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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi sem raziskovala, kako se z uvajanjem otrok v vrtec soočajo starši. To je 

eno najtežjih obdobij tako v življenju otrok kot staršev. Stiska, ki jo doživljajo ob tem, je 

odvisna od navezanosti na otroka in tudi od zaupanja strokovnim delavcem. 

 

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela: teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu 

sem opisala pojem družine in vse, kar je povezano z njo ‒ socializacijo, navezanost in vzgojo. 

Opisala sem tudi, kaj je vrtec, kakšne so njegove naloge in cilji, sodelovanje staršev z vrtcem 

in proces uvajanja. Empirični del pa vsebuje raziskavo o pogledih staršev na uvajanje. Za 

raziskavo sem uporabila anketni vprašalnik, ki je vseboval 21 vprašanj. Razdelila sem ga med 

starše, ki so v šolskem letu 2010-2011 uvajali otroke v vrtec Zarja. Pridobljene podatke sem 

kvantitativno obdelala in jih predstavila v tabelah. Zanimivo je, da precej staršev svojih otrok 

sploh ni pripravljalo na vstop v vrtec in da večina v času uvajanja pri otrocih ni opazila 

nobenih sprememb. 
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ABSTRACT 

 

This diploma paper examines how parents deal with their child's transition to nursery school. 

This is one of the most difficult periods for children as well as their parents. The level of 

distress they are likely to undergo mostly depends on emotional attachment to their children 

and their trust towards nursery school staff. 

 

The paper is divided into two parts: Theoretical and empirical. The theoretical part defines the 

concept of family and everything that surrounds it – socialization, emotional attachment and 

education. It also describes the concept of nursery school, its mission and objectives, parent-

staff communication and the process of transition. The empirical part contains a research on 

parents' views on the process of transition. Presented are the results of a questionnaire with 21 

questions. It was given to all parents who introduced their children to Zarja Nursery School in 

the school year 2010-2011. The results were then quantitatively analyzed and presented in 

tables. What is interesting is that many parents did not prepare their children for nursery 

school and that most parents did not notice any changes in their child's behaviour during the 

transition period. 
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1 UVOD 

 

V diplomski nalogi pišem o pogledih staršev na uvajanje njihovega otroka v vrtec. Za to temo 

sem se odločila, ker sem se pred kratkim tudi sama prvič srečala z uvajanjem otrok. Vrtec, v 

katerem sem dobila svojo prvo zaposlitev, je na novo odprl vrata, kar je pomenilo, da se bomo 

vse vzgojiteljice, vsi starši in seveda tudi vsi otroci srečali z uvajanjem. Zame kot za 

»začetnico« v tem poklicu je bilo uvajanje zelo naporno in stresno, saj je bilo prisotnega 

veliko joka, kričanja in upiranja s strani otrok. Seveda je bilo tudi nekaj otrok, ki težav niso 

imeli. Že prvi dan, ko so prišli v igralnico, so se ločili od staršev in se odšli igrat ter spoznavat 

mene, vzgojiteljico in ostale otroke. 

 

Menim, da razlike med reakcijami otrok na uvajanje izhajajo predvsem iz navezanosti in 

priprave otroka na vrtec. Zelo je pomembno, kako oziroma koliko je otrok navezan na mamo 

in kako hitro se je sposoben navezati na druge ljudi. Seveda pa pomaga tudi predhodna 

priprava na vrtec, kot sta na primer pogovor ali predhoden obisk vrtca. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem se osredotočila predvsem na to, kako so se na 

uvajanje pripravili starši. Kaj jih je najbolj skrbelo, kje so poiskali informacije o uvajanju, ali 

so njihovi otroci imeli veliko prilagoditvenih težav in ali so bili s postopnim uvajanjem v 

vrtec zadovoljni. Vse pridobljene informacije mi bodo v veliko pomoč pri mojem nadaljnjem 

delu v tem poklicu, saj se bom še velikokrat srečala z uvajanjem.  
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2 DRUŽINA 

 

2.1  Opredelitev pojma družina 

 

Začetki družine segajo v začetek človeštva. Ekonomska komisija Združenih narodov za 

Evropo (UNECE) družino definira kot jedrno družino, ki živi v skupnem gospodinjstvu in je 

med seboj povezana z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim razmerjem (Rener in 

ostali, 2006). OZN pa pravi, da družino predstavlja vsaj en (odrasel) človek ali skupina ljudi, 

ki skrbi za otroka/e in je kot taka (torej kot družina) prepoznana v zakonodajah ali v običajih 

držav članic (prav tam). Musek (1995) je zapisal, da družinsko življenje obstaja in živi, odkar 

obstaja človek. Takšen način življenja je bil nujen za obstoj vrste, zaradi česar se je človeštvo 

oprijelo takšnega načina življenja, ki omogoča, da ena generacija skrbi za novo. Družina je 

kot relativno trajna oblika sožitja dveh generacij človekova eksistenčna nujnost. 

 

Na Statističnem uradu Republike Slovenije o družini pravijo: »Statistično je družina 

življenjska skupnost dveh ali več oseb v istem gospodinjstvu, ki so med seboj povezane s 

poroko, partnerstvom in/ali starševstvom. Družina je lahko par brez otrok, par z enim ali več 

otroki ali eden izmed staršev z enim ali več otroki. Pri tem ni pomembno, koliko je otrok star, 

bistveno je le, da še nima svoje družine (zakonca, partnerja in/ali otroka). Statistično torej ne 

štejemo za družino skupnosti enega izmed starih staršev z otrokom, ki že ima svojo družino. 

Prav tako statistično nista družina skupnost enega izmed starih staršev in vnuka ali brata in 

sestre, ki živita skupaj brez staršev.« (Žnidaršič, 2005) 

 

Družina je skupnost oseb, ki so na različnih stopnjah razvoja. Je skupnost, ki skrbi za otroke. 

Člani družine so povezani na različne načine in so med seboj odvisni. Te povezave in 

odvisnosti izhajajo iz osnovnih potreb za preživetje in se ves čas sproti razvijajo in 

dopolnjujejo tako v čustvenem doživljanju in spoznavnih izkušnjah kot osebni rasti 

slehernega družinskega člana. Vse, kar se dogaja z enim članom družine, se na tak ali 

drugačen način zrcali na ostalih (Tomori, 1994).  

 

E. Asen (1998, str. 9) pa v svoji knjigi pravi: »Številni si pod besedo družina predstavljajo 

ljubeče starše nasprotnega spola z dvema otrokoma, ki živijo v blaženi družinski sreči, tam 

nekje v ozadju pa je morebiti zaznati še ljubeče stare starše.«  
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Po Ackermanu (1966; po Lepičnik Vodopivec, 1996) je družina stara kot človeški rod in se 

nenehno spreminja in oblikuje v skladu s pogoji življenja v določenem času in prostoru. 

Družina je osnova in okvir otrokovih izkušenj, rasti, zadovoljitev in razočaranj. M. Bergant 

(1981) o družini govori tudi v primeru, ko živita skupaj najmanj dve generaciji, ki sta krvno 

(rojevanje) ali telesno (posvojitev) povezani. Golubović (1981; po Lepičnik Vodopivec, 1996) 

pa meni, da je družina osnovna človeška skupnost zato, ker jo določajo družbeno-kulturni 

pogoji določenega družbenega sistema, ki je del družbenega in kulturnega sistema družbe. 

Tudi Gogala (prav tam) v svoji knjigi omeni družino, o kateri pravi, da je družba v malem, ki 

živi svoje kulturno, politično in gospodarsko življenje. Je naravna družbena skupnost, saj jo 

ustvarjajo, povezujejo in ohranjajo notranje, naravne vezi, ki vladajo v njej in ki so za člane 

družine tako pomembne, da jih zavestno gojijo, poglabljajo in plemenitijo z novimi vezmi.  

 

Po Lešniku (1995) je družina skupina ljudi, ki je povezana na zakonit način v sistem ženitnih 

in sorodstvenih vezi ter opravlja določeno (skupno) delo na urejen način. Temu delu rečemo 

biološka in družbena reprodukcija, tj. rojevanje in vzgoja otrok. Za model moderne družine 

postavlja nuklearno družino, ki je po navadi (vendar ne nujno) povezana s širšo družino, s 

katero si deli delo, zlasti varstvo otrok. To funkcijo lahko kaj hitro nadomestijo varuške, vrtci 

in jasli. M. Žnidaršič (2012) opisuje družino kot enoto družbe, ki pa se razlikuje od drugih 

socialnih skupin po vsebini, sestavi in obliki. Lahko rečemo, da je družina svojevrstna 

človeška skupina ali socialna skupnost. T. Rener (1995) je v svojem članku opisala družino 

kot temeljno mesto socialne konstrukcije realnosti in točko, ki ji uspeva nemogoče. Družina je 

po njenem mesto dogajanj in odnosov, ki se dotikajo najglobljih dimenzij življenja. 

 

Čeprav se družine po obliki razlikujejo, so si v marsičem zelo podobne. Enostarševske in 

mešane družine imajo nekaj posebnosti, ki jih lahko dojamemo za drugačne, v resnici pa le 

neznatno odstopajo od normalnih. Vse oblike družin so lahko dobre, če imajo odrasli podobne 

poglede na vzgojo in so ustvarjalni (Satir, 1995). 
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2.2 Tipi družin 

 

T. Rener (1995) v svojem članku omenja skupino strokovnjakov, ki je izdelala študijo o 

strukturiranih tipih družin. Osnova za razvrščanje je bila definicija družine, ki govori o 

skupini oseb, ki skrbi za otroke. Družine so razdelili na: 

 

- jedrne družine, ki se delijo na biološke, socialne, enostarševske in adoptivne družine, 

- razširjene družine, kamor sodijo tri- in večgeneracijske, sorodniške, plemenske in 

poligamne družine in 

- reorganizirane družine, ki se delijo na sestavljene družine, komune in družine 

istospolnih partnerjev. 

 

Družine se med seboj zelo razlikujejo, zato obstajajo tudi različni tipi družin. V naši kulturi je 

najpogostejša vrsta družine jedrna družina, ki jo sestavljata oba starša skupaj z otroki. 

Enostarševsko družino sestavlja eden od staršev, ki ostane z otroki, tj. mati (samohranilka) ali 

oče (samohranilec). Družina, ki jo sestavlja eden od staršev, ki ostane z otroki in si poišče 

novega partnerja, s katerim oblikuje novo družino, se imenuje preurejena ali reorganizirana 

družina. V to družino lahko vstopijo tudi otroci novega partnerja, ki so bili rojeni v njegovi 

prejšnji partnerski zvezi. Ena izmed družin, ki jo poznamo, je tudi družina s posvojenimi 

otroki, ki jo sestavljata moški in ženska, ki ne moreta imeti ali pa si ne želita svojih bioloških 

otrok, vseeno pa si jih močno želita vzgajati in skrbeti zanje. Razširjeno družino sestavljajo 

starši s svojimi otroki, ki pa v skupnem gospodinjstvu živijo še z drugimi sorodniki (starimi 

starši, tetami, strici itd.) (Kaj je družina?, 2009). 

 

Brown (1992; po Rener in ostali, 2006) je družine razdelil na jedrne (sestavljajo jih starši in 

otroci), klasične razširjene (horizontalno, vertikalno razširjene; sestavljene iz več jedrnih 

družin), modificirane razširjene družine (geografsko ločene, vendar z močno vzajemno oporo 

ter pogostimi stiki), enostarševske ter reorganizirane družine (ponovno vzpostavljene). T. 

Rener (2006) pa k tem tipologijam dodaja tudi obdobje poldružinskega življenja oziroma fazo 

LAT (Living Apart Together). Značilna je predvsem za mlade, ki še vedno stanujejo pri 

starših. To je vmesna faza med družinsko odvisnostjo in neodvisnim življenjem od družine 

staršev. Razlogi za takšno življenje so po navadi ekonomska neodvisnost, nezaposlenost, 

podaljšan študij, poceni življenje doma, materialna in čustvena varnost ipd. Po mnenju 
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Murdocka (1949; po Haralambos in Holborn, 2001) pa poznamo samo dva tipa družin. Prva je 

nuklearna, druga pa razširjena. Nuklearna je najmanjša enota družine, ki jo sestavljajo 

zakonca in njuni otroci. Razširjena družina pa je večja družinska enota, ki se deli na 

vertikalno in horizontalno razširjeno družino. Vertikalni so dodani člani tretje generacije, po 

navadi starši zakoncev, horizontalna pa je razširjena z dodajanjem članov generacije 

zakoncev, torej zakončevih bratov oziroma lahko tudi dodatne žene. Murdock (prav tam) je 

zapisal tudi, da je nuklearna družina univerzalna človeška družbena skupina, ki je osnovna ali 

prevladujoča enota, iz katere so nato sestavljene kompleksnejše oblike. 

 

2.3 Funkcije in naloge družine 

 

Funkcionalnost družine ni odvisna od formalne razporeditve odnosov in procesov, temveč od 

odnosov in procesov, ki povezujejo člane družine. Izpolnjevanje družinskih nalog je odvisno 

od odnosov med družinskimi člani in od njihovega ravnanja. Pomembna so družinska pravila, 

ki določajo kaj, kdaj in kako mora kdo kaj storiti. Ta pravila morajo biti dobro zastavljena in 

prožna. Imeti pa morajo možnost prilagajanja na vseh področjih družinskega življenja 

(Tomori, 1994). 

 

J. Lepičnik Vodopivec (1996) v svoji knjigi omenja Ougburna in Tibbitsa, ki sta opredelila 

šest najpomembnejših nalog družine. Reprodukcija življenja (družina prispeva k ohranjanju 

vrste skozi funkcijo reprodukcije), zaščita (družina je v vseh družbah odgovorna za zaščito in 

vzgojo otrok), socializacija (ožja in širša družina; prenaša norme, vrednotenja, tradicijo, jezik 

in kulturo, v kateri živijo, na otroka; tudi socialni status staršev pomembno vpliva na socialne 

izkušnje otrok), usmerjanje seksualnega vedenja (norme seksualnega vedenja se spreminjajo v 

odvisnosti od časa in kulturnih vrednot družbe; ne glede na ta dejstva se standardi seksualnega 

vedenja najjasneje kažejo v družini), zadovoljevanje emocionalnih potreb (idealno gledano 

družina zadovoljuje emocionalne potrebe svojih članov; člani družine pa svoje emocionalne 

potrebe zadovoljujejo tudi izven družine, med vrstniki, v vrtcu, v šoli, v službi; za razliko od 

drugih institucij in posameznikov je družina dolžna zadovoljevati emocionalne potrebe svojih 

članov) in varovanje socialnega statusa (družina odreja položaj otroka znotraj 

stratifikacijskega družbenega sistema). 
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Družine so skozi zgodovino za svoje člane opravljale številne naloge in funkcije. Danes pa 

lahko vse funkcije združimo v 5 glavnih, ki so; biološko-seksualna, reproduktivna, 

ekonomska, zaščitna in vzgojno-izobraževalna. Cilj biološko-seksualne funkcije je 

zadovoljitev obeh partnerjev, medtem ko reproduktivna funkcija načrtuje potomstvo. Včasih 

je veljalo načelo, da so družine imele toliko otrok, kolikor jih je dal bog, danes pa starši 

temeljito premislijo, preden se odločijo za otroka oziroma več otrok. Ekonomska funkcija igra 

v družini veliko vlogo, saj družina ni več proizvodna, temveč potrošniška enota. Zaščitna 

funkcija počasi izgublja na intenzivnosti. Obstajajo različne oblike zaščite (varovanje, skrb za 

starejše ljudi, pomoč, invalidnost itd.). Zadnja je vzgojna in izobraževalna funkcija, ki je v 

pristojnosti institucij, kot so vrtci, šole, muzeji idr. (Sodobna slovenska družina, 2011). 

 

Murdock (1949; po Haralambos in Holborn, 2001) meni, da ima družina v vseh družbah štiri 

temeljne funkcije, ki so: seksualna, reproduktivna, ekonomska in vzgojna. To utemeljuje s 

trditvijo, da brez seksualnih in reproduktivnih funkcij ne bi bilo članov družbe, brez 

ekonomskih funkcij življenje ne bi bilo mogoče, brez vzgoje pa ne bi bilo kulture, brez katere 

družba ne more delovati. Po mnenju Parsona, ki ga v svoji knjigi omenjata T. Rener in M. 

Jogan (1981), družina postopoma izgublja in naposled tudi izgubi nekatere funkcije, kot so 

izobraževalna, zdravstvena, reaktivna ipd., saj jih prevzamejo bolj specializirane družbene 

institucije, kot so bolnišnice, šole, vrstniki ipd. Parson (prav tam) pa trdi tudi, da družini še 

vedno ostajata dve najpomembnejši, osnovni in nezamenljivi funkciji, in sicer primarna 

socializacija otrok ter stabilizacija odrasle osebnosti. 

 

2.4 Socializacija  

 

Socializacija je eden od pomembnejših procesov pri oblikovanju otrokove osebnosti. Tudi od 

socializacije je odvisno, kako se bo otrok odzval na novo okolje, kot je na primer vrtec. M. 

Tomori (1994) pravi, da so že zelo majhni otroci svoje osebnosti in da se že ob tako majhnem 

otroku starši velikokrat soočajo z vprašanji socializacije. Ta vprašanja pridejo v ospredje 

predvsem pri srečevanju s prvimi institucijami, kot so vrtec in zdravstveni domovi. M. 

Bergant (1970, str. 16) pravi: »Socializacija človeka je potemtakem proces, ko mlado bitje od 

prvih dni življenja včlenimo v neko družbeno skupino, prek katere si usvaja tisto kulturo 

(način mišljenja, govora, način medsebojne komunikacije, znanja, prepričanja, čustvovanja, 

vrednotenja, uporabo materialnih dobrin, delovna področja itd.), ki jo ta skupina nosi in ki je 
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del širšega kulturnega območja …« Socializacija, kot jo razume Rot (1972; po Lepičnik 

Vodopivec, 1996), je pridobivanje znanja, motivov in stališč, ki so za posameznika pomembni 

pri opravljanju sedanjih in bodočih nalog. Golubovič (prav tam) pa opredeljuje socializacijo 

kot proces, v katerem se razvijajo konkretne osebnostne dispozicije na način, ki je 

najprimernejši za družbo, v kateri družina živi. Musek in Pečjak (1997, str. 258) pa o 

socializaciji pravita: »Socializacija se začne takoj po rojstvu in traja vse življenje, vendar so 

poglavitna otroška leta in mladost. Kasneje se človek manj in počasneje spreminja.« 

 

K. Cigoj (2010) v svoji diplomski nalogi govori o socializaciji kot o procesu, v katerem se 

ljudje prilagajamo družbi, v kateri živimo, se v njo vključujemo in sprejemamo njeno kulturo. 

Poteka v obdobju otroštva, mladosti, odraslosti in starosti. Pomembni dejavniki socializacije 

so družina, vrstniki, šola, verske skupnosti, mediji, društva, delovno mesto ipd. Ta proces je 

za posameznika zelo pomemben, saj si s socializiranjem oblikuje osebnost in se nauči 

(pre)živeti v družbi. Osnovna delitev socializacije je na primarno, sekundarno in terciarno. 

 

- Primarna socializacija 

 

Danes postaja vse pomembnejša ustanova primarne socializacije tudi vrtec. Pomembno je, da 

v njem vlada prijetno vzdušje, da se otroci v njem počutijo varni, saj to vpliva na uspešnost 

naslednjih faz socializacije. Vendar pa Rojc (1991) trdi, da je družina v fazi primarne 

socializacije nezamenljiv dejavnik pri razvijanju občutenj otroka. Družine ni mogoče 

nadoknaditi z nobeno »kvazidružinsko« atmosfero v družbenih ali državnih vzgojnih 

ustanovah. Tudi A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2011) pravita, da primarna socializacija 

poteka v primarnih, intimnih socialnih skupinah, kot je na primer družina. Ta temelji na 

ljubezni staršev do otrok. Uspešna je v čustveno ugodnem ozračju. Poteka od rojstva do 

približno šestega leta. To je obdobje, ko se otrok intenzivno razvija na čustvenem, socialnem 

ter intelektualnem področju. Izredno pomemben je razvoj jezika, prek katerega otrok usvaja 

osnovne pojme, predstave, spoznanja in mišljenje. Z njima se strinja tudi M. Bergant (1970), 

ki pravi, da se otroku v času primarne socializacije razvijejo osebnostne in duševne lastnosti. 

Te niso prirojene. Dispozicije za osebnostne in duševne lastnosti, ki jih otrok prinese na svet, 

je treba aktivirati. To stori učenje, za katerim stojijo otrokovi starši. Čim več področij bodo 

starši predstavili otroku, tem več osebnostnih in duševnih lastnosti bo razvil. Bolj kot bo otrok 

poznal kulturo, v kateri živi, več lastnosti bo razvil in bo kasneje lahko do kulture kritičen, 

ustvarjalen in svoboden. Ob koncu primarne socializacije bo otrok spoznanja in navodila 
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drugih internaliziral, nekatere pa že posplošil. Ko otrok sprejme socialna pravila skupine, 

postane član družbe, s čimer je končana prva stopnja socializacije. 

 

- Sekundarna socializacija 

 

Pogoj za uspešno sekundarno socializacijo je uspešna primarna socializacija. Mejniki med 

posameznimi stopnjami socializacije niso ostro začrtani, temveč se nekaj časa prepletajo. Šole 

in druge institucije so formalne, zato se težje prilagajajo otroku in upoštevajo njegove 

individualne značilnosti. Sekundarna socializacija vse bolj temelji na medsebojni 

komunikaciji, in ne več na medsebojni identifikaciji učitelja in učenca (Retuznik Bozovičar in 

Kranjc, 2011). Osrednjo vlogo pri sekundarni socializaciji M. Bergant (1970) pripisuje 

izobraževalnim institucijam, ki otroka bolj poglobljeno in sistematično uvajajo v splošno 

kulturo. Pomembna faza v sekundarni socializaciji je vzgajanje in izobraževanje v okviru 

neformalnih skupin vrstnikov. Pomemben dejavnik sekundarne socializacije so tudi množični 

mediji. Ti imajo pozitiven in tudi negativen vpliv. Pozitivni vplivi so predvsem širjenje 

otrokovega obzorja in posredovanje znanja, brez otrokovih neposrednih izkušenj. Negativni 

vpliv pa je neresnica, ki jo širijo, zaradi česar si lahko otrok ustvari napačno predstavo. 

 

Družinskim vplivom se pridružijo še številni vplivi sekundarne socializacije, kot so vrstniki, 

vrtec, šola in soseska. Z leti vpliv družine upada. Otrok raste in odrašča, s tem pa se povečuje 

tudi vpliv drugih socialnih skupin. Sekundarna socializacija zajema tudi vključevanje otroka v 

vrtec. V njem imajo otroci več možnosti za vzpostavljanje stikov z drugimi na več različnih 

načinov. Pridobivajo si tudi veliko pozitivnih in negativnih izkušenj v socialnih stikih. 

Naučijo se upoštevati pravila skupine, nadzorovati sebe v različnih situacijah, vzpostavljati 

stike s sovrstniki in odraslimi ipd. Otroci v vrtcih živijo življenje skupine in se postopoma 

osvobodijo egocentričnosti (Marentič Požarnik, 1988). 

 

- Terciarna socializacija 

 

Terciarno socializacijo A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2011) uvrščata v obdobje 

adolescence. Označujeta jo kot »duhovno puberteto«. V njej se velikokrat pojavi tudi kriza 

identitete, saj si v tem obdobju mladi velikokrat postavljajo različna vprašanja, kot so: kdo 

sem jaz, kaj je smisel mojega življenja, čemu živim, za kaj sem poklican v življenju. Tudi M. 

Bergant (1970) navaja, da se faza terciarne socializacije prične v obdobju adolescence. 
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Zaznamujeta jo prehod od nesamostojnega prilaščanja kulture k samostojnejšemu gledanju na 

kulturo in družbeno vedenje ter vstopanje v poklicno življenje. Rojc (1991) pa terciarno 

socializacijo vključuje v obdobje, ko naj bi človek vstopal v delovni proces, kjer se spet 

srečuje z novimi izkušnjami ter odnosi in na osnovi teh spreminja samega sebe, tako da 

sprejme nove oblike vedenja, vrednotenja in čustvovanja. Človek je kot osebnost rezultat 

vrste socialnih reakcij in procesov socializacije. 

 

Družine se razlikujejo po mnogih dimenzijah. Za socializacijo sta pomembni predvsem dve: 

ljubezen (sprejemanje) oziroma sovraštvo (zavračanje) otrok ter omejevanje (nadzor) oziroma 

popustljivost (permisivnost). Najpomembnejša oseba za otroka, ki mu nudi te dimenzije, je 

mati ali njen namestnik, na katerega je otrok čustveno navezan. Številni psihologi menijo, da 

so ločitve od matere (npr. odhod v vrtec) za otroka travmatični dogodki, ki vplivajo na 

kasnejše življenje (Musek in Pečjak, 1997). 

 

2.5 Navezanost 

 

Varjačič – Rajko (2007, str. 17) o navezanosti pravi: »Ljudje uporabljamo besedo navezanost 

v vsakdanjem govoru v bolj ohlapnem pomenu, kot ga ima ta v psihologiji. Pogosto govorimo 

o navezanosti med človekom in živaljo ali pa o navezanosti otroka na teto ali soseda. Če je 

otrok na nekoga navezan, to obogati njegovo družabno sfero in priča o otrokovi 

pripravljenosti prenesti del nežnega čustva z ožje družine na širši družabni krog. Navezanost 

nam pomeni odprtost, radovednost in zaupanje v druge ljudi. Take otrokove težnje navadno 

podpremo in se jih veselimo.« M. Batistič Zorec (2003) v svoji knjigi predstavlja veliko 

avtorjev, ki trdijo, da zgodnje ločevanje otroka od staršev ob vključitvi v vrtec ne vpliva na 

razvoj navezanosti. Nekatere raziskave, ki jih omenja, kažejo, da matere niso nujno tiste 

oziroma edine osebe, na katere se lahko otrok naveže. To so tudi očetje, vzgojiteljice ipd. 

Praper (1995) izraz »navezanost« razlaga kot trajajoč intimen emocionalni odnos. Takšen 

odnos je mogoč šele takrat, ko se prične ustvarjati »objektni odnos«. To je takrat, ko tudi 

otrok prične prepoznavati osebo, ki mu nudi vso nego in emocionalno oporo. Praper (prav 

tam) pravi, da se otrok, star dva meseca, prične veseliti stika z drugo osebo, vendar še ne loči 

med različnimi osebami. Razveseli se vsakogar. Od tretjega do šestega meseca otrok že očitno 

kaže objektne vezi. Matere sicer še ne zaznava kot celoto, ampak po delih. V nekatere dele 

njenega telesa, s katerimi ustvarja stik in z njimi komunicira, že usmerja svoje impulze in 
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pričakovanja. Najpomembnejši deli materinega telesa so prsi, lasje, glas in podobno. V 

obdobju od šestega do osmega meseca pa otrok prične doživljati mater kot celoto. Sposoben 

je ločiti med materjo (svojim človekom) in ostalimi. Šele ta značilnost omogoča oblikovanje 

prave navezanosti. Tipično vedenje v tem obdobju je tako imenovana »osemmesečna 

bojazen«. Otrok noče v naročje k drugim osebam. 

 

Horvat in L. Magajna (1987) razvoj navezanosti opisujeta v treh fazah. Čeprav se starost 

otroka, ko preide iz ene faze v drugo, razlikuje, vsi otroci preidejo te faze v enakem vrstnem 

redu. Faza nespecifične navezanosti se začne zelo zgodaj in traja približno do sedmega 

meseca starosti. V tem obdobju otrok »protestira« in nasprotuje, če ga odložimo v posteljico, 

potem ko smo ga držali v naročju – vendar bo enako nasprotoval, če ga bo odložila mama ali 

katerakoli druga oseba. Po sedmem mesecu se otrokov odziv začenja razlikovati. Ko se mu 

približa mama, se ji otrok nasmehne, ob ločitvi pa joka. Ko se mu približa »tujec«, se nanj 

odzove z jokom, ko odide, pa otrok čuti olajšanje. To fazo imenujemo faza specifične 

navezanosti. Strah pred tujci se navadno pojavi mesec dni po tem, ko se je pojavila ta faza. Po 

fazi specifične navezanosti se pojavi še faza večkratne ali multiple navezanosti. V tej fazi 

otrok začne kazati znake navezanosti tudi do drugih oseb iz okolice. Otrok se okoli 18. 

meseca začenja navezovati tudi na očeta, sorojence, stare starše, vzgojiteljice itd. 

 

M. Ainsworth (b.l.; po Varjačič – Rajko, 2007) je izvedla eksperiment, imenovan Tuja 

situacija:  enoletni otrok in njegova mati sta se igrala v igralnici, kjer je bil otrok prvič. Potem 

je v sobo prišla oseba, ki je otrok ni poznal, mati pa je odšla. Ločitev je trajala tri minute, nato 

se je mati vrnila v sobo. V drugem primeru je mati odšla in pustila otroka samega brez tretje 

osebe. S tem eksperimentom je M. Ainsworth opredelila štiri glavne vzorce navezanosti, ki se 

med seboj razlikujejo po kakovosti. 

  

- Izogibajoči se tip (tip A)  

 

Izogibajoče se navezani otroci so povsem neodvisni. So podobno dejavni ob prisotnosti osebe, 

na katero so izogibajoče se navezani, ko so sami ali ko so v interakciji z neznano osebo. Ko 

oseba, na katero so izogibajoče se navezani, odide, ne kažejo pretirane vznemirjenosti, ob 

snidenju z njo pa ne pretiranega veselja. Pogosto se tudi upirajo stiku z njo (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2004). Otrok, ki je izogibajoče se navezan, ne kaže nobenih znakov, da sploh 

opazi, da je mati ob njem. Ne reagira na njen odhod niti na njen prihod. Navzven deluje kot 



 

 

- 11 - 

neproblematičen otrok, vendar je zaznamovan s čustveno neodzivnostjo. Meritve srčnega 

utripa, temperature in drugih pokazateljev stresa bodo pri tem otroku pokazale močan stres in 

hudo stisko, ki pa je ne bo izražal (Navezanost, 2011). M. Ainsworth (b.l.; po Varjačič – 

Rajko, 2004) je bila pri svojem poskusu pozorna predvsem na matere. Izkazalo se je, da 

matere izogibajoče se navezanih otrok, premalo upoštevajo njihove potrebe. Otrokom se 

vsiljujejo ali pa jih zavračajo. M. Ainsworth je sklenila, da ti otroci matere niso potrebovali, 

ker na njo nikoli niso mogli računati. 

 

- Varni tip (tip B) 

 

Varno navezanim otrokom oseba, na katero so navezani (največkrat mama), predstavlja varen 

pristan, iz katerega občasno odjadrajo v svet raziskovanja. Ko otroka ta oseba zapusti, je 

prizadet, ko pa se vrne, postane vesel, se takoj potolaži in se nekaj časa zadržuje v njeni 

bližini, preden se ponovno odpravi raziskovat (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). To je 

otrokovo vedenje, ki je izrazito fleksibilno. Otrok se zmore igrati sam, lahko zajoka, se upre 

materinemu odhodu, se hitro potolaži in ko pride mama nazaj, z njo spet vzpostavi stik. Za to 

obliko navezanosti so značilne čustvena plastičnost in spontanost ter ustreznost otrokovih 

odzivov glede na situacijo (Navezanost, 2011). M. Ainsworth (b.l.; po Varjačič – Rajko, 

2004) pa glede mater pravi, da so dovolj občutljive za čustva otrok in njihove potrebe. 

Materina stalna odzivnost in dostopnost dajeta otroku zaupanje v mater in pogum, da sam 

raziskuje svet. 

 

- Ambivalentni ali upirajoči se tip (tip C) 

 

To so otroci, ki iščejo veliko bližine z osebo, na katero so navezani, pred ločitvijo in izražajo 

jezo oziroma upirajoče vedenje, ko se ta oseba vrne. Včasih jočejo in protestirajo, še preden 

se ločijo od nje. Ko se vrne, se na osebo odzivajo na dva načina – po eni strani jo brcajo in 

zavračajo, po drugi strani pa silijo k njej in se »lepijo« nanjo. Do neznancev izražajo 

previdnost in neugodje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Otrok, ki je ambivalentno 

navezan na svojo mater, bo ves čas z delom pozornosti usmerjen nanjo, ne bo se uspel v 

popolnosti posvetiti sebi (igranju), na materin premik se bo odzval s paničnim strahom, ki ga 

ne bo mogoče potolažiti, oklepal se bo matere in jo zavračal, ko se bo vrnila. Značilno za to 

obliko navezanosti je, da so otrokove reakcije pretirane, skrajne (oklepanje/zavračanje). 

Razen skrajnih reakcij ni čustvene fleksibilnosti. Otrok bi želel oditi od mame in raziskovati, 
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a ga je preveč strah in se je hkrati oklepa (Navezanost, 2011). M. Ainsworth (b.l.; po Varjačič 

– Rajko, 2004) razlaga, da se matere otrok, ki spadajo med ambivalentni tip, vedejo zelo 

nedosledno. Včasih so nežne in odzivne, včasih pa otroka brez opozorila zapustijo. Tak otrok 

ne more razviti zaupanja v to, da bo mati ob njem, ko jo bo potreboval, zato se je ves čas 

oklepa. 

 

- Dezorganizirani/dezorientirani tip (tip D) 

 

Ti otroci izražajo največ ogroženosti, kar se kaže predvsem v njihovem nepredvidljivem 

vedenju, tako ob prisotnosti osebe, na katero so navezani, kot v situacijah, ko so sami ali 

skupaj z neznano osebo. Ko se oseba, na katero je otrok navezan, vrne, je otrok zmeden ali 

začne jokati, ko že daje občutek, da se je potolažil ali da se igra, nenadoma otrpne in je 

popolnoma depresiven (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Dezorganizirano navezani 

otrok hkrati joka, teče stran, išče mater, jo odganja in kliče k sebi. Njegove reakcije so 

povsem nepredvidljive. Verjetno je, da bo mater raje udaril, kot da bi jo objel. Tak otrok ne 

kaže sposobnosti, da bi lahko usmeril pozornost nase in na okolico. Tudi če se oddalji od 

matere, se ne zna z ničemer igrati (Navezanost, 2011).  

 

2.6 Vzgoja 

 

Definicij vzgoje je skoraj toliko, kot je tistih, ki se z njo ukvarjajo. Vzgoja je bila včasih 

mišljena kot zavestna dejavnost vzgojitelja z otrokom v okviru vrednot, katerih namen je bil 

bodisi izboljšati človeka bodisi ohranjati njegove dobre strani ali pa kar oboje hkrati. Izrazita 

je bila težnja po izboljšanju slabega oziroma ohranjanju dobrega v človekovi osebnosti 

(Medveš, 1991; po Peček Čuk in Lesar, 2009). A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2011) 

poimenujeta vzgojo v širšem pomenu besede kot neprekinjen proces oblikovanja in razvijanja 

osebnosti posameznika, ki poteka skladno z nekim ciljem (idealom). Ta vzgoja poteka v 

medsebojni povezanosti vzgoje v ožjem pomenu in izobraževanja. V ožjem pomenu je vzgoja 

pedagoški proces, v katerem oblikujemo moralne vrednote, prepričanja in stališča. Razvijemo 

idejni pogled na svet in odnos do sveta. Z vzgojo si pridobimo različne kulturne, higienske in 

delovne navade, interese, motivacijo, voljo in čustva. Vse to sprejmemo prek različnih 

vzgojnih metod: navajanja, spodbujanja, prepričevanja, zgleda, preprečevanja itd. Vzgoja 

lahko poteka namerno ali nenamerno. O namerni vzgoji govorimo, ko imamo vnaprej določen 
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načrt, cilje in naloge. Poteka v vrtcih in šolah. Nenamerna vzgoja pa poteka v neposredni 

povezanosti življenja in dela ljudi. Poteka v družini, v vrstniški skupini, prek medijev ter v 

različnih kulturnih ali športnih ustanovah. 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) vzgojo opredeljujejo kot 

izjemno kompleksen pojem in eno od ključnih dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu. 

Povezana je s prenašanjem skupnih vrednot, norm, navad in prepričanj na mlajše generacije. 

Vzgoja v javnem vrtcu ne more opraviti svojih nalog, če ne sledi spremembam, ki se dogajajo 

v družbi. M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) v svoji knjigi omenjata, da je vzgoja namerna in 

zavestna dejavnost v smeri doseganja nekih vrednot, ciljev, norm itd. Vzgoja je ustvarjanje 

človeka. Ni vzgoje brez ciljev, zavesti in medsebojnega vplivanja. Otrok mora biti pripravljen 

sodelovati pri vzgajanju, kajti če ne sodeluje, vzgoja naleti na neplodna tla. Pravita tudi, da je 

vzgoja odvisna od družbe, v kateri se izvaja, in da je tesno povezana z izobraževanjem. 

 

Gostečnik, M. Pahole in Ružič (1999) v svoji knjigi opredeljujejo vzgojne stile. Opredeljujejo 

jih kot način, kako starši namerno ali nenamerno pristopajo k otrokom, kako jih vzgajajo za 

odgovornost, kako poteka odločanje, kakšen je njihov odnos do otrok in kaj pomeni odnos za 

zorenje in osamosvajanje mladostnika. Avtorici M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) vzgojne stile 

definirata kot odnos med vzgojiteljem (starši) in vzgajancem, ki ima namen vzgojiti 

posameznika z nekimi določenimi lastnostmi. Vzgojni stil je po njunem mnenju sistem metod, 

sredstev in postopkov za vzgojo posameznika. A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2011) pa 

pravita, da vsakdo v življenju nenehno vzpostavlja odnose. Najprej z mamo, nato z ožjimi 

člani družine, z vzgojiteljico itd. Oblikujemo tudi odnos do samega sebe in do sveta nasploh. 

Vse te odnose v veliki meri pogojuje vzgoja, ki smo je bili deležni. J. Lepičnik Vodopivec 

(1996) navaja, da je pomembno, da se zavedamo, da razvoj ni popolnoma odvisen od vzgoje 

staršev in da niti en vzgojni stil ne deluje na vse otroke enako. Kateri vzgojni stil bo prevladal, 

je odvisno od številnih faktorjev: socialnega in ekonomskega statusa, osebnega pojmovanja 

lastne vloge, osebnostne strukture staršev in vzorcev, ki jih imajo posamezniki v sebi in jih 

prinašajo iz svoje družine. 

 



 

 

- 14 - 

- Represivni/avtoritarni vzgojni stil 

 

M. Peček Čuk in I. Lesar (2009, str. 131) pravita: »Represivna vzgoja (angl. repression – 

pritisk, nasilje) je tista vzgojna usmerjenost, ki poudarja in uporablja večidel negativna 

vzgojna sredstva, prepovedi in omejitve, otroka utesnjuje, svari, nadzoruje in kaznuje ter 

skuša s strogostjo in pritiskom odpraviti njegove napake. Njen cilj je poslušen, vdan in 

neiniciativen posameznik.« Ta vzgojni cilj je po njunem mnenju prevladoval v krščanskem 

tipu patriarhalne vzgoje v preteklosti, najdemo pa ga tudi v današnjem času, kljub omejenosti 

glede ciljev in procesa vzgoje. L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) o represivni ali 

avtoritarni vzgoji pravita, da ta stil vključuje dimenziji zahtevnosti in neodzivnosti staršev na 

otrokove potrebe, interese in pravice. Starši, ki se poslužujejo represivne vzgoje, imajo do 

otroka zahteve, neprimerne njegovi starosti. Otroka pogosto zavračajo, mu ne posvečajo 

skoraj nobene pozornosti in mu niso naklonjeni. Od otroka pričakujejo, da jih bo »ubogal na 

besedo«. Če se otrok na zahteve ne odzove, starši uveljavijo svojo moč, ki se pokaže v obliki 

kaznovanja. 

 

Ta način bi lahko opredeliti kot staromoden ali »viktorijanski«. Gre za nepopustljiv in do 

potankosti urejen vzgojni pristop, pri katerem morajo otroci brez ugovarjanja storiti vse, kar 

jim naročimo (Cowley, 2007). Posledice te vzgoje se izrazijo na različne načine. Otrok lahko 

razvije podoben način vedenja, kot ga je bil deležen sam, in si prične podrejati šibkejše. 

Lahko se začne upirati ali pa postane pretirano prilagodljiv, poslušen, podredljiv, tako da 

svojih lastnih potreb in želja niti ne upošteva več. Vedno znova skuša ravnati tako, da bi 

ustregel drugim (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011). Gostečnik, M. Pahole in Ružič (1999) 

pa avtoritarno vzgojo označujejo kot vzgojo, pri kateri starši pristopajo k otrokom s položaja 

moči. Ker so starejši, prevzemajo nase vse težave in probleme, ki jih imajo otroci, saj menijo, 

da jih sami niso sposobni rešiti. Otroke stalno kritizirajo in so prepričani, da nobene stvari ne 

naredijo dovolj dobro, imeti morajo vedno prav, saj se bojijo, da bodo sicer izgubili moč in 

avtoriteto. Otroci se teh staršev bojijo in ravnajo po njihovi želji. Želijo si postati samostojni, 

vendar se bojijo, saj imajo zelo malo priložnosti, da bi lahko pokazali, kaj znajo. Avtoritarna 

vzgoja govori o strahu in negotovosti staršev. 
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- Popustljivi/avtoritativni vzgojni stil 

 

M. Peček Čuk in I. Lesar (2009, str. 131): »To je stil, v katerem otrok dela, kar hoče, 

vzgojitelj se odreče svoji aktivnosti in odgovornosti, vzgojitelj vzgajancem dopušča vse. Tu je 

otrok subjekt vzgojnega procesa in vzgojitelj objekt. Medtem ko gre pri represivnem 

vzgojnem stilu za odkrito, represivno avtoriteto, je za laissez-faire (fr. pustiti koga, da dela, 

kar hoče) vzgojni stil značilno, da vzgojitelj nima nobene avtoritete v odnosu do otroka, saj je 

prav otrok tisti, ki določa, kaj se bo delalo in kako.« Tudi A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc 

(2011) poimenujeta avtoritativni stil »laissez-faire«, kar po njunem mnenju pomeni: pustite, 

naj stvari tečejo po svoje. Gre za zavzemanje za vzgojo, ki izhaja iz otroka, iz njegovih potreb 

in pravic. J. Lepičnik Vodopivec (1996) avtoritativni stil opisuje kot pristop, ki je sprejemljiv 

v primerih, ko sta pri otroku že oblikovana zavest in občutek odgovornosti. Pri njem se starši 

umaknejo in prepustijo, da stvari tečejo same od sebe. Ta pristop pozitivno deluje na razvoj 

iniciativnosti in ustvarjalnosti, pri indolentnih otrocih lahko spodbuja nedelo. Starši, ki tako 

vzgajajo otroke, želijo biti sprejeti in ljubljeni. Če starši pričakovanega ne dosežejo, postanejo 

cinični, ogorčeni in avtoritarni. Gostečnik, M. Pahole in Ružič (1999) ta stil vzgoje 

poimenujejo vsedopuščajoča vzgoja. Pri tem stilu otroci postavljajo pogoje in njihove želje 

postanejo za starše zahteve. Starši otroke pretirano razvajajo, jih z ničemer ne omejijo in jih 

dobesedno kupujejo, saj si želijo biti ljubljeni. Bojijo se, da jih otroci ne bodo imeli dovolj 

radi, če jim ne bodo v vsem ustregli. Starševska ljubezen tu ni prava ljubezen, ampak samo 

iskanje pozornosti. Otroci se morajo v tem načinu vzgoje odločati sami, vendar pa 

odgovornost za njihovo dejanje prevzamejo starši. Otroci zato nikoli ne občutijo povezave 

med lastno odločitvijo in posledicami te odločitve, nikoli se ne naučijo samostojnosti in ne 

poznajo odgovornosti. 

 

- Demokratični/permisivni stil 

 

M. Peček Čuk in I. Lesar (2009, str. 131): »Permisivna vzgoja (angl. permission – dovoljenje, 

dopuščanje, prepuščen izbiri, svoboden, brez tabujev) pa označuje tisto vzgojno usmerjenost, 

v kateri prevladujejo predvsem pozitivni vzgojni ukrepi, ljubezen, skrb za razvoj otrokovih 

pozitivnih sposobnosti, upoštevanje otrokovih socialnih potreb in njegove samobitnosti. Njen 

cilj je srečna, samoiniciativna, kritična in ustvarjalna osebnost.« J. Lepičnik Vodopivec 

(1996) pravi, da demokratični stil vzgoje temelji na tem, da starši spoštujejo individualne 

razlike med otroki in upoštevajo njihove potrebe. Pri reševanju problemov poskušajo na 
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različne načine prispevati k njihovemu reševanju. Takšni starši so zelo tolerantni do napak, ki 

jih storijo njihovi otroci. Demokratični stil pripravlja otroke na samostojnost pri odločanju in 

reševanju problemov ter konfliktnih situacij. Tudi L. Marjanovič Umek in M. Zupančič 

(2004) trdita, da je izhodišče demokratičnega vzgojnega stila obojestransko spoštovanje. 

Starši otroku postavljajo njegovi starosti primerne zahteve, so dosledni pri postavljanju pravil 

in vztrajajo pri njih. Otroku so naklonjeni, spodbujajo ga k sodelovanju, upoštevajo njegove 

potrebe, želje in interese ter spoštujejo svoje in tudi otrokove pravice. 

 

Starši želijo z demokratičnim stilom otroka vzgojiti v zrelo in samostojno osebo, zato mu 

dovolijo lastno pobudo, dopustijo mu občutiti logične posledice njegovega vedenja in se 

trudijo doseči, da bi bil otrok odgovoren za svoja dejanja. Otroku dajo zelo jasno vedeti, kje 

so meje, kaj se sme in kaj ne. Starši dajo otroku možnost, da sodeluje pri odločitvah, pustijo 

mu, da sam razreši probleme (se ne odločajo namesto njega). Ko se otrok odloča, mu pustijo, 

da doživi tako pozitivne kot tudi negativne posledice svojih dejanj. Ta proces je naporen tako 

za otroke kot tudi za starše, vendar pa na ta način otroci lahko postanejo samostojne in zrele 

osebnosti (Košiček in Košiček, 1975). Gostečnik, M. Pahole in Ružič (1999) poimenujejo ta 

stil vzgoje vzgoja za odgovornost. Izhodišče tega stila je obojestransko spoštovanje. Starši 

želijo otroke vzgojiti v zrele in samostojne osebnosti. Otroci vedo, da imajo možnost izbire po 

svoji presoji, in tudi to, da bodo sami nosili posledice svojih odločitev. Zavedajo se, da so 

starši ob njih in da so jim pripravljeni pomagati, vendar ne delati namesto njih. V tem stilu 

vzgoje dajejo staršem avtoriteto njihova dejanja. A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2011) 

pa pravita, da tudi v vrtcu vzgojitelj vodi vzgojno-izobraževalni proces in spodbuja otroke, da 

se vključujejo po svojih interesih, znanju in sposobnostih. Tako se skupaj bližajo cilju. Otroci 

lahko svobodno sprašujejo in se motijo oziroma lahko v vsej polnosti izrazijo to, kar v resnici 

so. 

 

3 VRTEC 

 

3.1 Opredelitev vrtca 

 

Vrtec je ustanova z velikim pomenom za otroka. V njem se otrok privaja na samostojnost, 

spoznava sebe in druge ljudi okrog sebe. S spoznavanjem vrstnikov in vzgojiteljice se otrok 

začne vključevati v družbeno okolje. Nauči se spoznavanja in sprejemanja drugih ter se 
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navaja na prepoznavanje potreb drugih in se jih uči razumeti (Žibret, 2003/04). Vrtec naj bi 

bil za otroka drugi dom, ki zadovoljuje vse njegove potrebe. Otrok naj bi se v vrtcu počutil 

ljubljenega, zadovoljnega in varnega. V vrtcu naj bi imeli otroci dovolj časa za dejavnosti, pri 

katerih jih ne bi smel nihče priganjati (Erženičnik Pačnik, 1998). V sodobnem času razumemo 

vrtec kot »pomembnega drugega« z vsemi njegovimi zakonitostmi in značilnostmi, v katerega 

je otrok vključen od svojega prvega leta in v katerem preživi velik del življenja. Otroku 

pomeni vrtec prvo srečanje z javnim prostorom. Z vključitvijo postane del sistema, ki ga na 

eni strani obvladuje družba in na drugi strani starši. (Senica, 1998). M. Plestenjak (1989) pa o 

vrtcu pravi, da je to ustanova, ki se sistematično, načrtno in celovito ukvarja z vzgojo in 

izobraževanjem predšolskih otrok. Dodaja še, da se mora otrok v vrtcu počutiti varen in 

sprejet, da bo lahko raziskoval svet okoli sebe. 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, namenjen vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, 

ravnateljem in svetovalnim delavcem, v katerem so zapisani vsi cilji in vsa načela, ki jih je 

treba upoštevati pri delu z otroki. Je dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih 

vrtcev, na drugi strani pa dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. 

Oblikovan je za dnevne programe, kot so poldnevni program, krajši program, vzgojno-

varstvene družine in predšolska vzgoja na domu. Vključuje različna področja: jezik, gibanje, 

naravo, umetnost, družbo in matematiko. V njem pa je zapisana tudi vloga vrtcev na 

jezikovno in narodno mešanih področjih in pri Romih, ki so posebna skupina (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 

 

3.2 Cilji in naloge vrtca 

 

V Uradnem listu Republike Slovenije je zapisan Zakon o vrtcih (Zakon o vrtcih, 2005), ki je 

bil sprejet leta 1996. V njem so zapisani cilji predšolske vzgoje v vrtcih: 

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v 

skupinah, 

- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja, 

- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja, 
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- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje 

pa tudi branja in pisanja, 

- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 

- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, 

- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in  

- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 

V njem so opredeljene tudi temeljne naloge kakovostnih vrtcev: 

- pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, 

- izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, 

- ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

 

V preteklosti je bila vloga vrtca opredeljena predvsem na to, da nadomešča družinsko vzgojo, 

v smislu varovanja otrok, ker sta bila oba starša zaposlena (varstvena funkcija), ali pa da 

izobražuje in vzgaja otroke, ker jim starši ne morejo nuditi kakovostnih spodbud (korekcijska 

in kompenzacijska funkcija vrtca). Širjenje vrtcev je ves čas spremljal dvom, ali je takšna 

vzgoja za otroka ustrezna. Poudarek je bil tudi na tem, da se je v preteklosti redko govorilo o 

zaposlenih starših in vlogi družine. Govorilo se je predvsem o nalogah in odgovornostih 

matere, saj sta nega in vzgoja otrok pripadala ženski oziroma materi (Batistič Zorec, 2003). 

M. Senica (1998) pravi, da mora vrtec služiti predvsem otroku in njegovim potrebam. Vrtca 

ne smemo razumeti kot mesta, kjer se otroci pripravljajo za neko vlogo, da bodo jutri dobri 

učenci, študenti ipd., temveč kot način življenja otrok. V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 

(1995, str. 49) je zapisano: »Splošni cilj vzgoje v javnih vrtcih je spodbujanje različnih 

področij razvoja v skladu z zakonitostmi razvojnega obdobja ter značilnostmi posameznega 

otroka in omogočanje razvoja njegovih posebnih sposobnosti in spretnosti.«  

 

Vstop otroka v vrtec je za mnoge družine prvi vstop v institucijo izven njihove skupnosti. 

Vstop in prilagajanje sta stresna tako za otroka kot za starše, zato oboje zahteva pripravo 

doma in v vrtcu. Otrok zapušča zaupni in zaščitniški prostor, ki ga je bil vajen, ter se sooči z 

drugačnim okoljem, novimi pravili in novim dnevnim ritmom. Spopasti se mora z ločitvijo od 

matere, deliti vzgojiteljico z drugimi otroki, skleniti nova poznanstva, se znajti v novi skupini, 

da bi si pridobil pozornost, priznanje in status, prenesti mora moteče dejavnike in podrediti 

svoje potrebe (Žnidaršič, 2008). Otroški vrtec koristi otrokovemu duševnemu razvoju na več 

načinov, predvsem pa prispeva k njegovemu osamosvajanju. Otrok ima v vrtcu veliko več 
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priložnosti, da skrbi zase, možnost ima srečati neznane osebe, deloma (vsaj del dneva) se 

ločuje od staršev itd. Tako se kar sama od sebe zmanjšuje njegova odvisnost od staršev. Poleg 

vsega naštetega pa je otrok tudi v družbi drugih otrok, kjer ima možnost razvijanja 

sposobnosti prilagajanja drugim in primernega obnašanja v stiku z njimi (Košiček, 1992). 

Vrtec je vzgojno-izobraževalna ustanova in s strokovno izobraženimi delavci služi predvsem 

otroku in njegovim potrebam. Vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec, nudi možnost za 

spodbujanje radovednosti, domišljije, raziskovanja, dogovarjanja, upoštevanja različnosti, 

razvijanja sposobnosti razumevanja ipd. Neprecenljivo vlogo ima tudi pri razvijanju otrokove 

samostojnosti, kar je ena poglavitnih nalog staršev in vzgojiteljev (Žibret, 2003/2004). M. 

Batistič Zorec (2003) na osnovi več študij zaključuje, da so otroci v kakovostnih vrtcih bolj 

sodelovalni v primerjavi s tistimi, ki ne obiskujejo vrtca. Tudi N. Newcomb (1996; po Batistič 

Zorec, 2003) navaja po več raziskavah, da vrtec pozitivno vpliva na socialno kompetenco. 

Vrtčevski otroci več sodelujejo z vrstniki in imajo boljše socialne spretnosti. 

 

4 DRUŽINA IN VRTEC 

 

4.1 Sodelovanje vrtca s starši 

 

Družina in vrtec morata sodelovati zaradi zadovoljevanja otrokovih potreb. To sodelovanje pa 

je mogoče uresničiti samo s komunikacijo med vzgojitelji in starši. Dobro sodelovanje temelji 

na vzajemnem spoštovanju, upoštevanju in globokem zaupanju. Medosebno komunikacijo 

med starši in vzgojitelji razumemo kot proces, v katerega stopajo oboji z zanje značilnim 

zaznavanjem, s svojimi stališči, vrednotami, znanjem, pričakovanji, jezikovnimi spretnostmi 

in izkušnjami (Lepičnik Vodopivec, 1996). Raziskava, ki jo je izvedel Špoljar (1991; po 

Lepičnik Vodopivec, 1996), je pokazala, da imajo vzgojitelji in starši veliko skupnih stališč 

glede otrokovih socialnih lastnosti. Skupno jim je med drugim tudi prepričanje, da vrtec ni 

pripravljalnica otrok za šolo. Je pa kar nekaj stališč, glede katerih se starši in vzgojitelji ne 

strinjajo. Za starše je najpomembnejša varovalna vloga vrtca, medtem ko vzgojitelji 

poudarjajo njegovo vzgojno-izobraževalno funkcijo. Prav ta stališča so velikokrat razlog za 

nesoglasja med starši in vzgojitelji. Woodhed (1979; po Lepičnik Vodopivec, 1996) poudarja, 

da je za uspešno povezovanje družine pomembno upoštevati, da je vzgoja kontinuiran proces 

in da je vrtec le ena od institucij, v katero prihaja otrok. Najpomembnejša institucija v 

zgodnjem otroštvu je za otroka še vedno družina. Postopki v vrtcu so lahko uspešni le pod 
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pogojem, da se nadgrajujejo s tistimi, ki so bili začeti v družini. M. Senica (1998) pa meni, da 

vrtec otroku ne more biti dom, vzgojiteljica mu ne more biti mama, lahko pa postaneta 

partnerja v otrokovem razvoju. Vrtec nudi družini pomoč ravno tam, kjer ne zmore sama, 

poišče ustrezno varstvo ter oblikuje kurikulum, naravnan na otroka.  

 

V odnosu med starši in vzgojitelji je pomembna delitev odgovornosti in pristojnosti. Vrtec naj 

staršem ponudi storitve, ne sme pa posegati v njihovo zasebnost. V Kurikulumu za vrtce 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 24) je zapisano: »Tako mora vrtec spoštovati kulturo, 

identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, 

starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne sme posegati v strokovnost 

institucije.« O načelu sodelovanja s starši pa je zapisano: 

- staršem mora biti posredovana različnost ponudbe v vrtcih, ki mora biti dostopna javno 

v pisni in ustni obliki, 

- pravice staršev temeljijo na sprotni izmenjavi informacij in poglobljenem razgovoru o 

otroku z vzgojiteljem, pomočnikom in svetovalno službo, 

- staršem se zagotavlja pravica do postopnega uvajanja otroka v vrtec, 

- starši imajo pravico do sodelovanja v izvedbenem kurikulumu oddelka ob predhodnem 

dogovoru z vzgojiteljem, vendar morajo upoštevati strokovno avtonomnost vrtca, 

- vrtec mora upoštevati zasebnost družine, njihovo kulturo, identiteto, jezik, vrednote, 

prepričanja, navade in običaje ter mora dosledno spoštovati njihovo pravico do 

zasebnosti in varstva osebnih podatkov, 

- starše je treba sistematično informirati in seznanjati z njihovimi pravicami in 

odgovornostmi (prav tam). 

 

Vzgojni postopki staršev in vzgojiteljev se mnogokrat močno razlikujejo in tako prihajajo 

vplivi na otroka neusklajeno in nepovezano. Dogaja se, da vzgojitelji menijo, da so postopki, 

ki jih pri vzgoji uporabljajo starši, napačni, in obratno. Dokler je povezovanje družine in vrtca 

omejeno le na posredovanje informacij o zadovoljevanju otrokovih potreb, ostajajo konflikti v 

stališčih in vedenju prikriti. Izkušnje kažejo, da z ustrezno komunikacijo med starši in 

vzgojitelji ugodno vplivamo na reševanje konfliktov (Lepičnik Vodopivec, 1996). 
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4.2 Oblike sodelovanja 

 

Sodelovanje staršev z vrtcem se začne že s prvim telefonskim klicem oziroma s prvim 

vstopom staršev v ustanovo, ko se ti šele zanimajo za osnovne informacije. Po seznanitvi s 

programom vrtca prek publikacij sledi obisk vrtca skupaj z otrokom. Starši in otrok se 

seznanijo z vzgojiteljico in s pomočnico vzgojiteljice, ki sta v skupini, v katero naj bi se otrok 

vključil. Za starše, še bolj pa za otroke, je prvo srečanje zelo velikega pomena (Rakovič, 

2004). L. Marjanovič Umek (2002) razdeli oblike sodelovanja med vrtcem in starši na tri 

ravni: 

- formalne oblike sodelovanja: govorilne ure, roditeljski sestanki, pisna gradiva in 

oglasne deske, svet staršev, predavanja za starše, prireditve za starše, 

- neformalne oblike sodelovanja: komunikacija s starši ob prihodih in odhodih otrok v 

vrtec oziroma iz vrtca, nenačrtovani razgovori, pikniki, izleti, delavnice za starše in 

udeležba drugih družinskih članov pri dejavnosti vrtca, 

- dejavno vključevanje staršev v vzgojni proces: sodelovanje staršev pri načrtovanju, 

izvedbi in evalvaciji kurikuluma ter reševanje problemov. 

 

Formalne oblike sodelovanja vrtca in staršev 

 

D. Intihar in M. Kepec (2002) pravita, da med formalne oblike sodelovanja s starši sodijo tiste 

oblike, ki so predpisane in jih opredeljuje zakonodaja, in sicer roditeljski sestanki in govorilne 

oziroma pogovorne ure. 

 

- Roditeljski sestanki 

 

M. Aužner (2005) roditeljske sestanke opisuje kot sestanke, na katerih so starši obveščeni o 

načinu dela v vrtcu, pravilih v vrtcu, hišnem redu, načrtu dela za tekoče leto ipd. Starši lahko 

na prvem sestanku sooblikujejo in soodločajo pri načrtu dela v vrtcu, lahko dajejo spodbude, 

pripombe in predloge. Na kasnejših roditeljskih sestankih pa lahko starši poslušajo predavanja 

o strokovnih temah. A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2011) pravita, da je prvi roditeljski 

sestanek zelo pomemben, saj se tam postavijo temelji sodelovanja. Starši spoznajo 

vzgojiteljico in pomočnico, se seznanijo s potekom uvajanja v vrtec in se dogovorijo o ostalih 

obveznostih in pravicah. Vzgojiteljice na prvem roditeljskem sestanku predstavijo tudi letni 
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delovni načrt vrtca in skupine, starše povabijo k sodelovanju in jim predstavijo vrtčevsko 

publikacijo. Na drugem roditeljskem sestanku pa vzgojiteljica starše seznani z realizacijo 

letnega delovnega načrta. S. Čadež (2003) v svojem članku opisuje roditeljski sestanek kot 

obliko sodelovanja s starši, ki je namenjena obravnavi skupnih vprašanj in jo običajno 

uporabljamo za posredovanje informacij, ki zanimajo prav vse udeležence. Prvi roditeljski 

sestanek se po navadi izvede na začetku šolskega leta. Takrat vzgojiteljice staršem 

posredujejo potrebne informacije o življenju in delu v oddelku, predstavijo svoj delovni načrt, 

dogovorijo se o oblikah sodelovanja, uskladijo svoje želje in zahteve z željami in pričakovanji 

staršev itd. Navadno se v šolskem letu izvedeta dva roditeljska sestanka, po potrebi tudi več. 

 

- Govorilne ure/pogovorne urice 

 

M. Aužner (2005) pravi, da se enkrat mesečno na pogovornih uricah starši lahko z 

vzgojiteljico pogovorijo o svojem otroku ter izvedo, kako se otrok v vrtcu počuti, kako 

sodeluje, kako je uspešen pri zaposlitvah itd. A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2011) 

priporočata, da se na pogovorne urice vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice pripravita 

skupaj. Pogovorne urice naj bi potekale enkrat mesečno, saj naj bi vsak od staršev imel 

možnost za pogovor. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice morata presoditi, katere 

informacije bosta podali staršem. Pozornost staršev je treba najprej usmeriti na otrokova 

močna področja, dosežke in dobre novice. Seveda pa je treba pustiti, da tudi starši vprašajo 

tisto, kar jih zanima. D. Intihar in M. Kepec (2002)  govorilne ure opisujeta kot najpogostejšo 

obliko sodelovanja med starši in vzgojiteljicami. Govorilne ure so del vzgojiteljičine obveze. 

So oblika individualnega razgovora s starši o otrokovih dejavnostih, uspehih in morebitnih 

težavah ter napredkih, njegovih lastnostih in posebnostih. Vzgojiteljica lahko starše tudi 

posebej povabi na govorilne ure, kadar meni, da je to potrebno (npr. ko se otrok začne 

nenavadno vesti). 

 

Neformalne oblike sodelovanja vrtca in staršev 

 

Pri neformalnih oblikah sodelovanja je veliko več možnosti za dobro in kakovostno 

sodelovanje. Starši imajo možnost, da aktivno ter neposredno doživijo različne dejavnosti in 

vzdušje v skupini, se med seboj spoznajo, povežejo ter si nudijo medsebojno oporo in pomoč 

(Vonta, 1998). Neformalno sodelovanje ne pomeni, da nima natančno opredeljenih namenov 
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in ciljev. Vsako, četudi še tako neformalno sodelovanje s starši, ima cilje, ki zahtevajo od 

vseh udeležencev v procesu sodelovanja določeno dejavnost (Intihar in Kepec, 2002). 

 

Za starše so organizirana različna delovna in druga srečanja, kot so izdelovanje igrač ali daril, 

gledališka ali lutkovna predstava staršev za otroke, razni pikniki, delovne akcije, izleti v 

naravo ter srečanja z zabavnimi družabnimi igrami. Na takšnih srečanjih je ozračje sproščeno, 

saj se starši pogovarjajo med seboj, si dajejo nasvete ali pa za različne nasvete povprašajo 

vzgojiteljice. Ob raznih praznikih ali zaključkih projektov otroci pripravijo prireditev za 

starše, kjer predstavijo, kaj vse so videli, doživeli, ustvarili in se naučili. Hkrati pa si otrok z 

javnim nastopanjem krepi samozavest. Starši ali drugi sorodniki lahko v vrtcu predstavijo 

svoj poklic, pokažejo različna kmečka opravila in običaje ter pomagajo pri izvedbi raznih 

aktivnostih. Starši lahko skupaj z otroki nastopajo na raznih prireditvah (Aužner, 2005). A. 

Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2011) pa neformalne oblike sodelovanja s starši opredelita 

kot razna srečanja s starši, izlete, kulturne prireditve, piknike itd. V vsaki skupini se 

vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice skupaj s starši odločita o skupnih oblikah sodelovanja 

za tekoče šolsko leto. Avtorja omenjata tudi vsakodnevne stike in sprotne informacije, ki so 

zelo pomembne, vendar pa komunikacija »med vrati« ne sme biti nadomestilo za pogovorne 

ure. V središču te komunikacije je podpora otroku, ki pride ali odide iz vrtca. 

 

5 UVAJANJE V VRTEC 

 

5.1 Priprava na vrtec 

 

Temeljita priprava na prehod iz družine v vrtec je pomembna predvsem zaradi otroka, še 

posebej, če prvič prihaja v neko ustanovo. Jasno je, da je treba prvemu prehodu iz družine 

nameniti veliko pozornosti (Žnidaršič, 2008). Varjačič – Rajko (2007) je v svoji knjigi 

zapisal, da je tako kot pri drugih stvareh v življenju tudi pri uvajanju v vrtec pomembno, da 

smo na nove okoliščine pripravljeni. Pri enoletnem otroku s pogovorom seveda ne bomo 

dosegli takega odziva kot pri triletnem otroku, vendar je pogovor vsekakor smiseln. Otrok pri 

pogovoru dojema roditeljev ton in posamezne besede, ki jih že razume. Žibret (2003/04) pa je 

vstop v vrtec opisal kot precej občutljiv dogodek za otroka, na katerega se vsak drugače 

odzove. Nekateri se hitro prilagodijo, spet drugi potrebujejo več časa.  
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Glavni koraki pri pripravi na vrtec, ki jih omenja Varjačič – Rajko (2007), so naslednji. 

 

- Pogovor z otrokom o vrtcu 

 

Z otrokom iz druge starostne skupine lahko govorimo o tem, kakšen je vrtec, kakšno je 

življenje tam, kakšna so pravila, koga lahko v vrtcu srečamo ipd. Če je otrok pripravljen 

sodelovati v pogovoru, mu odgovorimo na vprašanja, ki nam jih zastavi. Povemo mu, da bo 

odslej manj časa s starši in da se bo njegov življenjski ritem spremenil. Če se otrok o vrtcu 

noče pogovarjati, ga v to ne silimo, vendar bo treba ta pogovor vseeno opraviti (prav tam).  

 

- Pogovor z osebjem vrtca  

 

Pred vpisom se lahko starši na svojo željo srečajo z vodjo vrtca, vzgojiteljico, pomočnico 

vzgojiteljice in drugimi delavci vrtca ali pa jih vrtec že sam povabi na takšno srečanje. Ta 

srečanja so namenjena medsebojnemu spoznavanju in ogledu vrtca. Starši lahko 

vzgojiteljicam povedo, kakšne navade in potrebe ima njihov otrok. Vzajemno sodelovanje 

med vzgojiteljicama in starši je zelo pomembno za uspešno uvajanje in kasnejše dobro 

počutje otroka (prav tam). 

 

- Obisk vrtca 

 

Starši se lahko z vzgojiteljico dogovorijo tudi za obisk vrtca. Tako bo otrok vrtec spoznal, še 

preden ga bo začel obiskovati, in ne bo vstopil v neznano okolje, ko bo prišel čas uvajanja. 

Spoznal bo otroke, igralnico, igrišče ipd. Prednost obiska vrtca je tudi ta, da se bo 

vzgojiteljica lažje pripravila na otrokov prihod, saj ga bo že nekoliko poznala (prav tam). 

 

- Priprava prek igre 

 

Starši lahko otroka na vstop v vrtec pripravijo tudi s pomočjo domišljije in spontanosti. Lahko 

se igrajo igro vlog ali uporabijo kartonasto škatlo, ki predstavljala vrtec in lutke. Načinov, 

kako s humorjem in domišljijo pričarati vrtec, je veliko(prav tam). 
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- Razvojna vprašanja 

 

Pred vstopom v vrtec ni zaželeno, da otroku ukinemo dojenje, mu vzamemo dudo ali 

steklenico, ga preselimo v drugo spalnico, od njega zahtevamo, da je suh, ali spreminjamo 

ritual, ki ga je bil navajen pri zbujanju ali pred spanjem. Seveda je zaželeno, da se otrok ne 

doji in da je suh, vendar tega ni primerno zahtevati od njega med časom uvajanja. Otrok bo 

več energije porabil za prilagajanje, kot pa za napredek (prav tam). 

 

- Družinske okoliščine 

 

Pri družinskih okoliščinah velja omeniti razne selitve, izgubo bližnje osebe, hujšo finančno 

stisko, konflikte med staršema in rojstvo novega otroka. Če je mogoče, se v času uvajanja 

izognemo stresnim situacijam ali pa uvajanje prestavimo za kakšen mesec (prav tam). 

 

- Priprava staršev 

 

Pomembno je, da se oče in mati prilagodita na nov ritem in se pri tem usklajujeta, njuni vlogi 

pa morata biti čim bolj jasni, da ne bi prihajalo do konfliktov. Če bomo pri uvajanju hiteli, 

bomo manj mirni in nepripravljeni na zaplete. Otrokov ritem uvajanja morda ne bo takšen, kot 

smo si ga zamislili sami, zato je prav, da si za uvajanje vzamemo malo več časa, kot 

nameravamo otroka uvajati (prav tam). 

 

5.2  Proces in pomen uvajanja 

 

M. Demšar (2001) pravi, da prve dni otrok prihaja v vrtec z enim od staršev (najpogosteje 

materjo), kjer spoznava vzgojiteljico, njeno pomočnico, prostore vrtca in vrstnike. Otrok v 

vrtcu vsak dan preživi več časa. Prve dni je priporočljivo, da so starši ob otroku, vendar ni 

dobro, če starši otroka uvajajo predolgo. Majhen otrok mora postopoma premagati strah 

ločitve od staršev. Zelo je pomembno, da starši izpolnijo obljube, ki so jih dali otrokom, npr. 

da pridejo po njega po kosilu. Včasih se lahko zgodi, da otrok sprva rad hodi v vrtec, kasneje 

pa se začnejo težave. Otroci se različno odzivajo na nove okoliščine, zato je potrebno 

sodelovanje med starši in vzgojitelji. Dobra obveščenost pomaga staršem premagati strahove 

in nejasnosti. Tudi zato je pomembno spremljati in se zanimati za vse, kar se v vrtcu dogaja. 
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Zanimive so tudi ugotovitve J. Pirman (2000) o tem, kaj vse vznemirja starše in otroke, ki 

morajo v vrtec. Veliko staršev meni, da je njihov otrok revček, ker joka ob vstopu v vrtec, 

vendar morajo vedeti, da temu ni tako, saj mu z vključitvijo v vrtec želijo le najboljše. V vrtcu 

se za otroka potrudijo in ko se enkrat privadi nanj, v njem zelo uživa. Starši svojim otrokom 

za bivanje v vrtcu ponujajo nagrade. J. Pirman (prav tam) pravi, da naj bo že sam vrtec za 

otroka nagrada. V njem bo dobil nove prijatelje, videl nove igrače, spoznal nove igre itd. 

Največjo napako starši naredijo, ko otroku obljubijo, da pridejo takoj nazaj, kar seveda ne 

drži. Otrok do staršev zato izgubi zaupanje, ki si ga nato težko pridobijo nazaj. Lahko se 

zgodi, da bo otrok rad hodil v vrtec in ne bo imel nikakršnih uvajalnih težav, nekega dne pa se 

bo odločil, da ne gre več v vrtec. Tudi te težave lahko starši z vztrajnostjo, ljubečim odnosom 

in s pomočjo vzgojiteljice zagotovo rešijo. Veliko oziroma skoraj večina otrok prve dni v 

vrtcu joka, kriči, otepa okoli sebe in vse odklanja. To po navadi traja dan ali dva, nato pa se je 

otrok že zmožen vključiti v skupino. Seveda obstaja še mnogo drugih odklonilnih oblik 

vedenja. Otrok v tem primeru potrebuje starše in vzgojiteljico. Zelo pomembno je 

obojestransko zaupanje in sodelovanje. 

 

Varjačič – Rajko (2007) je v svoji knjigi opredelil 3 različno dolge načine uvajanja – 

dolgotrajno uvajanje, srednje dolgo uvajanje in kratko uvajanje. 

 

- Dolgotrajno uvajanje 

 

Dolgotrajno uvajanje traja od treh tednov do enega mesca ali še dlje. Eden od staršev, ki uvaja 

otroka, je prvi teden ves čas prisoten v igralnici, skrbi za otroka in se, kolikor je mogoče, 

vključuje v dejavnosti ter navezuje stike z drugimi otroki in odraslimi. V drugem tednu starši 

že lahko odidejo iz igralnice. Svoje odhode morajo napovedati vzgojitelju in seveda otroku. 

Starši otroka spodbujajo k aktivnostim in navezovanju stikov. Vsak naslednji dan starši svojo 

odsotnost še podaljšajo, pri čemer je dobro, da upoštevajo otrokove odzive. V drugem tednu 

starši poskušajo doseči, da bi otrok v vrtcu tudi zaspal, vendar ga ne smejo siliti. V tretjem 

tednu pa lahko starši skupaj z otrokom preživijo le še del jutranjega časa. Starši se otroku 

manj posvečajo, če to zanj ne predstavlja problema. Seveda je treba poskusiti tudi s spanjem, 

tokrat brez pomoči staršev. Četrti teden že lahko poskusimo z običajnim prihodom in 

odhodom. Ko se starši odločijo, da v skupini ne bodo preživeli niti trenutka več, se morajo 

tega tudi držati. Dolgotrajno uvajanje je primerno predvsem za otroke, ki imajo malo izkušenj 

z drugimi otroki, ki se težje navežejo na osebe izven ožje družine, ki imajo močno čustveno 
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vez predvsem z materjo, in za tiste otroke, ki so edinci, boječi, plašni, tihi, občutljivi ali 

nefleksibilni. V to skupino sodijo tudi otroci, katerih starši imajo sami slabo izkušnjo iz vrtca, 

otroci, ki v družini doživljajo večje spremembe (selitev, ločitev ipd.), in otroci, mlajši od treh 

let (prav tam). 

 

- Srednje dolgo uvajanje 

 

Srednje dolgo uvajanje poteka od enega do dveh tednov. Poteka podobno kot dolgotrajno 

uvajanje, le da koraki potekajo hitreje. To uvajanje je primerno za otroke, ki imajo več dobrih 

izkušenj z drugimi otroci, ki so že navezani na osebe izven družinskega kroga, ki imajo 

starejše brate ali sestre podobne starosti, in za otroke, ki živijo v stabilnih razmerah (prav 

tam). 

 

- Kratko uvajanje 

 

Kratkotrajno uvajanje poteka od enega dneva do nekaj dni. Eden od staršev je lahko prisoten 

ves čas ali pa le za krajše obdobje. Priporočljivo je, da je vsaj prvi dan ves čas prisoten. Tako 

spozna rutino skupine in okolje, v katerem bo živel njegov otrok. Naslednje dni se čas staršev 

v skupini zmanjšuje, da se otrok počasi navadi ostajati brez njih. Kratkotrajno uvajanje je 

primerno za otroke, ki imajo veliko izkušenj z drugimi otroki in so socialno spretni, za otroke, 

ki zlahka sprejmejo druge odrasle in se znajo tudi navezati nanje, za otroke, ki imajo starejše 

brate ali sestre podobne starosti, za otroke, ki živijo v stabilnih razmerah, in za otroke, ki so 

doma neproblematični ter so varno navezani in starejši od treh let (prav tam). 

 

Varjačič – Rajko (2007) omenja tudi, da se otrok pri uvajanju v vrtec sooča z odrekanjem 

stalni dnevni prisotnosti staršev. Čustveno mora sprejeti nujnost kratkotrajnih ločitev, 

navezati se mora na vzgojitelje, ki bodo pretežno nadomeščali starše, navaditi se mora na 

spremembo dnevne rutine, na novo okolje, drugačno hrano, ležalnik ipd. Ena od 

pomembnejših stvari, ki jih mora sprejeti, je tudi ta, da se navadi na skupino otrok, v kateri je 

sam le eden od mnogih. Z vključitvijo v vrtec se otrok nauči biti samostojen, nauči se 

sodelovanja z otroki in se lažje vključi v skupinske igre in vodene dejavnosti. M. Jezovšek 

(2011) pri prehodu iz domačega v vrtčevsko okolje omenja »veliko spremembo«. V 

psihološkem pogledu je za otroka dobro, da se na to spremembo privadi počasi in s pomočjo 

staršev. Pri vsem tem sta zelo pomembna čustveni proces, ki poteka med otrokom in staršem, 
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ter privajanje na novo okolje, druga pravila in vrstnike. To zahteva nekaj časa, zato moramo 

otroku omogočiti postopno uvajanje. S tem otroku damo čas, da se odreče določenim 

potrebam in lažje predela frustracijo, ki je neizogibna. 

 

Starši in strokovni delavci morajo pri postopnem uvajanju sodelovati. Starši morajo 

vzgojiteljem pred uvajanjem posredovati vse pomembne informacije o otroku. Vrtec mora 

staršem omogočiti priložnost, da otroka postopoma uvajajo, vendar ne več kot en mesec, saj 

otrok tako dobi občutek, da bodo starši vedno z njim (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011).  

M. Jezovšek (2011, str. 9) v svojem članku omenja, da je postopno uvajanje v različne 

programe vrtca pravica staršev, ki je zapisana v Kurikulumu za vrtce. »Še posebej je 

pomembno, da imajo starši pravico do postopnega uvajanja v vrtec in možnost, da se s 

strokovnim osebjem dogovorijo za najustreznejši način vključevanja svojega otroka v vrtec.«  

 

Odhod otroka v vrtec je stresen tako za otroka kot za starše. Otrok zapušča varno in znano 

okolje ter je postavljen pred nove izkušnje. Za starše pa je stresen predvsem zato, ker jih 

skrbi, ali se bodo njihov otrok dobro znašel med tujimi otroci, ali bodo v vrtcu dobro 

poskrbeli zanj in ali se bo dobro vključil v skupino. Prvi dan je seveda najtežji. Starši so 

skupaj z otrokom postavljeni pred povsem nove okoliščine. Vsak naslednji dan pa postaja 

lažje. Sčasoma se tako otroci kot starši v vrtcu počutijo kot doma. Spoznajo dnevni ritem 

skupine in vzgojiteljice. Za veliko otrok prvi dan mine brez težav, saj imajo določeno 

čustveno rezervo od doma, lahko se oprejo na starše, ki jih uvajajo, in nekateri otroci se niti 

ne zavedajo, da je to le en dan od številnih, ki jih še čakajo. Ko otrok čez nekaj dni dojame, da 

gre zares, se začne bolj ali manj zavestno upirati. Ravno zaradi tega je mnogo otrokovih 

odzivov zakasnelih (Varjačič – Rajko, 2007). V publikaciji Vzgojno-varstvene organizacije 

Jesenice je zapisano, da vključitev otroka v vrtec predstavlja veliko spremembo za celo 

družino. Otrok je z vstopom v vrtec prvič dlje časa ločen od oseb, na katere je najbolj 

navezan, zato potrebuje čas, da se navadi na številne novosti. Otroci se na te spremembe 

različno odzovejo. Nekateri se hitro prilagodijo, večina pa se, vsaj kratek čas, nekoliko 

drugače obnaša. Koliko časa bo otrok potreboval za prilagoditev in kako se bo odzval na 

vrtec, pa je odvisno od različnih dejavnikov (Ajdišek, b.l.). 
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5.3 Stiske otrok in staršev ob ločitvi 

 

Strokovnjaki, ki so se ukvarjali s preučevanjem otrok ter njihovim razvojem, so mnenja, da se 

okoli osmega meseca pri otroku pojavi strah pred neznanimi osebami. Pomembnejšo vlogo 

pri tem ima navezanost na starše, še posebej na mater, saj otroci do prvega leta starosti živijo 

v nekakšni simbiozi z njo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). O navezanosti med materjo 

in otrokom se po navadi ne sprašujemo, saj je vsakomur jasno, da sta otrok in mati zelo 

navezana. Nekateri pa pozabljajo, da je lahko pretirana navezanost zelo naporna. Največkrat 

se pokaže pri vstopu v vrtec. Pri tem ima zelo pomembno vlogo vzgojiteljica ali vzgojitelj, ki 

otroka sprejme v skupino. Kako se otroci z različnimi tipi navezanosti obnašajo pri uvajanju v 

vrtec, je opisal Varjačič – Rajko (2007). Varno navezani otroci bodo pri uvajanju staršem 

pokazali, da še vedno računajo na njihovo pomoč, četudi bodo sprejeli vzgojiteljico. To, da jo 

bodo sprejeli, pa seveda ne pomeni, da pri prihodu v vrtec ne bodo nikoli protestirali. 

Izogibajoči se otroci se bodo na druge ljudi okoli sebe navezali in z njimi sodelovali, a bodo 

pri vsem zelo samostojni. Pomoči ne bodo iskali niti pri starših niti pri vzgojiteljicah. 

Ambivalentno navezani otroci se bodo staršev oklepali in se ne bodo hoteli ločiti. Pri uvajanju 

teh otrok je potrebna potrpežljivost staršev, saj bo otrok najbrž potreboval kar nekaj časa, 

preden bo zaupal vzgojiteljici. Večina otrok se kar hitro privadi na vrtec, kar je zelo 

vzpodbudno za vse starše, ki jih uvajanje zelo skrbi. Najmlajši potrebujejo v povprečju tri 

tedne, starejši otroci pa še manj. Seveda lahko pri uvajanju veliko pomagajo tudi starši sami, 

če s svojim vedenjem doma otrokom nudijo občutek varnosti in zaupanja. 

 

Varjačič – Rajko (prav tam) uvajanje opisuje kot nelinearen in nepredvidljiv proces. Otrok 

prav vsak dan napravi kakšen korak, ki mu bo pomagal pri samostojnosti v vrtcu. Ta korak se 

lahko kaže kot nazadovanje, vendar je za otroka pomemben, da se proces uvajanja izpelje tudi 

čustveno. Vsak tak korak od otroka zahteva določen trud, ki je bolj čustvene kot miselne 

narave. Odzivi, ki jih omenja, niso regresivni, pač pa prilagoditveni, saj jih otrok doživlja na 

sebi lasten način v skladu s fazo razvoja, v kateri se nahaja. Ti odzivi so naslednji. 

 

- Otrok noče v vrtec 

 

Jasno je, da bi otrok na začetku bil raje doma. Vrtca se bo razveselil šele potem, ko si bo v 

vrtcu našel prijatelje, ko bo vzljubil vzgojiteljici in sprejel dejavnosti v vrtcu. Na začetku 
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lahko pričakujemo, da bo otrok poskušal vse, da ne bi odšel v vrtec, vendar je pomembno, da 

starši vztrajajo pri odhodu (prav tam).  

 

- Ljubosumnost 

 

Ljubosumnost se pojavi že pri jasličnih otrocih, ko opazijo, da starši več pozornosti posvečajo 

drugim otrokom ali vzgojiteljici. Ljubosumje se lahko pojavi tudi pri tistih otrocih, ki so se 

doma že navadili materino ljubezen deliti s sorojenci. Treba je pustiti, da otrok izrazi 

ljubosumnost. Pomembno mu je, da mu starši dajo občutek, da je kljub vsemu on njihov 

najljubši (prav tam). 

 

- Bojazen 

 

Bojazen povzročajo novi zvoki, neznani ljudje, množica otrok, ki jih otrok ni vajen, ipd.  To 

lahko opazimo predvsem pri najmlajših. Nič ni narobe, če starši ostanejo z otrokom dlje časa, 

da skupaj odkrivajo neznani svet (prav tam). 

 

- Agresija 

 

Do agresije pride, ker otrok ne razume, da mora v vrtcu z drugimi otroki deliti igrače in da jih 

ne sme kar vzeti nekomu drugemu. Ker otrok še ne pozna drugačnih odzivov, se zateče k 

najbolj prvinskemu. Postopoma se bo otrok naučil deliti stvari, se jim odpovedati in drugače 

pristopiti k vrstnikom, da bi dosegel svoje. Pomembno je, da se otrokove agresije ne 

spregleda. Otroku je treba jasno povedati, da ni sprejemljiva. Kasneje, ko se konflikt poleže, 

pa mu je treba na miren način razložiti, da ga razumemo in da obstaja veliko drugačnih 

načinov, da dobi želeno stvar (prav tam). 

 

- Odklanjanje hrane 

 

Z odklanjanjem hrane predvsem mlajši otroci pokažejo svoja čustva. Vedeti je treba, da 

otroka s hrano ne smemo siliti. Ko se bodo njegova čustva pomirila, bo namreč hrano zopet z 

veseljem sprejel. Odklanjanje hrane je velikokrat posledica tega, da otrok še ni pripravljen 

sprejeti vrtca (prav tam). 
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- Otrok noče spati 

 

Spanje je zelo intimna izkušnja. Otrok je bil doma navajen svoje postelje, zvokov in vonjav, 

ki jih pozna, zato ni čudno, da otrok v vrtcu ne zaspi že kar prvi dan. V vrtcu ga namesto 

postelje čaka ležalnik, namesto miru pa nemir zaradi ostalih otrok. Ko je celotna skupina 

utečena, se izdela določen stalni ritual. Tega rituala se bo otrok navadil in tako sprejel tudi 

spanje (prav tam). 

 

- Otrok joka ob prihodu staršev 

 

Kljub temu da se je otrok v vrtcu imel odlično, ga ob prihodu staršev zajame val čustev. To 

seveda ne pomeni, da mu je bilo v vrtcu hudo. V bližini staršev se otrok sprosti in izrazi svoje 

hrepenenje, ki ga je v času dejavnosti postavil na stran (prav tam). 

 

- Hlipanje oziroma ihtenje 

 

Obstaja več vrst joka in hlipanje je zagotovo izraz največje stiske. Hlipanje lahko ločimo od 

joka, s katerim otrok izraža žalost, protest, bes ali odziv na bolečino. Z žalostnim jokom 

poskuša otrok priklicati starše. Jok v tistem trenutku predstavlja komunikacijo s svetom. 

Ihtenje pa izraža obup in kaže na to, da se je otrok zaprl vase in ne komunicira s svetom. 

Otrok, ki ne želi oditi od staršev, bo sprva protestiral tako, da bo v joku kričal. Hlipanje pa se 

pojavi šele čez nekaj časa in preneha, ko je otrok popolnoma izčrpan ali ko zaspi (prav tam). 

 

- Odložena reakcija na vrtec 

 

Nekateri otroci so na začetku uvajanja v vrtec zelo pogumni, živahni in sprejemajoči, čez čas 

pa se to spremeni. To lahko razložimo na več načinov, na primer: otrok pride v vrtec s 

»čustveno rezervo«, ki jo čez čas porabi; misli, da je obiskovanje vrtca nekaj začasnega, ko pa 

spozna, da gre zares, se upre; privzdignjeno razpoloženje v prvih dneh je pri nekaterih otrocih 

samo obrambni odziv, ki prikriva stisko (prav tam). 

 

Vzgojitelji se morajo zavedati, da so starši le ljudje, ki so jim zaupali svoje otroke. Zavedati 

se morajo, da so med njimi intimne vezi in odnosi in da se starši počutijo odgovorni za svoje 

otroke. Odgovornost in ljubezen do otrok pa vedno znova povzročata strah in zaskrbljenost 
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staršev (Lepičnik Vodopivec, 1996). Stiska staršev je posledica navezanosti starša na otroka 

in tega, koliko drugih stresnih dejavnikov je prisotnih v času uvajanja otroka. Seveda je veliko 

lažje staršem, ki imajo službo in dobrega partnerja, ki jih podpira, kot pa staršem, ki so 

študenti, samohranilci ipd. Razlika se pokaže tudi pri starših, ki hodijo v službo, in starših, ki 

so vse dni preživljali z otrokom. Za slednje je ločitev veliko težja (Varjačič – Rajko, 2007). 

 

Eden od ključnih dejavnikov uvajanja je zaupanje strokovnim delavcem. Otrok občuti 

morebitno negotovost in nezaupanje staršev in če jim ne zaupajo starši, jim tudi otroci ne. 

Nezaupanje izvira iz dveh dejavnikov. Prvi je objektivno nepoznavanje vrtca in osebja, drugi 

pa roditeljeva tesna zveza, ki mu pravi, da za njegovega otroka ni nič dovolj dobro. Ne glede 

na to, kako se starši pripravijo na uvajanje in kakšen odnos imajo z otrokom, večina doživi 

stisko. Nobenemu staršu ni vseeno, če njegov otrok joka, če mu drugi otrok vzame igračo ali 

če njegov otrok ne mara hrane. Velikokrat se starši ne morejo izogniti občutku krivde, da 

otroku povzročajo nekaj slabega. V takem primeru je najbolje, da poiščejo nekoga, ki doživlja 

enako, ali nekoga, ki mu bodo lahko zaupali svoje težave in skrbi. (prav tam) 

 

S. Iglič (Vsakodnevno ločevanje, b.l.) ponuja nekaj nasvetov za starše ob ločitvi oziroma pri 

uvajanju otroka v vrtec: »Vsem tistim, ki čutite stisko zaradi »ločitve od otroka«, svetujem 

sledeče: spregovorite o svojih čustvih; s partnerjem, prijatelji in nenazadnje tudi z osebo, ki 

bo skrbela za otroka. Priznavanje čustev nam omogoči, da se spopademo z njimi in jih 

obvladamo. Če skušamo čustva potlačiti, nam lahko vzamejo veliko moči in delujejo 

uničevalno. Trpi delo, v družinskem življenju se pojavi napetost; ločitev in ponovno snidenje 

z otrokom pa postanejo do skrajnosti s čustvi nabiti dogodki. Če čustva izrazimo, jim na ta 

način odvzamemo njihovo eksplozivno moč. Lahko jih obvladamo, ne da bi zmanjšali globino 

odnosa z otrokom. 

 

V pomoč: 

- otroke vedno obkroža veliko ljubezni, morajo pa čutiti in vedeti, da so proti koncu 

dneva starši vedno z njimi. Popoldnevi in večeri naj postanejo najlepši družinski 

dogodki, ki se jih naučite ceniti tako vi kot otrok; 

- spoznali ste osebo, ki bo skrbela za vašega otroka in se prepričali, da bo zanj dobro 

skrbela. Zaupajte, da je vaš otrok v dobrih rokah, in zaupajte otroku. Če za otroka preko 

dneva skrbijo s toplino, se bo tudi sam znašel. Da otrok zjutraj protestira, ko ga 
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zapuščate, je potrebna in zdrava reakcija. Si bo že pomagal in se obrnil na drugega 

človeka; 

- otroci so vaši in vaši bodo ostali. Vrtec ne more nadomestiti družine in odnosa otrok – 

starši. V vrtcu bodo otroci navezali stike s svojimi vrstniki in ustvarili svojevrsten odnos 

tudi z vzgojiteljicami. Dom pa bo ostal tisto varno pribežališče, topel in prijeten kotiček, 

kjer se sprostijo vsa čustva.« 
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

6.1  Namen 

 

Vsak »prvič« je prelomna točka v življenju, po kateri se marsikaj spremeni. Lahko se zgodi 

spontano, tako kot prvi poljub, prva zaljubljenost, prva petka v šoli, prva počena guma na 

kolesu ipd. Lahko je predvidena in načrtovana, tako kot prvi avtostop, prvi odhod v šolo, prvi 

nastop pred občinstvom, prva služba. Nekatera prva doživetja se za vselej usidrajo v spomin. 

Vsak »prvič« pomeni izziv, zahteva določen napor in prinaša, če gre vse po sreči, nove 

izkušnje, ki nas bogatijo in peljejo naprej. Pomembno je, da se na »prvič« dobro pripravimo 

(Varjačič – Rajko, 2007). 

 

Ko se otrok prvič sreča z vrtcem, se zanj in za njegove starše marsikaj spremeni. Otrok se 

prvič za dalj časa loči od matere, s katero je prej živel v nekakšni simbiozi. V otrokovo 

življenje se vključijo tudi druge osebe. Zelo pomembno vlogo v celotnem procesu uvajanja 

imajo same priprave na vrtec. Reakcije otrok ob vstopu v vrtec se zelo razlikujejo. Ena izmed 

najpomembnejših stvari, ki vpliva na te reakcije, je otrokova navezanost na mamo, ki jo 

Praper (1995) opisuje kot trajajoč intimen emocionalni odnos. Prične se takrat, ko otrok 

prične prepoznavati osebo, ki mu nudi vso nego in emocionalno oporo. 

 

Vendar pa, kot pravi Košiček (1992), vrtec koristi otrokovemu duševnemu razvoju na več 

načinov, predvsem pa prispeva k njegovemu osamosvajanju. Tako se sama od sebe zmanjšata 

njegova odvisnost od staršev in možnost, da bi se naslanjal nanje v svoji dejavnosti. Ravno 

zato veliko pisateljev podpira vstop v vrtec. Otrok se na nek način loči od staršev in tako 

pridobiva svoj pravi jaz. 

 

V diplomski nalogi želim ugotoviti, kako uvajanje otrok v vrtec doživljajo starši. V nalogo 

bom vključila primerjavo pogledov staršev otrok prve in druge starostne skupine ter skušala 

ugotoviti, ali se uvajanje otrok v vrtec po njihovem mnenju razlikuje glede na starostno 

skupino otrok. Raziskati želim pogoje, ki omogočajo staršem in otrokom lažje in čim manj 

stresno postopno uvajanje otroka v vrtec. 
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6.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Odgovorila bom na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- ali so starši s strani vrtca dobili dovolj informacij o postopnem uvajanju otroka, 

- ali po mnenju staršev predhodna priprava oziroma pogovor o vrtcu pomaga otroku, da 

je uvajanje v vrtec lažje, 

- ali so starši v obdobju uvajanja v vrtec pri otroku opazili kakšne vedenjske spremembe 

in spremembe počutja, 

- ali imajo starši otrok prve starostne skupine z uvajanjem več težav kot starši otrok druge 

starostne skupine, 

- ali so bili starši z uvajanjem v vrtec zadovoljni in ali so jih ob tem spremljali strahovi. 

 

6.3 Raziskovalne hipoteze 

 

- Predvidevam, da so starši dobili dovolj informacij s strani vrtca o postopnem uvajanju 

otroka. 

- Predvidevam, da po mnenju staršev predhodna priprava oziroma pogovor o vrtcu 

pomaga otroku, da je uvajanje v vrtec lažje. 

- Predvidevam, da so starši v uvajalnem obdobju pri otroku opazili vedenjske spremembe 

in spremembe počutja. 

- Predvidevam, da imajo starši otrok prve starostne skupine z uvajanjem več težav kot 

starši otrok druge starostne skupine.  

- Predvidevam, da so bili starši z uvajanjem v vrtec zadovoljni, vendar so se jim ob tem 

porajali strahovi. 



 

 

- 36 - 

7 METODOLOGIJA 

 

7.1 Raziskovalne metode 

 

V diplomski nalogi sem uporabila deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. V tej raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik (priloga 1). 

 

7.2 Raziskovalni vzorec in opis vprašalnika 

 

V raziskavi sem uporabila namenski vzorec, ki je zajemal starše otrok, vključenih v vrtec 

Zarja v Kamniku, starih od 1 do 6 let. Vprašalnik je sestavljen iz 20 vprašanj zaprtega tipa in 

1 vprašanja odprtega tipa. Pri vprašanjih so starši lahko izbirali med ponujenimi odgovori 

(lahko so obkrožili tudi več odgovorov), pri nekaterih pa je bilo možno odgovor tudi dopisati. 

Vprašanja so se nanašala predvsem na starše in njihova občutja ter težave pri uvajanju otrok v 

vrtec 

 

7.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Postopek zbiranja podatkov je potekal februarja 2011. Vprašalnike sem razdelila 

vzgojiteljicam vrtca Zarja, ki so jih nato razdelile po omaricah otrok. Anketne vprašalnike so 

prejeli vsi starši, saj je vrtec Zarja oktobra 2010 prvič odprl vrata za vse otroke, kar je 

pomenilo, da so se uvajali vsi otroci v vseh skupinah. Starši so nato imeli en teden časa, da so 

izpolnili vprašalnike in jih vrnili v škatlo v skupnem prostoru vrtca. Razdeljenih je bilo 100 

anonimnih anketnih vprašalnikov, izpolnjenih in vrnjenih pa jih je bilo 70. 

 

7.4 Postopek obdelave podatkov 

 

Pridobljene podatke sem kvantitativno obdelala in jih prikazala s frekvencami ter odstotki. 

Dobljene podatke sem nato s pomočjo računalniškega programa Microsoft Office Excel 

predstavila še v tabelah. 
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

8.1 Starši in informacije o postopnem uvajanju 

 

V raziskavi, ki sem jo opravila med starši, me je zanimalo, koliko jih je bilo seznanjenih s 

pravico do postopnega uvajanja. Vprašala sem jih tudi, kje so iskali informacije in ali jih je 

bilo po njihovem mnenju dovolj. 

 

Tabela 1: Seznanjanje staršev s pravico do postopnega uvajanja 

Možni odgovori F f% 

Da 68 97,1 

Ne 2 2,9 

Skupaj 70 100 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano: »Starši imajo pravico do postopnega uvajanja 

otrok v različne programe vrtca.« Tako je vrtec starše dolžan seznaniti s pravico do 

postopnega uvajanja. Zelo pomembno je, da starši vedo, da imajo to pravico, saj na ta način 

zagotovijo otroku manj stresen prehod iz doma v vrtec. S to pravico je bilo seznanjenih 68 

staršev (97,1 %), 2 starša pa sta obkrožila, da z njo nista bila seznanjena. Informacij o 

uvajanju za starše, še posebej za tiste, ki uvajajo prvič, ni nikoli dovolj. Vendar pa je kar 66 

staršev (94,3 %) obkrožilo, da so v našem vrtcu dobili dovolj informacij o postopnem 

uvajanju. Zato lahko hipotezo, da so starši s strani vrtca dobili dovolj informacij o postopnem 

uvajanju otroka, potrdim. Seveda pa so se starši posluževali tudi drugih virov informacij. 

 

Tabela 2: Iskanje informacij o uvajanju v vrtec 

Možni odgovori F f% 

Med starši 33 39,8 

V vrtcu 28 33,7 

Na internetu 14 16,9 

Drugo 8 9,6 

Skupaj 83 100 
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Pri vprašanju o iskanju informacij o uvajanju v vrtec so starši lahko izbirali med več 

odgovori. Skupno sem jih zbrala 83. Med zgoraj naštetimi možnostmi je 33 staršev (39,8 %) 

obkrožilo odgovor »med starši«. Mednje  najverjetneje prištevajo tiste, ki so se že srečali s to 

izkušnjo. Veliko lažje je namreč stopiti do nekoga, ki ima oziroma je imel podobne težave, in 

z njim deliti svoje pomisleke. Za iskanje informacij v vrtcu se je odločilo 28 staršev (33,7 %). 

Prek interneta pa je informacije poiskalo samo 14 staršev (16,9 %), kar je za današnji čas 

presenetljivo majhna številka. 8 staršev (9,6 %) pa je obkrožilo, da so informacije iskali tudi 

drugje. Pri tem odgovoru so nekateri dopisali: 

 

- »Knjiga Prvič v vrtec.« 

- »V knjigah, strokovni literaturi.« 

- »Nismo iskali informacij.« 

- »Zaposlena sem v vrtcu.« 

- »Pri vzgojiteljicah na predhodnem sestanku.« 

- »Instinktivno uvajanje, nato uvodni sestanek v vrtcu.« 

 

8.2 Uvajanje otrok v vrtec in pomen predhodne priprave 

 

Zanimalo me je tudi, koliko staršev je svoje otroke pripravljalo na vstop v vrtec in na kakšen 

način. 

 

Tabela 3: Priprava otroka na vrtec 

Možni odgovori F f% 

Da 27 38,6 

Malo 32 45,7 

Ne 11 15,7 

Skupaj 70 100 

 

Večina staršev (45,7 %) je svoje otroke malo pripravljala na vrtec. 27 staršev (38,6 %) je 

odgovorilo, da so otroka veliko pripravljali na vrtec, kar 11 staršev (15,7 %) pa otrok ni 

pripravljalo na vstop v vrtec. Tisti starši, ki so odgovorili z da, so nato nadaljevali pri 

naslednjem vprašanju, kjer so odgovarjali, kako so otroka pripravljali na vstop v vrtec. Tudi 

tukaj so lahko izbrali več odgovorov. Odgovori, ki sem jih ponudila, so bili: priprava na 
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dnevni ritem vrtca (čas obrokov, spanje ipd.), pogovor o vrtcu in branje knjig na temo vrtca 

ter občasno varstvo druge osebe, da se otrok navaja na odsotnost staršev. Največ staršev je 

svoje otroke na vrtec pripravljalo s pogovorom o njem, kar je tudi po moji presoji ena izmed 

najpomembnejših priprav. Za ta odgovor se je odločilo 22 staršev (66,7 %). Za navajanje na 

dnevni ritem vrtca se je odločilo 7 staršev (21,2 %), za občasno varstvo pri drugi osebi pa so 

se odločili 4 starši (12,1 %). Iz zbranih odgovorov lahko razberemo, da je staršem pomembno, 

da otroka pripravijo na vstop v vrtec. Svojo hipotezo, da po mnenju staršev predhodna 

priprava oziroma pogovor o vrtcu pomaga otroku, da je uvajanje v vrtec lažje, lahko potrdim. 

Varjačič Rajko (2007) v svoji knjigi Prvič v vrtec omenja, da gre pri prehodu iz domačega v 

vrtčevsko okolje za veliko spremembo. V psihološkem pogledu je za otroka dobro, da se na to 

spremembo privadi počasi in s pomočjo staršev. Pri tem sta pomembna čustveni proces med 

starši in otrokom ter proces privajanja na novo okolje, druga pravila in vrstnike. Odhod v 

vrtec je razvojni korak, ki ga otrok potrebuje. S pripravo in počasnim uvajanjem želimo 

doseči, da bi otrok imel čas, da se odreče določenim potrebam in predela frustracijo, ki je 

neizogibna.  

 

8.3 Težave pri uvajanju otrok prve in druge starostne skupine 

 

Seveda brez težav pri uvajanju v novo okolje ne gre, zato me je zanimalo, kdaj so se pojavile 

prilagoditvene težave pri otrocih prve starostne skupine in kdaj pri otrocih druge starostne 

skupine. Zanimala me je tudi starost otroka, ki se je uvajal, kdo je uvajal otroka in kolikokrat 

je bila ta oseba že prisotna pri uvajanju. 

 

Tabela 4: Starost otrok 

Možni odgovori F f% 

1–3 51 72,9 

3–6 19 27,1 

Skupaj 70 100 

 

Iz tabele je razvidno, da se je v vrtec Zarja v letu 2010/11 uvajalo 51 otrok (72,9 %) iz prve 

starostne skupine in 19 otrok (27,1 %) iz druge starostne skupine. Med otroki, ki so se uvajali, 

je bilo 37 fantkov in 33 deklic. Večinoma so pri uvajanju sodelovale mame (77,1 %). 

Največkrat je torej mati tista, ki si vzame čas in uvaja otroka, vendar se je pokazalo, da tudi 
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očetje (22,9 %) vse bolj aktivno sodelujejo pri uvajanju otroka v vrtec.  Med vprašanimi je 

bilo kar 44 staršev (62,9 %), ki so se z uvajanjem srečali prvič. 15 staršev (21,4 %) je uvajalo 

drugič, osem staršev (11,4 %) tretjič, trije starši (4,3 %) pa so uvajali že več kot trikrat. 

 

Tabela 5: Pojav prilagoditvenih težav 

Možni 

odgovori 

1–3 f% 3–6 f% 

Prve dni 23 45,1 7 36,8 

Kasneje 12 23,5 7 36,8 

Še ni bilo težav 16 31,4 5 26,4 

Skupaj 51 100 19 100 

 

Pri otrocih prvega starostnega obdobja so se prilagoditvene težave pri 23 otrocih (45,1 %) 

pokazale že v času uvajanja. 12 otrok (23,5 %) je krizo doživelo potem, ko so že nekaj časa 

obiskovali vrtec. Zanimivo pa je, da so starši kar 16 otrok (31,4 %) obkrožili, da se težave za 

enkrat še niso pojavile. V drugi starostni skupini pa je v prvih dneh obiskovanja krizo 

doživelo 7 otrok (36,8 %), kasneje ko so že nekaj časa obiskovali vrtec, 7 otrok (36,8 %), pri 

5 otrocih (26,4 %) pa se kriza še ni pojavila. Tako lahko svojo hipotezo, da imajo starši otrok 

prve starostne skupine z uvajanjem več težav kot starši otrok druge starostne skupine, glede 

na te podatke potrdim. Vendar pa podatki niso čisto točni, saj je razlika med številom otrok 

prve starostne skupine in druge starostne skupine prevelika. Vendar tudi Bergant (1983) meni, 

da imajo predvsem mlajši otroci pogosteje težave s prilagoditvijo v prvih dneh življenja v 

vrtcu. So namreč manj prilagodljivi in še niso razumsko sposobni dojemati sprememb ter 

navezovati socialnih stikov s širšim okoljem.  

 

8.4 Vedenjske spremembe in spremembe počutja  otroka v času uvajanja 

 

V diplomski nalogi sem raziskovala tudi, kakšne spremembe so se pojavile pri otroku v času 

uvajanja, kakšno je bilo njegovo počutje med uvajanjem in kakšno je njegovo počutje sedaj, 

ko je uvajalno obdobje mimo. 
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Tabela 6: Spremembe pri otroku v času uvajanja 

Možni odgovori F f% 

Pri prehranjevanju 5 7,1 

Pri spanju 6 8,5 

Pri razpoloženju 16 22,9 

Pri zdravju 13 18,6 

Nisem opazil/a sprememb 30 42,9 

Skupaj 70 100 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da največ staršev (42,9 %) pri otroku ni opazilo težav oziroma 

sprememb v času uvajanja v vrtec. Pri otrocih, ki so zbolevali (18,6 %), se je največkrat 

pojavilo smrkanje, kašljanje, bruhanje, zaprtost, vročina ipd. Otroci, ki so imeli težave s 

spanjem (8,6 %), so se ponoči zbujali, imeli nočne more, bili so veliko bolj utrujeni, vendar so 

se čez čas navadili na novi dnevni ritem. Eden od staršev je napisal, da je deklica celo začela 

spati v svoji postelji, česar prej ni hotela. Težave pri prehranjevanju (7,1 %) so se kazale tako, 

da so otroci manj jedli oziroma so začeli odklanjati veliko hrane, nekateri pa so bili ves čas 

lačni. Razpoloženjske težave (22,9 %) so bile največkrat hitre spremembe razpoloženja (jok, 

smeh, trma), otroci so potrebovali več pozornosti, bili so nerazpoloženi pri igri in agresivni. 

 

Tabela 7: Počutje otroka v obdobju uvajanja 

Možni odgovori Število otrok f% 

Veliko je jokal 9 9,5 

Jokal je samo ob ločitvi 31 32,6 

Postal je agresiven 3 3,1 

Rabil je več pozornosti 22 23,2 

Igral se je sam, ločeno od 

ostalih otrok 

5 5,3 

Rad se je družil z ostalimi 

otroki 

14 14,7 

Ni imel težav 11 11,6 

Skupaj 95 100 
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Starši so se pri tem vprašanju odločali med 7 odgovori, pri čemer so jih lahko obkrožili več. 

Skupno so jih obkrožili 95. Izmed ponujenih odgovorov je 31 staršev (32,6 %) obkrožilo, da 

je njihov otrok jokal samo ob ločitvi. 22 otrok (23,2 %) je potrebovalo več pozornosti. Kar 14 

otrok (14,7 %) se je rado družilo z ostalimi otroki, medtem ko se je 5 otrok (5,3 %) raje igralo 

samih, ločeno od ostalih otrok. 9 otrok (9,5 %) je veliko jokalo, agresivni pa so postali 3 (3,1 

%). Seveda so tu še tisti otroci, pri katerih starši niso opazili težav. Teh otrok je bilo 11 (11,6 

%). Hipotezo, da so starši v uvajalnem obdobju pri otroku opazili vedenjske spremembe in 

spremembe počutja, lahko potrdim. Veliko otrok je imelo težave, kar je za uvajalno obdobje 

značilno. Kar nekaj staršev je dopisalo, da je njihov otrok zelo napredoval, odkar hodi v vrtec, 

in da uvajalnih težav skoraj ni več. Otroci se med seboj zelo razlikujejo. Njihove težave so 

odvisne predvsem od navezanosti na starše, njihove starosti pa tudi od njihovega karakterja. 

Seveda pa lahko vzgojiteljica in starši ustvarijo za otroka zelo ugodne pogoje, tako da je 

uvajanje zanj čim manj stresno. Sedaj, ko je uvajalno obdobje mimo, kar 60 otrok (85,7 %) 

rado hodi v vrtec, saj se tam dobro počutijo, ker so med svojimi vrstniki in z vzgojiteljico ter 

pomočnico vzgojiteljice, ki jih imata radi. 9 otrok (12,9 %) se je navadilo na vrtec, vendar raje 

ostanejo doma, kar je čisto razumljivo, saj se tudi pri odraslih pojavi kakšen dan, ko se nam 

ne ljubi v službo in bi raje ostali doma. En otrok pa ima pri obiskovanju vrtca še vedno 

težave. 

 

8.5 Zadovoljstvo staršev in njihovi strahovi pri uvajanju otroka v vrtec 

 

Tako za otroke kot tudi za starše je uvajalno obdobje lahko precej stresno, zato me je 

zanimalo, kakšno je bilo počutje staršev v tem času. Povprašala sem jih o zadovoljstvu z 

načinom uvajanja njihovega otroka in o strahovih, ki so bili prisotni ob misli, da gre njihov 

otrok v vrtec. Seveda me je zanimalo tudi, ali so se ti strahovi uresničili.  

 

Tabela 8: Zadovoljstvo z načinom uvajanja otroka 

Možni odgovori F f% 

Sem zelo zadovoljen/a 38 54,3 

Sem zadovoljen/a 32 45,7 

Nisem zadovoljen/a 0 0 

Sploh nisem zadovoljen/a 0 0 

Skupaj 70 100 
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Z načinom uvajanja je bilo zelo zadovoljnih 38 staršev (54,3 %), zadovoljnih pa 32 (45,7 %). 

Odgovorov »nisem zadovoljen« in »sploh nisem zadovoljen« ni obkrožil nobeden od staršev. 

Ta podatek je zelo pomemben, saj je otrokovo počutje v vrtcu odvisno ravno od tega, kako 

poteka uvajanje otroka in kako so uvajanje videli njegovi starši. Mislim, da lahko trdim, da se 

vsi starši zavedajo, da se njihov strah, žalost, negotovost in nezaupanje prenašajo na njihove 

otroke. Starše sem v vprašalniku vprašala po strahovih ob misli, da gre njihov otrok v vrtec. 

Od 70 staršev jih je 33 (47,1 %) odgovorilo, da so strahove imeli, 37 staršev (52,9 %) pa jih ni 

imelo. Rezultati so me zelo presenetili, saj sem pričakovala, da se bo več staršev odločilo za 

prvi odgovor. Menim, da so bili odgovori posledica tega, da je kar nekaj staršev otroka 

uvajalo drugič, tretjič ali večkrat. Starši, ki so obkrožili, da so imeli strahove, so odgovarjali 

tudi na naslednje vprašanje in to je kakšni so ti strahovi bili. Zbrala sem 65 odgovorov. Starše 

je bilo najbolj strah joka. Ta odgovor je obkrožilo 19 staršev (29,2 %). 15 staršev (23,1 %) je 

skrbelo, da se njihov otrok ne bo vključil v skupino, 13 (20 %) pa, da bo imel otrok težave s 

spanjem. Nekaj staršev je imelo pomisleke tudi glede tega, da vzgojiteljici ne bosta upoštevali 

individualnih značilnosti otrok (12,3 %) in da ne bosta dovolj ljubeči (10,8 %). Starši so imeli 

pri tem vprašanju možnost dopisati odgovor pod drugo, kamor so trije starši napisali: 

 

-  »Da bom zamudila čas, ko ne bom z njima.« 

- »Običajno; težko mi je bilo ga dati od sebe. Nobene veze z drugim nima. Jaz sem bila 

problem.« 

- »Približno po 1 mesecu obiskovanja vrtca se nam je rodila 3 hčerka tako, da je bil 

največji strah ljubosumje ali pa da bi se hči počutila odrinjeno. Ampak je bilo vse v 

redu.«  

 

Kar 27 staršem se ti strahovi niso uresničili. 4 starši so zapisali, da je njihov otrok veliko 

jokal, 1 otrok pa je imel težave s spanjem. Mati, ki je napisala, da jo je bilo strah, da bo 

zamudila čas z otrokoma, je dopisala, da se je ta strah uresničil, saj je bila večino časa v 

službi. Hipotezo, da predhodna priprava staršev z načinom dela in življenjem v vrtcu vpliva 

na njihovo počutje pri uvajanju otroka v vrtec, lahko delno potrdim, saj večina staršev pri 

uvajanju ni imela strahov. 
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9 ZAKLJUČEK 
 

Vsak september se starši, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in tudi drugi strokovni delavci 

vrtca srečajo z uvajanjem novih otrok v vrtec. To je eno najpomembnejših obdobij v 

otrokovem življenju, zato potrebuje čas, da se nanj privadi. Ta čas je odvisen od starosti 

otroka, navezanosti na mater, karakterja, socializacije, od tega, kako otroka pripravimo na 

vrtec itd. Niso pa samo otroci tisti, ki potrebujejo čas. S težavami ob ločitvi od otroka se 

srečujejo tudi starši. V diplomski nalogi sem tako raziskovala, kako uvajanje otrok v vrtec 

doživljajo starši. 

 

Postopno uvajanje otroka v vrtec je po mojem mnenju ena najpomembnejših pravic staršev, 

zato sem pozornost najprej namenila njihovi seznanjenosti s to pravico. S postopnim 

uvajanjem je otrokom zagotovljen manj stresen prehod iz družinskega v neznano okolje. Z 

raziskavo sem ugotovila, da je bila večina staršev s to pravico ustrezno seznanjena. K 

postopnemu uvajanju sodi tudi priprava na vstop v vrtec. V raziskavi se je pokazalo, da je kar 

nekaj staršev otroka pripravljalo na vrtec. Najpogostejši način priprave je bil pogovor. Tudi 

po mojem mnenju je pogovor ena od najboljših možnosti. Otrok nam zaupa, zato mu med 

pogovorom lahko odgovorimo na vprašanja, ki se mu porajajo. Vendar otroka k pogovoru ne 

smemo siliti. Ko bo pripravljen, bo že sam prišel do nas in nas povprašal. Seveda pa obstajajo 

razlike med prvo in drugo starostno skupino. Raziskava je pokazala, da imajo otroci iz prve 

starostne skupine več težav pri prilagajanju na novo okolje. To je seveda razumljivo, saj jim 

še ne moremo razložiti oziroma še ne morejo razumeti, zakaj se morajo ločiti od mame, od 

varnega zavetja doma in oditi v vrtec, kjer so neznani otroci in neznani ljudje. Otroci iz prve 

starostne skupine so večinoma jokali zjutraj ob ločitvi in so potrebovali več pozornosti kot po 

navadi. V času uvajanja je zelo pomembno, da starši zaupajo vzgojiteljici in pomočnici 

vzgojiteljice. Če jima ne zaupajo starši, jima tudi otroci ne. Vsa občutja, strahove in 

pomisleke, ki jih imajo starši, doživljajo tudi otroci. Ravno zato je pomembno tudi 

sodelovanje med vzgojiteljicama in starši. 

V vrtcu, kjer sem se prvič srečala z uvajanjem, smo imeli »skupinsko uvajanje«. Vsi otroci so 

se prvič uvajali, zato smo se strokovni delavci dogovorili, da bomo v vseh skupinah uvajali na 

enak način. Ta metoda se mi je zdela odlična, ker je potekala cel teden, tako da so starši 

otroke počasi »spuščali« od sebe. V drugem tednu so vsi otroci v vrtcu že počivali. 
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Kako pa so ta način uvajanja videli starši? Menim, da so bili precej zadovoljni, saj v 

anketnem vprašalniku nihče ni obkrožil odgovora, da z uvajanjem ni bil zadovoljen. Ker sem 

bila prisotna pri uvajanju kot pomočnica vzgojiteljice, je ta podatek zame zelo pomemben in 

pohvalen. Starši so nam zaupali in nam prepustili svojega otroka, obenem pa so bili z našim 

delom zelo zadovoljni. 
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11 PRILOGE 

11.1 Vprašalnik za starše 

 

UVAJANJE V VRTEC 
 

Spoštovani starši! 

 

Sem Mateja Fortuna in sem absolventka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer predšolska 

vzgoja. Da lahko uspešno zaključim študij, moram napisati diplomsko delo, zato se obračam 

na Vas, starše. 

 

Pripravila sem anketni vprašalnik, ki mi bo v veliko pomoč pri izdelavi diplomskega dela, 

katerega naslov je »Uvajanje v vrtec«. 

 

Anketni vprašalnik je anonimen, podatki bodo obravnavani le za študijske namene. Prosim 

Vas, da si vzamete čas, dobro preberete vprašanja in nanje odgovorite. 

 

Za sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem. 

 

Mateja Fortuna 



 

 

- 52 - 

1. Starost otroka, ki ste ga uvajal: 

a) 1 – 3 leta 

b) 3 – 6 let 

 

2. Spol otroka, ki ste ga uvajali: 

a) Moški. 

b) Ženski. 

 

3. Pri uvajanju sem bil/a prisoten/na: 

a) Prvič. 

b) Drugič. 

c) Tretjič. 

d) Več kot trikrat. 

 

4. Kdo je uvajal otroka? 

a) Mati. 

b) Oče. 

c) Stari starši. 

d) Drugo: _______________________________________________________________ 

 

5. Ali ste otroka pripravili na vstop v vrtec? 

a) Da, otroka smo veliko pripravljali na vstop v vrtec. 

b) Otroka smo malo pripravljali na vstop v vrtec. 

c) Ne, otroka nismo pripravljali na vstop v vrtec. 

 

6. Če ste odgovorili z da, kako ste pripravili otroka na vstop v vrtec? 

a) Priprava na dnevni ritem vrtca (čas obrokov, spanje…). 

b) Pogovor o vrtcu in branje knjig na temo vrtca. 

c) Občasno varstvo druge osebe, da se otrok navaja na vašo odsotnost. 
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7. Kje ste iskali prve informacije o uvajanju v vrtec? 

a) Med starši. 

b) V vrtcu. 

c) Na internetu. 

d) Drugo: _______________________________________________________________ 

 

8. Ali ste dobili dovolj informacij o postopnem uvajanju? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Lahko bi jih bilo več. 

 

9. Ali Vas je vzgojno osebje seznanilo z Vašo pravico do postopnega uvajanja? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

10. Ste zadovoljni z načinom uvajanja vašega otroka? 

a) Sem zelo zadovoljen/na. 

b) Sem zadovoljen/na. 

c) Nisem zadovoljen/na. 

d) Sploh nisem zadovoljen/na. 

 

11. Ali ste imeli ob misli, da gre Vaš otrok v vrtec kakšne strahove? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

12. Če ste odgovorili z da, kakšni so ti strahovi bili. 

a) Da se Vaš otrok ne bo vključil v skupino. 

b) Da bo veliko jokal. 

c) Da vzgojiteljici ne bosta dovolj ljubeči. 

d) Da vzgojiteljici ne bosta upoštevali individualnih značilnosti otrok. 

e) Da bo otrok imel težave s spanjem. 

f) Drugo:________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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13. Ali se je kateri izmed strahov uresničil? Če se je, zapišite kateri s črko iz prejšnjega 

vprašanja. 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Kaj Vam je v času uvajanja pomagalo? 

a) Predhoden pogovor z vzgojiteljico. 

b) Zaupanje vzgojiteljici in upoštevanje njenih nasvetov. 

c) Ni mi pomagalo nič od naštetega. 

 

15. Kaj je v času uvajanja pomagalo Vašemu otroku? 

a) Prinašanje ljubkovalnih igrač. 

b) Duda. 

c) Pogovor o vrtcu. 

d) Nič od naštetega. 

 

16. Kdaj so se pojavile prilagoditvene težave t.i. kriza? 

a) V prvih dneh bivanja v vrtcu. 

b) Kasneje, ko je že nekaj časa obiskoval vrtec. 

c) Za enkrat še ni bilo težav. 

 

17. Kakšno je bilo počutje Vašega otroka v obdobju uvajanja? 

a) Veliko je jokal. 

b) Jokal je samo ob ločitvi. 

c) Postal je zelo agresiven. 

d) Rabil je veliko več pozornosti. 

e) Igral se je sam, ločeno od ostalih otrok. 

f) Rad se je družil z ostalimi otroki. 

g) Ni imel težav ob ločitvi. 
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18. Kakšno je bilo Vaše počutje v obdobju uvajanja? 

a) Bil/a sem zelo nezaupljiv/a. 

b) Želel/a sem si več sodelovanja z vzgojiteljico. 

c) Zaupal/a sem vzgojiteljici in pomočnici. 

d) Bil/a sem zelo sproščena. 

 

19. Ali ste opazili kakšne posebne spremembe pri otroku v času uvajanja? 

a) Pri prehranjevanju. 

b) Pri spanju. 

c) Pri razpoloženju. 

d) Pri zdravju. 

e) Nisem opazil/a sprememb. 

 

Utemeljite izbiro: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

20. Kako bi ocenili počutje Vašega otroka, sedaj ko je uvajalno obdobje mimo? 

a) Otrok rad hodi v vrtec, rad se druži z drugimi otroki, vzgojiteljico in pomočnico. 

b) Otrok se je navadil na vrtec, vendar rajši ostane doma. 

c) Otrok ima še vedno težave in noče v vrtec. 

 

21. Imate kakšen predlog, ki bi ga Vi uporabili pri uvajanju v vrtec in bi ga radi 

posredovali vzgojiteljicam? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem. 

 
 


