100

Skupaj

sploh ni

srednje

zelo

pomembno

pomembno

pomembno

f

4

8

42

54

f%

7,4 %

14,8 %

77,8 %

100 %

f

1

14

31

f%

2,2 %

30,4 %

67,4 %

f

5

22

73

f%

5%

22 %

73 %

46

100 %
100

100 %

Mnenje staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, in staršev, ki so posredno
vključeni v proces zdravljenja, glede tega, kako pomembno je, da vzgojitelj v aktivnosti in
igro otroka vključuje tudi starše, se ne razlikuje statistično pomembno (2Î = 4,608 g = 2, P =
0,100).
77,8 % anketiranih staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, meni, da je zelo
pomembno, da vzgojitelj v aktivnosti in igro vključuje tudi starše, medtem ko so starši, ki so
posredno vključeni v proces zdravljenja, različnega mnenja, in sicer 67,4 % staršev meni, da
je trditev zelo pomembna, in 30,4 %, da je trditev srednje pomembna. Z oceno sploh ni
pomembno se je opredelilo 7,4 % staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja in
2,2 % staršev, ki so posredno vključeni v proces zdravljenja.
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Tabela 6: Odstotni prikaz odgovorov na vprašanje »Kako pomembno je, da bi se v igro
vključevalo tudi zdravstveno osebje?«

Kako pomembno je, da bi se v igro
vključevalo tudi zdravstveno osebje?

Starši, ki so neposredno vključeni
Vrsta
anketiranca

v proces zdravljenja (A)
Starši, ki so posredno vključeni v
proces zdravljenja (B)
Skupaj

2Î

g

P

1,249

2

0,536

Skupaj

sploh ni

srednje

zelo

pomembno

pomembno

pomembno

f

6

21

27

54

f%

11,1 %

38,9 %

50 %

100 %

f

7

21

18

46

f%

15,2 %

45,6 %

39,1 %

100 %

f

13

42

45

100

f%

13 %

42 %

45 %

100 %

Mnenje staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, in staršev, ki so posredno
vključeni v proces zdravljenja, glede tega, kako pomembno je, da bi se v igro vključevalo tudi
zdravstveno osebje, se ne razlikuje statistično pomembno (2Î = 1,249 g = 2, P = 0,536).
50 % anketiranih staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, meni, da bi bilo
vključevanje zdravstvenega osebja v igro otrok zelo pomembno, medtem ko 45,6 % staršev,
ki so posredno vključeni v proces zdravljenja, ocenjuje trditev kot srednje pomembno.
Zanimivo je, da anketiranci tudi menijo, da sploh ni pomembno za zdravstveno osebje, da se
vključuje v skupno igro z bolnim otrokom, in sicer 11,1 % staršev, ki so neposredno
vključeni v proces zdravljenja, in 15,2 % staršev, ki so posredno vključeni v proces
zdravljenja.
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Tabela 7: Odstotni prikaz odgovorov na vprašanje »Kako pomembno je, da vzgojitelj otroku
omogoči izražanje individualnosti pri različnih dejavnostih?«

Kako pomembno je, da vzgojitelj otroku
omogoči izražanje individualnosti pri
različnih dejavnostih?
Skupaj

Starši, ki so neposredno vključeni
Vrsta
anketiranca

v proces zdravljenja (A)
Starši, ki so posredno vključeni v
proces zdravljenja (B)
Skupaj

2Î

g

P

0, 362

1

0,547

sploh ni

srednje

zelo

pomembno

pomembno

pomembno

f

-

4

50

54

f%

-

7,4 %

92,6 %

100 %

f

-

5

41

46

f%

-

10,9 %

89,1 %

100 %

f

-

9

91

100

f%

-

100 %

Mnenje staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, in staršev, ki so posredno
vključeni v proces zdravljenja, glede tega, kako pomembno je, da vzgojitelj otroku omogoči
izražanje individualnosti pri različnih dejavnostih, se ne razlikuje statistično pomembno (2Î =
0,362 g = 1, P = 0,547).
92,6 % staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, meni, da je zelo pomembno,
prav tako tudi 89,1 % staršev, ki so posredno vključeni v proces zdravljenja, da vzgojitelj
otroku omogoči izražanje individualnosti pri različnih dejavnostih. Da je trditev srednjega
pomena, se je opredelilo 10,9 % staršev, ki so posredno vključeni v proces zdravljenja in 7,4
% staršev, ki so v proces zdravljenja vključeni neposredno. Ocene sploh ni pomembno
anketiranci niso izbrali.
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Tabela 8: Odstotni prikaz odgovorov na vprašanje »Kako pomembno je, da je vzgojitelj v
oporo otroku ob njegovem prilagajanju na novo okolje?«

Kako pomembno je, da je vzgojitelj v
oporo otroku ob prilagajanju na novo
okolje?
Skupaj

Starši, ki so neposredno vključeni
Vrsta
anketiranca

v proces zdravljenja (A)
Starši, ki so posredno vključeni v
proces zdravljenja (B)

Skupaj

2Î

g

P

2,129

2

0,345

sploh ni

srednje

zelo

pomembno

pomembno

pomembno

f

0

1

53

54

f%

0%

1,8 %

98,1 %

100 %

f

1

2

43

46

f%

2,2 %

4,3 %

93,5 %

100 %

f

1

3

96

f%

1%

3%

96 %

100

100 %

Mnenje staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, in staršev, ki so posredno
vključeni v proces zdravljenja, glede tega, kako pomembno je, da je vzgojitelj v oporo otroku
ob njegovem prilagajanju na novo okolje, se ne razlikuje statistično pomembno (2Î = 2,129g
= 2, P = 0,345).
96 % anketiranih staršev meni, da je zelo pomembno, da je vzgojitelj v oporo otroku ob
njegovem prilagajanju na novo okolje, in sicer 98,1 % staršev, ki so neposredno vključeni v
proces zdravljenja in 93,5 % staršev, ki so posredno vključeni v proces zdravljenja. Samo 1
% anketirancev meni, da trditev sploh ni pomembna.
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Tabela 9: Odstotni prikaz odgovorov na vprašanje »Kako pomembno je, da vzgojitelj pozna
posebnosti zdravstvenega stanja pri otroku?«

Kako pomembno je, da vzgojitelj pozna
posebnosti zdravstvenega stanja pri
otroku?
Skupaj

Starši, ki so neposredno vključeni
Vrsta
anketiranca

v proces zdravljenja (A)
Starši, ki so posredno vključeni v
proces zdravljenja (B)
Skupaj

2Î

g

P

0,088

1

0,767

sploh ni

srednje

zelo

pomembno

pomembno

pomembno

f

-

6

48

54

f%

-

11,1 %

88,9 %

100 %

f

-

6

40

46

f%

-

13 %

86,9 %

100 %

f

-

12

88

100

f%

-

12 %

88 %

100 %

Mnenje staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, in staršev, ki so posredno
vključeni v proces zdravljenja, glede tega, kako pomembno je, da vzgojitelj pozna posebnosti
zdravstvenega stanja pri otroku, se ne razlikuje statistično pomembno (2Î = 0,088 g = 1, P =
0,767).
88,9 % staršev, ki so neposredno vključeni v proces zdravljenja, in 86,9 % staršev, ki so
posredno vključeni v proces zdravljenja, meni, da je zelo pomembno, da vzgojitelj pozna
posebnosti zdravstvenega stanja pri otroku. 12 % anketiranih staršev meni, da je trditev
srednje pomembna. Nihče ne meni, da trditev sploh ni pomembna.
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Tabela 10: Odstotni prikaz odgovorov na vprašanje »Kaj menite o prisotnosti vzgojitelja v
bolnišnici?«

Kaj menite o
prisotnosti vzgojitelja v
bolnišnici?

Skupaj

zelo zaželena
Starši, ki so neposredno vključeni v
proces zdravljenja (A)
Vrsta
anketiranca

Starši, ki so posredno
vključeni v proces zdravljenja (B)
Skupaj

f

54

54

f%

54 %

100 %

f

46

46

f%

46 %

100 %

f

100

100

f%

100 %

100 %

Ugotovili smo, da celoten vzorec anketiranih staršev ocenjuje prisotnost vzgojitelja v
bolnišničnem oddelku vrtca kot zelo zaželen.

Ugotovitve

Tabela 11: Parametri opisne statistike za posamezne trditve

N

Manjkajoči podatki

T1

T2

100

100 100

0

0

T3

0

T4

T5

T6

100 100 100
0

0

0

T7

T8

100 100
0

0

T9

T10

100 100
0

0

Aritmetična sredina

4,86 4,65 4,37 4,37 3,94 3,40 4,46 4,75 4,40 4,86

Mediana

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

Modus

5

5

5

5

4

3

5

5

5

5

Standardni odklon

,493 ,500 ,646 ,691 ,827 ,816 ,658 ,609 ,696 ,349

Varianca

,243 ,250 ,417 ,478 ,683 ,667 ,433 ,371 ,485 ,122

Z vprašalnikom smo ugotovili, da se skupini staršev, ki so neposredno vključeni v proces
zdravljenja otroka (skupina A), in starši, ki so posredno vključeni v proces zdravljenja otroka
(skupina B), v vseh desetih merjenih spremenljivkah statistično pomembno ne razlikujejo v
predstavah in mnenjih o vlogi vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca.
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V vzorcu staršev skoraj polovica (48 %) predstavlja starše predšolskih otrok, 20 % starše
otrok osnovnošolcev, 23 % starše otrok s posebnimi potrebami, 8 % starše otrok dijakov in 1
% starše otrok študentov.
Da so starši seznanjeni z vzgojno-izobraževalnim programom vrtca in vlogo vzgojitelja, nam
kaže tudi delež otrok anketiranih staršev (72 %), ki imajo izkušnjo z rednimi vzgojnoizobraževalnimi programi vrtca. Kar 67 % otrok anketiranih staršev pa se je že zdravilo v
bolnišnici. Samo polovica (51 %) vzorca anketiranih staršev meni, da dobro pozna pravice
otroka v bolnišnici, kar nas preseneča, saj so na vseh oddelkih na vidnem mestu plakati, in
tudi v publikaciji, ki jo starši prejmejo ob sprejemu otroka na oddelek, so predstavljeni
posamezni členi, ki določajo pravice otroka v bolnišnici.
Dobra polovica otrok (57 %) je bila hospitalizirana zaradi diagnostičnih postopkov in kar 54
% anketiranih staršev se je odločilo, da bo v proces otrokovega zdravljenja vključenih
neposredno, kar pomeni, da so sobivali ob otroku v času hospitalizacije in bili vključeni v
vzgojno-izobraževalni program vrtca v bolnišnici.
Zanimivo je, da je 37 % vzorca anketiranih staršev dolgotrajno bolnih otrok in vsi ti starši tudi
predstavljajo delež staršev, ki so neposredno vključeni v proces otrokovega zdravljenja. Ker
delež dolgotrajno bolnih otrok predstavlja 68,5 % staršev, ki so neposredno vključeni v proces
zdravljenja (skupina A), nismo posebej ugotavljali, kakšne predstave in mnenja imajo starši
dolgotrajno bolnih otrok o vlogi vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca.
Analiza odgovorov vprašalnika za starše nam pokaže, da večina staršev ocenjuje prisotnost
vzgojitelja na bolnišničnem oddelku in njegovo vlogo v procesu zdravljenja otroka kot zelo
pomembno.
Starši so z najvišjo vrednostjo izračunane aritmetične sredine ocenili spremenljivko (T1), da
vzgojitelj najde primeren način, ki bo potolažil njihovega otroka ob čustvenih stiskah in
spremenljivko (T11), da je prisotnost vzgojitelja v bolnišnici zelo zaželena (4,86). Najnižjo
vrednost aritmetične sredine, ki znaša 3,40, pa so ovrednotili s spremenljivko (T6), ki sprašuje
o pomembnosti vključevanja zdravstvenega osebja v skupno igro z otroki, in spremenljivko
(T5), ki znaša (3,94) in sprašuje o pomembnosti, da vzgojitelj v aktivnosti in igro otroka
vključuje tudi starše.
Samo slaba polovica (45 %) vzorca anketiranih staršev meni, da je zelo pomembna vloga
vzgojitelja pri vključevanju zdravstvenega osebja v skupno igro z otrokom. Iz stališča bolnega
otroka je namreč zelo pomembno, da otrok v interakcijskem odnosu z zdravstvenim osebjem
pridobi tudi pozitivno izkušnjo v njihovem pristopu, saj to vpliva na psihosocialni razvoj
otroka.
Raziskava nam je pokazala, da so starši pozorni na kooperativno komunikacijo z vzgojiteljem
v bolnišničnem oddelku vrtca, saj 92 % anketiranih staršev meni, da je v interakcijskem
odnosu vzgojitelja z otrokom pomembno, da vzgojitelj pozna navade, potrebe in zmogljivosti
otroka.

59

Da je prisotnost vzgojitelja v bolnišničen oddelku vrtca zelo zaželena, kot meni celoten
vzorec anketiranih staršev, nam kaže tudi delež anketiranih staršev, ki menijo, da je zelo
pomembno (73 %), da vzgojitelj v aktivnosti in igro vključuje tudi starše. To potrjuje našo
domnevo, da starši ob bolnem otroku ne najdejo primernega pristopa v odnosu do otroka, saj
so preobremenjeni z njegovim bolezenskim stanjem. Preseneča pa nas podatek, da 88 %
staršev meni, da mora vzgojitelj v vzgojno-izobraževalni program vključiti vse otroke na
oddelku. Ne smemo namreč spregledati, da je na večini oddelkov prisotna tudi bolnišnična
šola, bolnišnični oddelki vrtca pa naj bi bili namenjeni predšolskim otrokom. Vendar iz
vprašalnika za starše ugotavljamo, da se v vzgojno-izobraževalni program vrtca v
bolnišničnih oddelkih vključujejo otroci do osemnajstega leta.
Iz zgornje tabele lahko razberemo, da je izračun aritmetičnih sredin pri osmih od desetih
spremenljivk, ki sprašujejo o pomembnosti delovanja vzgojitelja v interakcijskem odnosu s
hospitaliziranim otrokom, ovrednoten zelo visoko (nad 4,37) kar pomeni, da starši delo
vzgojitelja v bolnišničnih oddelkih vrtca doživljajo in sprejemajo zelo pozitivno.
Poglejmo si nekaj navedb in utemeljitev staršev:
-

»Lepo je imeti na oddelku vzgojiteljico, ki ji otrok zaupa in jo ima rad. Tako lahko
starši vsaj malo tudi zapustimo oddelek, ker vemo, da je otrok v varnih rokah.«
»Vzgojitelj je pomemben, ker staršem v takšnih situacijah ni prav lahko priti do
zamisli, kaj početi z otrokom, aktivnosti pa otroku olajšajo in polepšajo bivanje.«
»Vzgojitelj otroku izkušnjo bolnišnice spremeni v nekaj pozitivnega, v lepo preživeti
čas zdravljenja.«
»Vzgojiteljica je zelo prijazna, nežna in pozorna do otrok in staršev.«
»Brez vzgojiteljice bi bilo težko preživeti čas v bolnišnici.«
»Vzgojitelj bi moral biti tudi v popoldanskem času, drugače je otrokom dolgčas.«
»Naši otroci to, kar dela vzgojitelj, potrebujejo, ker so bolni, so še bolj občutljivi na
vsak nov obraz. Če pa je ta obraz nasmejan, dobre volje, poln pozitivne energije,
znanja, kako se dela z otroki, je za otroka svet lepši in dan se mu lepo konča.«

Standardna deviacija je pokazala največjo razpršenost pri vprašanju T5 »Kako pomembno je,
da vzgojitelj v aktivnosti in igro otroka vključuje tudi starše?« (0,83), najmanjša razpršenost
pa je opazna pri vprašanju T1 »Kako pomembno je, da vzgojitelj najde primeren način, ki bo
vašega otroka potolažil ob čustvenih stiskah?« (0,49).

7.2.2. Mnenje zdravstvenega osebja o vlogi vzgojitelja v bolnišnici
Vzgojitelj v bolnišničnem oddelku je del tima strokovnih delavcev, ki so prisotni v procesu
zdravljenja otroka. Zanimalo nas je mnenje zdravstvenega osebja o vlogi vzgojitelja v
bolnišničnem oddelku vrtca. Vprašali smo se, ali obstajajo med zdravnikom, diplomiranim
medicinskim tehnikom in medicinskim tehnikom statistično pomembne razlike v oceni
pomembnosti vloge vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca.
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Stopnjo pomembnosti posamezne spremenljivke, ki določa vzgojiteljevo vlogo na oddelku, so
anketiranci ocenjevali na petstopenjski ocenjevalni lestvici; 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni
pomembno, 3 – srednje pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno.
Zdravstveno osebje smo povprašali po oceni pomembnosti vzgojitelja v bolnišničnih oddelkih
vrtca. Mnenje o pomembnosti je bilo ocenjeno po petstopenjski ocenjevalni lestvici; pri tem je
1 pomenilo, da jim trditev sploh ni pomembna, 5 pa, da se jim zdi trditev zelo pomembna.
Tabela 12: Parametri opisne statistike za posamezne trditve

T1
N

Valid
Manjkajoči podatki

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aritmetična sredina

4,80 4,78 4,77 4,44 4,68 4,08 4,80 4,31 4,57 4,62

Mediana

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

Modus

5

5

5

4

5

4

5

5

5

5

Standardni odklon

,501 ,508 ,469 ,561 ,611 ,647 ,543 ,737 ,666 ,588

Varianca

,251 ,258 ,220 ,314 ,373 ,418 ,295 ,543 ,443 ,346

Zdravstveno osebje je odgovarjalo na naslednja vprašanja:
T1: Kako pomembno je, da vzgojitelj pri svojem delu z bolnimi otroki prepoznava
prilagoditvene težave in zmanjšuje posledice hospitalizacije?
T2: Kako pomembno je, da vzgojitelj spremlja otrokovo čustveno doživljanje in skrbi za
njegovo čustveno stabilnost v času hospitalizacije?
T3: Kako pomembno je, da je vzgojitelj pozoren na reakcije otroka v določenih situacijah in
opažanja posreduje zdravstvenim delavcem?
T4: Kako pomembno je, da vzgojitelj pripravi spodbudno okolje s pestrim izborom vsebin, s
katerimi spoznava otrokove zmožnosti in njegove interese?
T5: Kako pomemben je vzgojitelj pri zmanjševanju stisk otroka zaradi bolezni in
hospitalizacije?
T6: Kako pomembno je, da vzgojitelj v igro z otrokom vključuje tudi starše otroka?
T7: Kako pomembno je, da je vzgojitelj del tima bolnišničnega osebja?
T8: Kako pomembno je, da vzgojitelj z različnimi dekorativnimi izdelki skrbi za otroku
prijazno bolnišnico?
T9: Kako pomembno je, da vzgojitelj pozna specifičnosti bolezni otrok, ki se zdravijo na
bolnišničnem oddelku?
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T10: Kako pomembno je, da vzgojitelj v vzgojno-izobraževalno delo vključuje vse otroke na
oddelku?
Zdravstveno osebje je z najvišjo vrednostjo izračunane aritmetične sredine ocenilo trditev
(T1), da vzgojitelj pri svojem delu z bolnimi otroki prepoznava prilagoditvene težave in
zmanjšuje posledice hospitalizacije (4,80) in trditev (T7), da je vzgojitelj del tima
bolnišničnega osebja (4,80).
Z najnižjo vrednostjo aritmetične sredine, ki znaša 4,08, pa so ovrednotili trditev (T6), ki
sprašuje o pomembnosti vključevanja staršev v skupno igro z otrokom.
Iz tabele lahko razberemo, da je izračun aritmetičnih sredin pri vseh desetih spremenljivkah
pokazal, da so vse trditve, ki sprašujejo o delovanju vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca,
ovrednotene zelo visoko (nad 4,00), kar pomeni, da zdravstveni delavci delo vzgojitelja v
bolnišnici doživljajo in vrednotijo zelo pozitivno.
Standardna deviacija je pokazala največjo razpršenost pri vprašanju T8 »Kako pomembno je,
da vzgojitelj z različnimi dekorativnimi izdelki skrbi za otroku prijazno bolnišnico?« (0,74),
najmanjša razpršenost pa je opazna pri vprašanju T3 »Kako pomembno je, da je vzgojitelj
pozoren na reakcije otroka v določenih situacijah in opažanja posreduje zdravstvenim
delavcem?« (0,47).

7.2.2.1. Primerjava odgovorov različnih skupin zdravstvenega osebja
Ker so nas zanimale razlike med mnenji posameznih skupin zdravstvenega osebja, je vzorec
anketirancev sestavljen iz treh skupin, ki je po izboru sistematičen glede na oddelek/kliniko.
Tabela 13: Struktura vzorca zdravstvenih delavcev
Vrsta anketiranca

f

f%

Zdravnik

31

33,3

Diplomiran medicinski tehnik

31

33,3

Medicinski tehnik

31

33,3

Skupaj

93

100,0

Predvidevali smo, da med timom zdravstvenega osebja obstajajo razlike o vrednotenju vloge
vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca.
Da bi preverili, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v vrednotenju vloge vzgojitelja
v bolnišničnem oddelku vrtca med različnimi skupinami zdravstvenih delavcev, smo uporabili
enosmerno analizo variance oziroma ANOVA.
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Tabela 14: Rezultati obdelave ANOVA

N

zdravnik

Aritmetična

Standardni

sredina

odklon

31

4,71

,461

31

4,87

,499

Aritmetična

Standardni

sredina

odklon

31

4,10

,539

31

4,06

,772

N

zdravnik

diplomiran
diplomiran medicinski
medicinski

tehnik
T1 tehnik

T6

medicinski
31

4,81

,543

medicinski tehnik

31

4,06

,629

Skupaj

93

4,80

,501

Skupaj

93

4,08

,647

zdravnik

31

4,81

,402

zdravnik

31

4,84

,374

31

4,87

,499

31

4,87

,499

tehnik

diplomiran
diplomiran medicinski
medicinski

tehnik
T2 tehnik

T7

medicinski
31

4,68

,599

medicinski tehnik

31

4,68

,702

Skupaj

93

4,78

,508

Skupaj

93

4,80

,543

zdravnik

31

4,71

,461

zdravnik

31

4,10

,651

31

4,71

,529

31

4,52

,677

tehnik

diplomiran
diplomiran medicinski
medicinski

tehnik
T3 tehnik

T8

medicinski
31

4,90

,396

medicinski tehnik

31

4,32

,832

Skupaj

93

4,77

,469

Skupaj

93

4,31

,737

zdravnik

31

4,39

,495

zdravnik

31

4,74

,575

31

4,39

,615

31

4,65

,551

tehnik

diplomiran
diplomiran medicinski
medicinski

tehnik
T4 tehnik

T9

medicinski
31

4,55

,568

medicinski tehnik

31

4,32

,791

Skupaj

93

4,44

,561

Skupaj

93

4,57

,666

zdravnik

31

4,65

,608

zdravnik

31

4,77

,425

31

4,74

,575

31

4,48

,570

tehnik

diplomiran
diplomiran medicinski
medicinski

tehnik
T5 tehnik

T10

medicinski
31

4,65

,661

medicinski tehnik

31

4,61

,715

93

4,68

,611

Skupaj

93

4,62

,588

tehnik
Skupaj
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Tabela 15: Vrednosti Levene preizkusa
Levene

df1

df2

Sig.

Statistic
T1

1,685

2

90

,191

T2

3,707

2

90

,028

T3

7,245

2

90

,001

T4

1,320

2

90

,272

T5

,769

2

90

,467

T6

2,674

2

90

,074

T7

4,688

2

90

,012

T8

2,634

2

90

,077

T9

6,071

2

90

,003

T10

5,182

2

90

,007

Vrednosti Levene preizkusa kažejo, da je predpostavka o homogenosti varianc izpolnjena pri
spremenljivkah (T1, T4, T5, T6, in T8). Pri spremenljivkah T2, T3, T7, T9 in T10
predpostavka o homogenosti varianc ni izpolnjena, zato smo izračunali Brown Forsythe
preizkus.
Tabela 16: Rezultati Brown Forsythe preizkusa za spremenljivke T2, T3, T7, T9 in T10, pri
katerih predpostavka o homogenosti varianc ni izpolnjena

Sum of

df

Mean Square

F

Sig.

,602

2

,301

1,173

,314

Within Groups

23,097

90

,257

Total

23,699

92

,774

2

,387

1,788

,173

Within Groups

19,484

90

,216

Total

20,258

92

,667

2

,333

1,134

,326

Within Groups

26,452

90

,294

Total

27,118

92

Between Groups

2,989

2

1,495

3,558

,033

Within Groups

37,806

90

,420

Total

40,796

92

Between Groups

1,312

2

,656

1,934

,150

Within Groups

30,516

90

,339

Total

31,828

92

Squares
Between Groups
T2

Between Groups
T3

Between Groups
T7

T9

T10
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Ugotovili smo, da se pri spremenljivki T2, T3, T7 in T10 aritmetične sredine, s katerimi so
zdravniki, diplomirani medicinski tehniki in medicinski tehniki ocenili posamezne trditve, ne
razlikujejo statistično pomembno. Pri spremenljivki T9 »Kako pomembno je, da vzgojitelj
pozna specifičnosti bolezni otrok, ki se zdravijo na bolnišničnem oddelku,« pa so razlike
statistično pomembne.
Post Hoc preizkus je pokazal statistično pomembne razlike med skupinama zdravnik in
medicinski tehnik (sig= 0,03). Iz povprečnih ocen je razvidno, da se zdi vzgojiteljevo
poznavanje specifičnosti bolezni otrok najpomembnejše zdravnikom.

Tabela 17: Rezultati obdelave ANOVA za spremenljivke T1, T4, T5, T6, T8
Sum of

df

Mean Square

F

Sig.

,409

2

,204

,810

,448

Within Groups

22,710

90

,252

Total

23,118

92

,538

2

,269

,852

,430

Within Groups

28,387

90

,315

Total

28,925

92

,194

2

,097

,255

,775

Within Groups

34,129

90

,379

Total

34,323

92

,022

2

,011

,025

,975

Within Groups

38,452

90

,427

Total

38,473

92

Between Groups

2,731

2

1,366

2,602

,080

Within Groups

47,226

90

,525

Total

49,957

92

Squares
Between Groups
T1

Between Groups
T4

Between Groups
T5

Between Groups
T6

T8

Pri spremenljivkah T1, T4, T5, T6, in T8 se med vzorčnimi skupinami zdravstvenih delavcev
ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede vrednotenja vloge vzgojitelja v
bolnišničnih oddelkih vrtca.

Ugotovitve
Rezultati raziskave so pokazali, da so statistično pomembne razlike med skupinami zdravnik,
diplomirani medicinski tehnik in medicinski tehnik samo v eni spremenljivki, in sicer v T9
»Kako pomembno je, da vzgojitelj pozna specifičnosti bolezni, ki se zdravijo na bolnišničnem
oddelku?«. Dobra polovica (66,7%) zdravstvenih delavcev je spremenljivko T9 ocenilo kot
zelo pomembno.
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Da je vzgojitelj na oddelku pomemben del tima strokovnih delavcev, ki z vzgojnoizobraževalnim programom bolnišničnega vrtca vpliva na humanizacijo hospitalizacije otroka,
potrjuje tudi mnenje anketiranih zdravstvenih delavcev, ki so trditev T1« Kako pomembno je,
da vzgojitelj pri svojem delu z bolnimi otroki prepoznava prilagoditvene težave in zmanjšuje
posledice hospitalizacije?« ovrednotili kot zelo pomembno, in sicer v 86%.
Zanimivo je, da dobra polovica (58 %) zdravstvenih delavcev ocenjuje vključevanje staršev
v skupno igro z otrokom z oceno pomembno.
O pomembnosti vzgojiteljeve vloge na oddelku nam kažejo tudi naslednji odgovori:
T2 – 82,8 % anketiranih zdravstvenih delavcev ocenjuje kot zelo pomembno, da vzgojitelj
spremlja otrokovo čustveno doživljanje in skrbi za njegovo čustveno stabilnost v času
hospitalizacije.
T3 – 79,6 % anketiranih zdravstvenih delavcev ocenjuje kot zelo pomembno, da je vzgojitelj
pozoren na reakcije otroka v določenih situacijah in opažanja posreduje zdravstvenim
delavcem.
T5 – 75,3 % anketiranih zdravstvenih delavcev ocenjuje kot zelo pomembno, da je vzgojitelj
v oporo otroku pri zmanjševanju stisk otroka zaradi bolezni in hospitalizacije.
Poglejmo si nekaj navedb in utemeljitev zdravstvenih delavcev:
-

»Vzgojitelj kot pedagoški delavec in naš timski sodelavec skrbi za vse otroke, ki so na
oddelku. Brez njega se otroci ne bi počutili sproščeno in domače. Na našem oddelku
ni bolnišnične šole, zato vzgojitelj ne more v svoj program vključevati samo
predšolskih otrok.«

-

»Na oddelku smo zelo zadovoljni z vzgojiteljico, dobro sodelujemo in si pomagamo,
ko gre za korist otroka.«

-

»Vzgojiteljica je zelo pomemben član tima in si ne predstavljamo oddelka brez nje.«

-

»Vzgojitelj ima pomembno vlogo na oddelku in tudi pri vključitvi otroka z dolgotrajno
boleznijo v domače vrtčevsko okolje.«

-

»Vsekakor nam vzgojitelj veliko pomaga pri našem delu z otroki in si po dolgoletnih
delovnih izkušnjah ne znam predstavljati, da vzgojitelj ne bi bil del našega tima. Vse
preveč je situacij, ko nam prav vzgojiteljica pripravi otroka na preiskavo – odpravi
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strah pri otroku pred operacijo ipd., saj je delo medicinske sestre iz leta v leto vse bolj
rutinsko.«
-

»Hvala bogu, da jo imamo, saj so oddelki polni otrok, ki bi gledali samo televizijo ali
pa igrali računalniške igrice, če ne bi bilo vzgojiteljice.«

Zanimivo je, da je zdravstveno osebje različnega mnenja o oceni pomembnosti, da vzgojitelj v
vzgojno-izobraževalno delo vključuje vse otroke na oddelku. Z oceno zelo pomembno se je
opredelilo 67,7 % vzorca, kar nas preseneča, saj je na 80,6 % pediatričnih oddelkih prisotna
tudi bolnišnična šola.

7.2.3. Kako otrok doživlja interakcijo z vzgojiteljem v bolnišnici?
Zanimalo nas je, kako otroci, ki se zdravijo na pediatričnih oddelkih, doživljajo interakcijski
odnos z vzgojiteljem. Z otroki različnih starostnih skupin smo izvedli strukturirani intervju.
V raziskavi je sodelovalo največ predšolskih otrok (74 %), in sicer 44 % otrok je bilo starih
od 3 do 4 leta, 30 % otrok od 5 do 6 let. 22 % otrok obiskuje osnovno šolo in 4 % so
predstavljali otroke mladostništva.
40 % otrok je bilo hospitaliziranih tri dni, najmanj otrok pa več kot en mesec (4 %). Od
celotnega vzorca otrok jih je bilo en teden hospitaliziranih samo 14 %.
Tabela 18: Odgovori otrok na zaprta vprašanja. Otroci so na vprašanja odgovarjali z DA
oziroma NE.
DA
f

f%

Ali si sam želiš v igralnico?

50

100,0

Ali ti je všeč, ko se vzgojitelj igra s teboj?

48

96,0

Ali rad ustvarjaš z materiali, ki ti jih ponudi vzgojitelj?

50

100,0

Ali poveš vzgojitelju, ko se slabo počutiš ali pa te kaj boli?

50

100,0

Ugotovili smo, da je celoten vzorec otrok v interakcijskem odnosu z vzgojiteljem na lastno
željo, da se radi vključujejo v vzgojno-izobraževalne dejavnosti in da vzgojitelju zaupajo
svoje počutje. 4 % vprašanih otrok si igre z vzgojiteljem ne želi.
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Tabela 19: Odgovori otrok na vprašanje: »Kaj ti je v igralnici najbolj všeč?«
Odgovori otrok

f

f%

Igralni kotički

11

22,0

Igrače

23

46,0

Družabne igre

21

42,0

Vse

24

48,0

Drugi otroci

14

28,0

Vzgojitelj

13

26,0

Glasba

3

6,0

Možnost ustvarjanja

10

20,0

Veliko različnih pisal

3

6,0

Delež otrok, ki jim je vse, kar je v igralnici, všeč, je največji (48 %). Z zelo visokim deležem
so zastopani odgovori otrok igrače (46 %), družabne igre (42 %), prisotnost drugih otrok (28
%), prisotnost vzgojitelja (26 %) in igralni kotički ter možnost ustvarjanja (20 %).
Tabela 20: Odgovori otrok na vprašanje: »Kaj najrajši delaš, ko si v igralnici?«
Odgovori otrok

f

f%

Sestavljam

6

12,0

Igram se z vozili

3

6,0

Ustvarjam

26

52,0

Se pogovarjam

17

34,0

Se igram v kotičkih

6

12,0

Igram na instrumente

6

12,0

Rišem

7

14,0

Se igram

8

16,0

Igram se z otroki

23

46,0

Igram se z vzgojiteljico

23

46,0

Plešem, pojem

3

6,0

Telovadim

6

12,0

Poslušam pravljice, ki jih bere vzgojitelj

29

58,0

Vse delam, kar ponudi vzgojitelj

8

16,0

Otroci, ko so v igralnici, najrajši prisluhnejo vzgojiteljevemu pripovedovanju pravljic (58 %)
in ustvarjajo z različnim materialom (52 %). Zelo visok delež otrok se rad igra z drugimi
68

otroki in z vzgojiteljem (46 %). Delež otrok, ki so odgovorili, da radi pojejo, plešejo in se
igrajo z vozili, je najnižji (6 %).
Tabela 21: Odgovori otrok na vprašanje: »Kaj ti v igralnici ni všeč?«
Odgovori otrok

f

f%

Otrok ni odgovoril na vprašanje

30

60,0

Vse mi je všeč

20

40,0

Zanimivo je, da so vsi otroci, ki so odgovorili na vprašanje, odgovorili z enakim odgovorom
»vse mi je všeč« (40 %). 60 % otrok na vprašanje ni odgovorilo.
Tabela 22: Odgovori otrok na vprašanje: »Kako se počutiš, ko je igralnica zaprta?«
Odgovori otrok

f

f%

Dolgčas

15

30,0

Slabo

9

18,0

Ni kaj početi

6

12,0

Žalosten sem

15

30,0

Jezen sem

2

4,0

Nikoli ni zaprta

8

16,0

Največji delež (30 %) otrok je odgovorilo, da jim je dolgčas, ali pa so žalostni, ko je igralnica
zaprta. Slabo se počuti 18 % otrok, 12 % jih meni, da ni kaj početi, 4 % pa je jeznih v
primeru, ko je igralnica zaprta. Da se otroci lahko igrajo v igralnici, ki ni nikoli zaprta, jih je
odgovorilo 16 %.
Tabela 23: Odgovori otrok na vprašanje: »Kaj delaš popoldan, ko vzgojitelja ni na oddelku?«
Odgovori otrok

f

f%

Počivam

16

32,0

Gledam TV

26

52,0

Igram se v sobi

18

36,0

Nič

6

12,0

Igram se na računalniku

17

34,0

Igram se s starši

16

32,0
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Največji delež otrok 52 % jih v popoldanskem času, ko na oddelku ni vzgojitelja, gleda
televizijo. 36 % otrok se igra v sobi, kar 34 % otrok je odgovorilo, da se igrajo na
računalniku in 32 % otrok, kar je zelo malo, se igra s starši.

Ugotovitve
Z raziskavo smo ugotovili, da so otroci različnih starostnih obdobij v interakcijskem odnosu z
vzgojiteljem v bolnišničnem oddelku vrtca zelo kratek čas, in sicer največ tri dni. V tem
kratkem času so se vsi otroci na lastno željo vključili v vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki
jih je pripravil vzgojitelj.
Da je vzgojitelj pozoren na otrokovo počutje v času vzgojno-izobraževalnih dejavnosti,
potrjuje delež otrok (100 %), ki vzgojitelju zaupajo svoje slabo počutje in bolečino.
Otroci so igralni prostor ovrednotili kot prostor, v katerem jim je vse všeč, najbolj pa igrače,
igra z drugimi otroki in vzgojiteljem. Da se otroci dobro počutijo v interakcijskem odnosu z
vzgojiteljem, potrjuje tudi delež otrok, ki meni, da najrajši poslušajo pravljice (58 %), ki jim
jih pripoveduje vzgojitelj, ali pa ustvarjajo z različnim materialom.
Iz odgovorov otrok smo ugotovili, da jim je dolgčas ali pa so žalostni, nekateri tudi jezni, ko
je igralnica zaprta, oziroma, ko ni vzgojitelja. V popoldanskem času, ko vzgojitelja ni na
oddelku, pa večina otrok (52 %) gleda televizijo.

7.2.4. Pojmovanja vzgojiteljev bolnišničnih oddelkov vrtca o vzgojnoizobraževalnem pristopu do bolnega otroka
Iz ciljev vzgojno-izobraževalnega pristopa vrtca v bolnišnici, ki so zapisani v Konceptu dela
oddelkov vrtca v bolnišnici in predstavljajo dodatek k ciljem Kurikuluma za vrtec, smo
oblikovali odprta vprašanja. Z odprtimi vprašanji smo dobili poglobljen vpogled v
pojmovanja vzgojiteljev bolnišničnih oddelkov vrtca o njihovem vzgojno-izobraževalnem
pristopu do bolnega otroka. Oblikovali smo kategorije pojmovanj, tako da smo posamezne
izjave združili po njihovi vsebini in pogostosti glede na delovno mesto vzgojitelja.
Kvantitativni pristop pa nam je omogočil raven analitično-statističnega obdelovanja podatkov.
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Zanimalo nas je, kako vzgojitelji v bolnišnici utemeljujejo »specifičnost« vzgojnoizobraževalnega pristopa do bolnega otroka. Vprašali smo se, ali med vzgojitelji obstajajo
razlike v vrednotenju vzgojno-izobraževalnega pristopa glede na delovno mesto, in sicer med
oddelki splošne pediatrije, oddelki s specifično boleznijo in oddelki za rehabilitacijo.
Predvidevali smo, da med vzgojitelji v bolnišnici obstajajo razlike v vrednotenju specifičnosti
vzgojno-izobraževalnega pristopa do bolnega otroka glede na oddelek splošne pediatrije,
oddelek s specifično boleznijo in oddelek za rehabilitacijo. Na oddelku za rehabilitacijo sta
zaposlena samo dva vzgojitelja, zato smo rezultate raziskave združili z oddelkom s specifično
boleznijo.
Tabela 24: Struktura vzorca vzgojiteljev v bolnišničnih oddelkih vrtca glede na delovno
mesto
Delovno mesto anketiranca
oddelek splošne pediatrije
oddelek s specifično boleznijo
oddelek za rehabilitacijo
Skupaj

f
11
18
2
31

f%
35,5
58,1
6,5
100,0

Na oddelkih s specifično boleznijo je 58,1 % vzgojiteljev, ki izvajajo vzgojno-izobraževalni
program z bolnim otrokom, 35,5 % vzgojiteljev svoje delo izvaja po oddelkih splošne
pediatrije in samo dva vzgojitelja (6,5 %) sta na oddelku za rehabilitacijo.
Na pediatričnih oddelkih se zdravijo otroci v starostnem razponu od novorojenčka do
osemnajstega leta. Zanimalo nas je, ali se v vzgojno-izobraževalno dejavnost vrtca v
bolnišnici vključujejo samo predšolski otroci.
Tabela 25: Prikaz starostnega razpona otrok, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalne
dejavnosti vrtca v bolnišnici
Starostni razpon otrok
1–6

f
11

f%
35,5

1–18

20

64,5

Skupaj

31

100,0

Ugotovili smo, da se v vzgojno-izobraževalne dejavnosti vrtca samo na enajstih bolnišničnih
oddelkih (35,5 %) vključujejo samo predšolski otroci, medtem ko 64,5 % vzgojiteljev
vključuje v dejavnosti vrtca v bolnišnici otroke od 1. do 18. leta. Opozorili pa so s pripisom
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na anketni vprašalnik, da je v povprečju v vzgojno-izobraževalne dejavnosti vrtca vključenih
več predšolskih otrok.

Tabela 26: Odstotni prikaz vseh trditev, s katerimi vzgojitelji utemeljujejo vzgojnoizobraževalni pristop pri uresničevanju cilja »Zagotavljanje občutka varnosti in sprejetosti pri
bolnem otroku«.

27,0
45,0
64,0*
64,0

Oddelek
s
specifično
boleznijo
66,0*
94,0*
39,0
50,0

100,0

84,0

91,0
45,0

72,0
78,0*

45,0

61,0*

Oddelek
splošne
pediatrije
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Z organizacijo prostora.
Z vključevanjem staršev v skupne dejavnosti z otrokom.
Z vključevanjem otroka v skupno igro z drugimi otroki.
Upoštevanje in spoštovanje zasebnosti otroka.
Upoštevati interes in želje otroka (otrokove potrebe), omogočiti
individualizacijo.
Omogočiti igro in dejavnosti.
Zagotoviti in ustvarjati pogoje za odprto komunikacijo.

8. Z razumevanjem in priznavanjem njegove situacije.
9.

Pomembno je pridobiti zaupanje staršev.

73,0

66,0

10.

Zagotoviti otroku dovolj časa, da spozna vzgojiteljevo vlogo.

82,0

61,0

Iz tabele lahko razberemo, da med vzgojitelji obstajajo razlike v pojmovanju njihovega
pristopa pri uresničevanju cilja »zagotavljanje občutka varnosti in sprejetosti pri bolnem
otroku«.
Zastopanost posameznih kategorij glede na delež odgovorov vzgojiteljev posamezne skupine
oddelka pokaže, da pri zagotavljanju občutka varnosti in sprejetosti pripisujejo največji delež
kategoriji upoštevanje interesa in želje otroka, omogočanje individualizacije (nad 84 %).
Visok delež pri celotnem vzorcu (nad 65 %) je tudi pri omogočanju igre in dejavnosti,
pridobivanju zaupanja staršev in zagotavljanju časa otroku, da spozna vzgojiteljevo vlogo.
Vzgojitelji oddelkov s specifično boleznijo pripisujejo večji delež organizaciji prostora,
vključevanju staršev v skupne dejavnosti z otrokom, zagotavljanju in ustvarjanju pogojev za
odprto komunikacijo, razumevanju in priznavanju otrokove situacije kot vzgojitelji oddelkov
splošne pediatrije.
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Razlog za omenjeno razliko je mogoče iskati v prostorski organizaciji oddelkov in v načinu
pristopa do bolnega otroka. Na oddelkih s specifično boleznijo v procesu zdravljenja otrok
biva v sobi sam ali pa največ dva v isti sobi. Možnost združevanja otrok v skupne prostore je
odvisna od bolezni otroka. Vzgojiteljevo delo temelji na individualnem pristopu do
posameznika.
Našo domnevo potrjuje tudi delež (64 %) vzgojiteljev oddelkov splošne pediatrije pri
kategoriji vključevanja otrok v skupno igro z drugimi otroki, ki je pri oddelkih s specifično
boleznijo zelo nizek (39 %).
Preseneča pa nas zelo nizek delež, ki ga vzgojitelji omenjajo pri upoštevanju in spoštovanju
zasebnosti otroka, in je 64 % na oddelkih splošne pediatrije in 50 % na oddelku s specifično
boleznijo. Razlogi bi lahko bili v pogojih bivanja (na primer: več otrok v isti sobi, stekleni
elementi v stenah, ki ločujejo sobe …).
Tabela 27: Prikaz vseh trditev, s katerimi vzgojitelji utemeljujejo vzgojno-izobraževalni
pristop pri uresničevanju cilja »Prepoznavanje individualnih značilnosti bolnega otroka«.
Oddelek
splošne
pediatrije
Iz pogovora s starši (izmenjava informacij).
Preko interakcijskega odnosa otroka z vsemi na oddelku.
Iz njegove igre.
Z opazovanjem in vrednotenjem otrokovega vedenja na različne
situacije.
5. Iz komunikacijskega odnosa.
6. Preko vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, v katere se otrok
lahko vključuje.
7. Iz otrokove izbire igralnih sredstev, ki jih uporablja v igri.
8. Iz reakcij otroka na zunanje dražljaje (preiskave, posegi).
9. Preko različnih oblik dela.
10. Iz načina otrokovega raziskovanja bolnišničnega okolja.
11. Z izmenjavo opažanja zdravstvenega osebja.
1.
2.
3.
4.

82,0
64,0*
91,0
73,0

Oddelek
s
specifično
boleznijo
83,0
28,0
89,0
72,0

82,0
64,0*

83,0
39,0

27,0
73,0
45,0
54,0*
82,0

33,0
61,0
55,0*
5,0
72,0*

Iz tabele lahko razberemo, da med vzgojitelji obstajajo razlike v pojmovanju njihovega
pristopa pri uresničevanju cilja prepoznavanje individualnih značilnosti bolnega otroka.
Zastopanost posameznih kategorij glede na delež odgovorov vzgojiteljev posamezne skupine
oddelka pokaže, da pri prepoznavanju individualnih značilnosti bolnega otroka pripisujejo
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največji delež (nad 72 %) opazovanju njegove igre, komunikacijskemu odnosu, izmenjavi
informacij s starši in izmenjavi opažanj z zdravstvenim osebjem.
Visok delež pri celotnem vzorcu (nad 61 %) je tudi pri opazovanju in vrednotenju otrokovega
vedenja na različne situacije in reakcij otroka na zunanje dražljaje (preiskave, posegi).
Vzgojitelji oddelkov splošne pediatrije pripisujejo večji delež interakcijskemu odnosu otroka
z vsemi na oddelku, vzgojno-izobraževalnim dejavnostim, v katere se otrok lahko vključuje, in
načinom otrokovega raziskovanja bolnišničnega okolja, kot vzgojitelji oddelkov s specifično
boleznijo, ki večji delež omenjajo pri različnih oblikah dela, kjer prepoznavajo individualne
značilnosti bolnega otroka.
Razlog za omenjeno razliko opažamo, da je v načinu zdravljenja posameznih zdravstvenih
težav otroka in s tem pogojeni odprtosti oddelka, saj oddelki splošne pediatrije omogočajo
največ mobilnosti in različnih načinov bivanja in organiziranja dejavnosti, v katere se otroci
lahko vključujejo v času zdravljenja. Iz zgornje tabele lahko razberemo, da vzgojitelji z
oddelkov s specifično boleznijo pri svojem pristopu uporabljajo individualni način dela z
bolnim otrokom. Domnevo potrjuje tudi pojmovanje vzgojiteljev s specifično boleznijo, ki pri
uresničevanju cilja uporabljajo različne oblike dela v interakcijskem odnosu z otrokom.
Najmanjši delež (pod 50 %) vzgojitelji omenjajo pri prepoznavanju individualnih značilnosti
bolnega otroka, njegovi izbiri igralnih sredstev, ki jih uporablja v igri.
Ugotavljamo, da je za vzgojitelje bolnišničnih oddelkov vrtca pomembno, da z organizacijo
različnih dejavnosti, ki bogatijo bivanje otroka v bolnišnici, in odprto komunikacijo z vsemi
sodelujočimi v procesu otrokovega zdravljenja vplivajo na psihosocialni razvoj otroka.
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Tabela 28: Prikaz vseh trditev, s katerimi vzgojitelji utemeljujejo vzgojno-izobraževalni
pristop pri uresničevanju cilja »Spodbujanje otroka za vključevanje v vzgojno-izobraževalne
dejavnosti«.

Z ustvarjanjem prijetnega vzdušja.
S povabilom za igro.
S pestro ponudbo vsebin iz različnih področij dejavnosti.
Z zagotavljanjem možnosti skupnega vključevanja s starši.
Z zagotavljanjem možnosti izbire dejavnosti glede na
interes otroka.
6. S spodbujanjem k izražanju želja po lastni aktivnosti.
7. Z zagotavljanjem možnosti za individualno dejavnost
(ležeči otroci).
8. Z zagotavljanjem možnosti opazovanja in postopnega
vključevanja.
9. S pomočjo pravljičnih likov in vsebin.
10. Z ureditvijo prostora, ki je prijazen otroku.
11. S sproščeno in nevsiljivo komunikacijo.
1.
2.
3.
4.
5.

Oddelek
splošne
pediatrije
0,63
81,0*
91,0
63,0
81,0

Oddelek s
specifično
boleznijo
0,50
55,0
100,0
89,0*
72,0

54,0
91,0

50,0
78,0

100,0

83,0

81,0
73,0*
54,0

89,0
55,0
67,0*

Iz tabele lahko razberemo, da med vzgojitelji obstajajo razlike v pojmovanju njihovega
pristopa pri uresničevanju cilja »spodbujanje otroka za vključevanje v vzgojno-izobraževalne
dejavnosti«.
Zastopanost posameznih kategorij glede na delež odgovorov vzgojiteljev posamezne skupine
oddelka kaže, da pri spodbujanju otroka za vključevanje v vzgojno-izobraževalne dejavnosti
pripisujejo največji delež pestri ponudbi vsebin z različnih področij dejavnosti, zagotavljanju
možnosti za individualno dejavnost pri ležečih otrocih in uporabi pravljičnih likov in vsebin.
Visok delež pri celotnem vzorcu je tudi pri zagotavljanju možnosti opazovanja in postopnega
vključevanja otroka v vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Vzgojitelji oddelkov splošne pediatrije pripisujejo večji delež svojemu povabilu otroku za
igro, ureditvi otroku prijaznega prostora, kot vzgojitelji oddelkov s specifično boleznijo, ki
večji delež omenjajo pri zagotavljanju možnosti skupnega vključevanja s starši in nevsiljivo
komunikacijo pri spodbujanju otroka za vključevanje v vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Razlog za omenjeno razliko opažamo ponovno pri različnih pristopih do otroka, kar je
razumljivo, saj moramo upoštevati, da imajo otroci zdravstvene težave, ki pa se pri vsakem
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otroku kažejo na svojstven način, ki zahteva individualni proces zdravljenja. Vzgojitelji na
oddelkih s specifično boleznijo poudarjajo individualni pristop, kjer sta pomembna
komunikacija in sodelovanje s starši otroka, vzgojitelji oddelkov splošne pediatrije pa menijo,
da je ureditev prostora in povabilo k igri pomembna spodbuda za otrokovo vključevanje v
vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
V najmanjšem deležu (50 %) vzgojitelji menijo, da ima pri otrokovem vključevanju v
vzgojno-izobraževalne dejavnosti pomembno vlogo vzgojiteljevo spodbujanje otroka k
izražanju želja po lastni aktivnosti.
Ugotavljamo, da je za vzgojitelje bolnišničnih oddelkov vrtca pomembno, da pri spodbujanju
bolnega otroka v vzgojno-izobraževalne dejavnosti otroku zagotovijo pester izbor vsebin in
omogočajo participacijo otroka.
Tabela 29: Prikaz vseh trditev, s katerimi vzgojitelji utemeljujejo vzgojno-izobraževalni
pristop pri uresničevanju cilja »Načrtovanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, da so v skladu
z otrokovimi željami, interesi in počutjem v času hospitalizacije«.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

S spremljanjem otrokovega razvoja v času bolezni.
Z različnimi vsebinami med katerimi izbira.
Prednostni cilji so šibka področja posameznika.
Z upoštevanjem otrokovega zdravstvenega stanja in
razpoloženja.
Z metodo akcijskega raziskovanja otrokovega stanja.
S prilagajanjem vsebin otrokovim sposobnostim in
zmožnostim.
V sodelovanju z osebjem.
S predhodnim seznanjanjem vplivov bolezni na otroka, ki
ga onesposobijo ali osiromašijo za individualizacijo.

Oddelek
splošne
pediatrije
18,0
91,0
63,0*
91,0

Oddelek s
specifično
boleznijo
11,0
94,0
22,0
83,0

27,0
100,0

17,0
83,0

81,0
73,0

61,0
72,0

Iz tabele lahko razberemo, da med vzgojitelji obstajajo razlike v pojmovanju njihovega
pristopa pri uresničevanju cilja »načrtovanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, da so v
skladu z otrokovimi željami, interesi in počutjem v času hospitalizacije«.
Zastopanost posameznih kategorij glede na delež odgovorov vzgojiteljev posamezne skupine
oddelka kaže, da pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so v skladu z
otrokovimi željami, interesi in počutjem v času hospitalizacije, pripisujejo največji delež
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prilagajanju vsebin otrokovim zmožnostim in sposobnostim, zagotavljanju različnih vsebin,
med katerimi otrok izbira, in upoštevanju otrokovega zdravstvenega stanja in razpoloženja.
Visok delež pri celotnem vzorcu je tudi pri vzgojiteljevem predhodnem seznanjanju vplivov
bolezni na otroka, ki ga onesposobijo ali osiromašijo za individualizacijo in sodelovanje z
zdravstvenim osebjem.
Vzgojitelji oddelkov splošne pediatrije pripisujejo večji pomen načrtovanju vzgojnoizobraževalnih dejavnosti šibkim področjem posameznega otroka.
Najmanjši delež (pod 50 %) vzgojiteljev meni, da ima pomembno vlogo pri načrtovanju
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so v skladu z otrokovimi interesi, željami in počutjem,
spremljanje otrokovega razvoja in metoda akcijskega raziskovanja otrokovega stanja.
Ugotavljamo, da vzgojitelji pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so v skladu
z otrokovimi interesi, željami in počutjem v času hospitalizacije, izhajajo iz načela enakih
možnosti in upoštevanja različnosti, omogočajo izbiro med alternativnimi dejavnostmi in
vsebinami, ki so prilagojene otrokovim sposobnostim in zmožnostim v procesu zdravljenja.
Zanimivo je, da vzgojitelji v bolnišnici pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti
izhajajo iz vplivov bolezni na otroka, kar si lahko razlagamo, da mora vzgojitelj na oddelku
dobro poznati bolezni in proces zdravljenja, da lahko otroku zagotavlja aktivnosti z vseh
področij dejavnosti in spodbuja vse vidike otrokovega razvoja. Pri načrtovanju vzgojnoizobraževalnih dejavnosti pa vzgojitelji visok delež namenjajo tudi sodelovanju z
zdravstvenim osebjem, kar utemeljuje, da so del tima strokovnih delavcev v bolnišnici,
katerih delo je v korist otroku.
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Tabela 30: Prikaz vseh trditev, s katerimi vzgojitelji utemeljujejo vzgojno-izobraževalni
pristop pri uresničevanju cilja »Zagotavljanje emocionalne podpore pri pripravi otroka na
operativni poseg in preiskave«.

1.

S pravljičnimi vsebinami, lutko, glasbo.

S spodbujanjem otroka k izražanju želja in idej.
Z opisom poteka dogajanja, ki je razumljivo njegovi
starosti.
4. Z lastno umirjenostjo, zaupanjem, iskrenostjo.
5. Omogočim mu pester izbor iger.
6. Z igro vlog.
7. S preusmerjanjem pozornosti od njih samih na načrtovane
dejavnosti.
8. Z vključevanjem v skupno igro z ostalimi prisotnimi.
9. Omogočim mu spremstvo, če si to želi.
10. Z igrami sproščanja.
11. Pozoren sem na razmišljanje otroka o sebi, o svoji
bolezni.
2.
3.

Oddelek
splošne
pediatrije
54,0

Oddelek s
specifično
boleznijo
83,0*

45,0
63,0

28,0
83,0*

73,0
91,0*
45,0
54,0

83,0
67,0
72,0*
61,0

36,0
18,0
36,0
81,0

72,0*
5,0
16,0
83,0

Iz tabele lahko razberemo, da med vzgojitelji obstajajo razlike v pojmovanju njihovega
pristopa pri uresničevanju cilja »zagotavljanje emocionalne podpore pri pripravi otroka na
operativni poseg in preiskave«.
Zastopanost posameznih kategorij glede na delež odgovorov vzgojiteljev posamezne skupine
oddelka kaže, da pri zagotavljanju emocionalne podpore pri pripravi otroka na operativni
poseg pripisujejo največji delež poslušanju otroka oziroma njegovemu razmišljanju o sebi, o
bolezni.
Visok delež pri celotnem vzorcu je tudi pri preusmerjanju pozornosti od njih samih (otroka)
na načrtovanje dejavnosti, poleg tega je izpostavljen komunikativni slog vzgojitelja, ki se
kaže v njegovi umirjenosti, iskrenosti, zaupanju.
Vzgojitelji oddelkov splošne pediatrije pripisujejo večji pomen zagotavljanju emocionalne
podpore pri pripravi otroka na operativni poseg in preiskave zagotavljanju pestrega izbora
iger, medtem ko vzgojitelji z oddelkov s specifično boleznijo namenjajo prednost pravljičnim
vsebinam, lutkam in glasbi, opisom poteka dogajanja, ki je razumljiv otrokovi starosti, igri
vlog in vključevanjem v skupno igro.
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Najmanjši delež vzgojiteljev v zagotavljanju emocionalne podpore pri pripravi otroka na
operativni poseg in preiskave otroka spodbuja k izražanju želja in idej, izvaja igre sproščanja
ali otroku omogoči spremstvo, če si to želi.
Ugotavljamo, da so vzgojitelji v zagotavljanju emocionalne podpore in ob pripravi otroka na
operativni poseg in preiskave najbolj pozorni na načine otrokovega izražanja stiske. Kot smo
razbrali iz tabele, vzgojitelji oddelkov splošne pediatrije pri tem zagotavljajo otroku pester
izbor iger, s katerimi preusmerjajo otrokovo pozornost v igralne situacije. Pri vzgojiteljih z
oddelkov s specifično boleznijo pa zopet opažamo njihov individualni pristop do otroka, ki ga
utemeljujejo z opisom poteka dogajanja, opazovanjem otroka v njegovi igri z lutko,
organizacijo situacije, kjer otrok v igri izrazi svoje strahove in predstave (igra vlog).
Nerazumevanje v otroku vzbuja strah pred neznanim in otroci lahko posledično odklanjajo
vključevanje v proces zdravljenja. Vzgojitelj otroku na razumljiv način in z igro predstavi
pomene pojmov, ki v otroku vzbujajo strah pred neznanim.
Tabela 31: Prikaz vseh trditev, s katerimi vzgojitelji utemeljujejo vzgojno-izobraževalni
pristop pri uresničevanju cilja »Pomoč in podpora otroku pri premagovanju strahu pred
bolnišničnim osebjem, neznanim, bolečino, telesnimi spremembami in drugimi čustvenimi
potrebami«.

Sočuten, empatičen pristop.
Z različnimi vsebinami, ki so prilagojene
posameznikovim potrebam.
3. Z individualnim pristopom do otroka.
4. Z različnimi oblikami iger.
5. Z različnimi vsebinami (pravljica, lutka, glasba), ki ga
razveselijo, sproščajo, dajejo občutek varnosti in
sprejetosti.
6. Z nevsiljivim pristopom do otroka.
7. Z lastno umirjenostjo, prijaznostjo.
8. S pozitivno komunikacijo in aktivnim poslušanjem.
9. Z vključevanjem otroka v skupno igro.
10. Z vključevanjem bolnišničnega osebja v igro.
11. Z vključevanjem staršev v skupne dejavnosti.
1.
2.

Oddelek
splošne
pediatrije
81,0
91,0

Oddelek s
specifično
boleznijo
100,0
94,0

63,0
81,0
81,0

72,0*
72,0
83,0

73,0*
73,0*
81,0
54,0
81,0*
73,0

55,0
61,0
72,0
55,0
67,0
89,0

79

Iz tabele lahko razberemo, da med vzgojitelji obstajajo razlike v pojmovanju njihovega
pristopa pri uresničevanju cilja »pomoč in podpora otroku pri premagovanju strahu pred
bolnišničnim osebjem, neznanim, bolečino, telesnimi spremembami in drugimi čustvenimi
potrebami«.
Zastopanost posameznih kategorij glede na delež odgovorov vzgojiteljev posamezne skupine
oddelka kaže, da za pomoč in podporo otroku pri premagovanju strahu pred bolnišničnim
osebjem, neznanim, bolečino, telesnimi spremembami in drugimi čustvenimi potrebami
pripisujejo največji pomen vzgojiteljevemu empatičnemu pristopu, različnim vsebinam, ki jih
prilagajajo otrokovim potrebam, vsebinam, ki ga sprostijo, razveselijo in mu dajejo občutek
varnosti in sprejetosti.
Visok delež pri celotnem vzorcu je tudi pri vključevanju staršev v skupne dejavnosti z
otrokom, različne oblike iger in pozitivna komunikacija ter pozorno poslušanje otroka.
Vzgojitelji oddelkov splošne pediatrije pripisujejo večji pomen pomoči in podpori otroku pri
premagovanju strahu pred bolnišničnim osebjem, neznanim, bolečino … z nevsiljivim
pristopom do otroka in vključevanjem osebja v igro z otrokom, medtem ko vzgojitelji oddelka
s specifično boleznijo menijo, da je pomemben individualni pristop do otroka.
Najmanjši delež vzgojiteljev pri uresničevanju cilja vključuje otroka v skupno igro z drugimi
otroki na oddelku.
Ugotavljamo, da vzgojitelji v zagotavljanju pomoči in podpore otroku pri premagovanju
strahu pred bolnišničnim osebjem, neznanim, bolečino, telesnimi spremembami in drugimi
čustvenimi potrebami uresničujejo načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti
verbalizacije in drugih načinov izražanja. V ospredju učenja otrok je razvijanje občutljivosti
in zavesti o problemih, vendar morajo biti zadovoljene njegove individualne potrebe, da do
tega procesa pride. Zagotoviti mu je treba, kot vidimo iz pojmovanj vzgojiteljev, občutek
varnosti, sprejetosti in domačnosti v bolnišnici. Z nevsiljivim individualnim pristopom do
otroka mu moramo zagotoviti sproščanje stisk, omogočiti, da izrazi svoje misli, čustva,
občutke, počutje, bojazni, stiske zaradi hospitalizacije v različnih vzgojno-izobraževalnih
pristopih in vsebinah, ki bodo otroku v pomoč in podporo pri premagovanju strahu.
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Tabela 32: Prikaz vseh trditev, s katerimi vzgojitelji utemeljujejo vzgojno-izobraževalni
pristop pri uresničevanju cilja »zagotavljanje kakovosti medsebojnih interakcij med otroki,
starši, zdravstvenim in pedagoškim osebjem«.

1.
2.
3.
4.
5.

Biti dober opazovalec.
Prilagajati se realnemu stanju otroka in potrebam oddelka.
Avtonomno delovanje.
V organizaciji prostora, kjer se uporabniki dobro počutijo.
V zagotavljanju pogojev medsebojnega sodelovanja.

V aktivni prisotnosti pri načrtovanju in evalvaciji dela
oddelka.
7. V vlogi animatorja in veznega člena med vsemi
prisotnimi.
8. V vlogi dobrega sogovornika, slušatelja.
9. V vlogi zagovornika otrok in njegovih razvojnih
značilnosti.
10. Zavedati se etičnosti in demokratičnosti.
6.

Oddelek
splošne
pediatrije
36,0
81,0
81,0
81,0
73,0

Oddelek s
specifično
boleznijo
94,0*
78,0
78,0
78,0
61,0

61,0

91,0*

81,0

78,0

91,0
54,0

83,0
50,0

73,0*

39,0

Iz tabele lahko razberemo, da med vzgojitelji obstajajo razlike v pojmovanju njihovega
pristopa pri uresničevanju cilja »zagotavljanje kakovosti medsebojnih interakcij med otroki,
starši, zdravstvenim in pedagoškim osebjem«.
Primerjava posameznih kategorij glede na delež odgovorov vzgojiteljev posamezne skupine
oddelka kaže, da pri zagotavljanju kakovosti medsebojnih interakcij med otroki, starši,
zdravstvenim in pedagoškim osebjem vzgojitelji pripisujejo največji delež vzgojiteljevim
komunikacijskim sposobnostim, prilagajanju otrokovim potrebam in potrebam oddelka,
organizaciji prostora, kjer se uporabniki dobro počutijo, in avtonomiji vzgojitelja.
Visok delež v celotnem vzorcu je tudi pri zagotavljanju pogojev medsebojnega sodelovanja in
pri pomenu vloge vzgojitelja kot zagovornika otrok in njihovih razvojnih značilnosti.
Vzgojitelji oddelkov splošne pediatrije pripisujejo večji pomen zagotavljanju kakovosti
medsebojnih interakcij med otroki, starši, zdravstvenim in pedagoškim osebjem zavedanju
etičnosti in demokratičnosti, medtem ko vzgojitelji oddelka s specifično boleznijo menijo, da
je pomembno aktivno sodelovanje vzgojitelja pri načrtovanju in evalvaciji dela oddelka in da
je vzgojitelj dober opazovalec interakcijskih odnosov med vsemi sodelujočimi na oddelku.
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Ugotavljamo, da je vloga vzgojitelja pri zagotavljanju kakovosti medsebojnih interakcij med
otroki, starši, zdravstvenim in pedagoškim osebjem zelo pomembna za pozitivno
organizacijsko kulturo oddelka, ki je usmerjena k ustvarjanju prijaznega ozračja vsem njenim
uporabnikom. Vzgojitelji menijo, da je kakovostna komunikacija pogoj za sodelovanje med
vsemi sodelujočimi v procesu otrokovega zdravljenja, pri tem pa ima pomembno vlogo tudi
upoštevanje avtonomije vzgojitelja.
Tabela 33: Prikaz vseh trditev, s katerimi vzgojitelji utemeljujejo vzgojno-izobraževalni
pristop pri uresničevanju cilja »prepoznavanje prilagoditvenih težav otroka in zmanjševanje
posledic hospitalizacije ter vključevanje otroka v bolnišnično okolje«.

1.
2.

S poznavanjem zdravstvene specifike posameznika.
S spremljanjem otrokovega čustvenega doživljanja
bolnišničnega okolja.
3. S prilagajanjem igralnega okolja v katerem se otrok
počuti varnega.
4. S skupnim vključevanjem otroka in starša v dejavnosti.
5. Z verbalno in neverbalno komunikacijo posameznika.
6. Z umirjenim pristopom do otroka.
7. Otroku omogočiti, da izrazi žalost, stisko na svoj način.
8. S prilagajanjem otrokovim potrebam in zmožnostim.
9. Z individualnim delom.
10. Z empatičnim odnosom (pomen sočutja in tolažbe).
11. S sodelovanjem z zdravstvenim osebjem.

Oddelek
splošne
pediatrije
73,0
81,0

Oddelek s
specifično
boleznijo
83,0
83,0

81,0

83,0

81,0*
27,0
63,0
63,0
45,0
63,0
81,0*
81,0

61,0
44,0
61,0
55,0
67,0*
61,0
61,0
72,0

Iz tabele lahko razberemo, da med vzgojitelji obstajajo razlike v pojmovanju njihovega
pristopa pri uresničevanju cilja »prepoznavanje prilagoditvenih težav otroka in zmanjševanju
posledic hospitalizacije ter vključevanju otroka v bolnišnično okolje«.
Primerjava posameznih kategorij glede na delež odgovorov vzgojiteljev posamezne skupine
oddelka kaže, da pri prepoznavanju prilagoditvenih težav otroka in zmanjševanju posledic
hospitalizacije ter vključevanju otroka v bolnišnično okolje vzgojitelji pripisujejo največji
pomen njihovemu sodelovanju z zdravstvenim osebjem, poznavanju zdravstvene specifike
posameznika, prilagajanju igralnega okolja, v katerem se otrok dobro počuti, in spremljanju
otrokovega čustvenega doživljanja bolnišničnega okolja.
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Visok delež v celotnem vzorcu je tudi pri zagotavljanju pogojev, v katerih otrok lahko izrazi
žalost, stisko na svoj način, individualno delo z otrokom in vzgojiteljev umirjen pristop do
otroka.
Vzgojitelji oddelkov splošne pediatrije pripisujejo večji pomen prepoznavanju prilagoditvenih
težav in zmanjševanju posledic hospitalizacije ter vključevanju otroka v bolnišnično okolje,
skupnemu vključevanju otroka in starša v dejavnosti in empatičnem odnosu vzgojitelja,
medtem ko vzgojitelji oddelka s specifično boleznijo menijo, da je pomembno njihovo
prilagajanje potrebam in zmožnostim otroka.
Ugotavljamo, da vzgojitelji pri utemeljevanju specifičnosti izhajajo iz razvojnih značilnosti
otroka in značilnosti zdravstvenih simptomov, ki se kažejo pri posamezni bolezni.
Utemeljujejo, da je potrebno dobro poznavanje zdravstvene specifike, da lahko otroku
zagotovijo igralno okolje, ki pozitivno vpliva na psihosocialni razvoj otroka. Poudarjeno pa je
tudi sodelovanje z zdravstvenim osebjem, kjer se zopet pokaže pomembnost sodelovanja pri
uresničevanju ciljev humanizacije hospitalizacije.

7.2.4.1. Mnenje vzgojiteljev o njihovi usposobljenosti za delovno mesto
vzgojitelja v bolnišničnem vrtcu
Zanimalo nas je, kako vzgojitelji presojajo vpliv različnih načinov usposabljanja, ki vplivajo
na kakovostno in profesionalno delo vzgojitelja v bolnišničnih oddelkih vrtca.
Vprašali smo se, v kolikšni meri po oceni vzgojiteljev v bolnišnici posamezni načini
usposabljanja vplivajo na ustrezno usposobljenost za opravljanje dela vzgojitelja v bolnišnici.
Tabela 34: Mnenje vzgojiteljev o dejavnikih, ki vplivajo na kakovostno in profesionalno delo
vzgojitelja v bolnišničnih oddelkih vrtca.
Parametri opisne statistike
T26 T27 T28 T29 T30
N

Valid

31

31

31

31

31

Manjkajoči podatki

0

0

0

0

0

Aritmetična sredina

3,52 4,97 4,94 4,90 5,00

Standardna napaka ocene aritmetične sredine ,102 ,032 ,045 ,054 ,000
Mediana
Modus

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

5

5

5

5

Standardni odklon

,570 ,180 ,250 ,301 ,000

Variance

,325 ,032 ,062 ,090 ,000
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Vzgojitelji so ocenjevali naslednje trditve:
1. Vpliv formalne izobrazbe.
2. Vpliv dodatnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja iz katalogov.
3. Vpliv študija strokovne literature.
4. Vpliv vzgojiteljevega vključevanja v izobraževanja, ki jih organizira bolnišnica.
5. Vpliv izmenjave dobre prakse s kolegi drugih bolnišničnih oddelkov.
Analiza odgovorov anketnega vprašalnika za vzgojitelje nam kaže, da večina vzgojiteljev
meni, da na usposobljenost za opravljanje dela vzgojitelja v bolnišnici vpliva pripravljenost
posameznika za vseživljenjsko učenje.
Vzgojitelji so z najvišjo vrednostjo aritmetične sredine ocenili trditev, da ima izmenjava
dobre prakse s kolegi drugih bolnišničnih oddelkov (5,00) zelo velik vpliv na ustrezno
usposobljenost za delo. Z najnižjo vrednostjo aritmetične sredine, ki znaša 3,52, pa so
ovrednotili spremenljivko (T26), ki sprašuje po vplivu formalne izobrazbe.
Standardna deviacija je pokazala največjo razpršenost prav pri trditvi vpliva (T26)
»Formalna izobrazba« (0,57), najmanjša razpršenost pa je opazna pri trditvi vpliva (T27)
»Dodatna strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja iz katalogov« (0,18). Razpršenosti pa
ni v trditvi vpliva (T30) »Izmenjava dobre prakse s kolegi drugih bolnišničnih oddelkov«.

7.2.4.1.1. Prikaz posameznih trditev glede vzgojiteljeve presoje vpliva posameznega
načina usposabljanja

Graf 4: Vpliv formalne izobrazbe na ustrezno usposobljenost vzgojitelja v bolnišničnem
vrtcu
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Da ima formalna izobrazba velik vpliv na ustrezno usposobljenost vzgojiteljev meni 45,2 %
vzgojiteljev. Največ vzgojiteljev 51,6 % je vpliv formalne izobrazbe ocenilo s srednjim
vplivom. Samo 3,2 % vzgojiteljev meni, da ima formalna izobrazba zelo velik vpliv na
ustrezno usposobljenost za opravljanje dela vzgojitelja v bolnišnici.

Graf 5: Vpliv dodatnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja iz katalogov na
ustrezno usposobljenost vzgojitelja v bolnišničnem vrtcu

Vzgojitelji ocenjujejo, da imajo dodatna strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja zelo
velik vpliv (96,8 %) na ustrezno usposobljenost vzgojitelja v bolnišničnem vrtcu. Samo 3,2
% je ta vpliv ocenilo z oceno, velik vpliv.
Graf 6: Vpliv študija strokovne literature na ustrezno usposobljenost vzgojitelja v
bolnišničnem vrtcu

Da ima študij strokovne literature zelo velik vpliv na ustrezno usposobljenost vzgojitelja v
bolnišničnem oddelku vrtca, meni 93,5 % vzgojiteljev. 6,5 % vzgojiteljev je vpliv študija
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strokovne literature na ustrezno usposobljenost vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca
ocenilo z oceno velik vpliv.
Graf 7: Vpliv vzgojiteljevega vključevanja v izobraževanja, ki jih organizira bolnišnica, za
ustrezno usposobljenost vzgojitelja v bolnišničnem vrtcu

Največ vzgojiteljev 90,3 % je ocenilo, da ima vzgojiteljevo vključevanje v izobraževanja, ki
jih organizira bolnišnica zelo velik vpliv na ustrezno usposobljenost vzgojitelja v
bolnišničnem vrtcu.
9,7 % vzgojiteljev meni, da ima vzgojiteljevo vključevanje v izobraževanja, ki jih organizira
bolnišnica, velik vpliv na ustrezno usposobljenost vzgojitelja v bolnišničnem vrtcu.
Graf 8: Vpliv izmenjave dobre prakse s kolegi drugih bolnišničnih oddelkov na ustrezno
usposobljenost vzgojiteljev v bolnišničnem vrtcu

Celoten vzorec vzgojiteljev je pri oceni vpliva enoten v mnenju, in sicer, da izmenjava dobre
prakse s kolegi drugih bolnišničnih oddelkov zelo vpliva na ustrezno usposobljenost za
opravljanje dela vzgojitelja v bolnišnici.
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7.2.4.2. Vpliv različnih dejavnikov na kakovostno in profesionalno delo
vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca
Zanimalo nas je, kateri dejavniki morajo biti po mnenju vzgojiteljev v bolnišničnih oddelkih
vrtca zagotovljeni za kakovostno in profesionalno delo vzgojitelja v bolnišničnem oddelku
vrtca.
Tabela 35: Mnenje vzgojiteljev o vplivih različnih dejavnikov na kakovostno in
profesionalno delo vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca
T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24
Valid
N

Manjkajoči
podatki

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aritmetična sredina

4,32 5,00 4,00 5,00 4,16 3,97 4,90 4,58 5,00 4,94 4,94 5,00

Mediana

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

Modus

4

5

4

5

4

4

5

5

5

5

5

5

Standardni odklon

,653 ,000 ,365 ,000 ,638 ,482 ,301 ,620 ,000 ,250 ,250 ,000

Varianca

,426 ,000 ,133 ,000 ,406 ,232 ,090 ,385 ,000 ,062 ,062 ,000

Analiza odgovorov vprašalnika za vzgojitelje nam kaže, da večina vzgojiteljev meni, da na
usposobljenost za opravljanje dela vzgojitelja v bolnišnici najbolj vpliva pripravljenost
posameznika za vseživljenjsko učenje.
Vzgojitelji so z najvišjo vrednostjo aritmetične sredine ocenili, da imajo spodbujanje
sodelovalne klime v vzgojno-varstveni organizaciji, osebno zadovoljstvo z vzgojiteljskim
poklicem, kolegialnost in sodelovanje v timu z zdravstvenimi delavci, in da je vzgojitelj
enakovreden član v timu bolnišničnega osebja (5,00), zelo velik vpliv na kakovostno in
profesionalno delo vzgojitelja. Z najnižjo vrednostjo aritmetične sredine, ki znaša 3,97, pa
so ovrednotili spremenljivko (T18), ki sprašuje o vplivu prostora, kjer opravljajo svoje delo.
Standardna deviacija je pokazala največjo razpršenost pri trditvi vpliva (T13) »odzivanje
vodstva na potrebe vzgojitelja« (0,25), najmanjša razpršenost pa je opazna pri dveh vplivih,
in sicer (T22) »sooblikovalec pri odločitvah, zastavljanju in uresničevanju ciljev ter izvajanju
in vrednotenju skupnih ciljev ter upoštevanju vzgojiteljeve avtonomnosti in strokovnosti«.
Razpršenosti pa ni v štirih trditvah vpliva, in sicer (T14) »spodbujanje sodelovalne klime v
vzgojno varstveni organizaciji, (T16) osebno zadovoljstvo z vzgojiteljskim poklicem, (T21)
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kolegialnost in sodelovanje v timu z zdravstvenimi delavci in (T24) enakovreden član v timu z
bolnišničnim osebjem«.
Tabela 36: Strukturni prikaz delovnega razmerja vzgojiteljev v bolnišnici z različnimi
institucijami

Delovno razmerje anketiranca

f

f%

z bolnišnico

5

16,1

z vrtcem

24

77,4

s šolo

2

6,5

skupaj

31

100,0

77,4 % vzgojiteljev je v delovnem razmerju z vrtcem, 16,1 % vzgojiteljev z bolnišnico in 6,5
% vzgojiteljev z osnovno šolo.

7.2.4.2.1. Razlike med skupinami vzgojiteljev v njihovi presoji vplivov različnih
dejavnikov

Zanimalo nas je, kako vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih vrtca, ki so v delovnem razmerju z
bolnišnico, vrtcem in osnovno šolo, presojajo vpliv različnih dejavnikov na kakovostno in
profesionalno delo vzgojitelja v bolnišnici.
Vprašali smo se, ali se vzgojitelji pomembno razlikujejo v presoji pomembnosti posameznih
dejavnikov glede na ustanovo, s katero so v delovnem razmerju.
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Tabela 37: Vpliv dejavnikov na kakovostno in profesionalno delo vzgojitelja
Dejavniki
Odzivanje vodstva na potrebe
vzgojitelja.
Spodbujanje sodelovalne klime v
vzgojno varstveni organizaciji.
Zagotovljeni ustrezni materialni
pogoji.
Osebno zadovoljstvo z vzgojiteljskim
poklicem.
Možnost napredovanja na poklicni
poti.
Zagotovljeno strokovno
izpopolnjevanje in izobraževanje.
Organizacija dela v zdravstveni
ustanovi.
Kolegialnost in sodelovanje v timu z
zdravstvenimi delavci.
Možnost sooblikovalca pri odločitvah,
zastavljanju in uresničevanju ter
izvajanju in vrednotenju ciljev.
Upoštevanje vzgojiteljeve
avtonomnosti in strokovnosti.
Enakovreden član v timu
bolnišničnega osebja.
Prostor v katerem vzgojitelj opravlja
svoje delo.

Delavno razmerje
vzgojiteljev
z bolnišnico
z vrtcem
s šolo
z bolnišnico
z vrtcem
s šolo
z bolnišnico
z vrtcem
s šolo
z bolnišnico
z vrtcem
s šolo
z bolnišnico
z vrtcem
s šolo
z bolnišnico
z vrtcem
s šolo
z bolnišnico
z vrtcem
s šolo
z bolnišnico
z vrtcem
s šolo
z bolnišnico
z vrtcem
s šolo
z bolnišnico
z vrtcem
s šolo
z bolnišnico
z vrtcem
s šolo
z bolnišnico
z vrtcem
s šolo

Ocena stopnje vpliva
1(%) 2(%) 3(%) 4(%)
0
0
0
20,0
0
0
8,3
58,3
0
0
50,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,0
0
0
8,3
91,6
0
0
0
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,0
12,5 62,5
50,0
0
0
8,3
50,0
0
20,0
4,2
33,3
50,0
0

0
16,7
0

5(%)
80,0
33,3
50,0
100,0
100,0
100,0
40,0
0
0
100,0
100,0
100,0
40,0
25,0
50,0
100,0
91,7
50,0
80,0
62,5
50,0
100,0
100,0
100,0
0
100,0
4,2
95,8
50,0 50,0
0
100,0
4,2
95,8
50,0 50,0
100,0
100,0
100,0
80,0 20,0
75,0
8,3
100,0
0
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Iz tabele 37 lahko razberemo, da sta pri večini dejavnikov tako pri vzgojiteljih, ki so v
delovnem razmerju z bolnišnico, z vrtcem in s šolo oceni zelo veliko vpliva in veliko vpliva
močneje zastopani v primerjavi z oceno srednje vpliva. Medtem, ko oceni malo vpliva in nič
ne vpliva nista zastopani pri nobenem dejavniku. V splošnem je ocena srednje vpliva,
čeprav z nizkim % deležem, pogosteje prisotna pri vzgojiteljih, ki so v delovnem razmerju z
vrtcem pri treh dejavnikih ( od 4,2% do 16,7%) in vzgojiteljih z delavnem razmerjem s šolo
pri treh dejavnikih z 50% deležem. Vendar ne smemo spregledati, da je delež vzgojiteljev z
delovnim razmerjem s šolo najnižji N=2.
Odzivanje vodstva na potrebe vzgojitelja ima zelo velik vpliv na vzgojitelje v delovnem
razmerju z bolnišnico in s šolo, medtem ko pri vzgojiteljih v delovnem razmerju z vrtcem
prevladuje mnenje, da ima odzivanje vodstva na potrebe vzgojitelja velik vpliv na kakovostno
in profesionalno delo vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca.

Spodbujanje sodelovalne klime v vzgojno-varstveni organizaciji je dejavnik, kjer je ocena
zelo veliko vpliva pomembna za vse vzgojitelje, ne glede na to, s katero ustanovo so v
delovnem razmerju. Dejavniki, ki so prav tako po oceni vpliva na prvem mestu in najmočneje
zastopani pri vseh vzgojiteljih, so: osebno zadovoljstvo z vzgojiteljskim poklicem,
kolegialnost in sodelovanje v timu z zdravstvenimi delavci in vzgojitelj kot enakovreden član
v timu bolnišničnega osebja, organizacija dela v zdravstveni ustanovi in zagotovljeni ustrezni
materialni pogoji.
Za dejavnik možnost sooblikovalca pri odločitvah, zastavljanju in uresničevanju ter izvajanju
in vrednotenju skupnih ciljev in dejavnik upoštevanje vzgojiteljeve avtonomnosti in
strokovnosti sta pri vzgojiteljih oceni veliko vpliva in zelo veliko vpliva na kakovostno in
profesionalno delo vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca enakomerno zastopani.
Prostor, v katerem opravljajo svoje delo, ima po oceni vzgojiteljev, ki so v delovnem razmerju
z bolnišnico in šolo, velik vpliv na kakovostno in profesionalno delo, medtem ko vzgojitelji v
delovnem razmerju z vrtcem dejavnik ocenjujejo s srednjim vplivom.
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7.2.4.3. Vzgojiteljeva presoja lastne usposobljenosti za strokovno
delovanje v interakcijskem odnosu z bolnim otrokom
V tem poglavju si bomo ogledali, kako vzgojitelji v bolnišničnem oddelku vrtca ocenjujejo
vpliv svoje usposobljenosti za strokovno delovanje v interakcijskem odnosu z bolnim
otrokom. Dvanajst področij vzgojiteljevega delovanja, ki se nanašajo tako na ožji (igralnica)
in širši kontekst vrtca kot tudi na osebnostni vidik, so vzgojitelji ocenjevali glede
pomembnosti vpliva na petstopenjski ocenjevalni lestvici od 1 – nepomemben vpliv, 2 – malo
pomemben vpliv, 3 – srednje pomemben vpliv, 4 – precej pomemben vpliv, 5 – zelo
pomemben vpliv.
Tabela 38: Presoja lastne usposobljenosti za strokovno delovanje na posameznih področjih

N

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10 T11 T12

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Manjkajoči podatki 0

Aritmetična sredina

4,87 5,00 5,00 5,00 4,94 5,00 5,00 5,00 5,00 4,77 4,94 5,00

Mediana

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Modus

5

Standardni odklon

,499 ,000 ,000 ,000 ,250 ,000 ,000 ,000 ,000 ,425 ,250 ,000

Varianca

,249 ,000 ,000 ,000 ,062 ,000 ,000 ,000 ,000 ,181 ,062 ,000

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Trditve, ki so jih ocenjevali vzgojitelji:
1. Vzgojiteljeva usposobljenost, da se zna prilagoditi starosti otroka.
2. Vzgojiteljeva usposobljenost, da se zna prilagoditi zdravstvenemu stanju otroka.
3. Da vzgojitelj pomaga otroku na različne načine izraziti stisko v zvezi s hospitalizacijo.
4. Da vzgojitelj zna hitro in učinkovito pristopiti k otroku, ki išče tolažbo, podporo in
pozornost ob čustveni in telesni bolečini.
5. Da vzgojitelj načrtuje in oblikuje varno in spodbudno okolje, v katerem se otrok počuti
sprejetega, da ceni različnost ter spodbuja samostojnost in odgovornost otroka.
6. Da je vzgojitelj model in mediator otroku, ko ga otrok izbere za soigralca v
raziskovanju bolnišničnega okolja.
7. Da vzgojitelj zna pri načrtovanju dejavnosti upoštevati in prilagoditi interes otroka.
8. Vzgojiteljeva usposobljenost, da zna učinkovito komunicirati z otroki in razvijati
pozitivno skupinsko ozračje na oddelku.
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9. Da se vzgojitelj zave etičnih okvirov svojega delovanja in jih upošteva.
10. Da vzgojitelj učinkovito sodeluje s starši.
11. Da vzgojitelj učinkovito sodeluje z zdravstvenim osebjem.
12. Da je vzgojitelj odprt za sodelovanje z zdravstvenim osebjem v raziskovanju, ki je
namenjeno izboljšanju kakovosti bivanja otroka v bolnišnici.
Vzgojitelji so z najvišjo vrednostjo izračunane aritmetične sredine (5,00) ocenili, da je za
vzgojitelja v bolnišnici zelo pomembna usposobljenost:
-

da se zna prilagoditi starosti otroka,

-

da se zna prilagoditi zdravstvenemu stanju otroka,

-

da zna hitro in učinkovito pristopiti k otroku, ki išče tolažbo, podporo in pozornost ob
čustveni in telesni bolečini,

-

da je model in mediator otroku, ko ga otrok izbere za soigralca v raziskovanju
bolnišničnega okolja,

-

da zna načrtovani dejavnosti prilagoditi interes in želje otroka,

-

da zna učinkovito komunicirati z otroki in razvijati pozitivno skupinsko ozračje na
oddelku,

-

da se zave etičnih okvirov svojega delovanja in jih upošteva,

-

da je odprt za sodelovanje z zdravstvenim osebjem v raziskovanju, ki je namenjeno
izboljšanju kakovosti bivanja otroka v bolnišnici.

Iz tabele lahko razberemo, da je izračun aritmetičnih sredin pri vseh dvanajstih
spremenljivkah pokazal, da so vse trditve, ki sprašujejo o vplivu usposobljenosti vzgojitelja za
strokovno delovanje v interakcijskem odnosu z otrokom, ovrednotene zelo visoko (nad 4,77).
Standardna deviacija je pokazala največjo razpršenost pri trditvi T1 »vzgojiteljeva
usposobljenost, da se zna prilagoditi starosti otroku« (0,49), najmanjša razpršenost je
opazna pri trditvi T5 »Usposobljenost vzgojitelja, da načrtuje in oblikuje varno in spodbudno
okolje, v katerem se otrok počuti sprejetega, se ceni različnost in spodbuja samostojnost in
odgovornost«, in T11, »usposobljenost vzgojitelja, da učinkovito sodeluje z zdravstvenim
osebjem« (0,25).
Zanimivo pa je, da kar pri osmih trditvah razpršenosti ni, torej da so vsi podali najvišjo
oceno.
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7.2.4.3.1. Stališča vzgojiteljev do različnih usposobljenosti, ki vplivajo na kakovost
interakcijskega odnosa z bolnim otrokom
Tabela 39: Stopnja strinjanja s posameznimi trditvami
Trditev
1. Vzgojiteljeva usposobljenost, da se zna prilagoditi
starosti otroka.
2. Vzgojiteljeva usposobljenost, da se zna prilagoditi
zdravstvenemu stanju otroka.
3. Da vzgojitelj pomaga otroku na različne načine
izraziti stisko v zvezi s hospitalizacijo.
4. Da vzgojitelj zna hitro in učinkovito pristopiti k
otroku, ki išče tolažbo, podporo in pozornost ob
čustveni in telesni bolečini.
5. Da vzgojitelj načrtuje in oblikuje varno in
spodbudno okolje, v katerem se otrok počuti
sprejetega, se ceni različnost in spodbuja
samostojnost in odgovornost.
6. Da je vzgojitelj model in mediator otroku, ko ga
otrok izbere za soigralca v raziskovanju
bolnišničnega okolja.
7. Da vzgojitelj zna načrtovanim dejavnostim
prilagoditi interes in želje otroka.
8. Vzgojiteljeva usposobljenost, da zna učinkovito
komunicirati z otroki in razvijati pozitivno
skupinsko ozračje na oddelku.
9. Da se vzgojitelj zave etičnih okvirov svojega
delovanja in jih upošteva.
10. Da vzgojitelj učinkovito sodeluje s starši.
11. Da vzgojitelj učinkovito sodeluje z zdravstvenim
osebjem.
12. Da je vzgojitelj odprt za sodelovanje z zdravstvenim
osebjem v raziskovanju, ki je namenjeno izboljšanju
kakovosti bivanja otroka v bolnišnici.

Stopnja strinjanja
1(%) 2(%) 3(%) 4(%) 5(%)
6,5

93,5
100,0
100,0

100,0

6,5

93,5

100,0
100,0

100,0

22,6

100,0
77,4

6,5

93,5

100,0

Iz tabele 39 lahko razberemo, da sta pri večini trditev, ki določajo različne ravni
vzgojiteljevega delovanja in pomembno vplivajo na interakcijski odnos z otrokom, oceni zelo
pomemben vpliv in precej pomemben vpliv močneje zastopani v primerjavi z oceno
srednje pomemben vpliv in ocenama malo pomemben vpliv in nepomemben vpliv, ki
nista zastopani pri nobeni trditvi. Ocena srednje pomemben vpliv je zastopana samo enkrat
in še to z zelo nizkim deležem, in sicer pri trditvi, ki sprašuje o pomenu vpliva usposobljenosti
vzgojitelja, da se zna prilagoditi starosti otroka (6,5 %).
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Ugotovili smo že, da vzgojitelji v vzgojno-izobraževalni program vključujejo vse otroke na
oddelku, zato nas presoja o oceni vpliva preseneča, saj mislimo, da je zelo pomembno za
vzgojitelja, ki dela s tako veliko starostno razliko med otroki, da se zna prilagoditi starosti
otroka. Vzgojitelji utemeljujejo razlago ocene vpliva:
»Pomembno se je prilagajati potrebam otroka.«
»Pomembna je usposobljenost za ustvarjanje psihofizičnega ravnovesja pri otroku, ne glede
na njegovo starost.«
»Pri bolnem otroku ni pomembna starost, pomembno je njegovo zdravstveno stanje.«
»Prilagajanje starosti je nepomemben dejavnik, saj so starejši otroci vključeni v program
bolnišnične šole in se v moj program vključijo prostovoljno v času, ko čakajo na naslednjo
šolsko uro.«
Ker je na bolnišničnih oddelkih prisotna tudi bolnišnična šola, predvidevamo, da je visok
delež otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, vključenih v vzgojno-izobraževalni program šole.
Vprašali smo se, ali morda na katerem oddelku program bolnišnične šole ne poteka.
Graf 9: Prikaz razmerja med oddelki, ki imajo/nimajo vzgojno-izobraževalni program
bolnišnične šole

80,6 % vzgojiteljev ima na oddelku prisotno tudi bolnišnično šolo, medtem ko 19,4 %
oziroma šest vzgojiteljev celotnega vzorca vzgojno-izobraževalni program na oddelku izvaja s
celotno populacijo sprejetih otrok na oddelku.
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Pri oceni precej pomemben vpliv, ki je zastopana pri treh trditvah, od tega pri dveh z enakim
deležem (6,5 %), ugotavljamo, da so vzgojitelji ocenjevali trditve, ki sprašujejo po širšem
kontekstu njihovega delovanja, in sicer interakcijski odnos s starši otroka, z osebjem oddelka
in prostorskim načrtovanjem, v katerem poteka vzgojno-izobraževalna dejavnost.
Ocena pomembnosti vpliva usposobljenosti vzgojitelja za učinkovito sodelovanje s starši je z
22,6 % deležem ocenjena s precej vpliva in s 77,4 %, da zelo vpliva na kakovostno
pedagoško delo vzgojitelja v interakcijskem odnosu z otrokom. Ugotavljamo, da se vzgojitelji
zavedajo pomembnosti sodelovanja s starši v procesu zdravljenja otroka, zavedajo pa se tudi,
da je treba biti za kakovostno sodelovanje strokovno usposobljen.
Zanimalo nas je, kakšno formalno izobrazbo in strokovni naziv imajo anketirani
vzgojitelji.
Največji delež vzgojiteljev ima VII. stopnjo izobrazbe (41,9 %), sledijo vzgojitelji s VI.
stopnjo izobrazbe (38,7 %) in V. stopnjo izobrazbe (16,1 %). Samo en vzgojitelj ima IV.
stopnjo izobrazbe.
Po Pravilniku o napredovanju strokovnih delavcev v nazive je delež vzgojiteljev z nazivom
svetovalec največji (58,1 %), sledi pa jim delež vzgojiteljev z nazivom mentor (41,9 %).
Med vzgojitelji tudi prevladuje mnenje (93,5 %), da je vzgojitelj usposobljen za učinkovito
sodelovanje z zdravstvenim osebjem, kar še dodatno potrjuje ocena vpliva pri trditvi, da je
vzgojitelj odprt za sodelovanje z zdravstvenim osebjem v raziskovanju, ki je namenjeno
izboljšanju kakovosti bivanja otroka v bolnišnici, saj je celoten vzorec vzgojiteljev ocenil
trditev z oceno zelo pomemben vpliv.
Sprašujemo pa se, zakaj so vzgojitelji ocenili trditev, da ima zelo pomemben vpliv (93,5 %)
vzgojiteljeva usposobljenost, da načrtuje in oblikuje varno in spodbudno okolje, v katerem se
otrok počuti sprejetega, se ceni različnost in spodbuja samostojnost in odgovornost, saj
prostor, kjer potega vzgojno-izobraževalna dejavnost, ne dosega normativno predpisanih
prostorskih pogojev, kot jih določajo normativi za vrtec.
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Zanimalo nas je, kateri prostor na bolnišničnem oddelku je namenjen za igralni prostor
oziroma za vzgojno-izobraževalni program.
80,6 % vzgojiteljev vzgojno-izobraževalni program izvaja v igralnici, medtem ko 19,4 %
vzgojiteljev prostora, ki bi bil namenjen samo za vzgojno-izobraževalne dejavnosti, nima na
oddelku.
80,6 % vzgojiteljev izvaja vzgojno-izobraževalni program tudi v bolniški sobi, kar pomeni pri
ležečih otrocih. 19,4 % vzgojiteljev se v sobah otrok ne zadržuje in vsi ti vzgojitelji so
vzgojitelji na oddelkih splošne pediatrije.
Igralni prostor v bolnišnici je tudi hodnik, in kar pri 25,8 % vzgojiteljih vzgojnoizobraževalne dejavnosti potekajo tudi na hodniku oddelka.
19,4 % vzgojiteljev pa navaja, da vzgojno-izobraževalne dejavnosti potekajo tudi v drugih
prostorih, kot so na primer jedilnica, prostori intenzivne terapije, avle, igrišča in terase.
Ugotovili smo, da so igralni prostori za vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki jih izvaja
vzgojitelj, različni. Lahko sklepamo, da vzgojitelji zaradi različnih prostorov, v katerih se
zadržujejo otroci, ocenjujejo, da ima njihova usposobljenost zelo velik vpliv na načrtovanje in
oblikovanje varnega in spodbudnega okolja, v katerem se otrok počuti sprejetega, se ceni
različnost ter spodbuja samostojnost in odgovornost.

Ugotovitve
Pojmovanja vzgojiteljev bolnišničnega oddelka vrtca o vzgojno-izobraževalnem pristopu do
bolnega otroka izhajajo iz skupnih ciljev vzgojno-izobraževalnega pristopa do bolnega otroka,
ki predstavljajo dodatek k ciljem Kurikuluma za vrtec. Z raziskavo smo ugotovili, da se
pristop vzgojiteljev v bolnišničnem oddelku vrtca do bolnega otroka razlikuje glede na
oddelek s specifično boleznijo in oddelek splošne pediatrije.
Razlike so vidne v prilagojenem vzgojno-izobraževalnem pristopu do bolnega otroka, ki
temelji na potrebah otroka. Potrebe izhajajo iz njegove bolezni in procesa zdravljenja, ki
vplivajo na psihosocialni razvoj otroka.
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Na vseh pediatričnih oddelkih se zdravijo otroci do osemnajstega leta in, kot je pokazala
raziskava, se v program bolnišničnega vrtca vključuje celotna populacija otrok, ki se zdravi na
oddelku.
Iz utemeljevanja specifičnosti vzgojno-izobraževalnega pristopa vzgojiteljev je razvidno, da
se njihovo delo prilagaja tudi potrebam oddelka. Primarna dejavnost je zdravljenje z
diagnostičnimi in terapevtskimi postopki. Sodelovanje strokovnih delavcev na oddelku
predstavlja zelo pomemben dejavnik v doseganju skupnih ciljev za humanizacijo zdravljenja
otroka. Vzgojitelji so kot pomemben dejavnik izpostavili tudi timsko sodelovanje z
zdravstvenimi delavci, kjer ima vzgojitelj strokovno, odgovorno in avtonomno vlogo. 93,5%
vzgojiteljev meni, da mora biti vzgojitelj usposobljen za učinkovito sodelovanje z
zdravstvenim osebjem, kar od njegove vloge zahteva avtonomno sodelovanje v timskem
raziskovanju, ki je namenjeno izboljšanju kakovosti bivanja otrok v bolnišnici.
Sodelovanje s starši, kot je razvidno iz specifičnih pojmovanj vzgojitelja, je posebno področje
vzgojiteljeve dejavnosti, ki zahteva drugačne zakonitosti kot delo z otroki in predstavlja
pomemben dejavnik pri soustvarjanju organizacijske kulture bolnišničnega vrtca. Vzgojitelji
so izpostavili pomen učinkovite komunikacije. Iz raziskave s starši smo ugotovili, da se zelo
velik delež staršev neposredno vključuje v proces otrokovega zdravljenja in s tem tudi v
neposreden proces vzgojno-izobraževalnega dela vrtca v bolnišnici.
Zaradi spleta okoliščin je upravljanje s čustvi del vsakodnevnega interakcijskega odnosa
vzgojitelja s starši in otrokom. Vzgojitelj pri zagotavljanju kakovosti medsebojnih interakcij z
največjim deležem poudarja profesionalni pristop, ki se kaže v tem, da v komunikacijski
situaciji pomaga sogovorniku izraziti čustva in tudi reagira nanje.
Da je delo vzgojitelja v bolnišničnem oddelka vrtca kakovostno in profesionalno, je po
mnenju vzgojiteljev potrebna ustrezna usposobljenost, ki jo z najvišjo vrednostjo izračunane
aritmetične sredine (5,00) prepisujejo izmenjavi dobre prakse s kolegi drugih bolnišničnih
oddelkov, z dodatnim strokovnim izobraževanjem ter izpopolnjevanjem in branjem strokovne
literature.
Z zelo velikim vplivom na ustrezno usposobljenost pa so ovrednotili tudi vzgojiteljevo
vključevanje v izobraževanja, ki jih organizira bolnišnica. Kot je razvidno, je v raziskavi
zopet izpostavljen pomen vzgojiteljevega sodelovanja s celotnim oddelčnim timom.
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Na kakovostno in profesionalno delo vzgojitelja ima zelo velik vpliv, kot je pokazala
raziskava, osebno zadovoljstvo z vzgojiteljskim poklicem, sodelovalna klima v vzgojnovarstveni organizaciji in enakovrednost vzgojitelja v timu z zdravstvenimi delavci.
Vzgojitelji bolnišničnih oddelkov vrtca menijo, da mora usposobljenost vzgojitelja v
interakcijskem odnosu z bolnim otrokom temeljiti na znanjih, ki izhajajo iz zavedanja
učinkovitosti in kakovosti vzgojno-izobraževalnih učinkov v interakcijskem odnosu s
hospitaliziranim otrokom. Procesno-razvojni model načrtovanja zahteva od vzgojitelja
strokovno avtonomijo, ki se kaže v njegovi strokovni usposobljenosti načrtovanja dejavnosti
za hospitalizirane otroke. Obseg načrtovanja zajema poleg kurikularnih dokumentov za vrtec
in otroke s posebnimi potrebami tudi dokumente, ki opredeljujejo uresničevanje pravic bolnih
otrok v bolnišnici.
Ugotavljamo, da je učinkovitost in kakovost vzgojno-izobraževalnih učinkov v bolnišničnem
oddelku vrtca odvisna od načina vzgojiteljevega prilagajanja specifičnim pogojem dela, ki jih
določa organizacijska kultura oddelka.
Prednostni cilj vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca ni v zagotavljanju pogojev za
izkustveno učenje in s tem usmerjenost v pridobivanje novih spoznanj, ampak da bo otrok
povezal izkušnje z novimi spoznanji in sposobnostmi, ki so rezultat ali posledica procesa
zdravstvenih posegov, ali v iskanju novih povezav, znanj za dosego že znanih spretnosti in
sposobnosti (implantacija udov, delna in popolna slepota …).
Ugotavljamo, da se vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih vrtca zavedajo načela odprtosti
kurikula, avtonomnosti in strokovne odgovornosti na osebnostni ravni in na ravni vrtca, saj z
utemeljevanjem specifičnosti vzgojno-izobraževalnega pristopa do hospitaliziranega otroka
prikazujejo na izvedbeni ravni dopolnitve, razširitve ciljev vzgojno-izobraževalnega dela
vzgojitelja v vrtcu, ki so usklajena s kurikularnim dokumentom, sprejetim na nacionalni ravni.
Da so vzgojitelji pripravljeni za vseživljenjsko učenje, dokazuje tudi strokovna usposobljenost
vzgojiteljev, pridobljena s formalno izobrazbo in napredovanjem vzgojiteljev v strokovne
nazive. Največji delež vzgojiteljev ima VII. stopnjo izobrazbe (41,9 %) in strokovni naziv
svetovalec (58,1 %).
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8. ZAKLJUČEK
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti izkušnje, pričakovanja in stališča staršev,
zdravstvenega osebja, otrok in vzgojiteljev v bolnišnici o vlogi vzgojitelja pri procesu
zdravljenja otroka v bolnišnici.
Analiza odgovorov anketnega vprašalnika za starše je pokazala, da so starši seznanjeni z
vzgojno-izobraževalnim delom vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca. Da ima vzgojitelj
pomembno vlogo v procesu zdravljenja otroka in vključevanja staršev v dejavnosti, ki
pozitivno vplivajo na psihosocialni razvoj otroka, potrjuje tudi stališče staršev do prisotnosti
vzgojitelja na oddelku, ki so jo ovrednotili kot zelo zaželeno.
Ugotovili smo, da je v bolnišničnem oddelku vrtca sodelovanje s starši posebno področje
vzgojiteljeve dejavnosti, ki zahteva drugačne zakonitosti kot sodelovanje s starši v vrtcu z
zdravimi otroki.
Pričakovanja staršev od vzgojiteljeve vloge v procesu sodelovanja se kažejo v razumevanju in
podpori staršev ob njihovem spremljanju bolnega otroka, da upošteva posebne življenjske
situacije, ki jo doživljajo starši v procesu hospitalizacije otroka ter bogati vsebino odnosov
med starši in otrokom.
Analiza anketnega vprašalnika za zdravstveno osebje je pokazala, da je vzgojitelj v
bolnišničnem oddelku vrtca pomemben del tima strokovnih delavcev, ki z vzgojnoizobraževalnim programom vpliva na humanizacijo hospitalizacije otroka.
Vzgojiteljeva vloga se po mnenju in pričakovanju zdravstvenih delavcev kaže v spremljanju
otrokovega čustvenega doživljanja in skrbi za njegovo čustveno stabilnost v času
hospitalizacije in opazovanju otrokovih reakcij ob določenih situacijah ter posredovanju
opažanj zdravstvenim delavcem.
Zdravstveni delavci menijo, da mora vzgojitelj poznati specifičnosti bolezni, ki se zdravijo na
oddelku, kar od vzgojitelja zahteva odgovornost, sposobnost avtonomnega delovanja in
pripravljenost za vseživljenjsko učenje. Vzgojitelj je del tima strokovnih delavcev v
bolnišnici, ki s svojo vlogo vpliva na psihosocialno klimo bolnišničnega oddelka.
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Ugotavljamo, da bi bilo potrebno poenotiti možnosti za izobraževanje in napredovanje
vzgojiteljev v bolnišničnih oddelkih vrtca na njihovi poklicni poti, ne glede na to , kdo je
ustanovitelj programa dejavnosti vrtca v bolnišnici.
Interakcijski odnos z vzgojiteljem so otroci, ki so sodelovali v intervjuju, doživljali zelo
pozitivno. Kljub kratki ležalni dobi, do tri dni, so otroci vzgojitelja doživljali kot osebo, ki ji
lahko zaupajo tudi svoje počutje in razmišljanje o bolezni.
Z raziskavo smo ugotovili, da se otroci kljub bolezenskemu stanju zelo radi vključujejo v
vzgojno-izobraževalni program z različnih področij dejavnosti.
Za otroke pa je zelo pomemben tudi prostor, v katerem se lahko igrajo, in to ne predstavlja
skupnega prostora, kjer spijo.
Popoldanski čas, ko vzgojitelja ni na oddelku, so otroci opisali kot čas dolgočasja in žalosti.
Da otroci ta čas doživljajo tako, nas preseneča, saj je to čas obiskov. Vendar iz pogovora z
otroki sklepamo, da ta čas ni kakovostno izkoriščen v korist otroka in njegovega počutja.
Vzgojitelji bolnišničnega oddelka vrtca so vzgojno-izobraževalni pristop do bolnega otroka
utemeljili v specifičnosti njihovega delovanja in s tem nakazali razlike v vzgojnoizobraževalnem delu vzgojitelja v vrtcu z zdravimi otroki.
Njihov pristop do bolnega otroka temelji v prilagajanju otrokovim potrebam, ki izhajajo iz
bolezni in procesa zdravljenja ter vplivajo na psihosocialni razvoj otroka.
Da so se vzgojitelji vključili v proces bolnišničnega zdravljenja v času, ko se je prizadevalo za
humanizacijo zdravljenja otrok, potrjuje tudi del raziskave, v katerem vzgojitelji utemeljujejo
prilagajanje vzgojno-izobraževalnega pristopa potrebam oddelka. Vzgojitelji se zavedajo, in
kot so navedli v raziskavi tudi zdravstveni delavci, da so del tima zdravstvenih delavcev s
strokovno, odgovorno in avtonomno vlogo.
Posebno področje vzgojiteljeve dejavnosti predstavlja sodelovanje s starši, kjer ima
učinkovita komunikacija zelo pomemben vpliv na soustvarjanje organizacijske kulture vrtca v
bolnišnici.
Pedagoški pristop vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca nakazuje razliko v pedagoškem
pristopu, kot jo določa Kurikulum za vrtec (1999). Vloga vzgojitelja v konceptu predšolske
vzgoje ni jasno opredeljena. Kot nam kažejo rezultati raziskave tudi delovanje vzgojitelja v
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bolnišničnem oddelku vrtca poteka na različnih ravneh v odnosu do hospitaliziranega otroka,
zdravstvenega osebja, staršev in vzgojiteljev drugih oddelkov vrtca v bolnišnici.
Vzgojitelji vzgojno-izobraževalno delo opravljajo v različnih institucijah in zaradi nejasno
opredeljene vloge se postavlja vprašanje meje med odgovornostjo in avtonomnostjo ter
statusom vzgojitelja.
Obseg delovnih nalog in pogojev delovanja, ki jih ima vzgojitelj v bolnišnici, izhaja iz potreb
in organizacije dela bolnišničnega oddelka. Vzgojitelji se morajo pri svojem delu ravnati po
predpisih, ki jih določajo pravilniki za javni vrtec. Nejasnosti in problem predstavlja pravilnik
o normativih otrok, ki določa število otrok na strokovnega delavca. Kot smo ugotovili v
raziskavi, vzgojitelj v vzgojno-izobraževalni program v bolnišničnem vrtcu vključuje celotno
populacijo otrok, ki se zdravi na oddelku, s tem pa tudi upošteva pravilnik pediatričnih
oddelkov o normativnih določilih. Pravilnik določa, da se na otroškem oddelku zdravijo otroci
do osemnajstega leta.
Predlagamo, da se pri oblikovanju dopolnitev k novejši izdaji Kurikuluma za vrtec upošteva,
da vzgojitelj vzgojno-izobraževalno delo opravlja v različnih institucijah in da se v zakonskih
določilih za predšolsko vzgojo vključi dodatek, ki bi se uskladil z zakoni institucije, v kateri
vzgojno-izobraževalna dejavnost tudi poteka.
Ugotavljamo, da bi bilo potrebno na ravni izobraževanja bodočih vzgojiteljev dopolniti
izobraževalni program, kajti vzgojitelji v bolnišnici sodelujemo z matičnimi vrtci dolgotrajno
bolnih otrok in otrok, ki zaradi bolezni potrebujejo prilagoditve v vzgojno-izobraževalnem
pristopu in vsi ti so vključeni v redni vzgojno-izobraževalni program. Vzgojitelji v vrtcih
prosijo za pomoč pri vzgojno-izobraževalnem pristopu do otroka z boleznijo in načrtovanju
vzgojno-izobraževalnega programa ter načinih sodelovanja s starši. Vzgojitelji se zavedajo
svoje strokovne odgovornosti za doseganje ciljev, ki jih določa načelo enakih možnosti in
upoštevanje različnosti, in sicer v zagotavljanju enakovrednih pogojev za optimalni razvoj
vsakega otroka.
Rezultati raziskave so pokazali, da se vzgojitelji v bolnišničnem oddelku vrtca zavedajo
načela odprtosti kurikula, avtonomnosti in strokovne odgovornosti na osebnostni ravni in na
ravni vrtca, saj z utemeljevanjem specifičnosti vzgojno-izobraževalnega pristopa do
hospitaliziranega otroka prikazujejo na izvedbeni ravni dopolnitve, razširitve ciljev vzgojno-
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izobraževalnega dela vzgojitelja v vrtcu, ki so usklajena s kurikularnim dokumentom,
sprejetim na nacionalni ravni in zapisana v Konceptu dela bolnišničnih oddelkov vrtca.
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1. Priloga številka 1: Vprašalnik za starše
2. Priloga številka 2: Vprašalnik za zdravstveno osebje
3. Priloga številka 3: Intervju z otroki
4. Priloga številka 4: Anketni vprašalnik za vzgojitelje
5. Priloga številka 5: Vprašalnik za vzgojitelje
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Priloga številka 1: Vprašalnik za starše

Prosimo vas, da odgovorite na naslednja vprašanja, tako da obkrožite črko pred ustreznim
odgovorom.
1. Starostno obdobje vašega otroka je:
a.
b.
c.
d.
e.

predšolski otrok
osnovnošolec
dijak
študent
dolgotrajno bolan otrok

2. Ali otrok obiskuje/je obiskoval vrtec?
a. da
b. ne
3. Ali se je otrok že zdravil v bolnišnici?
a. da
b. ne
4. Ali je otrok sprejet na operativni poseg?
a. da
b. ne
5. Ali boste sobivali pri otroku na oddelku?
a. da
b. ne
6. Ali poznate pravice otroka v bolnišnici? Pred trditvijo, s katero se strinjate, prekrižajte
kvadratek.

 zelo dobro

 dobro

 slabo

 zelo slabo

 ne poznam

2. Spodaj so navedeni različni načini delovanja vzgojitelja. Vsakega od njih ocenite glede
na vašo presojo pomembnosti v razponu od zelo pomembno do sploh ni pomembno.
Pred trditvijo, s katero se strinjate, prekrižajte kvadratek.

1. Kako pomembno je, da vzgojitelj najde primeren način, ki bo vašega otroka potolažil ob
čustvenih stiskah?

 zelo
pomembno

 pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

2. Kako pomembno je, da vzgojitelj z različnimi dejavnostmi spodbuja otroka k aktivnosti?

 zelo
pomembno

 pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

3. Kako pomembno je, da vzgojitelj vključuje otroka v igro z drugimi otroki na oddelku?

 zelo
pomembno

 pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

4. Kako pomembno je, da vzgojitelj upošteva otrokovo željo po zasebnosti v skupnem
prostoru (igralnici)?

 zelo
pomembno

 pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

5. Kako pomembno je, da vzgojitelj v aktivnosti in igro otroka vključuje tudi starše?

 zelo
pomembno

 pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

6. Kako pomembno je, da bi se v igro vključevalo tudi zdravstveno osebje?

 zelo
pomembno

 pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

7. Kako pomembno je, da vzgojitelj otroku omogoči izražanje individualnosti pri različnih
dejavnostih?

 zelo

 pomembno

pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

8. Kako pomembno je, da je vzgojitelj v oporo otroku ob njegovem prilagajanju na novo
okolje?

 zelo

 pomembno

pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

9. Kako pomembno je, da vzgojitelj pozna posebnosti zdravstvenega stanja pri otroku?

 zelo
pomembno

 pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

10. Ali je pomembno, da vzgojitelj od staršev pridobi informacijo o otrokovih navadah,
potrebah, zmogljivostih? (Obkrožite črko pred odgovorom.)
a. da
b. ne
c. ne vem

11. Kaj menite o prisotnosti vzgojitelja v bolnišnici? (Pred trditvijo, s katero se strinjate,
prekrižajte kvadratek.)

 zelo
zaželena

 zaželena

 srednje
zaželena

 ni zaželena

 sploh ni
zaželena

12. Ali je pomembno, da vzgojitelj v svoj program vključuje vse otroke, ki se zdravijo na
oddelku? (Obkrožite črko pred možnim odgovorom.)
a. da
b. ne
c. ne vem

13. Ali bi želeli še kaj dodati glede pomembnosti vzgojitelja na oddelku, pa vas tega nisem
vprašala? Vesela bom vaših pripomb, mnenj in izkušenj.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Priloga številka 2: Vprašalnik za zdravstveno osebje

Prosimo vas, da odgovorite na naslednja vprašanja, tako da obkrožite črko pred ustreznim
odgovorom oziroma manjkajočega dopišite.
1. Spol:
a. M
b. Ž

2. Delovno mesto, ki ga opravljate:
a. zdravnik
b. višji medicinski tehnik
c. medicinski tehnik

3. Spodaj so navedeni različni načini delovanja vzgojitelja. Vsakega od njih ocenite glede
na vašo presojo pomembnosti v razponu od zelo pomembno do sploh ni pomembno.
Pred trditvijo, s katero se strinjate, prekrižajte kvadratek.

1. Kako pomembno je, da vzgojitelj pri svojem delu z bolnimi otroki prepoznava
prilagoditvene težave in zmanjšuje posledice hospitalizacije?

 zelo

 pomembno

pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

2. Kako pomembno je, da vzgojitelj spremlja otrokovo čustveno doživljanje in skrbi za
njegovo čustveno stabilnost v času hospitalizacije?

 zelo
pomembno

 pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

3. Kako pomembno je, da je vzgojitelj pozoren na reakcije otroka v določenih situacijah in
opažanja posreduje zdravstvenim delavcem?

 zelo

 pomembno

pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

4. Kako pomembno je, da vzgojitelj pripravi spodbudno okolje s pestrim izborom vsebin, s
katerimi spoznava otrokove zmožnosti in njegove interese?

 zelo

 pomembno

pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

5. Kako pomemben je vzgojitelj pri zmanjševanju stisk otroka zaradi bolezni in
hospitalizacije?

 zelo

 pomembno

pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

6. Kako pomembno je, da vzgojitelj v igro z otrokom vključuje tudi starše otroka?

 zelo

 pomembno

pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

7. Kako pomembno je, da je vzgojitelj del tima bolnišničnega osebja?

 zelo
pomembno

 pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

8. Kako pomembno je, da vzgojitelj z različnimi dekorativnimi izdelki skrbi za otroku
prijazno bolnišnico?

 sploh ni
pomembno

 zelo

 pomembno

pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

9. Kako pomembno je, da vzgojitelj pozna specifičnosti bolezni, ki se zdravijo na
bolnišničnem oddelku?

 zelo

 pomembno

pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

10. Kako pomembno je, da vzgojitelj v vzgojno-izobraževalno delo vključuje vse otroke na
oddelku?

 zelo
pomembno

 pomembno

 srednje
pomembno

 ni pomembno

 sploh ni
pomembno

11. Ali bi želeli še kaj dodati glede pomembnosti vzgojitelja na oddelku, pa vas tega nisem
vprašala? Vesela bom vaših pripomb, mnenj in izkušenj.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Priloga številka 3: Intervju z otroki

1. Starost otroka______________________.
2. Ležalna doba_______________________.
3. Z vprašalnikom želim ugotoviti, kako otrok doživlja interakcijo z vzgojiteljem v
bolnišnici. Obkrožite odgovor, ki ga bo povedal otrok, oziroma napišite odgovor otroka.
1. Ali si sam želiš v igralnico?
a. da
b. ne
2. Kaj ti je v igralnici najbolj všeč?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Kaj najrajši delaš, ko si v igralnici?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Kaj ti v igralnici ni všeč?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Ali ti je všeč, ko se vzgojitelj igra s teboj?
a. da
b. ne
6. Ali rad ustvarjaš z materiali, ki ti jih ponudi vzgojitelj?
a. da
b. ne

7. Ali poveš vzgojitelju, ko se slabo počutiš ali ko te kaj boli?
a. da
b. ne
8. Kako se počutiš, ko je igralnica zaprta?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Kaj delaš popoldan, ko vzgojitelja ni na oddelku?

Priloga številka 4: Anketni vprašalnik za vzgojitelje
Prosimo vas, da odgovorite na naslednja vprašanja.
Napišite bolnišnico, v kateri delate:
___________________________________________________________________.

1. Kakšen je starostni razpon otrok, ki jih vključujete v svoje delo?
2. S kakšnimi zdravstvenimi težavami bolnega otroka se srečujete na vašem oddelku?
3. Kako zagotavljate pri bolnem otroku občutek varnosti in sprejetosti?
4. Kakšni so vaši načini prepoznavanja individualnih značilnosti bolnega otroka in
spodbujanja k lastnemu vključevanju v proces zdravljenja?
5. Kako načrtujete vzgojno-izobraževalno delo, da je v skladu z upoštevanjem otrokovih želja,
interesov in počutja v času hospitalizacije?
6. Na kakšen način se kaže vaš pristop v emocionalni podpori in pripravi otroka na operativni
poseg in preiskave?
7. Opredelite specifičnost vašega pristopa v pomoči in podpori otroku pri premagovanju
strahu pred bolnišničnim osebjem, neznanim, bolečino, telesnimi spremembami in drugimi
čustvenimi potrebami.
8. Kakšna je vaša vloga pri kakovosti medsebojnih interakcij med otroki, starši, zdravstvenim
in pedagoškim osebjem?
9. Kakšni so vaši načini prepoznavanja prilagoditvenih težav otroka in zmanjševanja posledic
hospitalizacije ter vključevanja otroka v bolnišnično okolje, ki je zanj lahko novo?

Priloga številka 5: Vprašalnik za vzgojitelje
Prosimo vas, da odgovorite na naslednja vprašanja, tako da obkrožite črko pred ustreznim
odgovorom oziroma manjkajočega dopišite.
1. Spol:
a. M
b. Ž
2. Starost:___________let.
3. Delovna doba:_____________let delovne dobe.
4. Delovna doba v bolnišničnih oddelkih:_____________let delovne dobe.
5. Stopnja izobrazbe:
a. IV.
b. V.
c. VI.
d. VII.
6. Smer izobrazbe:_________________________________________.
7. Naziv:
a. mentor
b. svetovalec
c. svetnik
d. brez naziva
8. Delovno razmerje imate:
a. z bolnico
b. z vrtcem
c. s šolo
9. Delo opravljate na oddelku
a. splošne pediatrije
b. s specifično boleznijo
c. rehabilitacije
10. Prisotnost bolnišnične šole:
a. da
b. ne
11. Vaš igralni prostor je:
a.
b.
c.
d.

igralnica
bolniška soba
hodnik
drugo __________________________________________________________

12. V naslednjih vprašanjih so naštete trditve, ki vplivajo na kakovost pedagoškega dela
bolnišničnega vzgojitelja. Vsako trditev ocenite od 1 do 5 glede na to, kolikšno stopnjo
vpliva ji po vaših izkušnjah pripisujete.
1 – nepomemben vpliv
2 – malo pomemben vpliv
3 – srednje pomemben vpliv
4 – precej pomemben vpliv
5 – zelo pomemben vpliv

Trditev/ocena
1) Vzgojiteljeva usposobljenost, da se zna prilagoditi starosti otroka.
2) Vzgojiteljeva usposobljenost, da se zna prilagoditi zdravstvenemu
stanju otroka.
3) Da vzgojitelj pomaga otroku na različne načine izraziti stisko v
zvezi s hospitalizacijo.
4) Da vzgojitelj zna hitro in učinkovito pristopiti k otroku, ki išče
tolažbo, podporo in pozornost ob čustveni in telesni bolečini.
5) Da vzgojitelj načrtuje in oblikuje varno in spodbudno okolje, v
katerem se otrok počuti sprejetega, se ceni različnost in spodbuja
samostojnost in odgovornost.
6) Da je vzgojitelj model in mediator otroku, ko ga otrok izbere za
soigralca v raziskovanju bolnišničnega okolja.
7) Da vzgojitelj zna pri načrtovanju dejavnosti upoštevati in prilagoditi
interes otroka.
8) Vzgojiteljeva usposobljenost, da zna učinkovito komunicirati z
otroki in razvijati pozitivno skupinsko ozračje na oddelku.
9) Da se vzgojitelj zave etičnih okvirov svojega delovanja in jih
upošteva.
10) Da vzgojitelj učinkovito sodeluje s starši.
11) Da vzgojitelj učinkovito sodeluje z zdravstvenim osebjem.
12) Da je vzgojitelj odprt za sodelovanje z zdravstvenim osebjem v
raziskovanju, ki je namenjeno izboljšanju kakovosti bivanja otroka
v bolnišnici.
Drugo:

1

2

3

4

5

13. V spodnji tabeli je naštetih nekaj dejavnikov, ki vplivajo na kakovost
profesionalnega dela vzgojitelja v bolnišnici.
Za vsakega od naštetih dejavnikov ocenite, v kolikšni meri vpliva na kakovostno in
profesionalno delo vzgojitelja v bolnišnici, tako da ustrezna mesta v tabeli označite z znakom
X.

zelo
veliko srednje
veliko

Dejavnik/ocena

malo nič

1) Odzivanje vodstva na potrebe vzgojitelja.
2) Spodbujanje sodelovalne klime v
vzgojno-varstveni organizaciji.
3) Zagotovljeni ustrezni materialni pogoji.
4) Osebno zadovoljstvo z vzgojiteljskim
poklicem.
5) Možnost napredovanja na poklicni poti.
6) Prostor, v katerem vzgojitelj opravlja
svoje delo.
7) Zagotovljeno strokovno izpopolnjevanje
in izobraževanje.
8) Organizacija dela v zdravstveni ustanovi.
9) Kolegialnost in sodelovanje v timu z
zdravstvenimi delavci.
10) Sooblikovalec pri odločitvah,
zastavljanju in uresničevanju ciljev ter
izvajanju in vrednotenju skupnih ciljev.
11) Upoštevanje vzgojiteljeve avtonomnosti
in strokovnosti.
12) Enakovreden član v timu bolnišničnega
osebja.
14. Kako se čutite usposobljeni za opravljanje poklica vzgojitelja na delovnem mestu v
bolnišnici?

 zelo dobro

 dobro

 srednje

 slabo

zelo slabo

15. V spodnji tabeli so našteti načini usposabljanja za opravljanje vzgojiteljskega
poklica. Za vsakega od načinov ocenite, v kolikšni meri vpliva na ustrezno usposobljenost za
opravljanje dela vzgojitelja v bolnišnici, tako da ustrezna mesta v tabeli označite z znakom X.

Načini usposabljanja/ocena
1) Formalna izobrazba.
2) Dodatna strokovna izpopolnjevanja in
izobraževanja iz kataloga.
3) Študij strokovne literature.
4) Vključevanje v izobraževanja, ki jih
organizira bolnišnica.
5) Izmenjava dobre prakse s kolegi
drugih bolnišničnih oddelkov.

zelo
veliko

veliko

srednje malo nič

