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POVZETEK 

Participacija, katere bistvo je, da imajo otroci možnost soodločanja v zadevah, ki se tičejo 

njihovega življenja, je kljub temu, da se ji zadnja desetletja namenja več pozornosti, pogosto 

še vedno nekoliko prezrta in povezana z raznimi dilemami. 

V teoretičnih izhodiščih je najprej predstavljeno demokratično državljanstvo oz. 

demokratizacija predšolske vzgoje. Poseben poudarek je namenjen otrokovim pravicam, ki jih 

predstavlja Konvencija o otrokovih pravicah, ki pomeni pomemben premik pri pogledu na 

otroka. V nadaljevanju je osvetljeno spreminjanje pogledov na otroka skozi zgodovino ter 

participacija otrok v povezavi z dnevno rutino, kot delom prikritega kurikula in igro. 

Teoretični del se zaključuje s subjektivnimi teorijami in stališči ter ravnanji vzgojiteljic, s 

poudarkom na nagrajevanju in kaznovanju, kot načinom discipliniranja otrok. 

V empiričnem delu je predstavljena raziskava, katere cilji so bili ugotoviti izkušnje, ravnanja 

in stališča strokovnih delavcev do participacije otrok pri dnevni rutini in igri. Raziskava je 

bila izvedena na priložnostnem vzorcu 150 strokovnih delavcev, ki so v šolskem letu 

2011/2012 delali v vrtcih osrednjeslovenske regije v oddelkih drugega starostnega obdobja. 

Rezultati raziskave kažejo, da strokovni delavci pogosto izkoristijo različne priložnosti, da 

otroci lahko participirajo oziroma soodločajo, redkeje pa participacijo tudi načrtujejo; 

najpogosteje jo načrtujejo strokovni delavci z več kot 21 let delovne dobe, najmanj pogosto pa 

strokovni delavci z do 5 let delovne dobe. Vpliv stopnje izobrazbe na izkušnje oziroma 

ravnanja strokovnih delavcev do participacije statistično ni pomemben. 

Iz ravnanj strokovnih delavcev je razvidno, da je participacija nemalokrat prezrta, saj je 

vprašljive, problematične prakse, kot je na primer vztrajanje, da otroci počivajo na ležalniku, 

tudi če ne spijo, ali vztrajanje, da hrano vsaj poskusijo, tudi če tega ne želijo itn., še vedno 

veliko, kar kaže na to, da je participacija pogosto bolj retorika kot praksa. Stališča strokovnih 

delavcev pa kažejo, da so strokovni delavci participaciji v večini srednje naklonjeni, nekaj 

manj kot polovica jih je participaciji zelo naklonjenih, odstotek tistih, ki so ji nenaklonjeni, pa 

je zanemarljiv. 

 

Ključne besede: demokratizacija vrtca, participacija otrok, dnevna rutina, igra, subjektivne 

teorije vzgojiteljev. 



 
 

SUMMARY 

The essence of child participation is that children are afforded the opportunity to take part in 

decisions regarding matters that affect their lives. However, despite the fact that it has 

received greater attention in the recent decades, child participation is still frequently 

overlooked and linked to various dilemmas. 

The first part of the thesis comprises theoretical bases, in which democratic citizenship and 

the democratisation of preschool education are presented. Special emphasis is placed on 

children's rights as set out in the Convention on the Rights of the Child, which represents an 

important shift in how children are viewed. Attention is then given to the changing views on 

children through history, and on child participation as it relates to daily routine, as part of the 

hidden curriculum, and as it relates to play. The theoretical section concludes with subjective 

theories and points of view, and the conduct of childcare providers, with an emphasis on 

reward and punishment as a method for disciplining children. 

The empirical section presents research, the objective of which was to identify the 

experiences, conduct and points of view of professionals regarding child participation in daily 

routine and play. The research was carried out on the basis of a random sample of 150 

professionals who worked in day care centres in central Slovenia in second age-group 

departments during the 2011/2012 academic year. The results of the research indicate that 

professionals frequently take advantage of different opportunities to permit children to 

participate or be part of the decision-making process, but plan child participation less 

frequently. Professionals with more than 21 years of work experience plan child participation 

most often, while those with up to 5 years of work experience plan child participation least 

frequently. The effect of the education level on experiences and on the conduct of 

professionals with respect to child participation is not statistically significant. 

From the conduct of professionals, it is evident that child participation is often overlooked, as 

many questionable and problematic practices, such as insisting that children rest on a bed 

even if they do not sleep or insisting that they try food even if they do not wish to, remain in 

place. This indicates that child participation is often more rhetoric than practice. The points of 

view of professionals indicate that the majority are moderately disposed to child participation. 

Slightly less than half are very disposed to child participation, while the proportion of those 

not disposed to child participation is negligible. 



 
 

Key words: democratisation of day care centres, child participation, daily routine, play, 

subjective theories of childcare providers. 

 

  



 
 

KAZALO 

1. UVOD .......................................................................................................................... 8 

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA ...................................................................................... 9 

2.1 DEMOKRATIČNO DRŽAVLJANSTVO IN DEMOKRATIZACIJA 
PREDŠOLSKE VZGOJE ............................................................................................ 9 

2.1.1 Otrokove pravice ................................................................................................ 12 

2.2 PARTICIPACIJA ....................................................................................................... 14 

2.2.1 Participacija nekoč in danes ............................................................................... 15 

2.2.2 Participacija in kurikulum za vrtce ..................................................................... 17 

2.2.3 Participacija in koncept Reggio Emilia .............................................................. 18 

2.2.4 Kakovost in participacija .................................................................................... 19 

2.2.5 Dileme participacije ........................................................................................... 21 

2.2.6 Poslušanje in pedagogika poslušanja ter vloga odraslih pri participaciji ........... 24 

2.3 DNEVNA RUTINA KOT DEL PRIKRITEGA KURIKULUMA ............................ 25 

2.3.1 Prikriti kurikulum ............................................................................................... 25 

2.3.2 Dnevna rutina ..................................................................................................... 27 

2.3.2.1 Hranjenje v vrtcu ............................................................................................ 29 

2.3.2.2 Počitek in spanje v vrtcu ................................................................................. 30 

2.3.2.3 Prostor in čas oziroma organizacija le-tega v vrtcu ........................................ 32 

2.3.2.4 Toaleta in higiena v vrtcu ............................................................................... 35 

2.4 IGRA .......................................................................................................................... 37 

2.4.1 Vrste igre ............................................................................................................ 39 

2.4.1.1 Funkcijska igra ............................................................................................... 39 

2.4.1.2 Simbolna igra .................................................................................................. 40 

2.4.1.3 Igra s pravili .................................................................................................... 41 

2.4.2 Igra v kurikulumu za vrtce ................................................................................. 42 

2.4.3 Vloga odraslega pri otrokovi igri ....................................................................... 43 

2.5 SUBJEKTIVNE TEORIJE IN STALIŠČA TER RAVNANJA VZGOJITELJIC .... 45 

2.5.1 Nagrajevanje in kaznovanje, kot del discipliniranja otrok ................................. 47 

2.5.1.1 Pravila oziroma discipliniranje ....................................................................... 47 

2.5.1.2 Kazni in graje .................................................................................................. 50 

2.5.1.3 Nagrade in pohvale ......................................................................................... 50 

3. EMPIRIČNI DEL ...................................................................................................... 52 



 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ............................................ 52 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE ................................................... 53 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP .............................................................. 53 

3.4 VZOREC .................................................................................................................... 53 

3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV .................................................................... 55 

3.5.1 Merske karakteristike ......................................................................................... 56 

3.6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV .................................................................. 56 

3.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ....................................................................... 56 

3.7.1 Ravnanja strokovnih delavcev do participacije pri dnevni rutini in igri v vrtcu 57 

3.7.1.1 Prehranjevanje otrok v vrtcu ........................................................................... 58 

3.7.1.2 Počitek in spanje otrok v vrtcu ....................................................................... 60 

3.7.1.3 Umivanje in toaleta v vrtcu ............................................................................ 61 

3.7.1.4 Organizacija prostora in časa v vrtcu ............................................................. 62 

3.7.1.5 Spodbujanje otrok, da izražajo predloge glede dnevne rutine ........................ 64 

3.7.1.6 Igra v vrtcu ...................................................................................................... 65 

3.7.2 Stališča strokovnih delavcev do participacije otrok ........................................... 67 

3.7.3 Odgovori na hipoteze ......................................................................................... 71 

4. SKLEP ....................................................................................................................... 76 

5. LITERATURA ........................................................................................................... 79 

6. PRILOGE ................................................................................................................... 85 

  



 
 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Vzorec. ..................................................................................................................... 54 

Tabela 2: Struktura vzorca strokovnih delavcev glede na delovno mesto. .............................. 54 

Tabela 3: Struktura vzorca strokovnih delavcev glede na izobrazbo. ...................................... 54 

Tabela 4: Struktura vzorca strokovnih delavcev glede na delovno dobo. ................................ 55 

Tabela 5: Struktura vzorca strokovnih delavcev glede na starost otrok v oddelku. ................. 55 

Tabela 6: Zanesljivost merskega instrumenta. ......................................................................... 56 

Tabela 7: Izkušnje strokovnih delavcev s participacijo otrok pri dnevni rutini in igri. ........... 57 

Tabela 8: Prehranjevanje otrok v vrtcu. ................................................................................... 58 

Tabela 9: Počitek in spanje otrok v vrtcu. ................................................................................ 60 

Tabela 10: Umivanje in toaleta v vrtcu. ................................................................................... 61 

Tabela 11: Organizacija prostora in časa v vrtcu. .................................................................... 63 

Tabela 12: Spodbuda za izražanje želja, predlogov glede dnevne rutine. ................................ 65 

Tabela 13: Igra v vrtcu ............................................................................................................. 66 

Tabela 14: Stališča strokovnih delavcev do participacije otrok pri prehranjevanju in počitku.

 .................................................................................................................................................. 68 

Tabela 15: Stališča strokovnih delavcev do participacije otrok pri igri ter prostorski in časovni 

organizaciji. .............................................................................................................................. 69 

Tabela 16: Stališča strokovnih delavcev do participacije otrok. .............................................. 70 

Tabela 17: Navzkrižna tabela med spremenljivkama delovna doba in izkušnje, ravnanja 

strokovnih delavcev do participacije otrok. ............................................................................. 71 

Tabela 18: Hi-kvadrat preizkus med spremenljivkama delovna doba in izkušnje strokovnih 

delavcev s participacijo otrok. .................................................................................................. 71 

Tabela 19: Hi-kvadrat preizkus med spremenljivkama delovna dokončana stopnja izobrazbe 

in izkušnje strokovnih delavcev s participacijo otrok. ............................................................. 72 

Tabela 20: Navzkrižna tabela med spremenljivkama dokončana stopnja izobrazbe in izkušnje, 

ravnanja strokovnih delavcev do participacije otrok. ............................................................... 73 

Tabela 21: Navzkrižna tabela med spremenljivkama stališča strokovnih delavcev do 

participacije otrok in izkušnjami, ravnanji strokovnih delavcev do participacije otrok. ......... 74 

Tabela 22: Vrednost hi-kvadrat preizkusamed spremenljivkama stališča strokovnih delavcev 

do participacije otrok in izkušnjami oziroma ravnanji strokovnih delavcev do participacije 

otrok. ........................................................................................................................................ 74 



 
 

Tabela 23: Faktorska analiza dela vprašalnika, ki se nanaša na stališča strokovnih delavcev do 

participacije otrok pri dnevni rutini in igri. .............................................................................. 91 

Tabela 24: Tabela faktorjev z rotiranimi utežmi. ..................................................................... 92 

 

KAZALO PRILOG 

PRILOGA 1: Vprašalnik .......................................................................................................... 85 

PRILOGA 2: Faktorska analiza dela vprašalnika, ki se nanaša na stališča strokovnih delavcev 

do participacije otrok. ............................................................................................................... 91 

 

  



8 
 

1.  UVOD 

V teoretičnem delu magistrskega dela se bom osredotočila na participacijo otrok v vrtcu v 

povezavi z dnevno rutino in igro. Izhajala bom iz demokratizacije predšolske vzgoje, 

otrokovih pravic in spreminjanja pogledov na otroka skozi zgodovino. Nadaljevala bom s 

participacijo v Kurikulumu za vrtce, konceptu Reggio Emilia, kakovostjo in dilemami, ki se 

pojavljajo v povezavi s participacijo otrok. Predstavila bom prikriti kurikulum v povezavi z 

dnevno rutino in igro v predšolskem obdobju, s poudarkom na vlogi odraslih. Teoretični del 

bom zaključila s subjektivnimi teorijami ter ravnanji vzgojiteljic, kjer se bom osredotočila na 

nagrajevanje in kaznovanje, kot del discipliniranja otrok. 

V empiričnem delu sem raziskovala, kakšna so ravnanja, izkušnje in stališča strokovnih 

delavcev v vrtcu do participacije otrok pri dnevni rutini in igri. Posebej me je zanimalo, ali se 

stališča strokovnih delavcev glede participacije predšolskih otrok skladajo z njihovo dejansko 

prakso, ter ali se v odnosu strokovnih delavcev do participacije pojavljajo razlike glede na 

izobrazbo in delovno dobo. 

Osvetlitev problematike participacije otrok v vrtcu, poglobitev v to tematiko in ugotovitve 

raziskave bi lahko prispevali k izboljšanju kakovosti vrtcev. Nova spoznanja bi lahko 

vzgojitelje spodbudila k večjemu zavedanju o pomenu participacije otrok in posledično k 

spreminjanju svoje prakse v tej smeri. Raziskovalne ugotovitve bodo lahko služile tudi kot 

izhodišče in spodbuda za nadaljnje raziskovanje te problematike. 

  



9 
 

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 DEMOKRATIČNO DRŽAVLJANSTVO IN DEMOKRATIZACIJA 

PREDŠOLSKE VZGOJE 

»Raznovrstnost konceptov državljanske vzgoje v evropskih državah nakazuje, da je ta tesno 

povezana s pogledi na otroštvo, podobo otroka v družbah oziroma kulturnih sistemih in 

razumevanjem vloge posameznika v družbi. Nekateri razlagajo državljansko vzgojo predvsem 

kot pripravo otrok za vlogo dobrega državljana – odraslega, ki bo vestno izpolnjeval svoje 

obveznosti do družbe. V zahodnoevropskih, zlasti nordijskih državah pa prevladuje koncept 

aktivnega in/ali demokratičnega državljanstva, ki kot osrednji cilj postavlja vzgojo otroka za 

dejavno vključevanje v družbeno življenje, angažiran odnos do problemov skupnosti in 

vključevanje v oblike neposrednega demokratičnega odločanja v okoljih oziroma ustanovah« 

(Turnšek, 2009: 29). N. Turnšek (prav tam) državljansko vzgojo predšolskih otrok razume 

predvsem v smislu udejanjanja vloge otroka, kot udeleženca socialnih skupin, vrtca in drugih 

institucij, člana lokalne skupnosti in akterja, ki lahko s svojim delovanjem pomembno vpliva 

na podobo tega sveta. 

»Demokratična soudeležba otrok v življenju vrtca – osnovana na ideji kompetentnega otroka 

(Loris Malaguzi) – ima osrednje mesto v zasnovi državljanske vzgoje. Temelji na pravici 

otrok, da izrazijo svoje mnenje, da jih odrasli slišijo (poslušajo) in upoštevajo, na pojmovanju 

otroka kot kompetentnega, na krepitvi njegove moči, da uravnava svoje življenje/učenje (prav 

tam: 32). Koncept (demokratičnega) sodelovanja otrok /…/ je utemeljen na kritiki sodobnih 

institucij, ki se v svojem delovanju čedalje bolj oddaljujejo od interesa njihovih uporabnikov 

in težijo k normalizaciji. Otroci v sodobnem vrtcu preživijo večino dneva, zato si je smiselno 

vedno znova postaviti vprašanje, ali je vrtec resnično »otroški« prostor /…/, koliko omogoča 

vnašanja otrokovih potreb, pričakovanj, sodelovanje otrok v ustvarjanju institucionalnega 

življenja in njegovo soodločanje« (prav tam: 33). 

»Za mnoge odrasle, tudi vzgojitelje, je otrok oseba, ki v procesu vzgoje razvija svoje 

zmožnosti in sposobnosti in se bo potemtakem šele razvila v nekaj človeku podobnega. Temu 

ustrezno je vzgoja – tudi državljanska – razumljena kot projekt odraslih, ki je lahko bolj ali 

manj uspešen v procesu preoblikovanja otroka v odraslo osebo« (prav tam: 29). 

»Otrok, za katerega smo prevzeli odgovornost, ni tukaj zaradi nas, temveč zaradi sebe. 

Njegov skriti cilj je, da bi bil čedalje bolj samostojen jaz in ne odsev ali izdelek staršev. 
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Njegovo potrebo po rasti – njegove lastne težnje – moramo priznavati in jo podpirati« 

(Thomson, 1995: 26, 27). 

N. Turnšek (2009) meni, da ciljev državljanske vzgoje ni smiselno postavljati izključno v 

prihodnost oziroma za prihodnost, ker so otroci državljani že zdaj, v otroštvu, in po svojih 

močeh torej tudi sposobni delovati in spreminjati svet. Izpostavlja (prav tam), da postavljanje 

ciljev državljanske vzgoje v prihodnost v zameno za cilje, usmerjene v sedanjost, hitro lahko 

vso našo pozornost usmeri v to, kar naj otroci šele postanejo, da bodo nekoč dobri državljani. 

N. Turnšek (prav tam: 29) pravi: » /…/ da je vzgojo za dejavno demokratično državljanstvo 

smiselno zasnovati primarno, kot vzgojo za sedanjost – vzgojo za otroštvo in v otroštvu; torej 

ne (le) kot pripravo na prihodnost oziroma odraslost.« 

»Demokracija je kompleksen pojem. Implicira svobodo odločanja, svobodo razpravljanja in 

tudi spoštovanje različnih obvez oziroma dolžnosti« (Kovač Šebart in Krek, 2007: 44). 

Hansen, Kaufmann in Saifer (2001, v Rutar, 2006: 117) spregovorijo o aplikativnih načelih in 

smernicah, ki bi jih lahko razumeli tudi kot indikatorje, torej kazalce stopnje demokratizacije 

odnosov v vrtcu oziroma šoli. V svojih načelih navajajo, da naj bi imeli otroci priložnost za 

samoučinkovitost, samostojnost, možnost izbire, prevzemanje odgovornosti, iniciativnost, 

porazdeljevanje moči, spoštovanje, kljub nestrinjanju, aktivno spoznavanje razlik in 

podobnosti mišljenja, svobodo mišljenja, govora, izražanja, pri čemer je posameznik enkraten, 

prispevek vsakega pa dragocen in opažen (prav tam). Da bi otroci razumeli proces in vrednost 

demokracije in spoštovali mnenja drugih, morajo najprej občutiti, da so spoštovana tudi 

njihova mnenja (Lansdown, 2001: 6). Ko imajo otroci moč odločanja kot skupina, pa se 

naučijo tudi, da demokratične odločitve skupine ne bodo vedno podpirale njihove 

individualne odločitve (Hansen, Kaufmann in Burke Walsh, 2000). E. Dolar Bahovec (2004: 

11) poudarja, da mora biti pravica do izbire vtkana v kontekst solidarnosti, v katerem se otroci 

naučijo deliti odgovornost za (individualne ali skupinske) odločitve, individualna izbira pa 

podrejena tudi premisleku o tem, kako bi lahko le-ta vplivala na druge (na skupino, 

posamezne otroke v skupini). Izpostavlja tudi (prav tam: 12), da je potrebno zaščititi 

individualno svobodo vsakega otroka, kar zahteva opredelitev svobode posameznika kot 

svobode, ki ni v nasprotju s pravicami drugih. 

»V sodobnih pedagoških konceptih vrtcev nedvomno prevladuje mnenje, da se otrok najboljše 

uči, kadar je aktivno udeležen v procesu učenja. Načelo aktivnega učenja izhaja iz spoznanj 

kognitivnih psiholoških teorij, da otrok sam gradi svoje razumevanje in znanje« (Batistič 



11 
 

Zorec, 2010: 70). »Demokratizacija predšolske vzgoje namreč spodbuja otroke k možnosti 

izbire, sodelovanju pri načrtovanju, oblikovanju in sprejemanju odločitev ter k delitvi 

odgovornosti /…/« (Kranjc, 2001: 146). Hansen, Kaufmann in Burke Walsh idr. (2000) 

menijo, da je odločanje (izbiranje dejavnosti, hrane, oblek) temeljna zahteva oddelka, ki je 

usmerjen na otroka. Pravijo (prav tam), da otroci s tovrstnimi odločitvami vadijo sprejemanje 

odločitev po varni, strukturirani poti, kar pa je izrednega pomena, saj se tako naučijo 

sprejemati odgovornost za lastne odločitve in razumevanja posledice lastnih dejanj. Bruner 

(1996, v Batistič Zorec, 2010: 71) pravi, da je učenje najuspešnejše, če je otrok v tem procesu 

aktiven, soudeležen, sodeluje pri ustvarjanju skupnih ciljev in ima možnost graditi smisel 

učenja, namesto da zgolj usvaja znanje. 

»Morda nam manjka prav zavest o tem, da delovanje družbe in stopnja njene demokratičnosti 

nista odvisni samo od posameznikov na oblasti, čeprav je njihova odgovornost izjemna, 

ampak da ta odgovornost seže do prav vsakega izmed nas« (Cotič, 2004: 35). J. Cotič (prav 

tam) nadalje izpostavi, da bi morala biti zavest o tej odgovornosti še toliko bolj izrazita pri 

vseh, ki se profesionalno ukvarjamo z vzgojo in izobraževanjem otrok. 

»Neredko se z otroki igramo demokracijo, simuliramo in uprizarjamo situacije …, obenem pa 

pozabljamo na priložnosti za demokratično vključevanje otrok v vsakdanje življenje v vrtcu. 

Otrokov vsakdan v vrtcu je namreč v mnogih pogledih vnaprej določen že z omejitvami 

prostora, materialov, dnevnim redom in časom, pravili ipd., ter ga usmerjajo odrasli. Mnoge 

vzgojiteljice in vzgojitelji se tega zavedajo in namenoma ustvarjajo demokratične poti 

dogovarjanja in sovplivanja, ki zagotavljajo njihovo sooblikovanje poteka življenja v vrtcu. 

Državljanska vzgoja, ki je zasnovana tako, ni le vaja v demokraciji, ampak neposredna 

izkušnja življenja v demokratični skupnosti odraslih in otrok« (Turnšek, 2009: 30). 

Dewey (1970) meni, da je za razvoj dobre demokratične družbe pomembno, da otrokom 

zagotovimo njihove lastne izkušnje participacije v družbenem življenju. »Idejo, da je otrokova 

pravica do participacije eden izmed vidikov demokracije, zasledimo že pri poljskem 

humanističnem pedagogu Korczaku. Bil je prepričan, da sta otrok in otroštvo vredna sama po 

sebi /…/; in poudarjal pravico otrok, da so ljubljeni in spoštovani« (Turnšek, Hodnik Čadež in 

Krnel, 2009: 221). »Otroci v vrtcu niso »državljani na čakanju«, ki jih pripravljamo za 

nedoločeno prihodnost, ampak »nastajajoči« državljani, ki sodelujejo pri oblikovanju svojega 

sveta« (Dýrfjörð, 2006, v Devjak, Batistič Zorec idr., 2009: 9). 
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2.1.1 Otrokove pravice 

»Nova koncepcija vzgoje in nova zakonodaja prinašata niz temeljnih sprememb, v središču 

katerih so otrokove pravice v smislu zaščite individualnosti in zasebnosti – v nasprotju s 

prejšnjim prekomernim poudarjanjem 'kolektiva' in ideološkega gesla 'za vse enako'. S tem so 

povezane tudi poglavitne spremembe, ki naj bi jih zagotovil novi kurikulum: mnogoterost 

izbir, vpeljava novih in različnih tipov organizacije, pluralizacija kurikula, fleksibilnost 

časovne organizacije življenja in dejavnosti v vrtcih in šolah, kombinacija različnih metod, 

pester izbor vsebin in dejavnosti itn.« (Dolar Bahovec, 2004: 8). 

»Konvencija Organizacije združenih narodov o pravicah otrok je bil prvi dokument, ki je 

pravice otrok izrecno izpostavil. Status otroka – kot subjekta pravic – opredeljuje več členov, 

zlasti 5., 9., 13., 15., 17. in 29. člen. Ključni je 12. člen, ki vzpostavlja soodločanje otrok in 

njihovo vidnost v socialnem prostoru. Njegova implementacija pomeni, skupaj z 

uresničevanjem drugih državljanskih pravic, močno spremembo položaja otrok v večini družb 

v svetu in v odnosih odrasli–otroci. Zahteva, da prisluhnemo, kaj imajo otroci povedati, in to 

vzamemo resno. Zahteva premislek o odgovornosti odraslih do otrok; priznavanje pravic 

otrokom namreč ne pomeni, da odrasli izgubljajo odgovornost do otrok. Konvencija prinaša 

filozofijo spoštovanja dostojanstva otrok. Prinaša tudi zahtevo, da odrasli tesno sodelujejo z 

otroki, da bi jim pomagali izražati svoje življenjske cilje, razviti strategije za doseganje 

sprememb in uveljavljanje svojih pravic« (Turnšek, 2009: 33, 34). Upoštevanje teh pravic pa 

nalaga odraslim, da prepoznajo pomen otrokovih izkušenj, pogledov in pomislekov. Vendar 

spoznanje, da imajo otroci tudi pravice, ne pomeni, da odrasli nimajo več odgovornosti do 

otrok. Nasprotno, otroci ne morejo in ne smejo biti prepuščeni sami sebi, da bi se borili za 

spoštovanje svojih pravic. Filozofija Konvencije o otrokovih pravicah namiguje, da se morajo 

odrasli naučiti delati skupaj z otroki in jim pomagati oblikovati njihova življenja in izvajati 

njihove pravice (Lansdown, 2001: 1). 

»Konvencija (1989, v Kroflič, 2001: 17) je zgrajena na paradigmi treh skupin otrokovih 

razvojnih potreb: po zaščiti (protection), oskrbi (provision) in soodločanju (participation).« 

Kroflič (prav tam: 17, 18) meni, da si prva in zadnja skupina pravic po vsebinski naravnanosti 

nasprotujeta, zato je umetnost kompleksnega upoštevanja otrokovih potreb in pravic v 

ustreznem modelu vzgoje povezana z veliko mero uravnoteženega iskanja otroku primernih 

vzgojnih rešitev. Pravi (prav tam), da pretirano zaščitniška vzgoja vodi v paternalizem, ko 

odrasli v imenu otroka prevzamemo popolno odgovornost nad odločitvami o otroku, pretirano 
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poudarjanje otrokove pravice po soodločanju pa v situacijo, ko otroku nalagamo zahteve po 

odgovornem odločanju pri vprašanjih, ki jim še ni dorasel, zato to pravico doživlja kot obliko 

pritiska in zmanjševanje občutka varnosti. 

Konvencija je osredotočena na otroka kot individuum in vključuje vse kategorije človekovih 

pravic: civilne, politične, ekonomske, socialne in kulturne. Na otroka gleda kot na objekt, ki 

ga je potrebno zaščititi, in tudi kot na subjekt s pravicami (Bartley, 1988, v Sheridan in 

Pramling Samuelsson, 2001: 170). »V sklopu pravic, ki so neposredno povezane s 

pridobitvami moderne države, je osrednjega pomena pravica do enakosti. To je temelj, iz 

katerega je mogoče izpeljati celotno zgradbo v pravicah otrok utemeljenega sistema institucij 

predšolske vzgoje. Toda, da bi lahko to temeljno pravico uresničevali /…/, je treba oblikovati 

demokratično organiziran edukacijski sistem, ki vzporedno z načelom enakih možnosti ne le 

dopušča različnost med otroki (individualne razlike, skupinske razlike ter razlike v hitrosti in 

tempu razvoja), ampak tudi aktivno spodbuja in s tem odpira široko polje pravic do izbire in 

drugačnosti« (Bahovec in Kodelja, 1996: 33). Enakost oziroma načela enakih možnosti pa ne 

sme pomeniti izenačevanja ali brisanja individualnih razlik (prav tam). 

E. D. Bahovec in Kodelja (1996) pravita, da se o pravicah otrok veliko razpravlja, ne da bi bili 

sploh dovolj pozorni na vsebino tega pojma v okvirih mednarodnih pravnih dokumentov, 

teorije pravic in njihovega konkretnega uresničevanja v vsakdanjem življenju v vrtcu. »Da bi 

se izognili nevarnostim preširoke, neustrezne ali celo zavajajoče rabe pojma otrokovih pravic, 

je treba nenehno opozarjati na njegovo večplastnost. Sama sintagma 'otrokove pravice' 

namreč nima jasno opredeljenega pomena; njen pomen je odvisen od filozofskega, moralnega, 

pravnega, družbenega in zgodovinskega konteksta, v katerem se pojavlja« (Franklin, 1986, v 

Bahovec in Kodelja, 1996: 34). James in Prout (1997, v Rožič in Turnšek, 2010: 344) pravita, 

da »če bi vprašali odrasle, ali imajo otroci dovolj možnosti, da odločajo o svojih življenjih, bi 

mnogi odgovorili, da imajo otroci že sedaj več moči, kot si je zaslužijo. Prav tako večina 

odraslih meni, da sami najboljše vedo, kaj je dobro za njihove otroke. V imenu zaščite otrok, 

ki jim domnevno primanjkuje zmožnosti in sposobnosti, prihaja do omejevanja njihove 

svobode.« 

E. Dolar Bahovec (2004: 8) opozarja, da je, ko govorimo o človekovih pravicah, kot o novem 

izhodišču vzgoje, ključnega pomena razlika med formalnimi pravicami, zapisanimi v 

zakonodaji in pravnih dokumentih, in substantivnimi, vsebinskimi pravicami. Slednje so 

namreč povezane z ustvarjanjem cele palete pogojev, brez katerih formalnih pravic sploh ni 
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mogoče uresničevati in brez katerih so to prazne, zgolj deklarirane pravice, ki bi lahko postale 

tudi nekakšen nov ideologem. 

 

2.2 PARTICIPACIJA 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2008) najdemo naslednjo razlago besede 

»participacija«: participacija je udeležba, sodelovanje na primer, participacija delavcev pri 

odločanju. 

Bistvo participacije v vrtcu je, da otroke vključimo v odločanje, da občutijo, da so sposobni 

sodelovati, tako da z njimi komuniciramo, postavljamo vprašanja in jim prisluhnemo, zato da 

ob tem razvijajo svoje sposobnosti in željo po tem, da zagovarjajo svoje mnenje (Sheridan in 

Pramling Samuelsson, 2001: 189). Vendar, kakor opozarja Lansdown (2001: 8), to ne pomeni, 

da so otroci dolžni, da sodelujejo. Participacija bi morala biti prostovoljna in otrokom bi 

moralo biti dovoljeno od nje tudi kadar koli odstopiti (prav tam: 10). 

»Participacija je povezana z danes priljubljenim pogledom na otroka, kot kompetentno bitje, 

ki se poudarja v psihologiji in drugih družboslovnih znanostih, pa tudi v nekaterih pedagoških 

konceptih. Medtem ko je bilo poudarjanje aktivne udeležbe otrok v vzgojno-izobraževalnem 

procesu prej omejeno na alternativne pedagoške pristope, je v zadnjih desetletjih otrokova 

pravica do participacije v vrtcu zapisana v številnih nacionalnih kurikulih« (Batistič Zorec, 

2010: 70). 

»Svobodo in participacijo, kot način prakticiranja demokracije v vrtčevskem kontekstu, 

razumemo specifično in prilagojeno vrtčevskim okvirom ter njihovim objektivnim omejitvam. 

/…/ Vzgojiteljice demokratično kulturo spodbujajo zlasti s svojim ravnanjem, podobno pa 

velja za življenje vrtca v celoti, na katero pomembno vplivata tudi vodstvo vrtca ter 

sodelovanje s starši in z okoljem. Tako ni vseeno, ali vzgojiteljica pri dejavnostih v skupini 

otrokom omogoča, da postavljajo vprašanja, pa tudi, ali si jih ti sploh upajo postavljati, da 

artikulirajo zahteve, dajejo predloge ipd. /…/ Prav tako ne bi smeli imeti zadržkov, da 

vzgojiteljico opozorijo, enako kot ta otroke, če s svojimi ravnanji odstopa od dogovorjenih 

pravil. Vzgojiteljica mora med otroki spodbujati dialog, v katerem sogovorniki drug drugega 

poslušajo, obenem pa zagotoviti, da si besede, ravnanja in zahteve med seboj ne 

nasprotujejo.« (Kovač Šebart, 2009, v Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 29). 
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2.2.1 Participacija nekoč in danes 

»V zgodovini otroštva se otroci prepoznajo in obravnavajo primarno, kot del družine ali 

skupnosti in kot objekt oskrbe. Starši in vzgojitelji so odločali, kaj je dobro zanje, govorili v 

njihovem imenu in interpretirali njihove potrebe in zahteve; niso se pogosto spraševali, kaj 

otroci želijo, še manj, kakšni so njihovi pogledi na vzgojne prakse. Otroci niso bili 

identificirani kot skupina s svojimi pravicami« (Kirby, Lanyon, Cronin in Sinclair, 2003, v 

Rožič in Turnšek, 2010: 342). 

Tradicionalni koncept vzgoje gleda na otroštvo kot na stanje nezrelosti, nesposobnosti in 

nezmožnosti razumeti svet okoli sebe. Zato so odrasli polno odgovorni za otroke, ker vedo, 

kaj je zanje najboljše. Na splošno se predpostavlja, da odrasli vedno delujejo v otrokovo 

najboljšo korist (Turnšek, 2007: 147, 148). Odrasli v takšnem primeru s pozicije moči lahko 

izkoriščajo svojo moč, da določijo otrokovo dobrobit (Lansdown, 2001: 3). Pogled na otroke, 

kot na šibke, nemočne in ranljive, lahko pripelje do velikih pričakovanj s strani odraslih za 

skrb in zaščito otrok ter do nizkih pričakovanj glede otrok, v smislu, kako lahko izrazijo svoje 

perspektive, prioritete in interese (Clark, Kjørholt in Moss, 2005: 45). 

»Za tradicionalno razvojno (psihološko) paradigmo, ki prevladuje tudi v predšolski vzgoji, je 

značilno linearno razumevanje otrokovega razvoja. Otroštvo je pojmovano kot stanje 

nedoraslosti, nekompetentnosti, otrokove nesposobnosti razumevanja sveta in sprejemanja 

odločitev. Otroštvo je le ena od stopnic na poti v odraslost, ki jo je treba preseči, da bi bila 

oseba naposled v celoti kompetentna. /…/ Predpostavka, da odrasli ve, kaj je dobro za otroka, 

se odloča zanj in ravna v korist otroka, je samoumevna. To pojmovanje zaznamuje celotno 

zgodovino človeštva; zato je obravnava novih pogledov na otroka, ki so se začeli pojavljati v 

strokovni literaturi konec 20. stoletja z demokratično in kritično pedagogiko, težavna« 

(Turnšek, 2009: 30). Pomemben premik pri pogledu na otroka predstavlja leta 1989 sprejeta 

Konvencija o otrokovih pravicah, ki od držav podpisnic pričakuje, da presežejo nekatera 

tradicionalna pojmovanja otroštva, saj poleg dolžnosti odraslih posebej izpostavlja tudi 

udeležbo otrok (Batistič Zorec, 2009). 

»Otroštvo ni stanje nezrelosti, nekompetentnosti in nezmožnosti razumevanja sveta, ne gre za 

vmesno postajo na poti v odraslost, ampak lahko otroci že v obdobju otroštva pomembno 

prispevajo k družbi« (Kirby idr., 2003, v Rožič in Turnšek, 2010: 343). 

Dewey (v Batistič Zorec, 2010) je poudarjal vzgojo in izobraževanje preko delovanja ter 

učenje skozi izkušnjo demokratičnega odločanja. Bil je eden prvih, ki je zagovarjal, da otroci 
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v šoli ali vrtcu sodelujejo pri oblikovanju svojega sveta. »Otrok naj bi v skladu z Deweyevim 

razumevanjem spoznaval samega sebe, kot pomembnega akterja sprememb te socialne 

organizacije – in ne samo vključevanja v to socialno organizacijo« (Rutar, 2006: 115). Za 

Vigotskega pa je namen izobraževanja vključevanje otrok v širšo socialno strukturo, da 

postanejo produktivni člani skupnosti. Obe perspektivi (Dewey in Vigotski) v vzgojno-

izobraževalnem dogajanju vidita priložnost tu in sedaj ter tudi v prihodnosti (prav tam: 69). 

Raziskovanje in spodbujanje participacije v predšolskem obdobju se je najprej pojavilo v 

nordijskih sistemih predšolske vzgoje (na primer Clark, Kjørholt in Moss, 2005), pozneje pa 

je filozofija participacije postala sestavni del pedagogike poslušanja, kot jo je utemeljila C. 

Rinaldi (Devjak idr., 2009). 

»Koncepti, kot so udeležba, pedagogika poslušanja, krepitev moči, aktivno državljanstvo, 

prinašajo zaupanje v otrokove sposobnosti in zmožnosti, spoštovanje otroka in zahtevo po 

vzpostavljanju dialoga med odraslimi in otroki. Slonijo na predpostavki, da otroštvo ni deficit, 

ampak posebno razvojno obdobje, ki ima vrednost samo po sebi. Torej ni le vmesna postaja v 

odraslost, ampak so otroci lahko že v otroštvu pomembni sogovorniki odraslih; njihova 

mnenja in prispevke je treba upoštevati tudi v politikah družbenega razvoja. Koncepti izhajajo 

iz predpostavke, da otroci zmorejo in želijo soustvarjati življenje in pri tem sodelovati z 

drugimi« (Turnšek, 2009: 30). 

Mnogi avtorji zagovarjajo tezo, da je nujen preobrat od vprašanja, kaj bodo otroci postali 

pozneje v življenju, k vprašanju, kakšna je kakovost njihovega otroštva tukaj in sedaj (Clark, 

Kjørholt in Moss, 2005: 3). »Z množičnimi institucijami sodobnega časa, kakršna sta vrtec in 

šola, postaja vprašanje vloge otroka v lastnem razvoju aktualno bolj kot kdaj koli prej. /…/ 

Zato je pomembno, da se vzgojitelji in učitelji vedno znova sprašujemo, koliko je v vrtcu 

prostora za otrokovo soustvarjanje institucionalnega življenja« (Turnšek, 2009: 30). 

Vzgojiteljice pogosteje razmišljajo, kaj lahko naredijo za otroke, kot kaj lahko naredijo otroci 

sami in one skupaj z njimi (Turnšek, 2009). 

Kot opaža L. Katz (1998, v Rožič in Turnšek, 2010), otroci s tem, ko sodelujejo pri 

vsakdanjih opravilih (na primer pospravljajo igrače, pripravljajo mize za obed …), krepijo 

občutek pripadnosti skupnosti. 

Izključitev otrok pri soodločanju je diskriminacija otrok in predstavlja kršenje temeljne 

pravice, da se jim prisluhne in da se njihova mnenja jemljejo resno v vseh zadevah, ki se 

tičejo njihovega življenja (Clark, Kjørholt in Moss, 2005: 7). A. Clark in sodelavca (2005) 
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poudarjajo, da razumevanje otroka, kot sposobnega in ne le, kot nebogljenega bitja, ne sme 

pripeljati do tega, da zanemarimo razlike, ki obstajajo med otroki in odraslimi. 

 

2.2.2 Participacija in kurikulum za vrtce 

V Kurikulumu za vrtce (1999) se beseda »participacija« ne pojavi, vendar pa ne moremo 

trditi, da je povsem zanemarjena, saj je že v uvodu (prav tam: 7) zapisano, da so v 

Kurikulumu za vrtce prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi 

spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s 

svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija 

lastno družbenost in individualnost. Med cilji, zapisanimi v Kurikulumu (prav tam: 10), pa 

zasledimo tudi naslednji cilj: »Dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med 

otroki in odraslimi v vrtcu«. Menim, da sem sodi tudi participacija, kot udeležba, sodelovanje, 

saj je le-ta tesno povezana z medosebnimi interakcijami oziroma kakovostjo le-teh. 

Tudi v načelih uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce (1999: 11–18) lahko zasledimo, da naj 

bi otroci imeli možnost vplivanja, soudeležbe pri vzgojnem procesu, na primer načelo 

demokratičnosti in pluralizma, načelo odprtosti kurikula …, načelo enakih možnosti in 

upoštevanja različnosti med otroki …, načelo omogočanja izbire in drugačnosti …, načelo 

aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja. 

To potrjuje tudi M. Batistič Zorec (2010: 69), ki pravi, da »čeprav participacija v našem 

Kurikulumu za vrtce (1999) ni neposredno omenjena, jo zagotovo podpirajo nekatera načela, 

na primer demokratičnosti in pluralizma, odprtosti kurikula, omogočanja izbire in 

drugačnosti, aktivnega učenja (prav tam: 11–16).« 

Nadalje je v poglavju Otrok v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 2004) izpostavljeno, da je odrasla 

oseba usmerjevalka, vendar ne direktivna, ter da med pomembne elemente interakcije med 

otroki in odraslimi sodijo tudi spodbujanje k zastavljanju vprašanj, razgovoru, udeleženosti. 

»Otrok mora v vrtcu dobiti konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih človekovih pravic in 

demokratičnih načel, upoštevanja otroka kot posameznika in spoštovanja zasebnosti. Hkrati 

pa mora vsakdanje življenje, delo in dejavnosti v vrtcu omogočiti razvijanje občutka varnosti 

in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti in nediskriminiranosti /…/. Zato mora 

otrok usvojiti osnovna pravila vedenja in komuniciranja, ki izhajajo iz pojmovanja svobode 

posameznika, kot neomejevanja svobode drugih, in imeti veliko možnosti za razvijanje 

kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje« (Kranjc, 2001: 145). 
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2.2.3 Participacija in koncept Reggio Emilia 

Koncept Reggio Emilia je sodoben (postmoderen) koncept predšolske vzgoje, katerega cilj je 

vzgojiti otroke v kritične mislece in varuhe demokracije (Malaguzzi, 1998, v Devjak, Batistič 

Zorec idr., 2009: 8). V pedagoškem pristopu Reggio Emilia sledijo naslednjim načelom: otrok 

je protagonist, sodelavec in komunikator v vzgojno-izobraževalnem delu; vzgojitelj je otrokov 

partner in obenem raziskovalec svoje vzgojno-izobraževalne prakse; participacija je osnova 

omenjenega pedagoškega pristopa; okolje je 'tretji vzgojitelj', vrtec pa 'laboratorij' kulture; 

starši so partnerji; dokumentiranje vzgojnega dela je pomembno (Hočevar, Kovač Šebart in 

Štefanc, 2009). Vrtci Reggio Emilia postavljajo participacijo otrok, staršev in lokalne 

skupnosti v življenju in delu vrtca, kot eno izmed ključnih vodil svojega pedagoškega pristopa 

(Rožič in Turnšek, 2010: 341). »Otrok je zanje enkraten subjekt; namesto o potrebah rajši 

govorijo o pravicah otrok. Menijo, da imajo otroci številne potenciale, so dovzetni, radovedni, 

radoživi, želijo napredovati, so zmožni biti navdušeni, želijo komunicirati z drugimi« (Batistič 

Zorec, 2009: 41). Participacija otrok je najvidnejša v otrokovem soustvarjanju poteka 

institucionalnega življenja in v organiziranosti učnih dejavnosti na način projektnega dela 

(Rožič in Turnšek, 2010). Za vzgojo otrok je osrednjega pomena, je eno izmed osnovnih 

načel, katerega cilj je razvijanje občutka pripadnosti in občutka, da je posameznik del širšega 

okolja oziroma lokalne skupnosti. Otroke učijo živeti skupaj kot posameznike in hkrati kot 

pripadnike skupnosti. Vrtec je okolje, ki spodbuja otrokovo udeležbo in sodelovanje v 

skupnosti. Participacijo ponazarjajo s participacijo otrok v projektnem delu, kjer teme 

projektov ne načrtujejo brez participacije otrok in njihovih idej, interesov; pri izboru teme je 

pomembno, da omogoča otrokovo neposredno izkušnjo, spodbuja domišljijo, omogoča 

doživljanje uspeha, jo je možno povezati z otrokovo prejšnjo izkušnjo (Hočevar, Kovač 

Šebart in Štefanc, 2009). 

»V virih pa ne zasledimo, kakšna je oziroma kako poteka participacija otrok pri 

vzpostavljanju formalnih pravil vrtca in kako se v zvezi z njimi v vrtcu ravna. /…/ Izhajajoč iz 

vloge, ki jo ima v pristopu RE participacija otrok, bi lahko predpostavljali, da otroci 

participirajo tudi pri oblikovanju in spreminjanju pravil v vrtcu, pri čemer imata pomembno 

vlogo dialog in iskanje konsenza« (prav tam: 27). 

M. Batistič Zorec (2009: 43) pravi, da »je pomemben prispevek pristopa Reggio Emilia ravno 

v njihovi odprtosti in vnaprejšnji odpovedi prepričanju, da vedo, kakšni so otroci, kaj je zanje 

najboljše in kako jih vzgajati. Zavedajo se, da obstaja množica različnih otrok in otroštev, ki 
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jih vselej znova poskušajo spoznati preko izražanja otrok skozi sto jezikov in skozi kulturo, ki 

ji pripadajo. Kot razumemo njihova prizadevanja, se s poslušanjem otrok zavestno 

odpovedujejo uvrščanju otrok v določene, vnaprej postavljene kategorije ali norme. Namesto 

tega se s pomočjo skrbnega dokumentiranja tega, kar otroci delajo oziroma izražajo skozi 

svoje jezike, nenehno učijo od otrok.« 

 

2.2.4 Kakovost in participacija 

U. Fekonja, T. Kavčič in L. Marjanovič Umek (2002) predstavljajo tri ravni kakovosti: 

strukturno, posredno in procesno. »Strukturna raven vključuje tako imenovane vhodne 

kazalce kakovosti, ki opisujejo objektivne pogoje in možnosti, v katerih poteka predšolska 

vzgoja v vrtcu (na primer velikost igralnice, razmerje med številom odraslih in otrok na 

oddelek, strokovna usposobljenost strokovnih delavcev v vrtcu)« (prav tam: 40). Kazalci, 

opredeljeni na tej ravni, so pomembni pri interpretaciji podatkov na drugih ravneh oziroma 

področjih kakovosti, saj je na primer izvajanje kurikula, ki je eno od področij na procesni 

ravni, v veliki meri povezano z vhodnimi kazalci (prav tam). Posredna raven se nanaša na 

subjektivne pogoje in možnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja v vrtcu (na primer 

vključenost zaposlenih v izobraževanje, zadovoljstvo zaposlenih v vrtcu, sodelovanje vrtca s 

starši). Kazalci na tej ravni vključujejo odnose, v katere otrok ni neposredno vključen, vendar 

pa pomembno vplivajo tako na delo v vrtcu kot tudi na otroka samega (prav tam: 40). 

Procesna raven vključuje kazalce, ki opisujejo načrtovani in izvedbeni kurikulum, torej 

vzgojni proces v najširšem smislu (na primer dejavnosti na različnih področjih kurikula, igro, 

socialne interakcije med otroki, med otroki in odraslimi). Kazalci na tej ravni opredeljujejo 

ključne točke, ki v procesu predšolske vzgoje vplivajo na kakovost dela v vrtcu in se zrcalijo 

v otrokovem socialnem in čustvenem odzivanju, komunikaciji, vedenju, pridobivanju novih 

izkušenj in znanja (prav tam: 40, 41). 

Po mnenju S. Sheridan in I. Pramling Samuelsson (2001) je pomemben kriterij kakovosti v 

vrtcu tudi možnost, da otroci vplivajo na situacijo, v kateri se znajdejo, da lahko izrazijo svoje 

misli in razmišljanja in da so mnenja vsakega otroka spoštovana. Po njunem mnenju je 

kazalec kakovosti tudi, da vzgojitelji otroke podpirajo, da le-ti niso med igro ves čas moteni 

ter imajo na voljo materiale in izkušnje, ki obogatijo njihovo igro (prav tam: 178). 

S. Sheridan in I. Pramling Samuelsson (prav tam: 186) sta primerjali visoko in nizko 

kakovostne vrtce na Švedskem ter ugotovili, da so v skupinah, ki so bile označene za visoko 
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kakovostne, otroci v večji meri odgovarjali, da vzgojitelji in vzgojiteljice vedo, kaj oni radi 

počnejo. Prav tako se je izkazalo, da ti otroci vedo, da so dogovori in pravila fleksibilna in se 

lahko spreminjajo. V skupinah nižje kakovosti pa so pravila večinoma trdno postavljena in 

veljajo v vsaki situaciji. Otrokom v teh skupinah se ne daje odgovornost. Prav tako se je 

izkazalo, da otroci v takšnih oddelkih pravijo, da ne smejo početi tistega, kar si želijo, ampak 

le-to, kar reče vzgojitelj. 

Koncept participacije je na področju predšolske vzgoje najbolj razvit v vrtcih Reggio Emilia, 

kjer je pravica otrok, da sodelujejo v vseh zadevah oziroma odločitvah, ki zadevajo njihovo 

življenje, da vplivajo na proces učenja in celotno življenje v vrtcu, pomemben kriterij 

kakovosti (Devjak idr., 2009). 

V. Podgornik, T. Devjak in Vogrinc (2009) menijo, da morajo vzgojitelji z namenom 

doseganja čim višje kakovosti lastnega dela nenehno preučevati svojo pedagoško prakso, biti 

odprti za spremembe in motivirani za nenehni profesionalni razvoj oziroma vseživljenjsko 

izobraževanje. 

L. Marjanovič Umek idr. (2002) za ugotavljanje kakovosti v vrtcu priporočajo uporabo 

pripomočkov za ugotavljanje kakovosti oziroma samoevalvacijski pristop k vrednotenju 

kakovosti, kar je podrobno opisano v knjigi Kakovost v vrtcih (prav tam). Participacije kot 

takšne avtorice ne omenjajo, vendar pa bi bilo za le-to posebej aktualno ugotavljanje 

kakovosti na področju procesne ravni, saj kazalci na procesni ravni nudijo vpogled v celoten 

proces načrtovanja in izvajanja kurikula, vlogo vzgojitelja in otroka v tem procesu. Torej ti 

kazalci kažejo upoštevanje načela uresničevanja ciljev kurikula; vsebino načrtovanja, kjer se 

pokaže tako vloga vzgojitelja kot tudi otrok; rutinske dejavnosti, na primer potek 

prehranjevanja (izbira vrste, količine hrane …), higieno (upoštevanje individualnega ritma 

otrok …), izvedbo počitka in spanja (možnost izbire, dejavnosti za budne otroke, vloga 

odraslih …); prehajanje med dejavnostmi; možnost izbire med različnimi dejavnostmi; igro 

oziroma potek le-te, trajanje, prekinjanje, stopnjo vključevanja odraslih; komunikacijo, 

odzivanje na otrokov govor itn. (prav tam). Prav tako pa bi bilo za področje participacije 

aktualno ugotavljanje kazalcev kakovosti na strukturni ravni, saj ta daje vpogled na področje 

prostora in materialov, torej na primer, ali so igrače, materiali otrokom dostopni itn. Seveda 

pa avtorji (prav tam), tako kot priporočajo samoevalvacijo in ugotavljanje kakovosti na 

različnih področjih oziroma ravneh, prav tako tudi opozarjajo, da je to zahteven proces, ki 

zahteva precej časa, načrtovanja in razmisleka, saj je le premišljena, dobro načrtovana in 
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izvedena samoevalvacija lahko zares smiselna in koristna, ker le-ta lahko vodi do načrtov za 

prihodnost, za uvajanje sprememb in posledično do dviga kakovosti oziroma ohranjanja le-te 

(prav tam). 

 

2.2.5 Dileme participacije 

A. Rožič in N. Turnšek (2010) menita, da je najbolj razširjen dvom, ali so otroci sploh 

sposobni za participacijo oziroma imajo za le-to dovolj izkušenj, s čimer pa je povezana tudi 

dilema, o čem otroci lahko odločajo in katere odgovornosti lahko prevzemajo. Pravita (prav 

tam), da je pogosto izpostavljena zahteva, da morajo otroci, preden lahko soodločajo oziroma 

so jim dodeljene te pravice, kjer se pojavlja vprašanje, kje so »meje participacije«, znati se 

naučiti prevzemati odgovornost za svoja dejanja. 

Kahn (1995) meni, da otroci lahko že presenetljivo zgodaj nase začnejo prevzemati neke 

odgovornosti, če jih že od ranega otroštva navajamo, da na primer sodelujejo pri 

pospravljanju igrač, odločajo na primer, kaj bodo oblekli, zajtrkovali in to tudi storijo, saj so 

ob prevzemanju takšnih odgovornosti postopoma zmožni prevzemati vse večje. Poudarja pa, 

da to ne pomeni siljenja v prezgodnjo samostojnost ali zanemarjanja, temveč po presoji 

možnost, da otrok sodeluje. Lansdown (2001: 8) meni, da je eden od najučinkovitejših 

načinov spodbujanja otrokove odgovornosti prav spoštovanje njihovih pravic, kajti če otroci 

lahko delijo svoje ideje v skupini in jih odrasli resno upoštevajo, se pri tem naučijo tudi, da 

imajo vsi pravico biti slišani in da morajo to pravico spoštovati. »Prevzemanje odgovornosti 

za nekoga ne pomeni prevzeti odgovornosti od njega; odrasli torej delujejo skupaj z otroki in 

ne zanje oziroma namesto njih« (Kirby idr., 2003, v Rožič in Turnšek, 2010: 346). 

J. Miller (2009, v Rožič in Turnšek, 2010) pravi, da otroci res ne vedo toliko kot odrasli, 

vendar opozarja na dejstvo, da pa otroci vedo, kaj in kako čutijo in kaj je pomembno njim. 

Prav tako ne oporeka temu, da imajo odrasli več izkušenj, vendar pa pri opredeljevanju tega, 

kaj je pravo, dobro, najboljše, opozarja na to, da si odrasli pri tem pogosto nismo enotni, tako 

da mnenja o odraslih, ki da vse vedo najboljše, ne gre jemati samoumevno, niti ne uporabljati 

tako suvereno, kot smo vajeni. 

Lansdown (2001: 8) trdi, da imajo otroci tako kot tudi odrasli različno razvite sposobnosti na 

različnih področjih življenja. Meni, da možnost participacije ni odvisna toliko od starosti 

otrok, kot od pojmovanja otroštva pri odraslih in od njihove pripravljenosti, da zagotovijo 

primerne načine in priložnosti za participacijo, ki bo primerna starosti otrok. Poudarja, da je 
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že zelo majhen otrok sposoben na primer povedati, kaj mu je v vrtcu všeč in kaj ne. Vendar pa 

je potrebno ustvarjati ustrezne načine izražanja, bodisi preko slik, pesmi, fotografij, dramske 

umetnosti, bodisi preko intervjujev, skupinskega dela ali vsakdanjih razgovorov. Pravi, da 

tudi dojenčka in malčka lahko vidimo kot osebo, ki participira, saj je to odvisno predvsem od 

našega razumevanja otrokovega razvoja. Meni, da je naloga odraslih kreirati takšne ustanove, 

ki maksimizirajo otrokove priložnosti, da raziskujejo in sami spodbujajo dejavnosti. 

»Mnogi opozarjajo na implikacije soodločanja otrok; prisotna je zlasti teza, da s soodločanjem 

otroke preveč obremenimo oziroma jih prikrajšamo za otroštvo. Za nekatere vodi participacija 

otrok v zmanjševanje avtoritete odraslih, drugi pa izpostavljajo nevarnost praks participacije 

otrok; odrasli lahko z otroki manipulirajo in zlorabljajo svojo moč« (Rožič in Turnšek, 2010: 

341). »Največja nevarnost novih pedagoških pristopov je, da so podpora obstoječim 

razmerjem moči in ne kot njihova subverzija. Nedvomno se za masko 'usmerjenosti k otroku' 

in 'otrokovih potreb' lahko skrivajo nove oblike še bolj učinkovitega vodenja otrok in 

manipuliranja z njimi« (Batistič Zorec, 2010: 73). 

S. Rutar (2006) meni, da participacija v vzgoji in izobraževanju, kot praksi sodobnih 

konceptov vzgoje in izobraževanja, morda ostaja v svoji operativni domeni še vedno 

razumljena presplošno ali kot samoumevna. 

A. Rožič in N. Turnšek (2010: 346) navajata Unicefovo poročilo (2003), kjer je poudarjeno, 

da mora biti otrokom omogočeno, da so otroci in da so deležni zaščite odraslih, ki zagotavlja 

njihov zdrav razvoj, ter prav tako, da otroci ne smejo biti prisiljeni v sprejemanje 

odgovornosti, za katere niso pripravljeni. Izpostavljeno pa je tudi, da je zdrav razvoj otrok 

odvisen od tega, ali jim je dovoljeno, da so dejavni v svetu, da sprejemajo neodvisne 

odločitve in z zrelostjo prevzemajo vedno več odgovornosti. M. Kovač Šebart in Krek (2005) 

menita, da participacijo otrok oziroma meje le-te določata predvsem otrokova starost in 

zunanje družbene omejitve oziroma umeščenost institucij v družbeni sistem. 

Unicefovo poročilo (2003, v Rožič in Turnšek, 2010) navaja, da je podeljevanje možnosti za 

participacijo v smislu, da starši »predajo« otrokom vso svojo moč, le splošno razširjen mit, saj 

participacija ne pomeni, da se odrasli odrekajo svoji moči in odgovornosti. 

Konvencija Organizacije združenih narodov o pravicah otrok zagotavlja otrokom več 

možnosti za prevzemanje odgovornosti, vendar v odvisnosti od njihovih razvijajočih se 

zmožnosti/sposobnosti. V večini primerov so še vedno odrasli tisti, ki sprejmejo končne 
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odločitve, ki morajo biti v najboljšem interesu otrok ter utemeljene na posvetovanju z 

otrokom in njegovimi pogledi (prav tam). 

M. Kovač Šebart in Krek (2007) se sprašujeta, o čem otroci lahko v resnici sploh odločajo, ali 

gre pri otroški participaciji za demokratičnost ali zgolj za videz le-te. Pravita (prav tam), da, 

če se otroci zavedajo, da odločajo le na videz, da njihove odločitve ne bodo spremenile 

ničesar, da je ustvarjanje svobodnega odločanja le navidezno, le-to lahko v otrocih oblikuje 

prepričanje, da je demokracija prevara ter da je sodelovanje pri odločanju in vladanju 

nesmiselno. 

A. Hočevar, M. Kovač Šebart in Štefanc (2009: 27) pravijo, da »ko želi vrtec otrokom 

omogočati participacijo v življenju in delu vrtca oziroma ko želi vrtec otroke navajati na 

princip svobodnega odločanja, to zahteva izjemno natančen premislek, o čem sploh otroci v 

vrtcu lahko dejansko (so)odločajo. Vrtec je namreč vzgojno-izobraževalna institucija, ki (kot 

vsaka institucija družbe ali države) deluje po pravilih in normah, ki so v zelo pomembnih 

elementih postavljene od zunaj – torej niti ne od vodstva institucij, strokovnih delavcev ali 

staršev.« 

A. Hočevar, M. Kovač Šebart in Štefanc (2009) poudarjajo, da je treba otrokom predstaviti, 

kakšen je 'od drugih' (države, vrtca, vzgojiteljice) postavljeni okvir načel in pravil, ki jih je 

treba v vrtcu spoštovati. »Otrok je tudi v demokratično delujočem vrtcu strukturno postavljen 

v specifično podrejen položaj. Vzgoja v duhu demokratične kulture zato lahko dosega svoje 

cilje, če je otrokov podrejeni položaj jasno artikuliran skozi načela in pravila ter s tem omejen, 

hkrati pa mu je zagotovljen prostor participacije povsod, kjer je to realno mogoče« (prav tam: 

28). 

Podobno, le da se osredotočita na šolo (kar pa bi lahko veljalo tudi za vrtec), pravita tudi M. 

Kovač Šebart in Krek (2007: 32): »Iz samega dejstva, da je javna šola institucija, ki ne deluje 

v praznem prostoru, marveč v določeni državi in prostoru, ki ji določa okvire delovanja, in 

dejstva, da učenec ni odraslo bitje z vsemi odgovornostmi, sledi, da šola ne more delovati 

tako, da bi bilo vanjo mogoče zaradi vzgojnih ciljev preprosto prenesti strukturo političnega 

sistema predstavniške demokracije, tako da bi šolo zasnovali kot nekakšno državo v malem. 

Šola in učitelji ne morejo biti suvereni v svojih odločitvah in imajo lahko avtonomijo zgolj na 

določenih strokovnih področjih. Starši in učenci pa v razmerju do javne šole niso v položaju 

volivca, ki svobodno odloča o ciljih in delovanju javne šole.« 
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2.2.6 Poslušanje in pedagogika poslušanja ter vloga odraslih pri participaciji 

»Učinkovito, aktivno poslušanje vzgojitelja pomeni prepoznavanje potreb otrok in staršev 

oziroma vseh drugih, ki vstopajo v proces komunikacije; pomeni usklajenost nebesednega z 

besednim vidikom poslušanja« (Devjak, Novak in Lepičnik Vodopivec, 2009: 189). »V 

vzgojno-izobraževalnem komunikacijskem procesu ni dovolj, da posluša le otrok vzgojitelja, 

ker gre v tem primeru za enosmeren proces, ampak je pomembno, da poteka dvosmerna 

medosebna komunikacija, v kateri tudi vzgojitelj zna poslušati otroka« (prav tam). T. Devjak 

in sodelavci (2009) pravijo, da aktivno poslušanje vzgojitelja omogoča, da otrok predela svoja 

močna čustva, lažje rešuje svoje težave, otroku daje občutek sprejetosti, upoštevanja, 

razumljenosti in izboljšuje odnos ter tako posledično vzpostavlja tudi aktivnejše poslušanje 

otrok. »Poslušanje je sredstvo spodbujanja otroške participacije – v življenju vrtca in učnem 

procesu. Osnovni namen je prisluhniti otroški perspektivi – otroškemu gledanju na institucije 

in institucionalno življenje, ter omogočiti, da otroci vplivajo nanj« (Devjak idr., 2009: 13). 

Pedagogiko poslušanja so razvili v konceptu Reggio Emilia pod strokovnim vodstvom 

ustanovitelja Luisa Malaguzzija in zdajšnje vodje Carolline Rinaldi (Devjak, idr., 2009). 

Pedagogika poslušanja, kot jo opredeljuje C. Rinaldi (2006, prav tam), ima dva pomembna 

vidika, ki oba vključujeta odnos do socialnega in fizičnega okolja. Prvi vidik se nanaša na 

učenje in poučevanje in zajema otrokovo iskanje 'smisla' oziroma osmišljanje in razumevanje 

sveta. Drugi vidik pa je 'političen' in postavlja zahtevo po demokratičnem dialogu z družino, 

širšo lokalno skupnostjo in njeno kulturo. C. Rinaldi (prav tam) opisuje pedagogiko 

poslušanja kot senzibilnost za vse in poslušanje razlaga kot: odprtost za radovednost; 

negotovost in dvom; poslušanje z vsemi našimi čutili, ne le ušesi; poslušanje sto, tisoč 

jezikov, simbolov, kod; čas, ki je zunaj kronološkega časa, notranji čas; sprejeti drugačnost in 

biti odprt za razlike; uvod k vsakemu učnemu procesu; kontekst poslušanja, kjer se učimo 

pripovedovati in poslušati. Pravi (prav tam: 200), da poslušanje ni preprosto, da zahteva 

globoko zavedanje in hkrati izključitev naših sodb in predsodkov ter pripravljenost sprejeti 

spremembe; predvideva stalno zavedanje vrednosti neznanega. 

»Pedagogika poslušanja v dobesednem in tudi prenesenem pomenu postane v vzgojnem 

konceptu Reggio Emilia bistven pristop k življenju. Ko rečemo poslušanje, mislimo 

naslednje: poslušanje je odnos, ki zahteva pogum, da zapustimo samega sebe in se prepustimo 

prepričanju, da je naša bit le del širokega znanja; poslušanje je metafora, ki pomeni biti odprt 

do drugih, občutljiv za poslušanje in biti slišan z vsemi čuti. Je beseda, ki ne sme biti 
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naravnana samo na otroke, ampak tudi na druge. Še posebej pa poslušanje pomeni dati sebi in 

drugim čas za poslušanje. Za vsakim dejanjem poslušanja so: želja, čustvo, odprtost do razlik, 

različnih vrednot in pogledov. Zato moramo poslušati in dati vrednost razlikam, pogledom 

drugih, moškim, ženskam in otrokom, ter si še posebej zapomniti, da se za vsakim dejanjem 

poslušanja skrivata kreativnost in interpretacija na obeh straneh. Poslušanje torej pomeni dati 

vrednost drugemu; ni pomembno, ali se strinjamo. Naučiti se poslušanja je težek podvig; 

moramo se odpreti drugim in to potrebujemo vsi. Primerno poslušanje ustvarja globoko 

odprtost in dovzetnost za spremembe« (Devjak idr., 2009: 201, 202). 

 

2.3 DNEVNA RUTINA KOT DEL PRIKRITEGA KURIKULUMA 

2.3.1 Prikriti kurikulum 

»Prikriti kurikulum je pojem, ki ne zadeva zgolj (bolj ali manj ideološko obarvanih) vzgojnih 

vsebin in učnih predmetnikov, ampak tudi, včasih celo predvsem organizacijo vsakdanjega 

življenja in način komunikacije v vrtcu. Otroci se nanj navadijo hitro in nehote, ne da bi se 

jim bilo treba o tem sploh kaj spraševati ali odločati /…/. Sem sodi vse, kar je v vrtcu 

samoumevnega in v zvezi s čimer otroci pogosto nimajo izbire: dnevni red in urejenost vrtca, 

potek hranjenja in spanja, način organiziranja in izbor dejavnosti in še kaj. To je torej skupek 

vsakdanjih navad, ki jih otroci privzamejo že v prvih mesecih ali celo tednih, ko začnejo 

hoditi v vrtec; nekatere so lahko potrebne in koristne, v drugih pa se skriva presežek, ki ovira 

spremembe in neposredno omejuje uveljavljanje otrokovih pravic in demokratizacijo vzgojnih 

institucij, hkrati pa je neločljivo povezan z osnovnim vrtčevskim kurikulom v ožjem pomenu 

besede« (Bahovec in Kodelja, 1996: 11). 

K. Bregar Golobič (2004: 19) pravi: »Tudi med »teoretiki« jih ni malo, ki ne bi v zvezi s 

prikritim kurikulumom oklevali, ker menijo, da je koncept prikritega kurikula preveč ohlapen, 

premalo dorečen in težko ulovljiv. Ker zajema tako širok razpon vidikov vsakdanjega 

življenja v vrtcih in šolah, je zanj značilno zlasti to, da ga je težko razlikovati oziroma 

razmejevati od nekaterih drugih 'sorodnih' pojmov in konceptov. Vendar pa se strinjajo v 

oceni, da je za teorijo vzgoje in izobraževanja zelo pomemben, ker da je učenje na ravni 

prikritega kurikuluma zelo učinkovito, nemara celo najbolj učinkovito učenje.« 

E. Dolar Bahovec (2004: 8) meni, da je prikriti kurikulum, oprt na medikalizirano vzgojo, 

tisto, kar omogoča – ali pa onemogoča – izvajanje še tako dobro zamišljenega programa v 

vrtcu in šoli. In nadaljuje (prav tam), da je prikriti kurikulum najprej in predvsem integralni 
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del samega kurikula, s čimer se strinja tudi K. Bregar Golobič (2004), saj pravi, da o kurikulu 

ni več mogoče razmišljati ločeno od pojava prikritega kurikula, ker je njegov najbolj notranji, 

integralni del. 

»Če v prikriti kurikulum umestimo tiste 'intence' realnega dogajanja v vrtcu, ki niso zapisane 

v uradnih dokumentih (v Kurikulumu za vrtce in v operativnih načrtih vrtca oziroma 

vzgojiteljice), potem postane jasno, da se v njem znajdejo tista dejanja vzgojiteljice, ki niso 

reflektirana in neposredno načrtovana/predvidena. Običajno je teh dejanj več v manj 

strukturiranih dnevnih dejavnostih, ki so vezane na obdobje otrokove proste igre in dnevne 

rutine (hranjenje, počitek itn.), na njih pa bolj kot vzgojiteljičino 'naučeno znanje', ki ga 

uporablja prvenstveno pri strukturiranju načrtovanih usmerjenih dejavnosti, vplivajo njene 

vrednote, pričakovanja in 'tiho znanje', ki ga ima v zvezi s svojimi predstavami o 'pridnem 

otroku' in 'primernem učenju'. Seveda se v teh pričakovanjih odražajo tudi vzgojiteljičina 

osebna ideologija, vezana na svetovni nazor, religiozno in politično prepričanje, ter 

stereotipi/predstave, ki so kulturno pogojene, te pa so spet povezane z idejami, ki tvorijo 

ustrezna družbena pričakovanja glede njene poklicne vloge. Zato ni čudno, da vzgojiteljica 

mnogokrat v nereflektirana dejanja vpleta svoje predstave o 'družbeno-politično primerni 

praksi', kar je še posebej značilno za bolj ideološko totalitarna družbena okolja« (Kroflič, 

2005: 13). 

A. Miljak (1993: 318) pravi, da vzgojiteljeva stališča, pričakovanja in predvidevanja o 

možnostih učenja in razvoja otrok izrazito vplivajo na učenje, razvoj, vzgojo in izobraževanje 

otrok. Kroflič pa (2001: 11) poudarja, da »ne le, da se lastnim pričakovanjem ne moremo 

izogniti; raziskave na področju institucionalne predšolske vzgoje kažejo, da otroci prikrita 

pričakovanja vzgojiteljice zaznavajo in se nanje odzivajo mnogokrat močneje kot na odkrite, 

načrtovane zahteve.« Nadaljuje (prav tam), da »je poznavanje in vgrajevanje dejavnikov 

prikritega kurikula v načrtovanje, izvedbo in vrednotenje institucionalne vzgoje še posebej 

pomembno v zgodnjem otroštvu, na predšolski stopnji, ko se otrok na vzgojne spodbude iz 

svoje okolice odziva bolj čustveno in je še posebej odvisen od občutka sprejetosti in 

varnosti.« 

»Ko govorimo o prikritem kurikulu, govorimo o 'drugem' kurikulu, o vsem tistem 

samoumevnem, nekritično sprejetem v pedagoški situaciji. Učenje o prikritem kurikulu 

zastavlja vprašanje samega spoznavanja, učenja in poučevanja. Odkritje prikritih 

institucionalnih pomenov pomeni konec vzgojiteljevega in učiteljevega razumevanja lastne 

pedagoške pozicije kot nevtralne. Pomeni razkritje najbolj 'notranje' širše družbene 
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udeleženosti vrtca in šole, vzgojitelja in učitelja, ki je vselej že bodisi v reproduciranju bodisi 

v nasprotovanju družbeni neenakosti. Spopadanje s prikritim kurikulumom naj bi prispevalo k 

večji razvidnosti celotnega dogajanja v vrtcih in šolah in k dejanskemu uresničevanju 

temeljnih človekovih pravic na tej osnovi /…/« (Apple, 1979, v Bregar Golobič, 2004: 33). 

M. Batistič Zorec (2005: 17) opozarja, da ne smemo pozabiti, da »bistvo prikritega 

kurikuluma niso 'zasebna' pojmovanja in predsodki nekaterih odraslih /…/, ampak splošno 

razširjena pojmovanja, ki so družbeno posredovana.« 

 

2.3.2 Dnevna rutina 

»Enako pomembne kot zapisani cilji in vsebine v kurikulu so tudi vsakodnevne dejavnosti v 

vrtcu, komunikacije in interakcije z otroki in med otroki, raba pohvale in graje, pravila za 

nadziranje časa in prostora. Prav pri teh dejavnostih se prikriti kurikulum lahko najmočneje 

uveljavlja. Prikriti kurikulum zajema mnoge elemente vzgojnega vplivanja na otroka, ki niso 

nikjer opredeljeni, a so mnogokrat v obliki posredne vzgoje učinkovitejši od neposrednih 

vzgojnih dejavnosti, ki so opredeljene v zapisanem kurikulu« (Kurikulum za vrtce, 2004: 20). 

Dnevna rutina otrokom ponuja dosleden razpored dogodkov, na katerega se lahko zanesejo in 

ga lahko razumejo, odraslim pa pomaga organizirati čas z otroki (Hohmann in Weikart, 2005: 

151). M. Hohmann in Weikart (prav tam) pravita, da dosledna dnevna rutina otrokom pušča 

dovolj časa, da uresničujejo svoje interese, izbirajo in se odločajo ter rešujejo svoje probleme 

v kontekstu trenutnih dogodkov. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je pri organizaciji dnevne rutine v vrtcu treba 

čim bolj omejiti čas čakanja, pospravljanja in neaktivnosti. Izvajanje dnevne rutine pa naj bi 

bilo prijetno in naj bi nudilo možnost za družabnost, za vzpostavljanje prijateljstva, za 

individualne interakcije in pozornost (prav tam). »Dnevna rutina, ki je vpletena v 

vsakodnevne dejavnosti v skupini in vrtcu, je sestavni del elementov vzgojnega vplivanja na 

otroke in mnogokrat posredno učinkovitejša od dejavnosti, opredeljene v zapisanem kurikulu« 

(Medved, 2004: 45). 

Kroflič (2005: 13) meni, da dnevno rutino, kot sestavino prikritega kurikuluma, strukturira 

predvsem vzgojiteljičino vedenje o zakonitostih otrokovega razvoja in o strategijah zgodnjega 

poučevanja, ter njene osebne vrednostne predstave oziroma občutki o tem, kaj je dobro za 

otroka; le-to skupaj tvori njeno implicitno teorijo. Poudarja (prav tam), da je refleksija te 
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vednosti in lastnih osebnih vrednot predpogoj za prepoznavanje možnosti pozitivnega 

spreminjanja tistih najmanj strukturiranih elementov otrokovega bivanja v vrtcu. 

»Dnevne rutinske dejavnosti ostajajo sestavni del vsakega, tudi sodobnega kurikuluma, saj 

organizacija življenja v vrtcu tako z vidika malčkov oziroma otrok kot tudi strokovnih 

delavk/delavcev in njihovih medsebojnih interakcij zahteva načrtovanje in predvidevanje. 

Pričakovanja malčkov oziroma otrok, kaj v vrtcu praviloma delajo ob določeni uri, v kakšnem 

zaporedju potekajo dejavnosti, kaj različne dejavnosti 'nosijo' s seboj, pomagajo, da otroci 

razvijejo občutek varnosti (razumejo, da imajo rutinske dejavnosti napovedljiv potek in 

nekatere omejitve), ustvarijo določeno ravnotežje med omejitvami in svobodo ter izpeljejo 

relativno 'mehke' prehode od ene dejavnosti k drugi – vse to velja, če dnevna rutina ni preveč 

toga, če sta dopuščeni fleksibilnost in individualnost ter če so otroci deležni podpornega 

socialnega okolja« (Hohmann in Weikart, 1995,v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 

87). 

»Novo in drugačno razumevanje rutinskih dejavnosti je povezano z novejšimi spoznanji o 

otrokovem razvoju, zlasti socialnem in moralnem, z razumevanjem kurikuluma v vrtcu v 

kontekstu razvojno-procesnega načrtovanja ter prikritega kurikuluma, in tudi z dejansko 

demokratizacijo vrtcev« (prav tam). 

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (prav tam) pravita, da se raziskovalci (na primer 

Corsaro, 1985, 2000; Layzer, Goodson in Moss, 1993; Moyles, 1997, v Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2008) v novejših raziskavah ne ukvarjajo z ocenjevanjem časa, ki ga oziroma 

naj bi ga v vrtcu namenili in porabili za dejavnosti dnevne rutine, ampak z možnostmi, ki jih 

dnevna rutina ponuja, predvsem na področju socialnega in moralnega učenja ter razvoja 

govorne kompetentnosti. 

»Pri rutinskih dejavnostih, ki so pomemben del zapisanega in izvedbenega kurikuluma, cilji in 

primeri dejavnosti niso zapisani (Kurikulum za vrtce, 1999), tako kot na primer pri 

dejavnostih na posameznih področjih kurikuluma; pričakuje se, da se bodo strokovne 

delavke/strokovni delavci sami, glede na kontekst (v ozadju je pomembno njihov znanje in 

stalno spremljanje otrok), odločali, kako ravnati, da bodo tudi rutinske dejavnosti dovolj 

odprte za individualne potrebe in izbire otrok, za dejavnosti v malih skupinah, za 

vzpostavljanje novih socialnih povezav, pogovarjanje in pripovedovanje« (prav tam: 89). 
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2.3.2.1 Hranjenje v vrtcu 

»Hranjenje v vrtcu poteka čim bolj umirjeno, brez nepotrebnega čakanja, pripravljanja, pri 

obrokih se ne hiti. Dopušča naj izbiro in možnost, da si otroci postrežejo sami, če to želijo. Pri 

hranjenju se je potrebno izogibati tekmovanju in nepotrebnemu primerjanju otrok. Pozorni pa 

moramo biti tudi na posebne navade družin, na primer vegetarijanska prehrana« (Kurikulumu 

za vrtce, 1999: 21). 

Po mnenju in izkušnjah I. Medved (2004: 46) je v povezavi s hranjenjem najpomembnejše: 

» - da ustvarimo prijetno, družabno ozračje; 

- da imajo otroci možnost, da so tudi pri obrokih čim bolj samostojni in neodvisni; 

- da otroke spodbujamo, da se pogovarjajo o tem, kaj jedo, kako je jed pripravljena – prijetni 

pogovori ustvarjajo sproščeno ozračje; 

- da se zavedamo, da imajo otroci individualne prehranjevalne navade – hrano, ki jo imajo 

radi, in hrano, ki je ne marajo; 

- da spoštujemo prehranjevalne navade družine; 

- da otroke spodbujamo k uporabi pribora in prtičkov; 

- da otrokom omogočimo dovolj časa, da lahko jedo brez hitenja; 

- da si tudi za pripravo in pospravljanje vzamemo dovolj časa.« 

B. Forjanič (2005) opisuje, kako v Vrtcu Manka Golarja v Gornji Radgoni procesu 

prehranjevanja, kot elementu dnevne rutine, namenjajo posebno pozornost in skrb: otroke kar 

najbolj vključujejo v proces prehranjevanja, tako da sodelujejo pri pripravi prostora in 

pribora; imajo možnost izbire, da si obrok postrežejo sami; ob sredah se otroci lahko odločajo 

med dvema jedilnikoma kosila; vsak dan realizirajo premakljiv čas prehranjevanja (zajtrka, v 

večini oddelkov pa tudi kosila) glede na potrebe, želje otrok; tako imajo otroci možnost izbire 

časa prehranjevanja. Veliko pozornosti namenjajo možnosti izbire; tako otroci na primer pri 

zajtrku vedno lahko izbirajo med dvema namazoma, poleg mlečnega napitka pa imajo na 

voljo tudi čaj. 

Podobno opisuje tudi N. Smerdelj Šubelj (2005). V oddelku, kjer dela, so oblikovali drugačen 

zajtrk, in sicer tako, da so uvedli »drseči« čas zajtrka, ki poteka tako, da imajo otroci možnost 

zajtrkovati v času med 7:45 in 8:30. Igralnico so spremenili v igralne kotičke, en del pa so 

spremenili v zajtrkovalnico, v kateri so otroci nato postopoma menjujejo in zajtrkujejo. S 

takšnim načinom so se izognili čakanju v vrstah, čakanju na druge dejavnosti in zmanjšali tudi 

konflikte med otroki, do katerih je prihajalo predvsem v času čakanja. S takšnim načinom se 
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je povečala samostojnost otrok, saj si zajtrk postrežejo sami in za seboj tudi pospravijo (prav 

tam). 

V Vrtcu Tončke Čečeve imajo z restavracijskim načinom prehranjevanja že dolgoletne 

izkušnje. Otroci zajtrkujejo in malicajo postopno po manjših skupinah, ostali pa med tem 

časom nadaljujejo z igralnimi aktivnostmi po kotičkih. Otroci si sami pripravijo potrebno za 

obrok in za seboj tudi pospravijo. Kosilo poteka za vse otroke hkrati, takrat pa prtičke in 

pribor, po dogovoru z otroki, razdelita dva otroka. Hrano si otroci iz servirnih posod 

postrežejo sami; ugotovili so, da na takšen način izbiro prepustijo otroku, da otrok ni potrebno 

spodbujati, ker jih že samo vzdušje, hrana spodbudi, da jedo. Na takšen način prehranjevanja 

otroke začnejo postopno navajati v oddelkih od 2. do 4. leta oziroma od 3. do 4. leta in naprej, 

zahteva pa doslednost pri skupno postavljenih pravilih, na primer, da se pri jedi pogovarjajo 

tiho in ne govorijo s polnimi usti. Oblikovali so tudi stalne prehranjevalne kotičke, kjer imajo 

otroci stalno na voljo nesladkan čaj, ki si ga sami postrežejo (Belak, 2005). 

 

2.3.2.2 Počitek in spanje v vrtcu 

»Dovolj spanja je eden najpomembnejših predpogojev za zdravje v otroštvu in poznejših 

življenjskih obdobjih. Količina spanja niha od posameznika do posameznika. /…/ Med 

spanjem si možgani in mišične celice odpočijejo, si opomorejo od aktivnosti, se poživijo in 

obnovijo. /…/ Spanje je potrebno vsem živim bitjem in ima vlogo obnavljanja. V mirnem 

spanju se v kri izloča eden izmed pomembnih hormonov, ki je pomemben za zdravje – rastni 

hormon. Bistvenega pomena je za rast pri otrocih, potrebujejo pa ga tudi odrasli. Hormon 

pomaga pri vzdrževanju, pospešuje tvorbo novih celic, ki nadomeščajo stare in umirajoče, 

krepi kosti, izgrajuje mišičje in podporna tkiva. /…/ Dnevni počitek je kot varovalni 

mehanizem, ki preprečuje, da bi prišlo do okvare organizma zaradi pretirane utrujenosti. 

Neravnovesje med počitkom in dejavnostjo lahko pripelje do preutrujenosti, kar pa pogosto 

izzove izbruhe togote, pretirano dejavnost, motnjo v spanju« (Trontelj, 2005: 56). 

E. D. Bahovec in Kodelja (1996) ugotavljata, da geslo »za vse enako« pri počitku otrokom 

tudi škoduje; v raziskavi, ki sta jo opravila pred več kot desetletjem, so otroci najpogosteje 

navajali, da jim v vrtcu ni všeč, da morajo spati, kar še dodatno potrjuje njuno mnenje, da bi 

otroci o tako delikatnem področju njihovega življenja morali imeti možnost izbire. 

»Počitek in spanje ne bi smela biti niti obvezna niti časovno preveč strogo določena; 

organizacija počitka je odvisna od individualnih potreb, organizacije posebej utrudljivih 
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dejavnosti, sprehodov, obiskov različnih institucij, izletov. Prehod iz dejavnosti ali od kosila k 

počitku pa naj bo postopen in naj poteka brez pretirane naglice, hitenja s pospravljanjem, 

pripravljanjem ležalnikov itn.« (Kurikulu za vrtce, 1999: 21). 

To poudarja tudi T. Šepec (2005: 54), ki pravi: »Počitek oziroma spanje naj nikoli ne bi bila 

prisila ali obveznost do otroka. Odrasli moramo imeti ustrezen pristop do otroka, ga motivirati 

za počitek oziroma spanje, se pogovoriti z njim in z otrokom poiskati skupno rešitev. Po 

potrebi vključimo tudi starše. S prisilo ali z obveznostjo do počitka oziroma spanja otroci 

pridobivajo slabe izkušnje v odnosu z odraslim, v odnosu do dnevne rutine. Seveda pa zadevo 

lahko poslabšajo tudi neustrezna vzgojna ravnanja, kot na primer, da morajo vsi otroci zapreti 

oči, nihče ne sme v tem času na stranišče, otroci počivajo v zaporedju deklica, deček itn.« 

Po mnenju in izkušnjah I. Medved (2004: 46) pa je pri počitku in spanju najpomembnejše 

upoštevati naslednje: 

» - da se čas otrok za počitek oziroma spanje razlikuje glede na to, koliko časa otrok preživi v 

vrtcu; 

- da imajo otroci različne spalne navade in da zaspijo na različne načine; 

- da ima vsak otrok svoje ležišče, na katerem je njegovo ime; 

- da smejo otroci od doma prinesti najljubšo igračo, blazino, odejo ipd.; 

- da otrok ne silimo k spanju, temveč jim pomagamo, da se lažje sprostijo in umirijo – včasih 

pomaga samo to, da sedemo k otrokovemu ležalniku, da otrok občuti bližino, v drugih 

primerih pomaga dotik (na primer božanje po glavi, držanje za roke ipd.); 

- svetloba v prostoru za počitek je lahko dnevna ali pa rahlo zasenčena; 

- prostor za počitek naj bo prezračen; 

- nujna je stalna prisotnost vsaj ene odrasle osebe; 

- otrokom dopustimo, da se prebujajo počasi; 

- za otroke, ki ne morejo spati (doma ne hodijo več spat), omogočimo prostor, kjer se tiho 

igrajo (listanje slikanic, risanje, sestavljanje kock ipd.).« 

J. Železnik (2005) opisuje primer dobre prakse v Vrtcu Tončke Čečeve, kjer otroci soodločajo 

o poteku oziroma načinu počitka. Pri njih počitek in spanje že dolgo časa nista niti obvezna 

niti strogo časovno določena, saj je organizacija počitka odvisna od prepoznavanja 

individualnih potreb otrok. Otroci drugega starostnega obdobja aktivno sodelujejo pri urejanju 

igralnice po kosilu in pripravi na počitek. Otroci se sami odločijo, ali bodo počivali na 

ležalniku, ob katerem prijatelju, ali se odločijo za umirjene dejavnosti, ki so nadaljevanje 

dopoldanskih dejavnosti, pri čemer otrok, ki počivajo, ne motijo z ropotom. 
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T. Šepec (2005) pravi, da je vloga vzgojiteljice v skupini pri pripravi počitka oziroma spanja 

naslednja: zagotoviti otroku kakovosten počitek in spanje; upoštevati razlike posameznikov; 

skrb za dobro klimo; omogočiti otrokom, da si sami izbirajo prijatelje, pri katerih želijo 

počivati in dopustiti ljubkovalne igrače; navajati otroke, da skupaj uredijo prostor pred 

počitkom itn. Opiše pa tudi vlogo vzgojiteljice pri otrocih, ki ne spijo in počivajo le 30 minut: 

otrokom ponudi knjige in igrače, družabne igre za mirno dejavnost; upošteva otrokovo željo 

po igri in navaja otroke, ki ne počivajo, da upoštevajo, da njegovi vrstniki spijo; navaja jih na 

tiho govorjenje itn. (prav tam). 

J. Železnik (2005) pravi, da se potrebe otrok glede počitka pogosto ne skladajo s potrebami in 

željami staršev. Dvomi, da smo strokovne delavke dovolj avtonomne, da bomo zagovarjale 

razvojne potrebe in tudi pravice otrok. V njihovem vrtcu so morale staršem že večkrat 

strokovno argumentirati možnost izbire otrok, da počivajo ali ne, in razložiti, da bi prisila k 

počitku pomenila kršenje otrokovih pravic. 

T. Šepec (2005) meni, da bi se morali delavci v vrtcih počitku oziroma spanju bolj posvečati, 

razmišljati o rahljanju stereotipov, razmišljati o možnostih načrtovane igre, dejavnosti za 

otroke, ki ne počivajo. Zavedati bi se morali, da na otrokov počitek oziroma spanje vplivajo 

tudi vsakodnevni dogodki, stiske, veselje, da otroci s prisilo v spanje doživljajo strah, 

negotovost in se ne počutijo varne. 

 

2.3.2.3 Prostor in čas oziroma organizacija le-tega v vrtcu 

V Kurikulumu za vrtce (1999: 23) je zapisano: »Pomemben element kurikula, v katerem je 

poudarjena pravica do izbire, je organizacija prostora in časa, ki sledi nekaterim pomembnim 

načelom: 

- organizacija zdravega, varnega in prijetnega prostora (tako notranjih prostorov kot tudi 

zunanjih površin), 

- zagotavljanje zasebnosti in intimnosti, 

- zagotavljanje fleksibilnosti in stimulativnosti prostora (ureditev igralnice naj se spreminja 

glede na starost otrok in glede na dejavnosti, ki v igralnici potekajo)«. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je poudarjeno, da mora biti organizacija prostora fleksibilna, 

priporočljivo je, da so v igralnici na voljo razni paravani, police, stojala …, s katerimi je 

mogoče oblikovati kotičke, ki nastajajo in se spreminjajo glede na dejavnosti in jih otroci 

praviloma sooblikujejo; zagotovljen pa mora biti tudi prostor, kamor se otrok lahko umakne. 
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Zaželeno je, da so otrokom v kotičkih oziroma igralnici na voljo različne igrače in drugi 

nestrukturirani materiali, knjige … na dosegu otrok (prav tam). 

Podobno pa je izpostavljeno tudi v Beli knjigi (1995: 57): »Otrok naj ima v prostoru možnost 

zaznavati pomen stalnosti in možnost prostor spreminjati. Notranja ureditev vrtca in 

posamezne igralnice naj dajo otrokom dovolj možnosti za gibanje, za otrokovo izbiro 

dejavnosti in prostora, različne socialne stike med otroki in odraslimi, kot tudi možnost 

otrokovega umika v zasebnost. Otroci naj imajo v vrtcu na voljo različne igralne kotičke /…/. 

Vzgojna sredstva in materiali morajo biti urejeni, otrokom vidni in dostopni.« 

K. Bregar Golobič (1996: 214) pa pravi, da »odprte omare, police v dosegu otroških rok, 

'kotički', veliko najrazličnejšega materiala … sami še ne zagotavljajo demokratizacije in 

rahljanja prikritega kurikuluma.« Poudarja (prav tam): »Tako spremenjena organizacija 

prostora je vsekakor pogoj, a ne zadosten. Pomembnejši je način, kako se prostor in oprema v 

njem (omare, mize, stoli, ležalniki, materiali, igrače, knjige, različni 'delovni' in didaktični 

pripomočki …) uporablja – kako so ga otroci in odrasli vajeni uporabljati. Šele spreminjanje 

teh načinov, skupaj s kurikularnimi spremembami v ožjem smislu, lahko prispeva k blaženju 

in rahljanju učinkov prikritega kurikula.« 

Otrok v vrtcu preživi povprečno po devet ur na dan, zato je za njegov razvoj in učenje zelo 

pomembno, da ima možnost sodelovanja pri urejanju in preoblikovanju kotičkov, da ima 

možnost samostojno odločati o izbiri sredstev in materialov za igro, da se lahko po želji 

umakne v miren kotiček, saj mu vse to omogoča oblikovanje zavesti, da zmore vsakdanje 

probleme in vprašanja obvladati samostojno, kompetentno in avtonomno (Kuzman, 2005). 

»Prostor, kot oblikovan ambient, vpliva na naše vedenje in ravnanje, hkrati pa bogati odnose 

odraslih in otrok« (Marič in Povirk Matas, 2005: 128, 129). 

Po mnenju in izkušnjah I. Medved (2004: 47) je pri urejanju in pospravljanju prostora 

pomembno, da: 

» - otroci s svojimi idejami, željami, predlogi sodelujejo tudi pri urejanju, ne le pospravljanju 

prostora; 

- jim omogočimo prostor, kamor lahko postavijo, razstavijo (obesijo, prilepijo itn.) svoje 

izdelke; 

- pospravljanje v vrtcu ni obvezni ritual, temveč pogoj za nemoteno življenje v vrtcu in 

vzdrževanje čistoče (da se ga doživlja kot naravni, kontekstualni del vsakdanjega življenja in 

dela v vrtcu); 
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- ima vsaka igrača, pripomoček idr. sredstvo v prostoru svoje stalno mesto, kar pa ne pomeni, 

da ga je na to mesto potrebno pospraviti vsakokrat pred odhodom na igrišče, kosilom, 

počitkom ipd. – tako lahko otroci z igro nadaljujejo tudi po prihodu z igrišča, po počitku ali 

celo naslednji dan (v tem primeru je potreben dogovor s čistilko); 

- vsak otrok po svojih zmožnostih pri pospravljanju in urejanju prostora postori čim več sam; 

- se dežurstvo organizira samo za smiselno določene naloge, pri čemer se 'prijetna' in 

'neprijetna' opravila pošteno porazdelijo med vse otroke; 

- spodbujamo starejše otroke, da pri pospravljanju in urejanju prostora pomagajo mlajšim (na 

primer pri pospravljanju igrač na dvorišču); 

- namenimo pozornost preseganju delitve različnih opravil po spolu.« 

 

Čas je eden od elementov kurikuluma, ki je enakovredno povezan z ostalimi elementi ter 

vpliva na dnevno rutino, igro in igralne dejavnosti. Časovni okvir in zaporedje dogodkov sta v 

skladu s kurikularnimi spremembami fleksibilna in ne več strogo določena (Ribič, 2005). 

T. Bojinovič (2005) pravi, da so v vrtcu časovno opredeljeni predvsem poslovni čas, okvirni 

dnevni red, dnevni obroki prehrane in delovni čas zaposlenih, vse ostalo pa se izraža v 

ponudbi različnih dejavnosti, ki niso podrejene togemu dnevnemu redu in se prepleta skozi 

čas bivanja otrok v vrtcu. Pri tem pa izpostavlja, da so pri določitvi poslovnega časa 

upoštevane potrebe staršev, pri dnevnih obrokih pa so le-ti izvedeni v dveh terminih in 

prilagojeni potrebam otrok. 

B. Ribič (2005: 148) poudarja, da »kurikularni pristop k problematiki časa zahteva: 

- razumevanje strokovnih delavcev vrtca o pomenu vsakega trenutka bivanja otroka v vrtcu 

oziroma preseganje delitve časa bivanja na pomembnejši čas z vzgojiteljico in manj 

pomemben preostali čas s pomočnico vzgojiteljice; 

- pripravljenost strokovnih delavcev na fleksibilno organizacijo delovnega časa vzgojiteljice 

vodje oddelka in vzgojiteljice pomočnice, ki se odrazi na organizacijski ravni v tem, da nikoli 

čez dan niso v vrtcu samo vzgojiteljice ali samo pomočnice vzgojiteljic; 

- samokontrolo strokovnih delavcev, ki ozavestijo uporabljanje časa v vzgojnem procesu: ne 

hitimo; vse delamo umirjeno in v primernem interakcijskem odnosu z otroki; spoštujemo čas, 

ki si ga vzame otrok za razmislek, pa tudi podarimo čas, ko potrebuje našo pozornost; da mu 

nudimo možnost, da se, kadar koli začuti potrebo, umakne v kotiček za umik, ne glede na to, 

kaj v tem času vzgojnega počnemo ipd.« 
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Podobno poudarja tudi T. Bojinovič (2005), ki pravi, da v vrtcu ni bolj ali manj pomembnega 

časa, temveč je pomemben vsak skupaj preživet trenutek. Poudarja, da je časa dovolj, ter da 

smo mi tisti, ki se moramo odločiti, kako ga bomo porabili oziroma izkoristili. 

Otroci morajo imeti v vrtcu dovolj časa za rutinske dejavnosti, na primer prehranjevanje, 

obuvanje, oblačenje; imeti morajo možnost izbire med alternativnimi dejavnostmi in možnost 

umika, ne glede na čas; možnost fleksibilnosti v času zajtrka, malice, prestavitve kosila (na 

primer ob daljšem sprehodu); možnost odhajanja na toaleto po potrebi, torej brez časovne 

določitve; možnost takšne časovne organizacije počitka, ki ustreza vsem otrokom (Ribič, 

2005). 

B. Ribič pravi (prav tam: 151): »Ko razmišljam o času, me prevzame občutek, da ga imamo 

kar naenkrat dovolj. Dovolj za vse aktivnosti, igro in učenje. Vse sprejemamo tišje, bolj 

umirjeno. Več imamo časa drug za drugega. Otroci in tudi vzgojiteljice. Prehajanja med 

aktivnostmi so umirjena, otroci imajo ves čas kaj početi, organizacija prostora jim nudi 

aktivnost vsak trenutek. Če se zgodi, da danes česa nismo naredili, imamo možnost to storiti 

jutri. Nihče nas ne preganja, ne gledamo več na uro, kot smo nekoč. Naše interakcije so 

pristnejše, ne zapiramo se v svoje igralnice, ampak imamo čas tudi za druženje med oddelki v 

skupnem prostoru, pri dejavnostih, ki so organizirane za več oddelkov.« 

 

2.3.2.4 Toaleta in higiena v vrtcu 

Medicinske raziskave zagovarjajo pomembnost redne uporabe stranišča za zdrave navade in 

fizični razvoj. Otroci so pripravljeni na navajanje na stranišče med 18. in 30. mesecem 

starosti, vendar pa je to odvisno tudi od socialnih in kulturnih dejavnikov; čas in način ima 

kulturne normative, zato je nujno zagotoviti, da se v zgodnjem otroštvu navajanje na stranišče 

dogaja na kulturno in sociološko primeren način, saj se tako zmanjša možnost morebitnih 

problemov (Millei, 2011). Pojav, ko se otrok, ki je že navajen na stranišče, še vedno pokaka v 

hlače (enkopreza), je splošno znan pri 2 % otrok. Eden od razlogov za ta pojav pa je 

identificiran kot “fobija do stranišča”, ko se otroci bojijo iti na stranišče. Otroci postanejo 

zaprti, ker ne marajo oziroma nočejo iti na javno stranišče. Izogibanje uporabe stranišč pa 

lahko vodi do resnih problemov, kot so zaprtje, nelagodje, bolečine v trebuhu, problemi s 

prebavo, razvoj nezdravih prehranjevalnih navad itn. (prav tam). 

Z. Millei (2011) ugotavlja, da je kopalnica, kot del okolja predšolskega otroka, pogosto 

prezrta, da so kopalnice v institucionalnih okoljih le redko predmet raziskav. To velja tudi za 
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naše okolje, saj obstaja kar nekaj literature o navajanju na kahlico, stranišče, ne pa tudi 

literature o straniščih v vrtcih. O tej temi pa sta pisala E. D. Bahovec in Kodelja (1996), ki v 

raziskavah (opisani sta v knjigi Vrtci za današnji čas) ugotavljata, da si gredo otroci roke 

umiti večinoma vsi naenkrat, vendar ne nujno v koloni; podobno pa velja tudi za odhajanje na 

stranišče, kjer se kot problem kažeta intimnost in individualnost, saj so ponekod stranišča 

odprta, brez vrat, zaves. E. D. Bahovec in Kodelja (prav tam: 98) menita, da v naših vrtcih 

manjka občutek za individualnost, zasebnost in intimnost; ne za vse enako, ne za vse 

naenkrat, ne za vse vnaprej predpisano. Omenjeno pa je izpostavljeno tudi v ciljih 

Kurikuluma za vrtce (1999: 10): »večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire, v 

nasprotju s skupinsko rutino; večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti 

otrok,« ter tudi v načelih Kurikuluma za vrtce (prav tam: 12), na primer načelo spoštovanja 

zasebnosti in intimnosti. Vendar pa se Kurikulum za vrtce (1999) same teme toalete, 

kopalnice, stranišč, kot takšne ne loteva. 

Z. Millei (2011) je v avstralskem vrtcu Kuri Kuri raziskovala kopalnico, stranišče v vrtcu in 

ugotovila, da je nekaterim otrokom nerodno govoriti o telesnih funkcijah, kot so izločanje 

tekočin, trdih snovi ter plinov; za nekatere otroke pa so polulanje, ostajanje suh in uporaba 

stranišča velika skrb, o kateri diskutirajo. Proučevano stranišče je, kot večina stranišč v vrtcih 

Hunter, odprtega tipa, kar pomeni, da ima tri zidove z okni, ki ga ločijo od drugih prostorov, 

vendar tudi omogočajo vidnost iz drugih prostorov, saj je na vsaki strani učilnica. Takšna 

organizacija prostora omogoča nadzor nad otroki, ki uporabljajo stranišče brez fizične 

prisotnosti vzgojitelja, vendar pa je takšna organizacija za nemalo otrok predstavljala 

problem, saj so v okviru raziskave ugotovili, da nekateri otroci uporabljajo le določeno 

stranišče, ker je bolj zasebno, diskretno, nekateri pa so veliko potrebo rajši zadrževali in jo 

opravili doma. Otroci so se torej zavedali, da so vidni, ko uporabljajo stranišče in so ta 

problem premagovali z različnimi strategijami. Poleg vidnosti pa jih je nemalo skrbela tudi 

sama funkcionalnost stranišča, saj so imeli nekateri problem s pritiskom gumba za 

splakovanje, s tempiranimi pipami, dosego papirja. Tako so imeli nekateri otroci rajši, da jih 

vzgojitelji vidijo, saj so vedeli, da jim bodo, če bodo imeli težave, priskočili na pomoč. 

Nekatere je motilo tudi to, da so stranišča skupaj za oba spola, drugim pa je bilo vseeno. 

Odprta narava stranišča in njegova funkcionalnost so sprva vzbujali mešane občutke in 

mnenja udeležencev raziskave, vendar pa je praktična raziskava postopoma vodila do novega 

razumevanja stranišča, kot družbenega in kulturnega prostora in prostora, ki je del 

kakovostnega okolja za otroke. 
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Z. Millei (2011) pravi, da je celotno delo o stranišču, kot okolju zgodnjega otroštva, omejeno 

in usmerjeno k zdravstvenim in razvojnim vidikom, kot so higiena, patologija in navajanje na 

stranišče. Raziskave, ki pa se ukvarjajo s straniščem z drugih perspektiv, pa so omejene in 

imajo mešane zaključke, ki vsebujejo neuporabo stranišča ali izogibanje uporabi stranišča 

zaradi različnih razlogov, kot so zasebnost, navada, varnost, sramežljivost, pravila, strah itn. 

»Preveč rigidno pojmovanje zdravega okolja, ki ga pogosto določajo prestrogi in marsikdaj 

nepotrebni higienski predpisi, bi moralo nadomestiti bolj sproščeno, družabno, »družinsko« 

(oziroma manj bolnišnično) vzdušje« (Dolar Bahovec, 2004: 12). Zatorej si stranišča zaslužijo 

večjo pozornost v zgodnjih letih otroštva in več raziskav, ki bi posledično izboljšale naše 

razumevanje in prakso stranišč v vrtcih (Millei, 2011). 

 

2.4 IGRA 

»Otroška igra je univerzalna dejavnost, ki se spreminja glede na otrokovo starost, vsebino, čas 

in okolje, oziroma igra je dialog med domišljijo in resničnostjo, med preteklostjo in 

prihodnostjo, med konkretnostjo in abstraktnostjo, med varnostjo in tveganjem« (Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 72). »Igra je prijetna, spontana, ustvarjalna in nepredvidljiva. 

Ne glede na to, ali je glasna ali tiha, umazana ali čista, razposajena ali resna, naporna ali 

sproščujoča, je za otroka polna zadovoljstva, izziva, ugodja in koristi« (Hohmann in Weikart, 

2005: 59). 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2006: 1) pravita, da igra zajema široko paleto različnih 

dejavnosti, ter nadaljujeta, da enotno opredelitev otroške igre otežujeta dejstvi, da gre za igro 

različno starih otrok in različne vrste igre. Tako avtorji uporabljajo različne, vendar hkrati tudi 

podobne kriterije, s pomočjo katerih igro opredeljujejo. 

»Različne psihološke teorije in iz njih izpeljani modeli predšolske vzgoje dajejo osnovo za 

številne interpretacije otroške igre, vendar je v njih moč prepoznati vrsto skupnih značilnosti, 

ki opredeljujejo igro: v vsebini igre se odražajo pomembni dogodki in odnosi iz otrokovega 

življenja, igrače in drugi igralni materiali sodoločajo igro, je notranje motivirana in njen cilj je 

lahko igralna dejavnost sama, igra otroka osebnostno močno angažira, zato je njena izraznost 

zelo velika, v igri se spontano prepletajo različna področja otrokovega razvoja, od čustvenega, 

socialnega, gibalnega do spoznavnega. Gre za dejavnost, za katero je značilna visoka stopnja 

divergentnosti (otrok se v igri vede inventivno, fleksibilno)« (Marjanovič Umek, 2001: 44). 
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M. Masheder (1995: 127) pravi, da je igra priprava na življenje, vzgoja, povzetek razvoja 

človeške vrste, dejavnost za zabavo, da otrok z njo eksperimentira in prevzema nadzor nad 

svojim življenjem. L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008: 71) pravita, da je otroška 

igra dejavnost, v kateri tako malčki kot tudi otroci v obdobju zgodnjega otroštva preživijo 

večino časa. J. B. Thomson (1995) meni, da je igra za otroka torej nekaj naravnega. M. 

Hohmann in Weikart (2005: 59) pravita, da se otroci igrajo iz potrebe, da bi nekako osmislili 

svoje življenje, pri čemer pa morajo uporabiti vse svoje čute za odkrivanje stvari. Nadaljujeta 

(prav tam), da je igra način, kako otroci raziskujejo, kakšna je naloga posameznih stvari in 

kako delujejo, ter obenem način osmišljanja oseb, socialnih interakcij in tudi temnejše plati 

človekovega obstoja (na primer »Mrtev si. Ne moreš se premakniti. Peljemo te v bolnišnico in 

te spet oživimo. Daj, pojdi že v rešilca, Jakob.«). Horvat in L. Magajna (1987) igro opredelita 

kot svoboden akt, ki ni povezan s procesi neposrednega zadovoljevanja potreb in ki je omejen 

na svoj svet; potek in smisel igre pa sta v njej sami. 

»Vse opredelitve kažejo, da je igra brezmejna (neskončna) in da variira v celovitosti. Igra 

reprezentira otrokov kognitivni, socialni, emocionalni, gibalni razvoj, ter povezave med 

vedeti in ne vedeti, aktualnim in možnim, verjetnim in neverjetnim« (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2006: 3). 

M. Hohmann in Weikart (2005: 59) pravita: »Igra v spodbudnem ozračju vključuje vse 

sestavine aktivnega učenja – materiale za igro ter razpolaganje in rokovanje; odločitve o tem, 

kaj se igrati, kje, kako in s kom; govor otrok, ko se ti igrajo; in podpora odraslega za igro, ki 

sega od oblikovanja okolja za igro do dejanskega sodelovanja v njej.« Nadaljujeta (prav tam), 

da imajo otroci, če se igrajo v takšnih spodbudnih razmerah, veliko priložnosti, da se zavedo 

drugih; da gledajo, kaj počnejo drugi in jih posnemajo; da se osredotočajo na stvari, ki jih 

zanimajo; da se pogovarjajo o tem, kaj delajo in občutijo, kar pa posledično vse vodi do 

priložnosti za krepitev zaupanja, avtonomnosti, iniciativnosti, empatije, samozaupanja. 

Igra ima pomembno vlogo v otrokovem življenju in ustvarjanju. Otroku omogoča, da 

pridobiva različne izkušnje, spoznanja, kaj zmore in česa ne. Otroci za igro potrebujejo čas, 

čas brez neprestanega prekinjanja in priganjanja. Potrebujejo okolje, v katerem se počutijo 

sproščeni, zadovoljni, sprejeti in varni. Igra ima poseben pomen in vrednost takrat, ko ima 

otrok dovolj časa, da se »naigra« (Ferjančič, 2001). 

»Od približno treh let naprej so se otroci zmožni igrati skupaj z drugimi otroki. Do takrat 

njihova igra prevzema naslednje oblike: zelo majhni otroci se lahko kratka časovna obdobja 
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igrajo sami, večinoma takrat, ko so v zavetju doma ali v bližini odraslega, ki ga poznajo in mu 

zaupajo. Igrajo se tudi z odraslim ali s starejšim otrokom; igro lahko začne otrok sam ali 

odrasli, vendar pa je osredotočena na tisto, kar si želi malček. Majhen otrok se lahko igra tudi 

vzporedno z vrstnikom, kar pomeni, da se igrata drug ob drugem, si delita enake ali različne 

igrače, vsak pa se igra svojo igro. Dokler pri igri ne motita drug drugega, bosta oba 

zadovoljna. Majhni otroci imajo radi družbo otrok, čeprav se ne igrajo »skupaj«. Pri treh letih 

pa se navadno zgodi tudi to. Sprva so njihovi poskusi sodelovanja neodločni in skupne igre 

trajajo le kratek čas. Sčasoma pa se bodo navadili, da se bodo skupaj igrali vedno dlje časa. 

Naučili se bodo reševati težave, ne da bi si pri tem skočili v lase, izmišljali si bodo vse več 

zapletenih iger in v njih uživali« (Kahn, 1995: 106, 107). 

 

2.4.1 Vrste igre 

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008: 72) pravita, da se klasifikacija otroške igre 

med različnimi avtorji delno razlikuje glede na število skupin in podskupin igre ter njihova 

poimenovanja in vsebinsko pokritost. »Večina avtorjev pa jo deli v tri večje skupine: 

funkcijsko in simbolno igro ter igro s pravili« (prav tam). Le-te bom v nadaljevanju 

podrobnejše opisala. 

Po mnenju L. Marjanovič Umek in T. Kavčič (2006: 41) je v Sloveniji najbolj razširjena 

klasifikacija otroške igre, ki jo je izdelal Toličič (1961), ki različne vrste igralnih dejavnosti 

umešča v naslednje štiri skupine: funkcijska igra, domišljijska igra, dojemalna igra in 

ustvarjalna igra (prav tam). 

S. Smilansky (1968, v Marjanovič Umek in Kavčič, 2006: 41, 42) pa otroško igro razvrsti v 

štiri skupine, ki obenem predstavljajo tudi različne razvojne ravni igre: funkcijska igra, 

konstrukcijska igra, dramska igra in igra s pravili. 

 

2.4.1.1 Funkcijska igra 

»Funkcijska igra je najbolj značilna za otrokov zgodnji razvoj, zlasti za razvoj v prvih dveh 

letih dojenčkovega oziroma malčkovega življenja; nekateri avtorji (na primer Duran, 1995; 

Piaget, 1962; Zupančič in Cecić Erpič, 1998) jo kar neposredno povezujejo z zaznavno-

gibalno stopnjo v razvoju mišljenja. Dojenček oziroma malček v igri preizkuša nove gibalne, 

čutne in zaznavne funkcije; rokuje s predmeti in raziskuje njihove zaznavne značilnosti (na 

primer opazi, da je predmet svetel, raznobarven; otipa, da je mehak, hrapav) in funkcije (na 
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primer predmet zvončklja, če ga trese; ropota, če ga vrže), ugotavlja, kako se predmeti 

odzivajo na njegovo preizkušanje (na primer če žogo porine, se kotali, če vleče vrvico na 

avtomobilu, se ta premika /…/), pridobiva gibalne spretnosti in začetno usklajenost gibov rok 

in oči (malček teka, poskakuje, vstavlja geometrijska telesa v odprtine v vlaganki)« 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 72, 73). L. Marjanovič Umek in U. Fekonja 

Peklaj (prav tam) pravita, da jo nekateri avtorji imenujejo tudi nesimbolna igra, saj so igralne 

dejavnosti v celoti povezane z značilnostmi predmetov, ter da funkcijska igra proti koncu 

obdobja malčka oziroma v obdobju zgodnjega otroštva preide tudi v gibalno in simbolno igro. 

»Raziskovalci (na primer Goldstein, 1995; Rice, 1998) opisujejo gibalne igre malčkov in 

starejših predšolskih otrok tudi kot igre prerivanja, za katere je značilno igrivo pretepanje, 

lovljenje, bežanje, igranje namišljenih bitk – te igre po navadi spremljajo smeh, izmenjava 

vlog, nadzorovano sproščeno agresivnost (na primer udarci z odprto pestjo)« (prav tam: 73). 

 

2.4.1.2 Simbolna igra 

»Za simbolno igro je značilno, da je opredeljena s prvinami, ki so le mentalno reprezentirane 

in niso dejansko prisotne. Otrok v igri reprezentira neko dejanje, predmet, osebo ali pojav iz 

realnega ali domišljijskega sveta. V igri /…/ uporablja simbole, pri čemer je simbol pojmovan 

kot izvrševanje konvencionalnih akcij, ki nosijo neki pomen, ali kot uporaba predmetov v 

namene, ki imajo konvencionalni pomen« (Duran, 1995, v Marjanovič Umek in Kavčič, 

2006: 46, 47). »Prve oblike simbolne igre so prisotne v igri malčka, starega približno eno leto 

in pol. Malček najprej posnema določeno dejavnost neposredno po tem, ko je bila izvedena 

(na primer malček, star osemnajst mesecev, ob gledanju slikanice govori posamezne besede 

takoj po tem, ko jih je povedala vzgojiteljica, ko je na primer poimenovala žival), pozneje pa 

posnema tudi dejavnosti, ki so se zgodile pred določenim časom (gre za odloženo 

posnemanje), na primer trideset mesecev star malček daje punčki injekcijo v ritko, tako kot jo 

je dobil on prejšnji dan pri zdravniku« (McCune-Nicolich, 1981; Zupančič, 2000, v 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 73). V simbolni igri, ki je najbolj tipična igra za 

otroke v starostnem obdobju od dveh do šest let, »se odraža preplet kognitivnih, 

sociokognitivnih, socialnih, jezikovnih in kulturoloških pogledov na otrokov razvoj, ki 

zahteva poznavanje določenih sposobnosti in spretnosti, ki sodefinirajo razvojno stopnjo 

simbolne igre. Gre za pretvarjanja, odmik od realnega k predstavnemu, fleksibilnost v 

mišljenju, jezikovni obrat, konverzacijo in metakomunikacijo, decentriranje mišljenja, 
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dekontekstualizacijo /…/, reverzibilnost, metareprezentacije, zmožnosti razumevanja drugih 

in zavzemanje perspektive drugega« (Marjanovič Umek in Kavčič, 2006: 47). 

»Simbolna igra je povezana s kognitivnim razvojem, saj ta pogojuje njen pojav. Otrok je 

namreč simbolne igre sposoben šele, ko je zmožen razumeti pogojnost znaka in obvladati svoj 

egocentrizem. Simbolna igra je /…/ odraz otrokovega splošnega napredka v semiotični 

funkciji – kognitivni kapaciteti, ki omogoča sposobnost reprezentacije« (McCune-Nicolich, 

1981, v prav tam: 48). 

Najvišja oblika simbolne igre je igra vlog, pri kateri je otrok običajno visoko motiviran, 

prevzame vlogo določene odrasle osebe ali drugega otroka (na primer mame in dojenčka), si 

predstavlja določeno igralno okolje, pretvarja predmete (na primer kamenček uporabi kot 

milo), animira igrače oziroma igralno gradivo, uporablja govorne izjave oziroma opisuje 

značilnosti predmetov (Eljkonin, 1981, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 74). 

 

2.4.1.3 Igra s pravili 

Igre s pravili so značilne predvsem za otroke od drugega oziroma tretjega leta starosti naprej. 

Starejši kot je otrok, bolj so igre celovite in dinamične. Glede na vsebino gre lahko za igre, 

kjer so v ospredju zaznavne in gibalne kombinacije (na primer skrivanje, igranje z žogo) ali 

pa miselne kombinacije (na primer Človek ne jezi se). Otroci v igrah s pravili vstopajo v 

celovite socialne situacije: učijo se razumeti pogled drugih soigralcev, upoštevati pravila igre, 

svoje strategije in strategije soigralcev, kaj pomeni zmagati in izgubiti itn. (Eljkonin, 1981, v 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 74). 

Ivić (1983, v Marjanovič Umek in Kavčič, 2008: 74) poudarja dve pomembni funkciji iger s 

pravili, in sicer socialno integracijo in socialno diferenciacijo, ki sta pomembni za regulacijo 

socialnih odnosov. Socialna integracija zajema vzpostavljanje odnosov med člani skupine, 

upoštevanje pravil in socialnih norm, nadzorovanje lastnih želja in impulzov, socialna 

diferenciacija pa povečanje distance med člani skupine, oblikovanje podskupin in 

prepoznavanje vloge posameznika. »V igrah s pravili se izražajo posamezni kulturno 

preneseni načini igranja, ki jih otroci pogosto sami, glede na prostor in čas, prilagajajo ali pa 

oblikujejo in usvajajo nova pravila« (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 74). 
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2.4.2 Igra v kurikulumu za vrtce 

»Otroška igra je ena od pomembnih in specifičnih dejavnosti, ki je na različne načine vpletena 

v kurikulum za vrtce, tako v načrtovane dejavnosti kot v /…/ življenje otrok v vrtcu« 

(Marjanovič Umek, 2001). V Kurikulumu za vrtce (1999: 19) o otroški igri najdemo zapisano 

naslednje: »Otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna 

načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu preseganja 

svoje vpetosti v tako imenovani akademski ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, 

razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju.« 

»Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti in ki je 

notranje motivirana, svobodna in odprta in za otroka prijetna. Ne glede na to, za katero vrsto 

otroške igre gre, na primer funkcijska igra, domišljijska oziroma simbolna igra, 

sociodomišljijska igra, družabna igra, ta praviloma 'vzpostavi' prostor, ki je definiran z 

razmerjem med otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem. Način in vsebina igre pa 

dajeta prostor, znotraj katerega so prepoznavna zelo različna področja kurikula, na primer 

spoznavanje samega sebe v igri pred ogledalom in v 'dialogu' s samim seboj; razvoj in učenje 

jezika ob pretvarjanju v simbolni igri, ko dejavnost 'kot da bi' dobi svojo pomenskost in 

sporočilnost prav skozi rabo jezika; razvijanje pojma števila v domišljijski igri 'prodajalna 

čevljev', socialno učenje ob igri vlog, na primer 'družina', 'frizer', ali tako imenovanih 

preštevankah, igrah s pravili; ustvarjalna prezentacija v posnemovalnih igrah in v ustvarjanju 

v različnih jezikih in njihovem povezovanju; pridobivanje izkušenj v igri na primer z vodo, 

mivko, peskom, ustvarjanje na primer igrišča v peskovniku, ki zahteva še transformacijo 

igralnega materiala v predmete in stvari, ki jih rabijo v igri, dogovore med soigralci in 

praviloma ob koncu domišljijsko igro. Povedano drugače, v igri se v otrokovih dejavnostih 

prepletajo in povežejo različna področja kurikula, kar je za razvojno stopnjo in način učenja v 

tem starostnem obdobju smiselno in strokovno utemeljeno« (prav tam: 19, 20). Zaradi 

omenjenega ima igra v predšolski vzgoji prav posebno mesto. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) pa je izpostavljeno tudi, da igra v kontekstu kurikula vrtca ne 

sme biti razumljena kot dejavnost, ki bo sama po sebi pripeljala do realizacije zadanih ciljev 

predšolske vzgoje. Kar poudarja tudi L. Marjanovič Umek (2001: 50), bi bila trditev, da se 

predšolski, zlasti mlajši predšolski otroci, lahko vsega naučijo skozi igro, zelo nevarna in 

strokovno nesprejemljiva, saj tudi za to področje velja, da različne dejavnosti, metode in 

oblike dela, kjer ne smejo biti spregledane razvojne značilnosti predšolskega otroka, nudijo 

možnosti tako za razvoj kot tudi učenje na različnih področjih otrokove osebnosti. 
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2.4.3 Vloga odraslega pri otrokovi igri 

»V tehnološko razvitih družbah ima vključevanje odraslih v otrokovo igro posebno 

pomembno vlogo. /…/ Odrasli imajo največji pomen v igri najmlajših otrok, saj otroci v 

sodobnih tehnološko razvitih družbah živijo v številčno majhnih družinah in so, vsaj v prvih 

dveh letih življenja, pogosto izolirani od drugih ljudi zunaj jedra družine« (Zupančič, 2006: 

125). »Kljub temu, da je igra zabavna in da se otroci v njej močno angažirajo, postane po 

določenem času ponavljajoča se dejavnost. Pogosto se namreč dogaja, da se otroci sčasoma 

vključujejo v ene in iste igralne dejavnosti, prevzemajo ene in iste vloge ter enake oblike 

vedenja. Zato je po mnenju več avtorjev (na primer Bruce, 1995; Kitson, 1995; Smith, 1995) 

vloga odraslega oziroma vloga vzgojiteljice pri oblikovanju, razvoju in poteku otrokove igre 

ključna. Odrasli oziroma vzgojiteljica lahko igro otrok spodbudi, usmerja in vodi k razvojno 

višjim ravnem igralnih dejavnosti« (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006: 146). 

»Sylva, Roy in Painter (1980) /…/ govorijo o vlogi odraslega oziroma vzgojiteljice v otroški 

igri. Poudarjajo, da je pomembna začetna vpeljava, razjasnjevanje, bodrenje otrok; 

vzgojiteljica pa lahko priložnostno poveže igro tudi tako, da pomaga začeti pretvarjajočo 

vlogo. Študija je pokazala, da se otroci igrajo daljše časovne enote, če so odrasli blizu in so v 

stiku z njimi, kot pa če so popolnoma pasivni. Učinek 'biti na dosegu' je zanimivo velik zlasti 

pri starejših predšolskih otrocih. Stopnja in način vstopanja vzgojiteljice v igro pa sta odvisna 

tudi od otrok samih, njihove aktivnosti, situacije in seveda ciljev same dejavnosti« 

(Marjanovič Umek, 2001: 49). Podobno pravi tudi Kahn (1995), ki izpostavlja, da otroku 

včasih samo navzočnost ne zadostuje, temveč potrebuje dejavno posredovanje, pa ne v smislu, 

da odrasli daje pobude, temveč da je pozoren in sledi otrokovim namigom. Meni, da je 

pomembno, da odrasli igre ne prevzame v svoje roke, temveč sledi zgledu otroka in se drži 

njegovih pravil, kar je odraslim pogosto težko, vendar se otrok na takšen način čuti cenjenega, 

v središču svojega sveta spoznava, da ni le otrok v svetu odraslih. »Odrasli, ki sodelujejo v 

otroški igri, tako pokažejo, da cenijo in podpirajo interese in namene otrok (Hohmann in 

Weikart, 2005: 210). 

K. A. Hansen, R. K. Kaufmann in K. Burke Walsh (2000: I-10) pravijo, da gresta razvoj in 

igra z roko v roki in zato menijo, da naj bi okolje predšolskemu otroku dopuščalo 

neprekinjene možnosti za prosto igro.  
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L. Marjanovič Umek (2001) poudarja, da je pomembno, da imajo otroci dovolj časa za igro, 

da se le-ta razvije, dovolj prostora, prav tako pa tudi, da odrasli, vzgojiteljica otroku zagotovi 

ustrezno razmerje med strukturiranimi in nestrukturiranimi igračami. 

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj pa (2008: 79) navajata ugotovitve raziskovalcev, ki 

so proučevali vlogo vzgojitelja/vzgojiteljice v igri, da je le-ta pomembna tako v fazah 

načrtovanja, organizacije, kot tudi v fazah vodenja k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem 

igralnih dejavnosti. 

Vigotski (1978, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 79) je s pojmom območje 

bližnjega razvoja (OBR) opredelil razkorak med otrokovo dejansko razvojno ravnjo, ki kaže 

na njegovo sposobnost samostojnega reševanja problemov, in potencialno ravnjo, ki jo otrok 

lahko doseže ob pomoči odrasle osebe ali kompetentnega vrstnika. »Razvoj torej poteka s 

podporo in pomočjo mentalno razvitejšega partnerja od igralne dejavnosti, ki jo malček 

oziroma otrok že zmore, k miselno, jezikovno, socialno in gibalno zahtevnejšim igralnim 

dejavnostim, ki pa so še vedno v območju razvoja, ki ga otrok lahko doseže« (prav tam). 

»Otroci namreč eno izmed optimalnih spodbud za svoj razvoj dobijo v igralni interakciji z 

mentalno razvitejšim partnerjem (MRP)« (Zupančič, 2006: 125). Vlogo MRP v 

najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja prevzamejo starši; MRP otroku služi kot model 

za posnemanje dejavnosti, ki jih sam še ne zmore izvesti (prav tam). Pri vsem tem pa M. 

Zupančič (2006) poudarja, da vsaka pomoč otroku pri igri ne vodi nujno v OBR, saj MRP 

sam po sebi s svojo prisotnostjo še ne zagotavlja delovanja v OBR. Pri vodenju otroka v OBR 

gre predvsem za usmerjanje, spodbudo, demonstracijo oziroma ustvarjanje in ohranjanje 

igralnega okvira, pri čemer je najpomembnejše ohranjanje igralne teme ter »materializiranje« 

v skupnem predmetu (za to pri mlajših poskrbijo realistične igrače, pri starejših pa tudi 

predmeti s spremenjenim pomenom; konec predšolskega obdobja pa konkretni predmeti lahko 

odpadejo), pri čemer je izrednega pomena, da se odrasli oziroma MRP odziva na otrokova 

socialna in predmetna dejanja. M. Zupančič (prav tam: 129) poudarja tudi, da moramo na 

otrokovo igro z odraslim partnerjem gledati kot na skupno oblikovanje oziroma sooblikovanje 

igralnih dejanj. 

Van Oers (2003, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 80) meni, da lahko vzgojitelj 

oziroma vzgojiteljica v igri z otroki prevzema različne vloge: lahko je soigralka, lahko 

pomaga, naredi nekaj, kar otroci želijo, pa sami ne zmorejo, lahko je moderatorka in deluje na 

metaigralni ravni oziroma tista, ki reflektira igralne dejavnosti. 
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2.5 SUBJEKTIVNE TEORIJE IN STALIŠČA TER RAVNANJA VZGOJITELJIC 

B. Marentič Požarnik (2000, v Batistič Zorec, 2005: 26) pojasnjuje, da so subjektivne teorije 

naše osebne ideje, ki jih imamo o nekem pojavu in nam pomagajo razložiti svet ter se v njem 

znajti. Pogosto so čustveno in vrednostno obarvane, ne povsem zavestne in logične. 

M. Batistič Zorec (prav tam) meni, da se oba teoretska konstrukta – subjektivne teorije in 

prikriti kurikulum – prekrivata v preučevanju nenamernih in nenačrtovanih ravnanj, ki se 

kažejo v komunikaciji vzgojiteljice z otroki in pomembno vplivajo na vzgojo otrok. Nadaljuje 

(prav tam), da je pojem subjektivnih teorij širši v smislu, da poleg implicitnih (nereflektiranih, 

rutinskih ter pretežno nezavednih) prepričanj zajema tudi eksplicitno izražena stališča in 

vrednote. Pojem prikritega kurikula pa je širši v razumevanju, da na odnose med odraslimi in 

otroki v instituciji vplivajo tudi institucionalni dejavniki, na katere vzgojiteljice ne morejo ali 

morejo le malo vplivati (na primer normativi o številu otrok in oprema vrtca, lokalni pogoji, 

vodenje ipd.). 

M. Batistič Zorec (2005) razlaga, da je področje subjektivnih teorij vzgojiteljic slabo 

raziskano, zato lahko zgolj hipotetično predpostavljamo, kateri dejavniki vplivajo na njihov 

nastanek. »Izhodišče subjektivnih pojmovanj so gotovo prevladujoči pogledi na otroštvo v 

družbi določenega prostora in časa, ki neposredno ali posredno vplivajo na izkušnje in znanja 

vzgojiteljic. Pogledi na otroštvo in vzgojo v družbi vplivajo na njeno osebno zgodovino: kako 

je bila sama vzgajana (vzgojna ravnanja njenih staršev, učiteljev in drugih), na njene druge 

izkušnje (kako vzgajajo druge otroke) in na znanja, ki si jih je pridobila že pred vstopom v 

formalno izobraževanje. V času študija se subjektivna pojmovanja študentk – prihodnjih 

vzgojiteljic deloma spremenijo pod vplivom novih strokovnih znanj in prvih praktičnih 

izkušenj. Proces preoblikovanja subjektivnih teorij se nato nadaljuje z zaposlitvijo v vrtcu, 

kjer je poleg novih praktičnih izkušenj, strokovnega izpopolnjevanja, branja poljudne in 

strokovne literature itn. verjetno najpomembnejši dejavnik kolektiv (znanje, stališča in 

prevladujoča praksa v vrtcu, vodenje vrtca). Na subjektivne teorije vzgojiteljic nadalje 

vplivajo izkušnje lastnega starševstva, verjetno pa tudi stališča in pričakovanja staršev otrok v 

vrtcu« (prav tam: 26). 

M. Batistič Zorec (2005: 28) domneva, da »v subjektivnih teorijah slovenskih vzgojiteljic 

prevladujeta dva različna in nasprotujoča si pogleda na otroštvo: 

- behavioristični oziroma kulturno-transmisijski pogled na otroka, ki se pod vplivom naših 

preteklih izkušenj in splošno razširjenih stališč še vedno kaže v naših ravnanjih; 
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- 'k otroku usmerjena filozofija', ki jo lahko povežemo z idejami reformske pedagogike z 

začetka 20. stoletja, ter neopsihoanalitičnimi (ego-psihološkimi) in humanističnimi teorijami v 

psihologiji in ki prevladuje v današnji strokovni in poljudni literaturi o otroštvu in vzgoji«. 

Crain (1992, v Batistič Zorec, 2005: 28) meni, da je vpliv behavioristične psihologije še 

vedno močno prisoten v vzgoji otrok. Pravi, da je najpogostejše prepričanje ljudi, da je 

otrokov razvoj odvisen od nas in da otroci postanejo to, kar iz njih naredimo. Odrasli menimo, 

da je naše delo, da otroke učimo, popravljamo njihove napake, jim zagotavljamo dober zgled 

in jih motiviramo za učenje. 

Druga, kot pravi Goldson (1997, v Batistič Zorec, 2005: 28), v zahodni družbi prevladujoča 

podoba otroštva razlaga otroštvo kot idealiziran svet nedolžnosti in veselja, svobode, 

domišljije in možnosti. Odrasli zagotavljajo otrokom zaščito tako, da služijo ' interesom otrok' 

in upoštevajo 'otrokove potrebe'. Opisan pogled temelji na 'k otroku usmerjeni' filozofiji – 

pojmovanju otroka in vzgoje, kot se kaže v večini strokovne in poljudne literature današnjega 

časa. 

Kroflič (2001: 15) pravi, da je zahteva po zajetju dejavnikov prikritega kurikuluma v 

Kurikulu za vrtce, še posebej pri delu z nižjimi starostnimi skupinami otrok, izjemno 

pomembna. Vzgojni teoretiki namreč opozarjajo na pedagoški pomen dejavnikov prikritega 

kurikula, kamor prištevamo prikrita pričakovanja vzgojiteljice, čustveni stik med vzgojiteljico 

in otrokom, medvrstniške odnose, organiziranje dnevne razporeditve dejavnosti in prostora, 

uveljavljena disciplinska pravila ter splošno klimo in kulturo institucije. 

M. Batistič Zorec (2008: 68, 69) meni, da se je v naših vrtcih v zadnjih letih zagotovo 

spremenila filozofija in odnos do otrok v smeri večjega upoštevanja posameznika in 

demokratizacije vzgoje. Vendar pa nadalje izpostavlja, da v vrtcih še vedno vidimo tudi 

številne rutinske in nereflektirane primere ravnanj vzgojiteljic. 

»Poleg dejstva, da na subjektivne teorije, katerih osnove so začrtane že v lastnem otroštvu in 

mladosti prihodnje vzgojiteljice, vpliva vrsta dejavnikov, je potrebno upoštevati tudi, da se 

počasi in težko spreminjajo« (Batistič Zorec, 2005: 26). »Ena od značilnosti prikritega 

kurikula je namreč prav odpornost proti spremembam in nekakšna slepota za drugačnost, kar 

še vedno ovira pluralizacijo predšolskih institucij« (Bahovec in Kodelja, 1996: 114). 
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2.5.1 Nagrajevanje in kaznovanje, kot del discipliniranja otrok 

2.5.1.1 Pravila oziroma discipliniranje 

Otroci se s pravili, ki veljajo v vrtcu, v določeni skupini začnejo seznanjati že v uvajalnem 

obdobju. Pravila, ki so lahko pogoji, meje, so vse tisto, kar označuje neke omejitve in so za 

zdrave odnose bistvenega pomena (Starič Žikič, 2005). 

K. A. Hansen, R. K. Kaufmann in K. Burke Walsh (2000: IV-7) pravijo: »Ko se otrok vključi 

v vrtec, se mora prilagoditi novim pravilom in navadam, ki jih zahteva skupinsko delo in se 

lahko zelo razlikujejo od domačih navad. Vse to pa se razlikuje tudi glede na vzgojitelja, 

program, opremo igralnic in število otrok v oddelku. Otroci so po naravi zelo dojemljivi za 

novosti. Ko spoznajo pravila, se boljše vživijo in vedo, kaj lahko delajo, česa ne in kaj lahko 

pričakujejo od drugih.« 

J. Laznik Mokotar (2005) meni, da nam pravila omogočajo skupno življenje. Da jih 

potrebujemo tudi v vzgojnem procesu, da morajo biti jasna, preprosta, nedvoumna in morajo 

veljati za vse. Meni, da moramo na neupoštevanje pravil dosledno odreagirati, saj tako 

kažemo na pomembnost dogovorjenega. 

»Disciplinirati pomeni navaditi koga na disciplino, na red, pri čemer pomeni disciplina 

podrejanje, podreditev pravilom, predpisom, ki so obvezni za vse člane kake skupnosti. 

Obvezni so zato, da omogočajo delovanje različnim skupnostim in družbam. Toda njihova še 

bolj pomembna stalnica morajo biti vprašanja o tem, kakšna so ta pravila in predpisi, kdo jih 

določa, komu koristijo, kako omogočajo ali onemogočajo vsakdanje življenje vsakega 

posameznika neke skupnosti ali družbe« (Cotič, 2004: 35). 

N. Starič Žikič (2005) meni, da vsi ljudje in vse skupine za uspešno delovanje potrebujejo 

meje. Meni, da otroci potrebujejo omejitve zato, da se počutijo varne in zaščitene. Da 

potrebujejo pravila, da vedo, kakšno vedenje pričakujemo od njih. Poudarja pa, da morajo biti 

pravila jasna (da povedo, kaj storiti), konkretna (povedo, kako to storiti), sprejemljiva 

(primerna otrokovi starosti, sposobnostim) ter da jih postavljamo skupaj z otroki. Pravi (prav 

tam: 93), da »s postavljanjem pravil ne želimo nikogar nadzirati, pa tudi ne spreminjati. 

Pravila nam pomagajo, da vsi prevzamemo odgovornost za svoje izbire /…/.« 

J. Laznik Mokotar (2005: 96) pravi: »Disciplinirati pomeni napraviti učenje življenjsko, 

povezati otrokovo učenje z življenjem, ga učiti notranje discipline. Otrok se mora seznaniti s 

posledicami svojih (neustreznih) dejanj, spoznati mora tudi, kako v takšni situaciji ravnati. 
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Pridobiti mora izkušnjo«. Podobno meni tudi B. Coloroso (1996: 8), ki pravi, da so otroci 

vredni, da jim podarimo najdragocenejše darilo, in sicer, da jim pomagamo razviti notranjo 

disciplino. 

»Nadzor odraslih ali iluzija nadzora se običajno manjša, ko otroci odraščajo in meje, ki so 

potrebne, da se majhen otrok počuti varnega, postajajo z naraščajočo samostojnostjo manj 

omejevalne« (Starič Žikič, 2005: 93). Nadalje poudarja (prav tam), da je zaradi otrokovega 

razvoja postavljene meje potrebno nenehno pregledovati ter jih ponovno postavljati in 

uveljavljati. 

»Skupna značilnost vseh institucij moderne dobe je, da njihov notranji režim temelji na 

tehnikah in praksah discipliniranja telesa (in posredno tudi duha), nadzorovanja in 

kaznovanja. Pri tem pomeni kaznovanje ukrep ali sankcijo, ko je bilo med nadzorovanjem 

ugotovljeno, opaženo, izmerjeno, da posameznik ni ubogal predpisanega režima, postopka, 

zahteve, da posameznik ni dosegel predpisane norme v katerem koli smislu, da se je obstoječi 

praksi, režimu ali predpisu zavestno uprl, ali pa ga preprosto fizično ni zmogel. Funkcija 

nadzorovanja je dvojna, prvič opozarja na to, da bomo v primeru kršitve pravil kaznovani, in 

drugič pazi, da so »kršilci« prepoznani in tudi kaznovani. /…/ Discipliniranje telesa se dogaja, 

ko mora posameznik v določenem ali omejenem prostoru in času najbolj učinkovito uporabiti 

svojo fizično zmogljivost. V tem doseganju lastne fizične zmogljivosti pa ni prepuščen lastni 

iznajdljivosti, pač pa se mora držati predpisanih pravil« (Cotič, 2004: 37). J. Cotič (prav tam) 

poudarja, da je tukaj mesto razlike med samodisciplino, kot nečim nujnim, in institucionalno 

disciplino, ter izpostavlja, da se je v instituciji treba držati pravil, četudi so neuresničljiva, 

neprimerna ali zastarela, pri čemer je najbolj problematičen tisti vidik pravil, ki ni nikjer 

zapisan. 

J. Cotič (2004: 38) argumentira, da je o problematiki discipliniranja otrok ob dejstvu, da je 

discipliniranje pri vzgoji in izobraževanju nujno, potrebno govoriti zato, ker: 

- discipliniranje nima vedno pozitivno vzgojno-izobraževalnega učinka (če ga sploh ima); 

- je discipliniranje lahko tudi zelo negativno in napačno ter lahko povzroča hude posledice; 

- ob vsem današnjem znanju in vedenju s področja vzgoje otrok, njihovega razvoja in stopnji 

razvitosti sedanje družbe in njene ozaveščenosti resnično ni potrebno, da bi bilo 

discipliniranje direktno (se pravi, fizični ali verbalni posegi v smislu kaznovanja), kar pa ne 

pomeni, da je posredno oziroma prikrito discipliniranje manj problematično oziroma nevarno; 
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- se pri vzgoji in izobraževanju zagotovo lahko doseže največji učinek s primernimi in 

zanimivimi dejavnostmi in predvsem z zgledom, ne pa z discipliniranjem; 

- je treba opozoriti na discipliniranje, ki se ga običajno niti ne zavedamo, čeprav ga izvajamo 

in pomeni prikrito discipliniranje telesa; 

- sta vrtec in šola instituciji, ki imata poleg vseh dobrih lastnosti (in teh je na srečo največ) 

tudi svoje pomanjkljivosti in napake, ki jih moramo prepoznati, priznati in poskušati 

odpravljati. 

J. Cotič (prav tam: 40) pravi, da bi zelo splošno lahko dejali, da ločimo dve vrsti 

discipliniranja: vsakdanje in institucionalno discipliniranje; vsakdanje discipliniranje je 

običajno tudi del samega institucionalnega discipliniranja. Za vsakdanje discipliniranje je 

značilno, da ga ljudje izvajamo drug nad drugim, da je lahko verbalno (ukaz, prepoved ipd.) 

ali neverbalno (pogled, žuganje ipd.), tudi fizično (tepež, klofuta ipd.). Dogodi se lahko kjer 

koli na neki opisani, predvidljivi in po navadi znani način. Povezano je s tradicionalnimi 

vzgojnimi, moralnimi vzorci ter kulturnim in socialnim ozadjem posameznika, tako tistega, ki 

ga izvaja, kot tudi tistega, ki ga je deležen. Gre za discipliniranje z znanimi načini kaznovanja, 

pri čemer pa se pojavlja vprašanje o meji med kaznovanjem in nasiljem (prav tam). 

Institucionalno discipliniranje pa ne temelji na neposredni prisili ali odkriti ideologiji, temveč 

izhaja iz nevidnih, sicer prav tako vsakodnevnih praks in tehnik podrejanj, urejanja, urjenja, 

discipliniranja posameznikov, na primer z dnevnimi redi, pravilniki, higienskimi predpisi, 

navodili ipd. Udejanja pa se z nadzorom, vajami, ponavljanjem, ocenjevanjem, razvrščanjem, 

razmeščanjem, urejanjem, preskušanjem, zapisovanjem in kaznovanjem. Proces 

discipliniranja je že sam problematičen, še bolj pa v primeru prikritega discipliniranja, ki 

deluje skozi neopazne vsakodnevne prakse, ki bi jih z eno besedo lahko imenovali dnevna 

rutina (prav tam). 

J. Cotič (2004: 42) izpostavlja: »Podobno kot za pravila in predpise, lahko tudi za proces 

discipliniranja rečemo, da je kot bistvena značilnost institucij do neke mere nujno, da pa je 

problematična že sama postavitev njegove meje nujnosti, kot tudi prepoznanje vseh tistih 

samoumevnih tehnik in praks discipliniranja, ki pomenijo 'presežek discipliniranja'. Zanje je 

značilno, da so tako preproste, vsakdanje, na videz neproblematične, samoumevne in nevidne, 

da jih sploh ne opazimo, jih zlahka spregledamo in se nam brez pravega ozaveščanja sploh ne 

kažejo kot problematične.« 

 



50 
 

2.5.1.2 Kazni in graje 

Po mnenju N. Starič Žikič (2005) je kaznovanje motnja, ker razdvoji medsebojni odnos. 

Posledica le-tega pa so nezadovoljene potrebe tako pri odraslem kot tudi pri otroku. Predlaga, 

da posledice za primere kršenja dogovorjenih pravil opredelimo že, ko pravila oblikujemo, saj 

tako otrok ve, kaj lahko ob neupoštevanju pravil pričakuje. Bolj kot kaznovanje priporoča, da: 

otroku pokažemo, kako nam je lahko v pomoč; brez žaljivih besed izrazimo močno 

nezadovoljstvo; mu povemo, kaj od njega pričakujemo; mu pokažemo, kako lahko napako 

popravi; mu damo možnost izbire; upoštevajoč varnost, dopustimo, da izkusi posledice svojih 

dejanj. 

B. Coloroso (1996: 22) pravi, da so grožnje in kazni tiste kaznovalne tehnike, ki poudarjajo 

moč odraslega, da so zasnovane na obsojanju in namesto tega, da bi otrokom priznavale 

njihovo notranjo moč, vsiljujejo oblast od zunaj ter oropajo otroka za samospoštovanje in 

dostojanstvo. 

»Kazen, prepoved ali grožnja kot posledica neupoštevanja pravil vsekakor niso način, s 

katerim bi otroke učili upoštevanja pravil. S kaznovanjem odrasli otrokom razkazujemo svojo 

moč nad njimi, kratimo njihovo dostojanstvo, pogosto netimo otrokov upor in povzročimo, da 

otrok išče poti izmikanja. Posledice kršenja pravil, neupoštevanja meja, morajo biti naravne, 

torej neposredno povezane z vzroki neustreznega ravnanja. Naravna posledica vrača otroku 

odgovornost za dejanje« (Laznik Mokotar, 2005: 96). 

B. Coloroso (1996) svetuje, da se pri vzgojnih ravnanjih vprašamo, ali bi si enakega ravnanja 

želeli sami, ali bi prenesli, da se nam zgodi kaj takšnega, in poudarja, da če je odgovor 

negativen, tedaj nismo na pravi poti. Nadaljuje (prav tam), da naj se opredelimo za načelo, da 

otrok ne bomo obravnavali na način, ki ga tudi sami ne bi najboljše prenesli, začnemo iskati 

alternative za kaznovalne metode, kot so grožnje, psihološke in jezikovne zlorabe itn., pri 

čemer poudarja, da delamo le tisto, kar ima učinek in ne krni nikogaršnjega dostojanstva. 

 

2.5.1.3 Nagrade in pohvale 

N. Starič Žikič (2005) je mnenja, da odrasli v vrtcu pohvali namenjamo veliko pozornosti ter 

da se otroci preko pohvale naučijo ceniti sebe in druge. Opozarja pa, da ni vsaka pohvala 

primerna, zato moramo biti previdni, ker pohvala lahko izzove tudi, da otrok podvomi v 

pristnost tistega, ki jo izreče; izzove zanikanje; lahko ogroža (Ali bom vedno takšen?); otroke 



51 
 

prisili, da se zavejo svojih slabosti itn. Pravi, da je uspešna pohvala tista, kjer otroku opišemo, 

kaj vidimo in kaj ob tem občutimo. 

J. Laznik Mokotar (2005) je mnenja, da nagrajevanje za neko pravilno ravnanje ni dobro, saj 

se bo otrok hitro naučil, da bo dobil plačilo in ga ob naslednji podobni situaciji tudi 

upravičeno pričakoval. Meni, da so otroci lahko nagrajeni, da naj jih naučimo, da je nagrada 

že dobro opravljeno delo samo, ne pa na primer bombon. Podobno opozarja tudi B. Coloroso 

(1996: 21), ki pravi, da se bodo otroci, ki se jih stalno podkupuje in nagrajuje, z veliko 

verjetnostjo razvili v odrasle, ki bodo pretirano odvisno od potrditev in priznanj drugih. 

A. Miller (v Coloroso, 1996: 21) podkrepitve z nagradami, podkupninami označuje kot 

»kamenjanje otrok s poljubi«, s čimer sicer lahko dosežemo, da se bo otrok lepo obnašal, 

vendar pa mu s tem sporočamo tudi, da je nadzorovan; ta nadzor pa prihaja od zunaj in ni 

otrokov, kar pomeni, da se otrok odziva odgovorno le v zameno za plačilo ter ne iz čuta 

samonadzora, samoodgovornosti. B. Coloroso (prav tam: 29) svetuje, da otroke namesto 

nagrajevanja in podkupovanja rajši spodbujamo, saj spodbuda navdihuje in vzbuja pogum in 

zaupanje. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V magistrskem delu želim ugotoviti, kakšne so izkušnje oziroma ravnanja in stališča 

strokovnih delavcev v vrtcu do participacije otrok pri dnevni rutini in igri. Posebej me 

zanima, ali se stališča strokovnih delavcev glede participacije predšolskih otrok skladajo z 

njihovo dejansko prakso, izkušnjami. 

Področje participacije in otrokove soudeleženosti je raziskovalo kar nekaj tujih in slovenskih 

avtorjev. E. Bahovec in Kodelja (1996) sta ugotovila, da je v slovenskih vrtcih v primerjavi z 

vrtci po svetu prisotnega veliko čakanja oziroma tako imenovanega »izgubljenega časa«, ter 

izpostavila problematiko prisotnosti prikritega kurikula, zlasti v povezavi z dnevno rutino in 

discipliniranjem. B. Kroflič in sodelavci (2002) so v raziskavi ugotovili, da po oceni 

vzgojiteljic otroci le redko sodelujejo pri odločitvah, ki zadevajo njihovo življenje v vrtcu. N. 

Turnšek (2005) je ugotovila, da so po ocenah vzgojiteljic možnosti otrok za soodločanje v 

vrtcu minimalne. Istočasno pa je sodelovanje in soodločanje otrok med slovenskimi 

vzgojiteljicami najpomembnejša prioriteta v zagotavljanju kakovosti vzgoje v vrtcih. Švedski 

raziskovalki S. Sheridan in I. Pramling Samuelsson (2001) sta ugotovili, da otroci v vrtcu v 

največji meri lahko odločajo le o igri, o tem, kaj in s kom se bodo igrali, ne pa tudi, kdaj, 

precej manj ali pa le redko pa o dejavnostih, vsebini, organizaciji časa in dnevni rutini. 

Podobno je pri nas raziskovala N. Turnšek (2009) in ugotovila, da imajo otroci le redko 

priložnost izraziti, kaj želijo, saj v večini odločajo odrasli, otroci pa najpogosteje izbirajo med 

danimi alternativami. V raziskavi (2010), ki je nastala v okviru projekta Profesionalno 

usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio 

Emilia koncepta na področju predšolske vzgoje, A. Rožič in N. Turnšek (2010: 355) 

ugotavljata, da je več kot dve tretjini slovenskih vzgojiteljic in vzgojiteljev naklonjenih ideji 

kompetentnega otroka in praksam otroške participacije. A. Hočevar in M. Kovač Šebart 

(2010) ugotavljata, da otroci v največji meri sodelujejo pri izbiri kotičkov za igro in ureditvi 

kotičkov za igro. M. Batistič Zorec pa (2010) predstavlja rezultate, ki kažejo, da strokovni 

delavci na načelni ravni zagovarjajo udeleženost otrok, pri bolj konkretnih vprašanjih o 

upoštevanju različnih potreb in želja otrok, pri načrtovanju vzgojnega dela in pri dnevni rutini 

pa je participacija otrok precej manj zastopana. 

Raziskovalci (Batistič, 2010; Bahovec in Kodelja, 1996; Sheridan in Pramling Samuelsson, 

2001; Kroflič in sod., 2002; Turnšek, 2005, 2009, 2010; Hočevar in Kovač Šebart, 2010) so 
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torej ugotovili, da otroci v vrtcu soodločajo le malo, kar kaže na to, da je tema participacije še 

kako aktualna. Dnevna rutina in igra zajemata precejšen del otrokovega bivanja v vrtcu, zato 

se mi zdi participacija na teh dveh področjih še toliko pomembnejša, čemur pa omenjeni 

raziskovalci niso namenili posebnega poudarka. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

1. Koliko in kako po mnenju strokovnih delavcev otroci participirajo pri dnevni rutini in igri v 

vrtcu? 

2. Kakšna so stališča strokovnih delavcev do participacije otrok pri dnevni rutini in igri? 

3. Ali se pojavljajo razlike v participaciji otrok pri dnevni rutini in igri glede na delovno dobo 

strokovnih delavcev? 

Hipoteza 1: Delovna doba vpliva na izkušnje, ravnanja strokovnih delavcev do participacije 

otrok pri dnevni rutini in igri. 

4. Ali se pojavljajo razlike v participaciji otrok glede na izobrazbo strokovnih delavcev? 

Hipoteza 2: Dokončana stopnja izobrazbe vpliva na izkušnje oziroma ravnanja strokovnih 

delavcev do participacije otrok pri dnevni rutini in igri. 

5. Ali se ravnanja strokovnih delavcev pri dnevni rutini in igri razlikujejo od njihovih stališč? 

Hipoteza 3: Stališča strokovnih delavcev vplivajo na izkušnje oziroma ravnanja strokovnih 

delavcev do participacije otrok pri dnevni rutini in igri. 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Uporabljeni sta deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda. Raziskava je zasnovana 

kvantitativno. 

 

3.4 VZOREC 

Vzorec (tabela 1) sestavlja 150 strokovnih delavcev vrtcev (vzgojiteljice/vzgojitelje, 

pomočnice vzgojiteljic/pomočnike vzgojiteljic) iz osrednjeslovenske regije, ki so v šolskem 

letu 2011/2012 delali v oddelkih drugega starostnega obdobja. Zagotovljena je bila 

anonimnost udeležencev, vzorec je bil priložnostni; skušala sem zagotoviti čim večjo 

reprezentativnost. 
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Tabela 1: Vzorec. 

 N Veljavni 150 
 Manjkajoči 0 

 

V tabelah 2, 3, 4 in 5 predstavljam strukturo vzorca glede na delovno mesto, glede na 

izobrazbo, glede na delovno dobo in starost otrok v oddelku, v katerem so vprašani strokovni 

delavci delali. 

Tabela 2: Struktura vzorca strokovnih delavcev glede na delovno mesto. 

Delovno mesto Frekvenca Odstotek
Veljavni 
odstotek

vzgojiteljica/vzgojitelj 79 52,7 52,7
pomočnica 
vzgojiteljice/pomočnik 
vzgojitelja 

71 47,3 47,3

Skupaj 150 100,0 100,0
 

Tabela 3: Struktura vzorca strokovnih delavcev glede na izobrazbo. 

Izobrazba Frekvenca Odstotek
Veljavni 
odstotek 

srednja vzgojiteljska šola 48 32 32

druga srednja šola in opravljena 
prekvalifikacija za pomočnika 
vzgojitelja 

38 25,3 25,3

višja (2-letna) šola za vzgojitelja 
predšolskih otrok 

7 4,7 4,7

visoka (3-letna) strokovna 
izobrazba predšolska vzgoja 

53 35,3 35,3

drugo 4 2,7 2,7

Skupaj 150 100,0 100,0
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Tabela 4: Struktura vzorca strokovnih delavcev glede na delovno dobo. 

Delovna doba Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

0–5 let 47 31,3 31,3 31,3

6–10 let 21 14,0 14,0 45,3

11–20 let 39 26,0 26,0 71,3

21 in več let 43 28,7 28,7 100,0

Skupaj 150 100,0 100,0   

 

Tabela 5: Struktura vzorca strokovnih delavcev glede na starost otrok v oddelku. 

Starost otrok v 
oddelku Frekvenca Odstotek 

Veljavni 
odstotek 

3–4 leta 50 33,3 33,3

4–5 let 36 24,0 24,0

5–6 let 37 24,7 24,7

3–6 let 5 3,3 3,3

4–6 let 22 14,7 14,7

Skupaj 150 100,0 100,0

 

3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Razdeljenih je bilo 210 vprašalnikov, ustrezno vrnjenih pa 150, kar pomeni, da je bil odziv 

71-odstoten. Tehnika zbiranja podatkov je bila anketa, pri čemer sem kot instrument za 

zbiranje podatkov uporabila vprašalnik, ki sem ga sestavila sama; pri sestavljanju vprašalnika 

sem deloma izhajala iz že uporabljenih vprašalnikov raziskav (Batistič, 2010; Kroflič in sod., 

2002; Turnšek, 2005, 2009; Rožič in Turnšek, 2010). Vprašalnik sestavljajo vprašanja 

zaprtega in kombiniranega tipa ter lestvica stališč Likertovega tipa (priloga 1). 

Vprašalnik je bil pilotsko testiran štirinajst dni pred raziskavo na skupini dvajsetih strokovnih 

delavcev (vzgojiteljic/vzgojiteljev oziroma pomočnic vzgojiteljice/pomočnika vzgojitelja), ki 

so delali v oddelku drugega starostnega obdobja. Pilotska raziskava je bila izvedena v moji 

prisotnosti, tako da sem bila na voljo za morebitne potrebne dodatne informacije. Glede na 

pogostost potrebe po dodatni razlagi sem nekatera vprašanja in stališča v lestvicah pozneje 

nekoliko preoblikovala. 

Zbiranje podatkov je potekalo meseca marca in aprila 2012. Vprašalnike sem razdelila 

osebno, po predhodnem dovoljenju ravnateljic oziroma ravnateljev vrtcev in jih po enem 

tednu tudi osebno prevzela. 
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3.5.1 Merske karakteristike 

Merske karakteristike so preverjene na naslednji način: 

a) Veljavnost: vsebinsko veljavnost sem preverjala racionalno, konstruktno veljavnost pa s 

faktorsko analizo. S prvim faktorjem lahko pojasnimo 25,664 % variiranja odnosa strokovnih 

delavcev do stališča o participaciji otrok pri dnevni rutini in igri, s petimi faktorji pa lahko 

pojasnimo že 58,484 % variabilnosti (priloga 2). 

b) Zanesljivost je preverjena s Cronbachovim koeficientom alfa (tabela 6). Cronbachov 

koeficient alfa v raziskavi znaša 0,794, kar predstavlja zelo dobro stopnjo zanesljivosti. 

Tabela 6: Zanesljivost merskega instrumenta. 

Cronbachov alfa koeficient Število spremenljivk

0,794 17

 

c) Objektivnost: Vprašalnik je anonimen, z jasnimi, enotnimi navodili. 

d) Občutljivost: Zagotovljena je z večstopenjsko ocenjevalno lestvico. 

 

3.6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljeni podatki so bili obdelani s pomočjo računalniškega programa SPSS 20.0. 

Izračunala sem hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti, faktorsko analizo za ugotavljanje 

veljavnosti in Cronbachov koeficient α za ugotavljanje zanesljivosti. 

Podatki/rezultati so predstavljeni tabelarično. Interpretirala in primerjala sem jih z izsledki že 

opravljenih raziskav. 

 

3.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate bom prikazala in interpretirala po tematskih sklopih. Najprej bom predstavila 

ravnanja strokovnih delavcev do participacije pri dnevni rutini, ki se nanašajo na 

prehranjevanje, počitek in spanje, umivanje in toaleto ter organizacijo prostora in časa v vrtcu. 

Nato bom predstavila ravnanja strokovnih delavcev oziroma možnost soodločanja otrok pri 

dnevni rutini in igri v vrtcu. 
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Nadaljevala bom s predstavitvijo stališč strokovnih delavcev do participacije in tako 

odgovorila na prvi dve zastavljeni raziskovalni vprašanji. Na koncu empiričnega dela bom 

predstavila navzkrižne tabele med dvema spremenljivkama in tako odgovorila na preostala 

raziskovalna vprašanja oziroma predstavila odgovore na postavljenih hipoteze. 

 

3.7.1 Ravnanja strokovnih delavcev do participacije pri dnevni rutini in igri v vrtcu 

Tabela 7 prikazuje izkušnje oziroma ravnanja strokovnih delavcev s participacijo otrok pri 

dnevni rutini in igri. Iz tabele je razvidno, da največ strokovnih delavcev, to je 60,7 %, 

participacije ne načrtuje, vendar pa vsakodnevno izkoristi čim več priložnosti, da otroci lahko 

participirajo oziroma soodločajo, 14 % strokovnih delavcev otrokom možnost soodločanja 

ponudi občasno, le majhen delež, 9,3 % strokovnih delavcev, pa participaciji ne posveča 

posebne pozornosti. Le 16 % strokovnih delavcev se participacija zdi tako pomembna, da jo 

tudi načrtujejo. 

Tabela 7: Izkušnje strokovnih delavcev s participacijo otrok pri dnevni rutini in igri. 

  Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Participaciji otrok pri dnevni rutini 
in igri ne posvečam posebne 
pozornosti. 

14 9,3 9,3

Participacija otrok pri dnevni rutini 
in igri se mi zdi zelo pomembna, 
zato jo načrtujem. 

24 16,0 16,0

Vsakodnevno izkoristim čim več 
priložnosti, da otroci lahko 
participirajo/soodločajo, načrtujem 
pa tega ne. 

91 60,7 60,7

Pri dnevni rutini in igri otrokom 
včasih ponudim možnost, da 
soodločajo. 

21 14,0 14,0

Skupaj 150 100,0 100,0
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3.7.1.1 Prehranjevanje otrok v vrtcu 

Tabela 8: Prehranjevanje otrok v vrtcu. 

  Frekvenca Odstotek 

da ne da ne 
Otroci se lahko sami odločijo, kaj bodo jedli in 
česa ne. 

122 28 81,3 18,7 

Otroci lahko sami odločajo, koliko bodo 
pojedli. 

135 15 90,0 10,0 

Otroci lahko določeno hrano tudi odklonijo. 146 4 97,3 2,7 

 Vsak otrok sodeluje pri pripravi na obroke (na 
primer si vzame prtiček, pribor). 

49 101 32,7 67,3 

 Pri pripravi na obroke sodelujejo dežurni 
otroci (na primer delijo prtičke, pribor …). 

133 17 88,7 11,3 

Vsak otrok sodeluje pri pospravljanju za seboj 
po obroku (na primer odnese prtiček, krožnik,  
pribor …). 

137 13 91,3 8,7 

Po obroku za vsemi otroki pospravijo dežurni 
otroci. 

3 147 2,0 98,0 

Strokovni delavci vztrajajo, da otroci hrano 
vsaj poskusijo. 

120 30 80,0 20,0 

Strokovni delavci vztrajajo, da otroci pojedo 
tisto, kar imajo na krožniku. 

50 100 33,3 66,7 

Tisti otroci, ki jedo vso hrano, so za to 
pohvaljeni. 

75 75 50,0 50,0 

Otroci, ki pojedo prvi, so za to pohvaljeni. 24 126 16,0 84,0 

Otroci pri obrokih lahko sedijo, kjer želijo. 133 17 88,7 11,3 

Ko otroci končajo s hranjenjem, lahko vstanejo 
od mize. 

55 95 36,7 63,3 

Otroci morajo vprašati za dovoljenje, da 
vstanejo od mize. 

103 47 68,7 31,3 

Otroci se med obrokom lahko pogovarjajo. 104 46 69,3 30,7 

Otroci lahko pijejo, kadar želijo. 141 9 94,0 6,0 

Otroci si pijačo lahko vzamejo sami. 128 22 85,3 14,7 

Strokovni delavci pravila in dogovore glede 
obrokov spreminjajo glede na situacijo. 

87 63 58,0 42,0 

 

Rezultati (tabela 8) kažejo, da v 81,3 % otroci lahko odločajo o tem, kaj bodo jedli in česa ne, 

v 90 % otroci lahko odločajo, koliko bodo pojedli, v 97,3 % pa otroci lahko določeno hrano 

tudi odklonijo, kar pa vse postane vprašljivo, če pogledamo rezultat, da pa kar 80 % 
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strokovnih delavcev vztraja, da otroci hrano vsaj poskusijo, in 33,3 % strokovnih delavcev 

vztraja, da otroci pojedo, kar imajo na krožniku. Vendar pa je takšen rezultat mogoče pojasniti 

z odgovorom, da 58 % strokovnih delavcev pravila in dogovore glede obrokov spreminja 

glede na situacijo. Tako bi bilo zanimivo raziskati, kakšne in kako pogoste so situacije, ko 

strokovni delavci spreminjajo pravila in vztrajajo, da otroci na primer pojedo, kar imajo na 

krožniku ali hrano vsaj poskusijo. Dobljeni rezultati so povsem primerljivi z ugotovitvami 

raziskave (Batistič Zorec, 2010), ki je nastala v okviru projekta usposabljanja strokovnih 

delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia na področju 

predšolske vzgoje in kažejo na to, da otroci v precej veliki meri lahko odločajo, kaj in koliko 

bodo pojedli, istočasno pa je problematična praksa, kot je vztrajanje, da otroci pojedo vse itn. 

še vedno prisotna. Zanimiv je tudi rezultat, da kar 50 % strokovnih delavcev otroke, ki jedo 

vso hrano, zato pohvali, le redko (16 %) pa so otroci pohvaljeni, če pojedo prvi, kar pomeni 

pozitiven premik glede na ugotovitev starejše slovenske raziskave – E. D. Bahovec in Kodelja 

(1996) – saj so bili takrat za hitro prehranjevanje otroci pohvaljeni v 38 %. 

Dobri dve tretjini oziroma 69,3 % strokovnih delavcev otrokom dovoli, da se med obrokom 

pogovarjajo, kar je primerljivo z že omenjeno raziskavo (Batistič Zorec, 2010), ko je 

pogovarjanje med obrokom dovolilo 77 % strokovnih delavcev, vendar pa takšen rezultat 

kaže na to, da precej strokovnih delavcev na obrok v instituciji gleda drugače, kot izven nje, 

ko so obroki družabni dogodki, kjer se med seboj pogovarjajo. 68,7 % strokovnih delavcev 

zahteva, da otroci, ko končajo s hranjenjem, vprašajo za dovoljenje, da lahko vstanejo od 

mize, v 36,7 % pa otroci, ko končajo s hranjenjem, lahko od mize vstanejo brez vprašanja. 

Razveseljivi so podatki, da otroci v veliki meri sodelujejo pri pripravi na obroke oziroma pri 

pospravljanju po obrokih; pri pripravi so v 88,7 % to dežurni otroci oziroma pomočniki, pri 

pospravljanju pa večinoma (91 %) pospravi vsak otrok za seboj. Prav tako pa je razveseljivo, 

da otroci v 94 % lahko pijejo, kadar želijo, ter da si v večini (85,3 %) pijačo lahko vzamejo 

sami. Rezultati kažejo, da 88,7 % strokovnih delavcev otrokom pri obrokih dovoli, da sedijo, 

kjer želijo, 11,3 % pa jih le-tega ne dovoli, kar je nekoliko manj kot v ugotovitvi E. D. 

Bahovec in Kodelja (1996), ko jih sedenja po željah otrok ni dovolilo 15 %. 
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3.7.1.2 Počitek in spanje otrok v vrtcu 

Tabela 9: Počitek in spanje otrok v vrtcu. 

 Frekvenca Odstotek 

da ne da ne 
Otroci se lahko odločijo, kje v igralnici 
bodo imeli postavljen ležalnik. 

56 94 37,3 62,7 

Strokovni delavci vztrajajo, da vsi otroci v 
skupini počivajo na ležalnikih. 

106 44 70,7 29,3 

Otroci imajo na ležalniku lahko igračo po 
njihovi izbiri. 

135 15 90,0 10,0 

Otroci v času počitka lahko počivajo na 
blazini oziroma drugje kot na ležalniku. 

51 99 34,0 66,0 

Za otroke, ki ne zaspijo, so organizirane 
različne dejavnosti. 

100 50 66,7 33,3 

Otroci v času počitka lahko hodijo na 
stranišče. 

142 8 94,7 5,3 

Otroci, ki ne morejo zaspati, lahko 
vstanejo z ležalnika. 

87 63 58,0 42,0 

Otroci morajo vprašati za dovoljenje, da 
vstanejo z ležalnika. 

105 45 70,0 30,0 

Strokovni delavci glede počitka 
upoštevajo želje staršev, da otrok počiva 
oziroma ne počiva, tudi, če so te v 
nasprotju s potrebo otroka. 

91 59 60,7 39,3 

Otroci odločajo o tem, kako bo potekal 
počitek (na primer ali bodo počivali v 
tišini, ali bodo poslušali pravljico oziroma 
glasbo). 

104 46 69,3 30,7 

 

Tabela 9 prikazuje, da 70,7 % strokovnih delavcev najpogosteje vztraja, da vsi otroci v 

skupini počivajo na ležalnikih, v 37,3 % se otroci lahko sami odločajo, kje v igralnici bodo 

imeli postavljen ležalnik, vendar pa istočasno 34 % strokovnih delavcev otrokom dovoli, da v 

času počitka lahko počivajo tudi na blazini oziroma kje drugje, kot na ležalniku, kar kaže na 

to, da si jih od 70,7 % strokovnih delavcev nekaj tudi premisli in dovoli počitek drugje, kot na 

ležalniku. Zagotovo pa je razveseljivo, da imajo otroci v 90 % na ležalniku lahko igračo po 

njihovi izbiri, ter da v 94,7 % lahko v času počitka hodijo na stranišče. 70 % strokovnih 

delavcev želi, da otroci vprašajo za dovoljenje, da lahko vstanejo z ležalnika, 58 % strokovnih 

delavcev otrokom, ki ne morejo zaspati, dovoli, da vstanejo z ležalnika, kar pa pomeni, da 
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mora kar 42 % otrok v času počitka, kljub temu, da ne morejo zaspati, počivati oziroma ležati 

na ležalniku. 66,7 % strokovnih delavcev za otroke, ki ne zaspijo, organizira različne 

dejavnosti. V 69,3 % otroci lahko odločajo, kako bo potekal počitek, na primer, ali bodo 

počivali v tišini, bodo poslušali pravljico, glasbo itn. Manj ugoden pa je rezultat, da več kot 

polovica strokovnih delavcev (60,7 %) glede počitka upošteva želje staršev, da otrok počiva 

oziroma ne počiva, pa četudi so le-te v nasprotju z otrokovimi potrebami. 

Če podatke primerjamo z odgovori na podobna vprašanja v že omenjenih raziskavah (Batistič 

Zorec, 2010 in E. D. Bahovec in Kodelja, 1996) ugotovimo, da so rezultati primerljivi, kar 

kaže na to, da so v času počitka v vrtcu želje in tudi potrebe otrok še vedno nemalokrat 

prezrte. 

 

3.7.1.3 Umivanje in toaleta v vrtcu 

Tabela 10: Umivanje in toaleta v vrtcu. 

  Frekvenca Odstotek 

da ne da ne 
Otroci morajo vprašati, če gredo lahko na 
stranišče. 

60 90 40,0 60,0 

Otroci na umivanje rok in stranišče čakajo 
v koloni. 

98 52 65,3 34,7 

Otroci morajo povedati, da gredo na 
stranišče. 

137 13 91,3 8,7 

Otroci gredo lahko na stranišče vedno, 
kadar to sami želijo.  

143 7 95,3 4,7 

Otroci spodbudo, da naj odidejo na 
stranišče (na primer pred sprehodom) 
lahko zavrnejo. 

125 25 83,3 16,7 

Otroci gredo lahko na stranišče med 
obrokom in počitkom. 

138 12 92,0 8,0 

 

Iz tabele 10 je razvidno, da 95,3 % strokovnih delavcev otrokom dovoli, da gredo na stranišče 

vedno, kadar to sami želijo, vendar pa, če pogledamo ostale rezultate, ugotovimo, da temu ni 

povsem tako, saj otroci v kar 16,7 % ne smejo zavrniti spodbude, da naj odidejo na stranišče 

na primer pred sprehodom, ter da je kar 8 % strokovnih delavcev odgovorilo, da otroci ne 

smejo na stranišče med obrokom in počitkom. 91,3 % strokovnih delavcev je odgovorilo, da 

morajo otroci povedati, da gredo na stranišče, vendar pa je istočasno 40 % takšnih, ki želijo, 
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da otroci vprašajo, če gredo lahko na stranišče, kar kaže na to, da dogovori glede tega niso 

povsem jasno določeni. Zelo presenetljiv pa je podatek, da morajo otroci pogosto (65,3 %) na 

umivanje rok in stranišče čakati v koloni, kar je celo nekoliko več kot v raziskavi E. D. 

Bahovec in Kodelja (1996), ko so strokovni delavci odgovorili, da se v kolono postavijo v  

39 % primerov. 

 

3.7.1.4  Organizacija prostora in časa v vrtcu 

Rezultati v tabeli 11 kažejo, da otroci v veliki meri (76 %) sodelujejo pri izbiri vrste kotičkov 

v igralnici, nekoliko manj pa pri urejanju kotičkov (72 %). Redkeje (51,3 %) sodelujejo pri 

urejanju igralnice v smislu postavitve pohištva, paravanov itn., še redkeje (34,7 %) pa pri 

urejanju umivalnice, v smislu »polepšanja«, na primer s fotografijami itn. Skoraj polovica 

strokovnih delavcev (48,7 %) pa se z otroki pogovarja o tem, kako bi preoblikovali igralnico. 

Ob primerjavi z rezultati raziskave (Batistič Zorec, 2010; Hočevar in Kovač Šebart, 2010), ki 

je nastala v okviru projekta usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje elementov 

posebnih pedagoških načel Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje, ugotovimo, da so 

rezultati o izbiri vrste kotičkov in urejanju igralnice primerljivi, saj je v omenjeni raziskavi 

(prav tam) največ vprašanih prav tako odgovorilo, da imajo otroci možnost sodelovanja tako 

pri izbiri vrste kotičkov (83,7 %), kot tudi pri urejanju kotičkov (83,4 %), v manjši meri  

(45,9 %) pa možnost urejanja igralnice v smislu postavitve pohištva. 

Skoraj polovica otrok (42 %) pa lahko odloča tudi o tem, ali bo njihov izdelek razstavljen ali 

ne. Odgovori v tabeli 11 kažejo, da 70 % strokovnih delavcev meni, da otrokom časovna in 

prostorska organizacija omogoča, da lahko sežejo po igračah in drugih materialih, kadar koli 

želijo, tudi takrat, ko na primer del skupine še zajtrkuje, malica ali počiva. Istočasno pa je zelo 

zanimivo, da kar 71,3 % strokovnih delavcev otrokom vsakodnevno pripravi igrače in 

materiale, kar pa pušča odprta vprašanja, zakaj je temu tako, če pa si jih otroci lahko vzamejo 

sami. 

Dobra polovica otrok (51,3 %) lahko soodloča o časovni organizaciji v vrtcu, na primer 

dolžini zajtrka, igre, odhodu na igrišče, pri čemer je zanimivo, da le 34 % strokovnih delavcev 

vsaj občasno prakticira, da ven oziroma na igrišče odide le tisti del skupine, ki si to želi. 

Največ otrok (80,7 %) pa še vedno pri odhodu na igrišče čaka v koloni. 

Rezultat, ki da misliti in vsekakor pušča veliko odprtih vprašanj, pa je, da je kar 32,7 % 

strokovnih delavcev mnenja, da se jim v vrtcu pogosto mudi oziroma morajo otroke 
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spodbujati, da se na primer hitro oblečejo, obujejo, pojedo itn., saj je od kurikularne prenove 

minilo že tako dolgo, da bi pričakovali, da bo to le še spomin na staro prakso, pa vendar temu 

očitno ni tako. 

Tabela 11: Organizacija prostora in časa v vrtcu. 

 Frekvenca Odstotek 

da ne da ne 
Otroci sodelujejo pri izbiri vrste kotičkov v 
igralnici. 

114 36 76,0 24,0 

Otroci sodelujejo pri urejanju kotičkov (kaj bo 
v katerem kotičku, kje bo kaj postavljeno …). 

108 42 72,0 28,0 

Otroci sodelujejo pri urejanju igralnice 
(postavitev pohištva, kotičkov, paravanov …; 
ne pospravljanje!). 

77 73 51,3 48,7 

Strokovni delavci se z otroki z otroki 
pogovarjajo, kako bi lahko preoblikovali 
igralnico. 

73 77 48,7 51,3 

Otroci sodelujejo pri urejanju umivalnice (jo 
»polepšajo« s fotografijami, slikami, 
nalepkami …). 

52 98 34,7 65,3 

Otroci lahko sami odločijo, ali bo njihov 
izdelek razstavljen ali ne. 

63 87 42,0 58,0 

Otroci pri odhodu na primer na igrišče čakajo v 
koloni. 

121 29 80,7 80,7 

Občasno na igrišče oziroma ven odide le tisti 
del skupine, ki to želi. 

51 99 34,0 66,0 

Strokovni delavci otrokom vsakodnevno 
pripravijo igrače in materiale. 

107 43 71,3 28,7 

Otrokom časovna in prostorska organizacija 
omogoča, da sežejo po igračah in drugih 
materialih (na primer barvicah …) kadar koli 
želijo, tudi ko na primer del skupine še 
zajtrkuje, malica, počiva. 

105 45 70,0 30,0 

Otroci lahko soodločajo o časovni organizaciji 
v vrtcu, na primer dolžini zajtrka, igre, 
pospravljanja igrač, odhoda na igrišče itn. 

77 73 51,3 48,7 

Strokovni delavci menijo, da se jim v vrtcu 
pogosto mudi oziroma morajo otroke 
spodbujati, da se hitro obujejo, slečejo, pojedo 
… 

49 101 32,7 67,3 
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3.7.1.5  Spodbujanje otrok, da izražajo predloge glede dnevne rutine 

Iz tabele 12 je razvidno, da le 23,3 % strokovnih delavcev otroke spodbuja, da izrazijo želje, 

predloge glede poteka obrokov, prehranjevanja, in izraženo tudi upošteva. Kot primer le-tega 

so strokovni delavci navajali: da otroci podajajo ideje za jedilnik in vzgojiteljica jih posreduje 

vodji prehrane; otroci se na njihovo željo pri obrokih lahko odločajo za različne krožnike, 

pribor; na pobudo otrok pri obrokih poslušajo glasbo po njihovem izboru; otroci okrasijo 

mize, si izdelajo pogrinjke; otroci se odločajo, ali bodo imeli pogrinjek ali ne; otroci se glede 

na skupni dogovor sami odločajo, kaj in koliko bodo pojedli; premičen čas zajtrka in malice; 

otroci odločajo o sodelovanju pri pripravi na obroke, dežurstvih; samopostrežni obroki – 

otroci se sami odločijo, kaj in koliko bodo jedli; otroci lahko pijejo, kadar koli želijo; otroci 

odločajo o postavitvi miz; otroci v poletnem času odločajo, ali bo obrok potekal zunaj ali 

notri; dogovor glede poteka prazničnih obrokov, rojstnih dni. 

40 % strokovnih delavcev otroke spodbuja, da sami izrazijo želje, predloge glede počitka, in 

jih tudi upošteva. Kot primer le-tega so strokovni delavci navajali: da se otroci odločajo, ali 

bodo poslušali pravljico (branje vzgojiteljice ali po zgoščenki), glasbo (in kakšno) …; otroci 

izbirajo tihe kotičke, ki so jim na voljo med počitkom; upoštevanje želja glede postavitve 

ležalnika; na ležalniku imajo lahko igračo po njihovem izboru; odločitev, ali bodo počivali na 

ležalniku ali na blazini; dan brez počitka. 

Le majhno število strokovnih delavcev (18 %) otroke spodbuja, da izrazijo želje, predloge 

glede umivanja, toalete v vrtcu, in jih tudi upošteva. Kot primer le-tega so strokovni delavci 

navajali: da se otroci sami odločajo, kdaj in ali gredo na stranišče; zaprta vrata na stranišču; na 

pobudo otrok uvedba »eko-detektiva« – dežurni otrok, ki opozarja na porabo papirja, vode; 

otroci na stranišče hodijo po vrstnem redu, ki ga določijo sami (vzgojitelj izbere prve tri, nato 

pa se otroci naprej izbirajo samostojno), medtem ne čakajo v koloni, ampak se igrajo na 

preprogi; sami se odločajo, na katero stranišče bodo šli; nekateri otroci želijo biti med 

opravljanjem velike potrebe sami v umivalnici, kar se jim omogoči itn. 

Le 39,3 % strokovnih delavcev otroke tudi spodbuja, da izrazijo želje, predloge glede 

organizacije prostora in časa, ter jih tudi upošteva. Kot primer le-tega so strokovni delavci 

navajali: otroci odločajo o postavitvi, ureditvi kotičkov; na pobudo otrok fleksibilen čas igre; 

skupni dogovori glede okrasitve igralnice; skupni dogovori glede pospravljanja igralnice; 

podaljševanja časa igre; otroci odločajo, kje bo razstavljen njihov izdelek; ven odide le tisti 

del skupine, ki to želi; otroci odločajo, ali bo gibalna dejavnost potekala na igrišču ali v 
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telovadnici; odločitev o izvedbi dejavnosti (bo izvedena zunaj, znotraj, pred igro, po igri); 

postavitev paravanov itn. 

 

Tabela 12: Spodbuda za izražanje želja, predlogov glede dnevne rutine. 

  Frekvenca Odstotek 

da ne da ne 
Spodbuda za izražanje želja, 
predlogov glede poteka obrokov. 

35 115 23,3 76,7

Spodbuda za izražanje želja, 
predlogov glede počitka. 

60 90 40 60

Spodbuda za izražanje želja, 
predlogov glede umivanja, 
toalete. 

27 123 18 82

Spodbuda za izražanje želja, 
predlogov glede organizacije 
prostora in časa. 

59 91 39,3 60,7

 

3.7.1.6  Igra v vrtcu 

Rezultati v tabeli 13 kažejo, da se 75,3 % strokovnih delavcev pogosto vključuje v igro z 

otroki, kar pa glede na rezultate že večkrat omenjene raziskave – M. Batistič Zorec (2010) – 

pomeni pozitiven premik, saj se je v tej raziskavi pogosto vključevalo v igro le 38,4 % 

strokovnih delavcev. 

Igrače so otrokom večinoma (95,3 %) dostopne, kar pomeni pozitiven premik glede na 

ugotovitve E. D. Bahovec in Kodelja (1996). Večina otrok (97,3 %) se lahko odloča o tem, 

kje v igralnici se bodo igrali in večinoma (98,7 %) tudi s kom. Le polovica otrok (50,7 %) pa 

lahko tudi kateri koli dan v tednu v vrtec s seboj prinese svojo igračo in se z njo tudi igra, kar 

je skoraj 15 % manj kot v raziskavi E. Bahovec in Kodelja (1996), ko je igrače lahko 

vsakodnevno prinašalo 65 % otrok. Zaskrbljujoč pa je rezultat, da kar 66 % strokovnih 

delavcev občasno oblikuje »igralne skupine« po svoji presoji, pri čemer bi bilo vsekakor 

zanimivo raziskati razloge za le-to. 

Manj kot polovica otrok (43,3 %) lahko odloča o času igre, vendar pa kar 90,7 % strokovnih 

delavcev čas, ki so ga namenili igri, na pobudo otrok tudi podaljša, 85,3 % strokovnih 

delavcev pa otroke vnaprej opozori, da bodo morali z igro počasi zaključiti. Če te podatke 

primerjamo z odgovori na podobno vprašanje v raziskavi (Batistič Zorec, 2010), nastali ob 

strokovnem usposabljanju Reggio Emilia, ugotovimo, da se je situacija spremenila nekoliko 

na boljše, saj je v omenjeni raziskavi otroke na bližajoči se zaključek opozorila le dobra 
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polovica (53,2 %) strokovnih delavcev, kar je razveseljujoče, saj to pomeni, da se čedalje več 

strokovnih delavcev zaveda pomena predčasnega opozorila in s tem izkazane odgovornosti in 

spoštovanja do otrok. 

Tabela 13: Igra v vrtcu 

 Frekvenca Odstotek 

da ne da ne 
Otrokom je večina igrač dostopna (so 
vidne in v dosegu otrok). 

143 7 95,3 4,7 

Otroci se lahko sami odločijo, kje v 
igralnici se bodo igrali. 

146 4 97,3 2,7 

Otroci odločajo o tem, koliko časa se bodo 
igrali. 

65 85 43,3 56,7 

Strokovni delavci otroke vnaprej 
opozorijo, da bo potrebno kmalu 
pospraviti igrače oziroma zaključiti z igro 
(na primer pred obrokom). 

128 22 85,3 14,7 

Otroci sami odločajo o tem, s kom se bodo 
igrali. 

148 2 98,7 1,3 

Otroci v vrtec lahko kateri koli dan, 
prinesejo svoje igrače in se z njimi tudi 
igrajo. 

76 74 50,7 49,3 

Strokovni delavci na pobudo otrok čas, ki 
so ga namenili igri, tudi podaljšajo. 

136 14 90,7 9,3 

Strokovni delavci se pogosto vključijo v 
igro z otroki. 

113 37 75,3 24,7 

Strokovni delavci občasno oblikujejo 
»igralne skupine« po svoji presoji. 

99 51 66,0 34,0 
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3.7.2 Stališča strokovnih delavcev do participacije otrok 

Stališča strokovnih delavcev do participacije otrok bom predstavila v naslednjih tabelah. 

Tabela 14 zajema stališča, ki se nanašajo na prehranjevanje in počitek v vrtcu, tabela 15 

zajema stališča, ki se nanašajo na participacijo otrok pri igri ter organizaciji časa in prostora, 

tabela 16 pa nekoliko širša stališča do participacije otrok. 

Kot vidimo iz tabele 14, le nekaj več kot polovica (64 %) strokovnih delavcev podpira trditev 

(20 % se popolnoma strinja, 44 % se strinja), da so obroki socialni dogodki, kjer se med seboj 

pogovarjamo, kar je povsem primerljivo tudi z ravnanji strokovnih delavcev, saj jih 69,3 % 

otrokom dovoli, da se med obroki pogovarjajo (tabela 8). Iz tabele 14 je razvidno, da se 97,3 

% strokovnih delavcev strinja (72 % se popolnoma strinja, 25,3 % se strinja) s trditvijo, da je 

pomembno, da otroci dovolj popijejo in jim je torej pijača ves čas na dosegu; le-to je 

primerljivo tudi z njihovimi ravnanji (tabela 8). Zanimivo je, da kar 86 % strokovnih delavcev 

podpira trditev, da je otroke potrebno spodbujati, da hrano vsaj poskusijo, kar se sicer sklada 

tudi z ravnanji strokovnih delavcev (tabela 8), vendar pa jih kar 66 % nasprotuje trditvi (25,3 

% se nikakor ne strinja, 40,7 % se ne strinja), da otroci še ne morejo odločati o tem, kaj in 

koliko bodo pojedli. 

62 % strokovnih delavcev podpira trditev (17,3 % se popolnoma strinja, 44,7 % se strinja), da 

je počitek pomemben in bi morali v vrtcu počivati vsi otroci, vendar pa se 78,6 % strokovnih 

delavcev strinja s trditvijo (33,3 % se popolnoma strinja, 45,3 % se strinja), da se otroci 

spočijejo tudi na blazinah ali na primer ob poslušanju pravljice. Slednje ni povsem v skladu z 

ravnanji strokovnih delavcev, saj jih kar 70,7 % vztraja, da otroci počivajo na ležalniku 

(tabela 9). 65,4 % strokovnih delavcev pa podpira trditev (22,7 % se popolnoma strinja, 42,7 

% se strinja), da je potreba otrok po spanju različna in se zatorej otrokom, ki ne morejo 

zaspati, ponudi igrače. Dve tretjini (66,7 %) strokovnih delavcev za otroke, ki ne zaspijo, 

organizira različne dejavnosti. 
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Tabela 14: Stališča strokovnih delavcev do participacije otrok pri prehranjevanju in počitku. 

Trditev 
se nikakor 
ne strinjam

se ne 
strinjam 

se ne 
morem 
odločiti se strinjam 

se 
popolnoma 

strinjam 

f f% f f% f f% f f% f f% 
Obroki so socialni dogodki, 
kjer se pogovarjamo med 
seboj. 

10 6,7 23 15,3 21 14,0 66 44,0 30 20,0 

Pomembno je, da otroci 
dovolj popijejo, zato naj jim 
bo pijača ves čas na dosegu. 

1 0,7 1 0,7 2 1,3 38 25,3 108 72,0 

Otroke je potrebno 
spodbujati, da hrano vsaj 
poskusijo, saj sicer ne vedo, 
kakšnega okusa je. 

2 1,3 9 6,0 10 6,7 69 46,0 60 40,0 

Otroci še ne morejo odločati 
o tem, kaj in koliko bodo 
pojedli. 

38 25,3 61 40,7 15 10,0 29 19,3 7 4,7 

Potreba po spanju otrok je 
različna; otrokom, ki ne 
morejo zaspati, naj se 
ponudijo igrače. 

9 6,0 21 14,0 22 14,7 64 42,7 34 22,7 

Otroci se spočijejo tudi na 
blazinah, na primer ob 
poslušanju pravljice. 

4 2,7 19 12,7 9 6,0 68 45,3 50 33,3 

Počitek je pomemben, zato bi 
morali v vrtcu počivati vsi 
otroci. 

9 6,0 27 18,0 21 14,0 67 44,7 26 17,3 

 

Tabela 15 prikazuje, da se 78,6 % strokovnih delavcev strinja oziroma popolnoma strinja s 

trditvijo, da je igra otrokova osnovna dejavnost, zato naj se otroci igrajo, s komer želijo in 

kadar želijo. To pa je nekoliko v neskladju z njihovimi ravnanji, če primerjamo odgovore v 

tabeli 13, ko je kar 66 % strokovnih delavcev dejalo, da občasno oblikujejo »igralne skupine« 

po svoji presoji. 78 % strokovnih delavcev se strinja oziroma popolnoma strinja s trditvijo, da 

so kotički urejeni po predlogih otrok, saj igra zajema velik del dneva v vrtcu. Zanimivo pa je, 

da kar 72,6 % strokovnih delavcev (25,3 % se popolnoma strinja, 47,3 % se strinja) podpira 

trditev, naj si otroci igrače in materiale izbirajo sami, vendar jih je kar 71,3 % (tabela 11) 

dejalo, da otrokom vsakodnevno pripravijo igrače in materiale, kar kaže na neskladje med 

stališči in ravnanji strokovnih delavcev. Iz tabele 15 je razvidno, da skoraj polovica (48,7 %) 

strokovnih delavcev zagovarja čakanje v koloni, saj ne podpirajo trditve, da časovna 

organizacija v vrtcu pušča veliko svobode in je zatorej čakanje v koloni nepotrebno in 

nesmiselno. To pa je tudi v skladu z njihovimi ravnanji, saj je kar 80,7 % strokovnih delavcev 
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dejalo, da otroci pri odhodu na igrišče čakajo v koloni (tabela 11) in 65,3 %, da otroci čakajo 

v koloni na umivanje in stranišče (tabela 10). 

 

Tabela 15: Stališča strokovnih delavcev do participacije otrok pri igri ter prostorski in časovni 

organizaciji. 

Trditev 
se nikakor 
ne strinjam

se ne 
strinjam 

se ne 
morem 
odločiti se strinjam 

se 
popolnoma 

strinjam 

f f% f f% f f% f f% f f% 
Igra je otrokova osnovna 
dejavnost, zato naj se otroci 
igrajo, s komer želijo in kadar 
želijo. 

2 1,3 12 8,0 18 12,0 68 45,3 50 33,3 

Velik del dneva v vrtcu 
zajema igra, zato naj bodo 
kotički urejeni po predlogih 
otrok. 

1 0,7 9 6,0 23 15,3 82 54,7 35 23,3 

Otroci naj si igrače in 
materiale izbirajo sami. 

4 2,7 15 10,0 22 14,7 71 47,3 38 25,3 

Časovna organizacija nam 
pušča veliko svobode, zato je 
čakanje v koloni nepotrebno 
in nesmiselno. 

27 18,0 46 30,7 26 17,3 42 28,0 9 6,0 

 

Iz tabele 16 je razvidno, da se kar 94,7 % strokovnih delavcev strinja (40 % se popolnoma 

strinja, 54,7 % se strinja) s trditvijo, da je mnenje vsakega otroka pomembno in upoštevano. 

Istočasno pa se jih s trditvijo, da je participacija otrokova pravica, popolnoma strinja le 31,3 

% strokovnih delavcev, 47,3 % se s trditvijo strinja, 3,3 % strokovnih delavcev se z omenjeno 

trditvijo ne strinja, kar 18 % strokovnih delavcev pa pri tej trditvi ni podalo odločitve, kar 

pomeni, da skoraj petina strokovnih delavcev nima stališča do participacije otrok. 73,3 % 

strokovnih delavcev se ne strinja s trditvijo, da je participiranje oziroma soodločanje otrok v 

vrtcu za otroke obremenitev, vendar pa jih kar 15,3 % meni, da je temu tako. 14 % strokovnih 

delavcev meni tudi, da participacija oziroma soodločanje otrok zmanjšuje avtoriteto odraslih. 

Največ strokovnih delavcev (79,3 %) se tudi ne strinja s trditvijo, da otroke s participacijo 

oziroma soodločanjem prikrajšamo za otroštvo. Zanimivo pa je, da kar polovica (51,3 %) 

strokovnih delavcev nasprotuje trditvi, da so želje in predlogi otrok v vrtcu premalo 

upoštevani; s to trditvijo se jih strinja le 27,3 %. 
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Tabela 16: Stališča strokovnih delavcev do participacije otrok. 

Trditev 
se nikakor 
ne strinjam

se ne 
strinjam 

se ne 
morem 
odločiti se strinjam 

se 
popolnoma 

strinjam 

f f% f f% f f% f f% f f% 
Participiranje oziroma 
soodločanje otrok v vrtcu je 
za otroke obremenitev. 

50 33,3 60 40,0 17 11,3 21 14,0 2 1,3 

Participacija oziroma 
soodločanje otrok zmanjšuje 
avtoriteto odraslih. 

54 36,0 61 40,7 14 9,3 20 13,3 1 0,7 

S participacijo oziroma 
soodločanjem otroke 
prikrajšamo za otroštvo. 

69 46,0 50 33,3 17 11,3 11 7,3 3 2,0 

Mnenje vsakega otroka je 
pomembno in upoštevano. 

1 0,7 4 2,7 3 2,0 82 54,7 60 40,0 

Želje, predlogi otrok so v 
vrtcu premalo upoštevani. 

18 12,0 59 39,3 32 21,3 34 22,7 7 4,7 

Participacija je otrokova 
pravica. 

2 1,3 3 2,0 27 18,0 71 47,3 47 31,3 
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3.7.3 Odgovori na hipoteze 

Hipoteza 1 se glasi, da delovna doba vpliva na izkušnje oziroma ravnanja strokovnih delavcev 

do participacije otrok pri dnevni rutini in igri. 

Tabela 17: Navzkrižna tabela med spremenljivkama delovna doba in izkušnje, ravnanja 

strokovnih delavcev do participacije otrok. 

 

Izkušnje, ravnanja strokovnih delavcev s participacijo otrok pri 
dnevni rutini in igri. 

Skupaj 

Participaciji 
otrok pri 
dnevni 

rutini in igri 
ne 

posvečam 
posebne 

pozornosti. 

Participacija 
otrok pri 
dnevni 

rutini in igri 
se mi zdi 

zelo 
pomembna, 

zato jo 
načrtujem. 

Vsakodnevno 
izkoristim čim več 

priložnosti, da otroci 
lahko 

participirajo/soodločajo, 
načrtujem pa tega ne. 

Pri dnevni 
rutini in 

igri 
otrokom 
včasih 

ponudim 
možnost, 

da 
soodločajo. 

Delovna 
doba 

0–5 
let 

Frekvenca 7 3 28 9 47 

Odstotek 14,9 % 6,4 % 59,6 % 19,1 % 100,0 % 

6–
10 
let 

Frekvenca 4 3 10 4 21 

Odstotek 19,0 % 14,3 % 47,6 % 19,0 % 100,0 % 

11–
20 
let 

Frekvenca 2 5 29 3 39 

Odstotek 5,1 % 12,8 % 74,4 % 7,7 % 100,0 % 

21 
in 
več 
let 

Frekvenca 1 13 24 5 43 

Odstotek 2,3 % 30,2 % 55,8 % 11,6 % 100,0 % 

Skupaj Frekvenca 14 24 91 21 150 

Odstotek 9,3 % 16,0 % 60,7 % 14,0 % 100,0 % 

 

Tabela 18: Hi-kvadrat preizkus med spremenljivkama delovna doba in izkušnje strokovnih 

delavcev s participacijo otrok. 

  Vrednost 
Stat. 
značilnost 

Hi-kvadrat 19,651a 0,020 

N  150   

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa (tabela 18) med spremenljivkama delovna doba in izkušnje 

strokovnih delavcev s participacijo otrok znaša 19,65. Stopnja pomembnosti je manjša od 
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0,05, tako da lahko zavrnemo ničelno hipotezo o nepovezanosti spremenljivk in sprejmemo 

osnovno hipotezo, ki pravi, da delovna doba vpliva na izkušnje strokovnih delavcev do 

participacije otrok. 

Iz tabele 17 je razvidno, da največ (60,7 %) strokovnih delavcev, ne glede na delovno dobo, 

participacije ne načrtuje, temveč vsakodnevno izkoristi čim več priložnosti, da otroci 

participirajo. To najpogosteje (74,4 %) storijo strokovni delavci z delovno dobo med 11 in 20 

leti, med njimi pa se le 12,8 % strokovnim delavcem participacija zdi tako pomembna, da jo 

tudi načrtujejo. Sicer pa participacijo najpogosteje (30,2 %) načrtujejo strokovni delavci z 

delovno dobo več kot 21 let. Pri strokovnih delavcih z manj delovne dobe (6–10 let) je delež 

tistih, ki otrokom občasno ponudijo možnost soodločanja, in delež tistih, ki participaciji ne 

posvečajo posebne pozornosti, enak, to je 19 %. Manjši pa je delež strokovnih delavcev, ki 

participacijo načrtujejo, 14,3 %. Podobni rezultati se pojavijo tudi pri strokovnih delavcih z 

najmanj delovne dobe (0–5 let), le da je odstotek tistih, ki participacijo načrtujejo, še nižji, le 

6,4 %. Rezultati so nekoliko presenetljivi, saj kažejo, da participacijo najpogosteje načrtujejo 

strokovni delavci z največ delovne dobe, zanimivo pa jo med tistimi z malo delovne dobe, 

torej tistimi, ki so šolanje šele dobro zaključili, načrtuje manj kot 10 %. 

Hipoteza 2 se glasi, da dokončana stopnja izobrazbe vpliva na izkušnje oziroma ravnanja 

strokovnih delavcev do participacije otrok pri dnevni rutini in igri. 

Tabela 19: Hi-kvadrat preizkus med spremenljivkama delovna dokončana stopnja izobrazbe 

in izkušnje strokovnih delavcev s participacijo otrok. 

 Vrednost
Stat. 

značilnost 
Hi-kvadrat 10,724a 0,553 

N 150   

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa med spremenljivkama dokončana stopnja izobrazbe in izkušnje 

strokovnih delavcev s participacijo otrok znaša 10,72 (tabela 19). Stopnja pomembnosti je 

večja od 0,05, tako da ne moremo zavrniti ničelne hipoteze o nepovezanosti spremenljivk in 

zato ne moremo sprejeti osnovne hipoteze, ki pravi, da dokončana stopnja izobrazbe vpliva na 

izkušnje oziroma ravnanja strokovnih delavcev do participacije otrok. 
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Tabela 20: Navzkrižna tabela med spremenljivkama dokončana stopnja izobrazbe in izkušnje, 

ravnanja strokovnih delavcev do participacije otrok. 

  

Izkušnje, ravnanja strokovnih delavcev s participacijo otrok pri 
dnevni rutini in igri. 

Skupaj

Participaciji 
otrok pri 
dnevni 

rutini in igri 
ne 

posvečam 
posebne 

pozornosti. 

Participacija 
otrok pri 
dnevni 

rutini in igri 
se mi zdi 

zelo 
pomembna, 

zato jo 
načrtujem. 

Vsakodnevno 
izkoristim čim več 

priložnosti, da otroci 
lahko 

participirajo/soodločajo, 
načrtujem pa tega ne. 

Pri dnevni 
rutini in 

igri 
otrokom 
včasih 

ponudim 
možnost, 

da 
soodločajo. 

Dokončana 
stopnja 
izobrazbe 

srednja 
vzgojiteljska 
šola 

Frekvenca 6 9 25 8 48

Odstotek 12,5 % 18,8 % 52,1 % 16,7 % 100,0 
%

druga srednja 
šola in 
opravljena 
prekvalifikacija 
za pomočnika 
vzgojitelja 

Frekvenca 5 3 23 7 38

Odstotek 13,2 % 7,9 % 60,5 % 18,4 % 100,0 
%

višja (2-letna) 
šola za 
vzgojitelja 
predšolskih 
otrok 

Frekvenca 0 2 5 0 7

Odstotek 0,0 % 28,6 % 71,4 % 0,0 % 100,0 
%

visoka (3-
letna) 
strokovna 
izobrazba 
predšolska 
vzgoja 

Frekvenca 3 10 34 6 53

Odstotek 5,7 % 18,9 % 64,2 % 11,3 % 100,0 
%

drugo Frekvenca 0 0 4 0 4

Odstotek 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 
%

Skupaj Frekvenca 14 24 91 21 150

Odstotek 9,3 % 16,0 % 60,7 % 14,0 % 100,0 
%

 

Hipoteza 3 pravi, da stališča strokovnih delavcev vplivajo na izkušnje, ravnanja strokovnih 

delavcev do participacije otrok pri dnevni rutini in igri. 

Zaradi lažje obdelave podatkov sem stališča strokovnih delavcev do participacije razdelila v 

tri skupine: skupino, ki je participaciji najmanj naklonjena (v to sem uvrstila tiste anketirance, 

ki so na lestvici stališč najpogosteje odgovarjali z oceno ena in dve); skupino, ki je 

participaciji srednje naklonjena (v to skupino sem uvrstila tiste, ki so se najpogosteje odločali 
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za oceno tri); skupino, ki je participaciji najbolj naklonjena (v to sem uvrstila tiste 

anketirance, ki so se najpogosteje odločali za oceno štiri in pet). 

 

Tabela 21: Navzkrižna tabela med spremenljivkama stališča strokovnih delavcev do 

participacije otrok in izkušnjami, ravnanji strokovnih delavcev do participacije otrok. 

  

Izkušnje, ravnanja strokovnih delavcev s participacijo otrok pri 
dnevni rutini in igri. 

Skupaj 

Participaciji 
otrok pri 
dnevni 

rutini in igri 
ne 

posvečam 
posebne 

pozornosti. 

Participacija 
otrok pri 
dnevni 

rutini in igri 
se mi zdi 

zelo 
pomembna, 

zato jo 
načrtujem. 

Vsakodnevno 
izkoristim čim več 

priložnosti, da otroci 
lahko 

participirajo/soodločajo, 
načrtujem pa tega ne. 

Pri dnevni 
rutini in 

igri 
otrokom 
včasih 

ponudim 
možnost, 

da 
soodločajo. 

Vrednosti 
Likertove 
lestvice 
razporejene 
v 3 skupine 

Najmanj 
naklonjeni 
participaciji 

Frekvenca 0 0 0 1 1 

Odstotek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 
% 

Srednje 
naklonjeni 
participaciji 

Frekvenca 13 12 49 10 84 

Odstotek 15,5 % 14,3 % 58,3 % 11,9 % 100,0 
% 

Najbolj 
naklonjeni 
participaciji 

Frekvenca 1 12 42 10 65 

Odstotek 1,5 % 18,5 % 64,6 % 15,4 % 100,0 
% 

Skupaj Frekvenca 14 24 91 21 150 

Odstotek 9,3 % 16,0 % 60,7 % 14,0 % 100,0 
% 

 

Tabela 22: Vrednost hi-kvadrat preizkusa med spremenljivkama stališča strokovnih delavcev 

do participacije otrok in izkušnjami oziroma ravnanji strokovnih delavcev do participacije 

otrok. 

  Vrednost
Stat. 

značilnost 
Hi-kvadrat 14,766a ,022 

N 150   

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa med spremenljivkama stališča strokovnih delavcev in izkušnje 

strokovnih delavcev s participacijo otrok znaša 14,77 (tabela 22). Stopnja pomembnosti je 
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manjša od 0,05, tako da lahko zavrnemo ničelno hipotezo o nepovezanosti spremenljivk in 

sprejmemo osnovno hipotezo, ki pravi, da stališča strokovnih delavcev vplivajo na izkušnje, 

ravnanja strokovnih delavcev do participacije otrok. 

Iz tabele 21 je razvidno, da je odstotek strokovnih delavcev, ki so participaciji najmanj 

naklonjeni, zanemarljiv; v to skupino je bila razvrščena le ena oseba, ki pa v svoji praksi 

otrokom občasno ponudi možnost soodločanja. Največ strokovnih delavcev je participaciji 

srednje naklonjenih, kar pomeni, da se pri lestvici stališč najpogosteje niso mogli odločiti, ali 

neko stališče podpirajo ali ne, vendar pa jih je med njimi več kot polovica (58,3 %) takšnih, ki 

otrokom v praksi vsakodnevno omogočajo, da participirajo oziroma soodločajo, 11,9 % jih le-

to stori občasno, 14,3 % jih participacijo načrtuje, 15,5 % pa ji ne posveča posebne 

pozornosti. Nekaj manj kot polovica strokovnih delavcev je participaciji zelo naklonjenih, 

med njimi je 64,6 % takšnih, ki participacije ne načrtujejo, vendar vsakodnevno izkoristijo 

čim več priložnosti, da otroci lahko participirajo oziroma soodločajo, 18,5 % jih participacijo 

tudi načrtuje, 15,4 % otrokom možnost soodločanja ponudi občasno, zanemarljiv odstotek 

(1,5 %) pa participaciji ne posveča posebne pozornosti. 
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4.  SKLEP 

»Participacija je povezana z danes priljubljenim pogledom na otroka kot kompetentno bitje, ki 

se poudarja v psihologiji in drugih družboslovnih znanostih, pa tudi v nekaterih pedagoških 

konceptih. Medtem ko je bilo poudarjanje aktivne udeležbe otrok v vzgojno-izobraževalnem 

procesu prej omejeno na alternativne pedagoške pristope, je v zadnjih desetletjih otrokova 

pravica do participacije v vrtcu zapisana v številnih nacionalnih kurikulih« (Batistič Zorec, 

2010: 70). Pomemben premik pri pogledu na otroka predstavlja leta 1989 sprejeta Konvencija 

o otrokovih pravicah, ki od držav podpisnic pričakuje, da presežejo nekatera tradicionalna 

pojmovanja otroštva, saj poleg dolžnosti odraslih posebej izpostavlja tudi udeležbo otrok 

(Batistič Zorec, 2009). 

Bistvo participacije v vrtcu je, da otroke vključimo v odločanje, da občutijo, da so sposobni 

sodelovati, tako da z njimi komuniciramo, postavljamo vprašanja in jim prisluhnemo, zato da 

ob tem razvijajo svoje sposobnosti in željo po tem, da zagovarjajo svoje mnenje (Sheridan in 

Pramling Samuelsson, 2001: 189). Vendar, kakor opozarja Lansdown (2001: 8), pa to ne 

pomeni, da so otroci dolžni, da sodelujejo. Participacija bi morala biti prostovoljna in otrokom 

bi moralo biti dovoljeno od nje tudi kadar koli odstopiti (prav tam: 10). E. Dolar Bahovec 

(2004: 11) poudarja, da mora biti pravica do izbire vtkana v kontekst solidarnosti, v katerem 

se otroci naučijo deliti odgovornost za (individualne ali skupinske) odločitve, individualna 

izbira pa podrejena tudi premisleku o tem, kako bi lahko le-ta vplivala na druge (na skupino, 

posamezne otroke v skupini). Izpostavlja (prav tam: 12), da je potrebno zaščititi individualno 

svobodo vsakega otroka, kar zahteva opredelitev svobode posameznika kot svobode, ki ni v 

nasprotju s pravicami drugih. »Otrok mora v vrtcu dobiti konkretne izkušnje uresničevanja 

temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel, upoštevanja otroka kot posameznika in 

spoštovanja zasebnosti. Hkrati pa mora vsakdanje življenje, delo in dejavnosti v vrtcu 

omogočiti razvijanje občutka varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti in 

nediskriminiranosti /…/. Zato mora otrok usvojiti osnovna pravila vedenja in komuniciranja, 

ki izhajajo iz pojmovanja svobode posameznika, kot neomejevanja svobode drugih, in imeti 

veliko možnosti za razvijanje kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje« 

(Kranjc, 2001: 145). 

N. Turnšek (2009: 33) opozarja, da otroci v sodobnem vrtcu preživijo večino dneva, zato si je 

smiselno vedno znova postaviti vprašanje, ali je vrtec resnično »otroški« prostor, ter se 
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spraševati, koliko omogoča vnašanja otrokovih potreb, pričakovanj, sodelovanje otrok v 

ustvarjanju institucionalnega življenja in njegovo soodločanje. 

Odgovor na le-to pa nudijo rezultati opravljene raziskave magistrskega dela, ki kažejo, da 

strokovni delavci pogosto izkoristijo različne priložnosti, da otroci lahko participirajo oziroma 

soodločajo, redkeje pa participacijo tudi načrtujejo. Delež tistih, ki participaciji ne posvečajo 

posebne pozornosti, je majhen, kar kaže na to, da so strokovni delavci participaciji dokaj 

naklonjeni. Glede na rezultate (tabela 8) lahko povzamemo, da imajo otroci precej možnosti 

participiranja pri prehranjevanju: kaj bodo jedli in česa ne; koliko bodo pojedli itn., vendar pa 

rezultati istočasno kažejo, da velik delež strokovnih delavcev vztraja, da otroci hrano vsaj 

poskusijo, ter da pojedo, kar imajo na krožniku itn., kar pomeni, da je problematična praksa še 

vedno prisotna. Precejšen delež strokovnih delavcev otrokom dovoli, da se med obroki 

pogovarjajo, vendar pa je delež tistih, ki le-tega ne dovolijo, še vedno velik, kar kaže, da 

precej strokovnih delavcev na obrok v instituciji gleda drugače kot izven nje, kjer so obroki 

družabni dogodki in se med seboj pogovarjamo. Rezultati kažejo (tabela 9), da so v času 

počitka v vrtcu želje in tudi potrebe otrok še vedno nemalokrat prezrte, saj največ strokovnih 

delavcev na primer vztraja, da otroci počivajo na ležalniku in ne kje drugje, na primer na 

blazini. Razveseljivo pa je, da več kot polovica strokovnih delavcev otrokom, ki ne morejo 

zaspati, dovoli, da vstanejo in zanje organizira različne dejavnosti. Večina strokovnih 

delavcev (tabela 10) otrokom dovoli, da gredo na stranišče, kadar to sami želijo; delež 

strokovnih delavcev, ki ne dovoli odhajanja na stranišče med obrokom in počitkom, je 

majhen. Pogost del vsakodnevne prakse pa je še vedno, da otroci na umivanje in stranišče 

čakajo v koloni. Rezultati (tabela 11) kažejo, da otroci lahko v veliki meri sodelujejo pri izbiri 

vrste kotičkov v igralnici, nekoliko manj pa pri urejanju kotičkov. Redkeje sodelujejo pri 

urejanju igralnice, v smislu postavitve pohištva, paravanov itn., še redkeje pa pri urejanju 

umivalnice. Otrokom časovna in prostorska organizacija omogoča, da lahko sežejo po igračah 

in drugih materialih, kadar koli želijo, tudi takrat, ko na primer del skupine še zajtrkuje, 

malica, počiva, vendar pa istočasno veliko strokovnih delavcev otrokom vsakodnevno 

pripravi igrače in materiale, kar pušča odprto vprašanje, zakaj je temu tako, če pa si jih otroci 

lahko vzamejo sami. Le polovica otrok lahko soodloča tudi o časovni organizaciji v vrtcu, na 

primer dolžini zajtrka, igre, odhodu na igrišče, pri čemer je zanimivo, da večina otrok še 

vedno čaka v koloni. Strokovni delavci se pogosto vključujejo v igro z otroki (tabela 13), 

igrače so otrokom večinoma dostopne, otroci se lahko odločajo, kje v igralnici se bodo igrali 

in večinoma tudi s kom. Zanimivo pa je, da več kot polovica strokovnih delavcev občasno 
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oblikuje »igralne skupine« po svoji presoji, kar bi bilo vsekakor zanimivo raziskati in poiskati 

razloge za le-to. 

Največ strokovnih delavcev je participaciji glede na njihova stališča (tabela 21) večinoma 

srednje naklonjenih, skoraj polovica pa ji jih je zelo naklonjenih. Vendar pa se je izkazalo, da 

so stališča strokovnih delavcev pogosto v neskladju z njihovo prakso, na primer strokovni 

delavci se strinjajo, da si otroci igrače in materiale izbirajo sami, istočasno pa jim jih v praksi 

pripravijo že vnaprej; strokovni delavci zagovarjajo, da se otroci igrajo, s komer želijo, vendar 

istočasno oblikujejo »igralne skupine« po svoji presoji. 

Iz izkušenj oziroma ravnanj strokovnih delavcev je razvidno, da je participacija še vedno 

nemalokrat prezrta, saj je vprašljive, problematične prakse, kot je na primer vztrajanje, da 

otroci počivajo na ležalniku, tudi če ne spijo, ali vztrajanje, da hrano vsaj poskusijo, tudi če 

le-tega ne želijo itn., še veliko, kar pa kaže tudi na primerljivost z ugotovitvami domačih (na 

primer Bahovec in Kodelja, 1996; Batistič Zorec, 2010) in tujih raziskav (Sheridan in 

Pramling Samuelsson, 2001). 

Bolj bi se morali zavedati, da otroštvo ni stanje nezrelosti, nekompetentnosti in nezmožnosti 

razumevanja sveta, da ne gre za vmesno postajo na poti v odraslost, temveč da otroci lahko že 

v obdobju otroštva pomembno prispevajo k družbi (Kirby idr., 2003, v Rožič in Turnšek, 

2010: 343). »Demokratizacija predšolske vzgoje namreč spodbuja otroke k možnosti izbire, 

sodelovanju pri načrtovanju, oblikovanju in sprejemanju odločitev ter k delitvi odgovornosti 

/…/« (Kranjc, 2001: 146). »Otrokov vsakdan v vrtcu je namreč v mnogih pogledih vnaprej 

določen že z omejitvami prostora, materialov, dnevnim redom in s časom, pravili ipd., ter ga 

usmerjajo odrasli. Mnoge vzgojiteljice in vzgojitelji se tega zavedajo in namenoma ustvarjajo 

demokratične poti dogovarjanja in sovplivanja, ki zagotavljajo njihovo sooblikovanje poteka 

življenja v vrtcu.« (Turnšek, 2009: 30). A. Clark in sodelavca (2005: 7) opozarjajo, da je 

izključitev otrok pri soodločanju diskriminacija in predstavlja kršenje temeljne pravice, da se 

otrokom prisluhne, in da se njihova mnenja jemljejo resno v vseh zadevah, ki se tičejo 

njihovega življenja. Istočasno pa avtorji (prav tam) poudarjajo, da razumevanje otroka, kot 

sposobnega in ne le kot nebogljenega bitja, ne sme pripeljati do tega, da zanemarimo razlike, 

ki obstajajo med otroki in odraslimi. »Pomembno je poslušati otroke, a jim tudi zagotavljati 

varno in spodbudno okolje, kjer se vsak od njih počuti zaščiten in sprejet ter ima optimalne 

spodbude in možnosti za razvoj in učenje« (Batistič Zorec, 2010). 
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6.  PRILOGE 

PRILOGA 1: Vprašalnik 

VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Mira Vladimira Vrankar, absolventka magistrskega študija predšolska vzgoja na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela bom raziskovala participacijo 

otrok v vrtcu pri dnevni rutini in igri. Vljudno Vas prosim, da izpolnite vprašalnik, ki je 

anonimen. Podatki raziskave bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Za 

sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem. 

 

I. Osnovni podatki (izberite le en odgovor): 

 

Delovno mesto: 

a) vzgojiteljica/vzgojitelj    b) pomočnica vzgojiteljice/pomočnik vzgojitelja 

 

Dokončana stopnja izobrazbe: 

a) srednja vzgojiteljska šola 

b) druga srednja šola in opravljena prekvalifikacija za pomočnika vzgojitelja 

c) višja (2-letna) šola za vzgojitelja predšolskih otrok 

d) visoka (3-letna) strokovna izobrazba predšolska vzgoja 

e) drugo 

 

Delovna doba: 

a) 0–5 let    c) 11–20 let 

b) 6–10 let   d) 21 let in več 

 

Starost otrok v oddelku: 

a) 3–4 leta    c) 5–6 let     e) 4–6 let 

b) 4–5 let    d) 3–6 let    f) drugo; napišite _________ 
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II. Naslednji sklopi vprašanj se nanašajo na participacijo otrok pri dnevni rutini in igri. 

Odločite se le za en odgovor, glede na to, kaj se najpogosteje dogaja v vaši praksi. 

Kakšne so vaše izkušnje s participacijo otrok pri dnevni rutini in igri? 

a) Participaciji otrok pri dnevni rutini in igri ne posvečam posebne pozornosti. 

b) Participacija otrok pri dnevni rutini in igri se mi zdi zelo pomembna, zato jo načrtujem. 

c) Vsakodnevno izkoristim čim več priložnosti, da otroci lahko participirajo/soodločajo, 

načrtujem pa tega ne. 

d) Pri dnevni rutini in igri otrokom včasih ponudim možnost, da soodločajo. 

e) Drugo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hranjenje 

Odločite se le za en odgovor, glede na to, kaj se najpogosteje dogaja v vaši praksi. 

 DA NE

Ali se otroci lahko sami odločijo, kaj bodo jedli in česa ne?   

Ali vsak otrok sodeluje pri pripravi na obroke (na primer si vzame prtiček, pribor 

…)? 

  

Ali pri pripravi na obroke sodelujejo dežurni otroci (na primer delijo prtičke, 

pribor …)? 

  

Ali otroci lahko sami odločajo, koliko bodo pojedli?   

Ali otroci lahko določeno hrano odklonijo?   

Ali vztrajate, da otroci pojedo tisto, kar imajo na krožniku?   

So tisti otroci, ki jedo vso hrano, za to pohvaljeni?   

Ali otroci pri obrokih lahko sedijo, kjer želijo?   

So tisti otroci, ki pojedo prvi, za to pohvaljeni?   

Ali vztrajate, da otrok hrano vsaj poskusi?   

Ali vsak otrok sodeluje pri pospravljanju za seboj po obroku (na primer odnese 

prtiček, krožnik, pribor …)? 

  

Ali po obroku za vsemi otroki pospravijo dežurni otroci?   

Ali otroci lahko, ko končajo s hranjenjem, vstanejo od mize?   

Ali morajo otroci vprašati za dovoljenje, da vstanejo od mize?   

Ali otroci lahko pijejo, kadar želijo?   
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 DA NE

Si otroci pijačo lahko vzamejo sami?   

Ali dovolite, da se otroci med obrokom pogovarjajo?   

Ali pravila in dogovore glede obrokov spreminjate glede na situacijo?   

 

Ali otroke spodbujate, da izrazijo želje, predloge glede poteka obrokov (in jih upoštevate)? 

a) ne 

b) da; navedite konkreten primer: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Počitek in spanje 

Odločite se le za en odgovor, glede na to, kaj se najpogosteje dogaja v vaši praksi. 

 DA NE 

Ali se otroci lahko odločijo, kje v igralnici bodo imeli postavljen ležalnik?   

Ali vztrajate, da vsi otroci v skupini počivajo na ležalniku?   

Imajo otroci na ležalniku lahko igračo po njihovi izbiri?   

Ali lahko otroci v času počitka počivajo na blazini oziroma drugje kot na 

ležalniku? 

  

Ali za otroke, ki ne zaspijo, organizirate kakšne dejavnosti?   

Ali lahko otroci v času počitka hodijo na stranišče?   

Ali lahko otroci, ki ne morejo zaspati, vstanejo z ležalnika?   

Ali lahko otroci vstanejo z ležalnika, ko se zbudijo?   

Ali se otroci, če ne želijo počivati, lahko igrajo, rišejo itn.?   

Ali morajo otroci vprašati za dovoljenje, da vstanejo z ležalnika?   

Ali glede počitka upoštevate želje staršev, da otrok počiva oziroma ne počiva, 

če so te v nasprotju s potrebo otroka? 

  

Ali otroci odločajo o tem, kako bo potekal počitek (na primer ali bodo počivali 

v tišini, ali bodo poslušali pravljico oziroma glasbo)? 

  

 

Ali otroke spodbujate, da izrazijo želje, predloge glede počitka (in jih upoštevate)? 

a) ne 

b) da; navedite konkreten primer: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Umivanje, toaleta 

Odločite se le za en odgovor, glede na to, kaj se najpogosteje dogaja v vaši praksi. 

 DA NE 

Ali morajo otroci vprašati, če gredo lahko na stranišče?   

Ali otroci na umivanje rok in stranišče kdaj čakajo v koloni?   

Ali morajo otroci povedati, da gredo na stranišče?   

Ali gredo otroci na stranišče vedno, kadar to sami želijo?    

Ali otroci spodbudo, da naj odidejo na stranišče (na primer pred sprehodom) 

lahko zavrnejo? 

  

Ali gredo otroci lahko na stranišče med obrokom in počitkom?   

 

Ali otroke spodbujate, da izrazijo želje, predloge glede umivanja, toalete … (in jih 

upoštevate)? 

 

a) ne 

b) da; navedite konkreten primer: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Organizacija prostora in časa 

Odločite se le za en odgovor, glede na to, kaj se najpogosteje dogaja v vaši praksi. 

 DA NE 

Ali otroci sodelujejo pri izbiri vrste kotičkov v igralnici?   

Ali otroci sodelujejo pri urejanju kotičkov (kaj bo v katerem kotičku, kje bo kaj 

postavljeno …)? 

  

Ali se otroci lahko sami odločijo, ali bo njihov izdelek razstavljen ali ne?   

Ali otroci pri odhodu na primer na igrišče čakajo v koloni?   

Ali otroci sodelujejo pri urejanju igralnice (postavitev pohištva, kotičkov, 

paravanov …; ne pospravljanje!)? 

  

Ali kdaj na igrišče oziroma ven odide le tisti del skupine, ki to želi?   

Ali se z otroki pogovarjate, kako bi lahko preoblikovali igralnico?   

Ali otroci sodelujejo pri urejanju umivalnice (jo »polepšajo« s fotografijami, 

slikami, nalepkami …)? 

  

Ali otrokom vsakodnevno pripravite igrače in materiale?   
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 DA NE 

Ali otrokom časovna in prostorska organizacija omogoča, da sežejo po igračah 

in drugih materialih (na primer barvicah …), kadar koli želijo, tudi takrat, ko na 

primer del skupine še zajtrkuje, malica, počiva? 

  

Ali otroci lahko soodločajo o časovni organizaciji v vrtcu, na primer dolžini 

zajtrka, igre, pospravljanja igrač, odhoda na igrišče itn.? 

  

Ali se vam v vrtcu pogosto mudi oziroma morate otroke spodbujati, da se hitro 

obujejo, slečejo, pojedo …? 

  

 

Ali otroke spodbujate, da izrazijo želje, predloge glede organizacije prostora in časa? 

a) ne 

b) da; navedite konkreten primer: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Igra 

Odločite se le za en odgovor, glede na to, kaj se najpogosteje dogaja v vaši praksi. 

 DA NE 

Ali je večina igrač otrokom dostopna (so vidne in v dosegu otrok)?   

Ali se otroci lahko sami odločijo, kje v igralnici se bodo igrali?   

Ali se otroci odločajo o tem, koliko časa se bodo igrali?   

Ali otroke vnaprej opozorite, da bo potrebno kmalu pospraviti igrače oziroma 

zaključiti z igro (na primer pred obrokom)? 

  

Ali otroci sami odločajo o tem, s kom se bodo igrali?   

Ali otroci v vrtec lahko katerikoli dan, prinesejo svoje igrače in se z njimi tudi 

igrajo? 

  

Ali na pobudo otrok čas, ki ste ga namenili igri, tudi podaljšate?   

Ali se pogosto vključite v igro z otroki?   

Ali kdaj oblikujete »igralne skupine« po svoji presoji?   
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III. Stališča strokovnih delavcev do participacije otrok v vrtcu pri dnevni rutini in igri. 

Na petstopenjski Likertovi lestvici označite koliko se strinjate z naslednjimi trditvami  

(označite le en odgovor). Pomen številk: 1 – se nikakor ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – se 

ne morem odločiti; 4 – se strinjam; 5 – se popolnoma strinjam 

 

 1 2 3 4 5

Participiranje oziroma soodločanje otrok v vrtcu je za otroke obremenitev.      

Otroci naj si igrače in materiale izbirajo sami.      

Participacija oziroma soodločanje otrok zmanjšuje avtoriteto odraslih.      

Potreba po spanju otrok je različna; otrokom, ki ne morejo zaspati, naj se 

ponudijo igrače. 

     

Obroki so socialni dogodki, kjer se pogovarjamo med seboj.      

Pomembno je, da otroci dovolj popijejo, zato naj jim bo pijača ves čas na 

dosegu. 

     

S participacijo oziroma soodločanjem otroke prikrajšamo za otroštvo.      

Otroke je potrebno spodbujati, da hrano vsaj poskusijo, saj sicer ne vedo, 

kakšnega okusa je. 

     

Mnenje vsakega otroka je pomembno in upoštevano.      

Otroci se spočijejo tudi na blazinah, na primer ob poslušanju pravljice.      

Otroci še ne morejo odločati o tem, kaj in koliko bodo pojedli.      

Želje, predlogi otrok so v vrtcu premalo upoštevani.      

Počitek je pomemben, zato bi morali v vrtcu počivati vsi otroci.      

Velik del dneva v vrtcu zajema igra, zato naj bodo kotički urejeni po 

predlogih otrok. 

     

Participacija je otrokova pravica.      

Igra je otrokova osnovna dejavnost, zato naj se otroci igrajo, s komer želijo 

in kadar želijo. 

     

Časovna organizacija nam pušča veliko svobode, zato je čakanje v koloni 

nepotrebno in nesmiselno. 
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PRILOGA 2: Faktorska analiza dela vprašalnika, ki se nanaša na stališča strokovnih 

delavcev do participacije otrok. 

Tabela 23: Faktorska analiza dela vprašalnika, ki se nanaša na stališča strokovnih delavcev do 

participacije otrok pri dnevni rutini in igri. 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti za izračunane faktorje
Rotirane lastne vrednosti za izračunane 

faktorje 

Skupaj 

Odstotek 
pojasnjene 
variance 

Komunalitivni 
odstotek Skupaj 

Odstotek 
pojasnjene 
variance 

Komunalitivni 
odstotek Skupaj 

Odstotek 
pojasnjene 
variance 

Komunalitivni 
odstotek 

1 4,363 25,664 25,664 1,991 11,714 11,714 2,194 12,904 12,904

2 1,771 10,419 36,083 2,849 16,757 28,471 1,794 10,553 23,458

3 1,510 8,879 44,963 ,992 5,834 34,305 1,311 7,712 31,170

4 1,276 7,508 52,471 ,963 5,667 39,971 1,219 7,173 38,343

5 1,022 6,013 58,484 ,696 4,092 44,064 ,973 5,721 44,064

6 ,983 5,781 64,265             

7 ,880 5,179 69,444             

8 ,808 4,756 74,200             

9 ,673 3,959 78,158             

10 ,622 3,660 81,818             

11 ,584 3,434 85,252             

12 ,546 3,214 88,466             

13 ,509 2,992 91,458             

14 ,452 2,657 94,115             

15 ,416 2,445 96,560             

16 ,330 1,940 98,500             

17 ,255 1,500 100,000             

 

S prvim faktorjem lahko pojasnimo 25,664 % variiranja odnosa strokovnih delavcev do 

stališča o participacije otrok pri dnevni rutini in igri, s petimi faktorji pa lahko pojasnimo že 

58,484 % variabilnosti. 
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Tabela 24: Tabela faktorjev z rotiranimi utežmi. 

 

Faktor 

1 2 3 4 5 
Participiranje oziroma soodločanje otrok v 
vrtcu je za otroke obremenitev. 

,708      

Otroci naj si igrače in materiale izbirajo 
sami. 

–,563 ,355     

Participacija oziroma soodločanje otrok 
zmanjšuje avtoriteto odraslih. 

,708   ,345  

Potreba po spanju otrok je različna; 
otrokom, ki ne morejo zaspati, naj se 
ponudijo igrače. 

–,367  ,410    

Obroki so socialni dogodki, kjer se 
pogovarjamo med seboj. 

  ,505    

Pomembno je, da otroci dovolj popijejo, 
zato naj jim bo pijača ves čas na dosegu. 

–,308 ,351     

S participacijo oziroma soodločanjem 
otroke prikrajšamo za otroštvo. 

,351   ,932  

Otroke je potrebno spodbujati, da hrano 
vsaj poskusijo, saj sicer ne vedo, kakšnega 
okusa je. 

     ,774

Mnenje vsakega otroka je pomembno in 
upoštevano. 

 ,390     

Otroci se spočijejo tudi na blazinah, na 
primer ob poslušanju pravljice. 

      

Otroci še ne morejo odločati o tem, kaj in 
koliko bodo pojedli. 

,510      

Želje, predlogi otrok so v vrtcu premalo 
upoštevani. 

      

Počitek je pomemben, zato bi morali v 
vrtcu počivati vsi otroci. 

  –,707    

Velik del dneva v vrtcu zajema igra, zato 
naj bodo kotički urejeni po predlogih otrok.

–,114 ,714     

Participacija je otrokova pravica. –,210 ,390     

Igra je otrokova osnovna dejavnost, zato 
naj se otroci igrajo, s komer želijo in kadar 
želijo. 

,091 ,568     

Časovna organizacija nam pušča veliko 
svobode, zato je čakanje v koloni 
nepotrebno in nesmiselno. 

 ,385     
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Faktor 1: 

- Participiranje oziroma soodločanje otrok v vrtcu je za otroke obremenitev. 

- Otroci naj si sami ne izbirajo igrače in materialov. 

- Participacija oziroma soodločanje otrok zmanjšuje avtoriteto odraslih. 

- Potreba po spanju otrok je različna; otrokom, ki ne morejo zaspati, naj se ne ponudijo igrače. 

- Pomembno je, da otroci dovolj popijejo, vendar naj jim pijača ne bo ves čas na dosegu. 

- S participacijo oziroma soodločanjem otroke prikrajšamo za otroštvo. 

- Otroci še ne morejo odločati o tem, kaj in koliko bodo pojedli. 

- Velik del dneva v vrtcu zajema igra, vendar naj kotički ne bodo urejeni po predlogih otrok. 

- Participacija ni otrokova pravica. 

- Igra je otrokova osnovna dejavnost, zato naj se otroci igrajo, s komer želijo in kadar želijo. 

Faktor 2: 

- Otroci naj si igrače in materiale izbirajo sami. 

- Pomembno je, da otroci dovolj popijejo, zato naj jim bo pijača ves čas na dosegu. 

- Mnenje vsakega otroka je pomembno in upoštevano. 

- Velik del dneva v vrtcu zajema igra, zato naj bodo kotički urejeni po predlogih otrok. 

- Participacija je otrokova pravica. 

- Igra je otrokova osnovna dejavnost, zato naj se otroci igrajo, s komer želijo in kadar želijo. 

- Časovna organizacija nam pušča veliko svobode, zato je čakanje v koloni nepotrebno in 

nesmiselno. 

Faktor 3:  

- Potreba po spanju otrok je različna; otrokom, ki ne morejo zaspati, naj se ponudijo igrače. 

- Obroki so socialni dogodki, kjer se pogovarjamo med seboj. 

- Počitek je pomemben, vendar ni nujno, da v vrtcu počivajo vsi otroci. 

Faktor 4: 

- Participacija oziroma soodločanje otrok zmanjšuje avtoriteto odraslih. 

- S participacijo oziroma soodločanjem otroke prikrajšamo za otroštvo. 

Faktor 5: 

- Otroke je potrebno spodbujati, da hrano vsaj poskusijo, saj sicer ne vedo, kakšnega okusa je. 


