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POVZETEK 
 

Participacija je zelo pomembna pri vsakdanjem delu z otroki, predvsem v vrtcu, in tega se 

strokovni delavci s področja predšolske vzgoje vedno bolj zavedamo. Bistvo participacije v 

vrtcu je, da otroke vključimo v odločanje, da občutijo, da so sposobni sodelovati, da jim 

zaupamo delo, jim prisluhnemo, z njimi komuniciramo, postavljamo vprašanja, saj ob tem 

razvijajo svoje sposobnosti in ţeljo po tem, da zagovarjajo svoje mnenje in s tem 

prevzamejo določeno odgovornost za svoja dejanja.  

 

V teoretičnih izhodiščih je najprej predstavljen pojem participacija in njegovo spreminjanje 

skozi zgodovino, nato se ustavim pri participaciji otrok v vrtcu in participaciji z vidika 

drţavljanske vzgoje. Večji poudarek je namenjen pedagogiki poslušanja v konceptu 

Reggio Emilia, ki je zelo pomemben »mejnik« pri upoštevanju otrok pri samem delu v 

vrtcu. Pozornost je namenjena tudi našemu nacionalnemu Kurikulumu za vrtce ter 

programom, ki podpirajo participacijo otrok v vrtcu po Evropi. Teoretični del se zaključuje 

z vlogo vzgojitelja pri participaciji otrok ter s prednostmi in slabostmi participacije v vrtcu. 

 

V empiričnem delu je predstavljena raziskava, katere cilj je bil ugotoviti, kako pogosto in v 

katerih primerih strokovni delavci vrtca vključujejo otroke v organizacijo ţivljenja v vrtcu 

ter v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo dejavnosti v oddelku. Raziskava je bila zasnovana 

kvantitativno, vzorec, ki je bil izbran priloţnostno, je zajemal 209 strokovnih delavcev po 

Sloveniji, ki delajo v vseh starostnih oddelkih v vrtcu. Rezultati raziskave kaţejo, da 

strokovni delavci v veliki večini poznajo pojem participacija in jo načeloma tudi podpirajo, 

vendar dejansko stanje pri delu z otroki ni tako pozitivno. Vse premalo strokovnih 

delavcev vključuje otroke v načrtovanje, izvajanje in evalviranje dejavnosti. Glede na 

raziskave iz preteklosti pa lahko zaključimo, da se v slovenskih vrtcih veča zavedanje 

pomena participacije otrok in da je participacije več tudi v praksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: participacija otrok v vrtcu, kurikulum za vrtce, drţavljanska vzgoja, 

koncept Reggio Emilia, vloga vzgojitelja. 
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ABSTRACT 
 

Participation is of great importance in everyday work with children, especially in 

preschool, and kindergarten teachers are more and more aware of this. An essential 

element of participation in preschool is that children are involved in the decision-making 

process which makes them feel they are able to take part, as we assign chores to them, 

listen to them, communicate with them, ask them questions; in this way their abilities 

develop and with their growing wish to defend their opinion they assume certain 

responsibilities for their actions. 

 

Firstly, as the theoretical basis the term participation and its change through history is 

explained. This is followed by a description of children’s participation in preschool and 

participation according to civic education. Greater emphasis is placed on the pedagogy of 

listening established in the Reggio Emilia Approach, a very important “milestone” in 

consideration of children at work in preschool itself. Focus is also on the Slovenian 

national curriculum for preschool education (Kurikulum za vrtce) and programs that 

support children’s participation in preschool throughout Europe. The theoretical part ends 

with the role of the kindergarten teacher in children’s participation, and advantages as well 

as disadvantages of participation in preschool. 

 

The empirical part presents a research with its goal to ascertain how often and in which 

cases the kindergarten teachers include children in organization of the preschool life, and 

in planning, performance and evaluation of activities in class. A quantitative research was 

used; the convenience sample included 209 kindergarten teachers working with all age 

groups in Slovenian preschools. The research results show that the kindergarten teachers 

are mostly familiar with the term participation and on principle they also support it; 

however, in reality working with children is not as positive. Not enough kindergarten 

teachers include children in planning, performance and evaluation of activities. With 

regard to past researches it can be concluded that the Slovene preschools are beginning to 

understand the significance of children’s participation and the implementation of 

participation is increasing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: children’s participation in preschool, curriculum for preschools, civic 

education, Reggio Emilia Approach, kindergarten teacher’s role. 
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1 UVOD 
 

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

povezavi z drţavljansko vzgojo in pedagogiko poslušanja. Najprej bom osvetlila pojem 

participacija skozi zgodovino, nato nadaljevala z ţe omenjeno drţavljansko vzgojo in 

pedagogiko poslušanja v konceptu Reggio Emilia. Ustavila se bom tudi pri Kurikulumu za 

vrtce in drugih kurikulumih v sodobnih vrtcih in ostalih vrtcih po Evropi. Vloga vzgojitelja 

pri sami participaciji otrok je izredno pomembna, zato precejšen del teoretičnih izhodov 

namenim temu ter se na koncu ustavim in zaključim pri prednostih in slabostih same 

participacije.  

 

V empiričnem delu sem raziskovala, kako pogosto in v katerih primerih strokovni delavci 

vrtca vključujejo otroke v organizacijo ţivljenja v vrtcu ter v načrtovanje, izvedbo in 

evalvacijo dejavnosti v oddelku. Posebno pozornost sem namenila stališčem strokovnih 

delavcev do participacije otrok, saj me je zanimalo, ali jo podpirajo ali ne, in v katerih 

primerih jo podpirajo. 

 

Osvetlitev problematike participacije otrok se mi zdi zelo pomembna, saj bi lahko 

ozaveščanje strokovnih delavcev o njeni pomembnosti pripomoglo k bolj kakovostni 

predšolski vzgoji v slovenskih vrtcih in zavedanju, kako malo je potrebno, da sebi 

olajšamo delo, otrokom pa dvignemo samozavest in spodbujamo njihove kompetence. 
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2 POJEM PARTICIPACIJA SKOZI ZGODOVINO 
 

Idejo, da je otrokova pravica do participacije eden izmed vidikov demokracije, zasledimo 

ţe pri poljskem humanističnem pedagogu Korczaku. Bil je prepričan, da sta otrok in 

otroštvo vrednota sama po sebi; otroke je primerjal z drugimi zatiranimi druţbenimi 

skupinami (ţenske, kmetje …) in poudarjal pravico otrok, da so ljubljeni in spoštovani. Na 

začetku dvajsetega stoletja je Dewey (1999) poudaril nujnost izobraţevanja za razvoj 

demokracije. Avtor pravi, da prav skozi izobraţevanje otroci postanejo udeleţeni v 

socialnem razvoju. Otrokom morajo biti zagotovljene njihove lastne izkušnje participacije, 

dialoga, komunikacije med enakopravnimi, iskanja skupnega razumevanja; le tako se lahko 

po njegovem mnenju druţba raznolikosti pozitivno razvija (Turnšek, Hodnik Čadeţ in 

Krnel, 2009: 221). 

 

Za tradicionalno razvojno (psihološko) paradigmo, ki je prevladujoča tudi na področju 

predšolske vzgoje, je značilno linearno razumevanje otrokovega razvoja. Otroštvo je 

pojmovano kot stanje nedoraslosti, nekompetentnosti, otrokove nesposobnosti 

razumevanja sveta in sprejemanja odločitev. Otroštvo je samo ena izmed stopnic na poti v 

odraslost, ki jo je treba »preseči«, da bi bil človek nazadnje v celoti kompetenten. Otrok 

naj bi bil deleţen predvsem skrbi odraslih, ki so v celoti odgovorni zanj. Predpostavka, da 

odrasli ve, kaj je dobro za otroka, se odloča zanj in ravna v korist otroka, je samoumevna 

(Turnšek, Hodnik Čadeţ in Krnel, 2009: 221). 

 

Koncepti, kot so participacija, pedagogika poslušanja, krepitev moči, aktivno 

drţavljanstvo, prinašajo zaupanje v otrokove sposobnosti in potenciale, spoštovanje otroka 

in zahtevo po vzpostavljanju dialoga med odraslimi in otroki. Slonijo na predpostavki, da 

otroštvo ni deficit, ampak specifično razvojno obdobje, ki ima vrednost samo po sebi. 

Torej ni samo vmesna postaja v odraslost, ampak so otroci lahko ţe v obdobju otroštva 

pomembni sogovorniki odraslih; njihova mnenja in prispevke je treba upoštevati. Koncepti 

izhajajo iz predpostavke, da otroci zmorejo in ţelijo soustvarjati ţivljenje in pri tem 

sodelovati z drugimi (Turnšek, Hodnik Čadeţ in Krnel, 2009: 221). 

 

V zadnjih desetletjih je v pojmovanjih otroštva prevladoval koncept, da je otrok dejaven 

(aktiven) ne le v svojem razvoju, ampak tudi v uresničevanju svojih pravic in 

sooblikovanju kulture, v kateri ţivi. Tipične teorije, ki zagovarjajo pasivno naravo 

posameznika, so teorije učenja. Na drugo stran tega kontinuuma pa sodi Piagetova teorija, 

ki poudarja otrokovo aktivno vlogo v procesu preoblikovanja spoznanj oziroma razvoju 

mišljenja (Miller, 1989; Newcombe, 1996, v: Batistič Zorec, 2003a: 95). Tudi Vigotski je 

menil, da ima otrokova aktivnost osrednjo vlogo v njegovem izobraţevanju (Sutherland, 

1992, v: Batistič Zorec, 2003a: 95). 

 

Bruner (1996) pravi, da smo se v zadnjih letih o otrokovem učenju naučili, da je učenje 

najuspešnejše, če je otrok v tem procesu aktiven, soudeleţen, sodeluje pri ustvarjanju ciljev 

in ima moţnost graditi smisel učenja, namesto da zgolj usvaja znanje (Batistič Zorec, 

2003a: 96). 

 

V sklopu pravic, ki so neposredno povezane s pridobitvami moderne drţave, je osrednjega 

pomena pravica do enakosti. To je temelj, iz katerega je mogoče izpeljati celotno zgodbo v 

pravicah otrok utemeljenega sistema institucij predšolske vzgoje. Toda, da bi lahko to 

temeljno pravico uresničevali, je potrebno oblikovati demokratično organiziran edukacijski 

sistem, ki vzporedno z načelom enakih moţnosti ne le dopušča različnost med otroki 
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(individualne razlike, skupinske razlike ter razlike v hitrosti in tempu), ampak tudi aktivno 

spodbuja in s tem odpira široko polje pravic do izbire in drugačnosti (Bahovec in Kodelja, 

1996: 33). 

 

Konvencija Zdruţenih narodov o pravicah otrok je bil prvi dokument, ki je pravice otrok 

izrecno izpostavil. Status otroka kot subjekta pravic opredeljuje več členov, zlasti 5., 9., 

13., 15., 17. in 29. člen (Turnšek, 2009: 33–34). V Konvenciji o otrokovih pravicah sta za 

obravnavano temo poglavitna 12. in 13. člen, ki se osredotočata na pravice otrok do 

sodelovanja (Sheridan, Pramling Samuelsson, 2001: 171). Ključni je 12. člen, ki 

vzpostavlja soodločanje otrok in njihovo vidnost v socialnem prostoru. Njegova 

implementacija pomeni, skupaj z uresničevanjem drugih drţavljanskih pravic, močno 

spremembo poloţaja otrok v večini druţb v svetu in v odnosih odrasli–otroci. Zahteva, da 

prisluhnemo, kaj imajo otroci povedati, in to vzamemo resno. Zahteva premislek o 

odgovornosti odraslih do otrok; priznavanje pravic otrokom namreč ne pomeni, da odrasli 

izgubljajo odgovornost do otrok. Konvencija prinaša filozofijo spoštovanja dostojanstva 

otrok. Prinaša tudi zahtevo, da odrasli tesneje sodelujejo z otroki, da bi jim pomagali 

izraţati svoje ţivljenjske cilje, razviti strategije za doseganje sprememb in uveljavljanje 

svojih pravic (Turnšek, 2009: 33–34). 

 

V 12. členu konvencije piše (Turnšek, 2009: 34): 

1. Drţave pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, 

pravico do svobodnega izraţanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti 

izraţenih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo. 

2. V ta namen ima otrok še posebej moţnost zaslišanja v katerem koli sodnem ali 

upravnem postopku v zvezi z njim, bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali 

ustreznega organa, na način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje 

zakonodaje.  

 

V 13. členu (prav tam) pa je zapisano, da ima otrok pravico do svobode izraţanja; ta 

pravica zajema svobodno iskanje, sprejemanje in širjenje vsakovrstnih informacij in idej, 

ne glede na meje, v ustni, pisni, tiskani ali umetniški obliki ali na kateri koli drug način po 

otrokovi izbiri. Omenjena člena dajeta otrokom pravico, da izrazijo svoja mnenja in 

predloge za stvari, ki se jih tičejo in tudi nakazujeta, da bi otrokovim mnenjem morali 

prisluhniti in jih spoštovati (Sheridan, Pramling Samuelsson, 2001: 171). Vendar, kakor 

opozarja Lansdown (2001: 8), to ne pomeni, da so otroci dolţni, da sodelujejo. 

Participacija bi morala biti prostovoljna in otrokom bi moralo biti dovoljeno od nje tudi 

kadar koli odstopiti (prav tam: 10). 

 

Upoštevanje teh pravic pa nalaga odraslim, da prepoznajo pomen otrokovih izkušenj, 

pogledov in pomislekov. Vendar spoznanje, da imajo otroci tudi pravice, ne pomeni, da 

odrasli nimajo več odgovornosti do otrok. Nasprotno, otroci ne morejo in ne smejo biti 

prepuščeni sami sebi, da bi se borili za spoštovanje svojih pravic. Filozofija Konvencije o 

otrokovih pravicah namiguje, da se morajo odrasli naučiti delati skupaj z otroki in jim 

pomagati oblikovati njihova ţivljenja in izvajati njihove pravice (Lansdown, 2001: 1). 

Konvencija o otrokovih pravicah (1989, v: Kroflič, 2001) je zgrajena na paradigmi treh 

skupin otrokovih potreb: po zaščiti (protection), oskrbi (provision) in soodločanju 

(participation). Kroflič (prav tam: 17) pa meni, da si prva in zadnja skupina pravic po 

vsebinski naravnanosti nasprotujeta in je zato umetnost kompleksnega upoštevanja 

otrokovih potreb in pravic v ustreznem modelu vzgoje povezana z veliko mero 

uravnoteţenega iskanja otroku primernih vzgojnih rešitev. 
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Konvencija je osredotočena na otroka kot posameznika in vključuje vse kategorije 

človekovih pravic: civilne, politične, ekonomske, socialne in kulturne. Na otroka pa gleda 

kot na objekt, ki ga je potrebno zaščititi in tudi kot na subjekt s pravicami (Bartley, 1998, 

v: Sheridan, Pramling Samuelsson, 2001: 170). Otrokom morajo biti zagotovljene temeljne 

pravice, ki jih določa Konvencija o pravicah otrok, in pravice do celovitega razvoja 

njegovih telesnih, čustvenih, intelektualnih, socialnih in duhovnih sposobnosti ter pravica, 

da so spoštovani kot samostojne osebnosti (Otrokove pravice v Evropi, 1999: 283). 

 

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

nezmoţnosti razumeti svet okoli sebe. Zato so odrasli polni odgovorni za otroke, ker vedo, 

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

najboljšo korist (Turnšek, 2007: 147–148), vendar so mnogokrat njihova dejanja 

neprimerna, če ne celo škodljiva za otroke, medtem ko trdijo, da delujejo v njihovo dobro. 

Odrasli v takem primeru s pozicije moči lahko izkoriščajo svojo moč, da določijo otrokovo 

dobrobit (Lansdown, 2001: 3).  

 

Etika soodločanja zavezuje strokovnjake, da se odpovejo dvomu o kompetentnosti drugega 

oziroma dvomu o sposobnosti otroka, da izrazi, kaj misli (Turnšek, 2009: 34). Za vrtce to 

pomeni, da je treba ustvariti priloţnosti, otroci pa to izrazijo na načine, ki so prilagojeni 

njihovim značilnim načinom izraţanja (prav tam). 

 

A. Clark, A. T. Kjørholt in P. Moss (2005: 45) menijo, da pogled na otroke kot na šibke, 

nemočne in ranljive lahko pripelje do velikih pričakovanj s strani odraslih za skrb in 

zaščito otrok ter nizka pričakovanja s strani otrok v smislu, kako lahko izrazijo svoje 

perspektive, prioritete in interese. Izključitev otrok pri soodločanju pa je diskriminacija 

otrok in predstavlja kršenje temeljne pravice, da se jim prisluhne in da se njihova mnenja 

jemlje resno v vseh zadevah, ki se tičejo njihovega ţivljenja (prav tam: 7). Pedagogika 

demokratičnega odločanja tako zahteva spremembe vzgojiteljevih vrednot in prepričanj 

(Turnšek, 2007: 147–148). Po drugi strani pa razumevanje otroka kot sposobnega in ne le 

kot nebogljenega bitja ne sme pripeljati do tega, da zanemarimo razlike, ki obstajajo med 

otroki in odraslimi (Clark, Kjørholt in Moss, 2005). 
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3 PARTICIPACIJA OTROK V VRTCU  
 

V Zasnovi javnih vrtcev (1995: 43) je zapisano, da je eden najpomembnejših pogojev za 

večjo kakovost predšolskih programov velikost skupin in razmerje med številom otrok in 

odraslih v skupini, saj nekatere raziskave kaţejo, da velikost skupine vpliva na interakcije 

med otroki ter med otroki in odraslimi, na vrsto in kakovost igre in učenja. Manjše skupine 

omogočajo in spodbujajo uporabo govora v različnih okoliščinah, bolj ustvarjalno 

doţivljanje in izraţanje, večjo strpnost in manjšo napadalnost med otroki, varnost in bolj 

individualiziran pristop vzgojiteljic in vzgojiteljev do otrok (prav tam: 44). Pomemben 

kriterij kakovosti v vrtcu je po mnenju S. Sheridan in I. Pramling Samuelsson (2001) tudi 

moţnost, da otroci vplivajo na situacijo, v kateri se znajdejo, da lahko izrazijo svoje misli 

in razmišljanja in da so mnenja vsakega otroka spoštovana. Kazalec kakovosti pa je po 

njunem mnenju tudi to, da vzgojitelji otroke podpirajo, da otroci niso med igro ves čas 

moteni in da imajo na voljo materiale in tudi izkušnje, ki obogatijo njihovo igro (prav tam: 

178). 

 

Temeljna zahteva kurikuluma, ki je usmerjen v otroka, je odločanje. Izbiranje dejavnosti, 

materialov, hrane in oblek pomaga otrokom, da vadijo sprejemanje odločitev po varni 

strukturirani poti (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000: 6). V slovenskih vrtcih vse premalo 

dajemo otrokom moţnost, da sprejemajo svoje lastne odločitve, saj prevečkrat odločamo 

strokovni delavci namesto otrok, prav iz razloga, ko mislimo, da otroci nekaj niso zmoţni 

narediti. 

 

S. Kranjc (2001: 145) meni, da mora otrok v vrtcu dobiti konkretne izkušnje uresničevanja 

temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel, upoštevanja otroka kot posameznika 

in spoštovanja zasebnosti. Hkrati pa mora vsakdanje ţivljenje, delo in dejavnosti v vrtcu 

omogočiti razvijanje občutka varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti in 

nediskriminatornosti. Zato mora otrok usvojiti osnovna pravila vedenja in komuniciranja, 

ki izhajajo iz pojmovanja svobode posameznika kot neomejevanja svobode drugih, in imeti 

veliko moţnosti za razvijanje kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomije presoje 

(prav tam). Ko pa vzgojitelj da otrokom moţnost odločanja kot skupini, se otroci naučijo, 

da demokratične odločitve skupine ne bodo zmeraj podpirale njihove individualne 

odločitve (Hansen, Kaufmann in Walsh, 2000: 6). 

 

V slovenskih vrtcih so bile do sedaj aktivnosti večinoma pripravljene s strani vzgojiteljic. 

Vzgojiteljice so po večini mislile, da je njihova vloga načrtovati za otroke in ne skupaj z 

otroki (Turnšek, 2007: 157). Med samimi dejavnostmi in vsakodnevnimi rutinami pa je 

bila raven individualizacije zelo nizka. V nekaterih vrtcih so celo teţili k temu, da so vsi 

otroci počeli isto ob istem času (Bahovec in Kodelja, 1996), s čemer so imeli zelo malo 

moţnosti, da »pobegnejo« kolektivno usmerjenim rutinam in izrazijo, kaj si res ţelijo 

(Turnšek, 2007: 149).  

 

Kurikulum za vrtce (1999) se zavzema za različne moţnosti, med katerimi otrok lahko 

izbira, in moţnost odločanja, zavzema pa se tudi za spoštovanje razlik. To pa po mnenju N. 

Turnšek (2007) od vzgojiteljev zahteva, da otrokom omogočijo različne materiale in 

situacije za učenje, zato da omogočijo otrokom njihovo pravico do izbire. Moţnost, da 

otroci vplivajo na situacijo in da lahko izrazijo svoje misli in poglede, ni le pravica otrok, 

ampak tudi nujnost za razvoj demokratičnih načel in za proces učenja. Zato je sodelovanje 

otrok pomemben kriterij kakovosti v vrtcu. Po drugi strani pa vzgojitelji v vrtcih teţko 

vedo, kje so meje, do koder otroci lahko sodelujejo v odločanju o ţivljenju vrtca ter tudi 
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kakšen rezultat bo prinesla vključenost otrok v odločanje (Sheridan in Pramling 

Samuelsson, 2001: 169–170).  

 

Kot pravi C. Rinaldi (v: Clark, 2005: 26), za vzgojitelja oziroma vzgojiteljico ne obstaja 

noben čaroben ključ ali skrivnost, le stalno preverjanje lastnih razumevanj, znanja in 

intuicije, ki si jih deli in primerja s svojimi kolegi in kolegicami. Prav tako pa mora biti 

prisoten element improvizacije, sposobnost izkoristiti situacijo, kar pa ne more dati nobena 

formula oziroma recept (prav tam: 27). 

 

Demokratizacija predšolske vzgoje spodbuja otroke k moţnosti izbire, sodelovanju pri 

načrtovanju, oblikovanju in sprejemanju odločitev ter k delitvi odgovornosti (Kranjc, 2001: 

146). Da pa bi otroci razumeli proces in vrednost demokratizacije in spoštovali mnenja 

drugih, morajo najprej občutiti, da so spoštovana tudi njihova mnenja (Lansdown, 2001: 

6). Konvencija o otrokovih pravicah pa otrokom ne daje splošne pravice, da se lahko 

odločajo namesto drugih ali pa spreminjajo odločitve drugih. Vse odločitve naj bi bile 

sprejete po demokratični poti (Sheridan in Pramling Samuelsson, 2001: 171), vendar to ne 

pomeni, da odločitve prepustimo otrokom. Bistvo participacije je, da otroke vključimo v 

odločanje in da občutijo, da so sposobni sodelovati, tako da z njimi komuniciramo, 

postavljamo vprašanja in jim prisluhnemo, zato da ob tem razvijajo svoje sposobnosti in 

ţeljo po tem, da zagovarjajo svoje mnenje (prav tam: 189). 

 

C. Rinaldi (2005) meni, da otroci ţe zelo zgodaj opozarjajo na to, da imajo glas, predvsem 

pa vedo, kako poslušati in hočejo biti tudi sami slišani. Otrokovo ţivljenje v skupini se 

lahko olajša, če mu dovoljujemo in omogočamo soodločati – če mu omogočimo, da se sam 

smiselno odloči, naredi kaj koristnega in zadovolji svoj individualni interes (Vonta, 

1993a). S. Kranjc (2001: 145) meni, da se mora otrok ţe zgodaj navaditi na moţnost izbire 

(v zvezi z vsakdanjim ţivljenjem, delom in vsemi dejavnostmi v vrtcu) in sodelovanja pri 

načrtovanju, oblikovanju in sprejemanju odločitev ter pri delitvi odgovornosti za skupno 

sprejete odločitve.  

 

Otroci radi govorijo o svojih mislih, idejah in delu z odraslimi. Še posebej, če zaupajo 

odraslim, da jih ti upoštevajo in se res zanimajo zanje. Otroci se ob tem počutijo cenjene, 

vzgojitelju pa pomagajo bolje razumeti določene otroke (Hansen idr., 2000: 5). Čeprav se 

otroci izraţajo drugače kot odrasli, pa vendar to ne pomeni, da je povedano manj 

pomembno. Seveda ne bo vedno moţno dati otrokom vsega, kar ţelijo, a otroci bodo to 

sprejeli, če bodo čutili, da so spoštovani, če razumejo proces odločanja in čutijo, da se je 

upošteval tudi njihov doprinos (Lansdown, 2001: 11). Zelo pomembno se mi zdi, kot pravi 

tudi A. Clark (2005: 36), da otroci čutijo, da postavljeno vprašanje nima napačnih 

odgovorov. Otroci lahko raziskujejo svoje razumevanje brez strahu, da morajo uganiti, 

kakšen odgovor se pričakuje. To pa pomaga narediti iz poslušanja kreativen proces, v 

katerem je otrok svoboden, da izrazi svoje ideje. 

 

Otroci se tako naučijo sprejemati odgovornost za lastne odločitve in razumejo posledice 

lastnih dejanj (Hansen idr., 2000: 6). Eden uspešnejših načinov, da otroke spodbujamo k 

temu, da sprejmejo odgovornost, pa je, da najprej mi sami spoštujemo njihove pravice. Če 

imajo otroci moţnost, da delijo svoje ideje s skupino in se to, kar povedo, jemlje resno, 

potem se bodo naučili, da imajo tudi pravico, da so slišani in spoštovani (Lansdown, 2001: 

8). Lansdown (2001: 10) pa poleg tega opozarja, da participacija nikoli ne bi smela biti 

nagrada ali pa kazen. Če otrokom prisluhnemo, jih damo vedeti, da jih imamo radi in da jih 
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spoštujemo (prav tam: 8). B. Johanne in N. Wiger (2005) pa opozarjata, da mora biti 

otrokom dovoljeno tudi, da ne govorijo, se ne izrazijo in ne sodelujejo.  

 

Interes za sodelovanje postane zelo visok, ko je motivacija notranje usmerjena (Vonta, 

1993b). Če otroci določeno dejavnost sprejmejo kot svojo, postane njihov odnos do nje 

mnogo bolj odgovoren in aktiven (prav tam). Če otrokom ponudimo priloţnost, raziskujejo 

zavzeto in se trudijo, včasih naredijo kakšno napako, ampak raziskujejo sami (Clark, 2005: 

19). T. Vonta (1993b) meni, da k učenju v naravnih pogojih vsekakor spadajo tudi 

moţnosti, ki jih za učenje dajejo raznovrstne napake v ţivljenju. Ne le, da napake dajejo 

moţnost učenja, ob napakah se lahko tudi smejimo in sprostimo, to pa naj bi prispevalo k 

čustveno ugodni klimi v skupini. In tako mora biti tudi vzgojitelj pripravljen kdaj narediti 

tudi napako in se zmotiti (Lansdown, 2001: 16). C. Rinaldi (2005: 27) meni, da naj bi bil 

tudi vzgojitelj radovedni raziskovalec, ki deluje v skupini in razmišlja v smislu projektnega 

dela. Še bolj kot to pa je potrebno, da vzgojitelj čuti, da resnično pripada in sodeluje v tem 

procesu kot vzgojitelj, še bolj pa kot človek. 

 

Lansdown (2001) podaja nekaj razlogov, zakaj ţelijo biti otroci vključeni v zadeve, ki se 

tičejo tudi njih: 

 ponujajo jim nove spretnosti; 

 gradijo njihovo samospoštovanje; 

 spodbujajo občutek pomembnosti; 

 veliko imajo za povedati; 

 menijo, da se odrasli mnogokrat zmotijo; 

 menijo, da bi njihov prispevek lahko vodil do boljše odločitve; 

 menijo, da je njihova pravica, da se jih posluša, ko se zadeva tiče njihovega 

ţivljenja; 

 ţelijo prispevati k izdelavi boljšega sveta; 

 lahko je tudi zabavno; 

 ponuja moţnost, da se srečajo z otroki iz drugih okolij, starosti in drugačnih 

izkušenj. 

 

Po Eriksonu (Horvat in Magajna, 1989) nastopi okrog četrtega leta starosti obdobje pobud. 

Otrok je izredno zadovoljen ob lastnih pobudah, ki jih daje. Opazimo tudi povečano 

zmoţnost načrtovanja, organizacije in doseganja ciljev. V tem obdobju otroci tudi 

neprestano eksperimentirajo ter oblegajo odrasle z vprašanji »zakaj« in »kako« (prav tam: 

18). Piaget je menil, da se otroci najbolje učijo drug od drugega. Otrok, ki nečesa ne 

razume, lahko veliko pridobi v paru z otrokom, ki to obvladuje (Hansen idr., 2000: 1–9). 

 

N. Turnšek (2004) pravi, da z dejavnimi strategijami učenja ţelimo prenesti teţišče od 

prevladujočega transmisijskega pojmovanja učenja in poučevanja (kot prenašanja 

obstoječih znanj) k sodobnejšim razlagam. Otroke je potrebno naučiti, da lahko sami 

mislijo, ker je to sestavni del novega pogleda in novega načina ţivljenja v sodobnem svetu 

(Glogovec idr., 1993: 15). Zato v vzgojnem procesu upoštevamo otrokovo iniciativo. To 

lahko otrok posreduje povsem spontano, ali pa jo izzove vzgojiteljica z ţeljo, prošnjo, 

vprašanjem. Predloge, pobude in ideje otrok so tem bolj zanimive, čim bolj je otrok 

spoznal predmet spoznavanja (Vonta, 1993a). Med razvojem projekta vzgojitelj sprejema 

ideje in iniciative otrok, jih po potrebi razširja in usmerja. Odprto planiranje omogoča, da 

vnaša otrok v projekt lastne komponente (Špoljar, 1993). Pri delu v posameznem projektu 

se otrok uči, a uči se na zanj značilen način, skozi lastno izkušnjo. Z načrtovanjem 
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aktivnosti, pri katerih otrok neposredno sodeluje, dosega lastno notranjo motivacijo, da 

prihaja v vrtec (Glogovec idr., 1993: 7).  

 

Pri tem je v ospredju aktiven, radoveden otrok, ki se sam, a ob podpori odraslih, celovito 

razvija. Vzgojitelj je organizator, koordinator, komentator in soustvarjalec. Delo se kar 

najbolj individualizira, prilagodi posamezniku in njegovim potrebam (Glogovec idr., 1993: 

31). Otroci pa morajo razumeti, kaj je bistvo procesa in kakšna je njihova vloga znotraj 

njega. 

 

Maxim (1997, v: Turnšek, 2004) opredeljuje raziskovanje kot strategijo dejavnega 

(participativnega) učenja, ki je usmerjeno v reševanje problemov. S pomočjo 

raziskovalnega pristopa sledimo dvema temeljnima ciljema izobraţevanja: ohraniti 

radovednost otrok in trajen interes za znanje ter oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za 

samostojno reševanje problemov. 
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4 PARTICIPACIJA Z VIDIKA DRŢAVLJANJSKE VZGOJE 
 

Raznovrstnost konceptov drţavljanske vzgoje v evropskih drţavah nakazuje, da je ta tesno 

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

razumevanjem vloge posameznika v druţbi. Nekateri razlagajo drţavljansko vzgojo 

predvsem kot pripravo otrok na vlogo dobrega drţavljana – odraslega, ki bo vestno 

izpolnjeval svoje obveznosti do druţbe. V zahodnoevropskih, zlasti nordijskih drţavah, pa 

prevladuje koncept aktivnega in/ali demokratičnega drţavljanstva, ki kot osrednji cilj 

postavlja vzgojo otroka za dejavno vključevanje v druţbeno ţivljenje, angaţiran odnos do 

problemov skupnosti in vključevanje v oblike neposrednega demokratične odločanja v 

okoljih oziroma ustanovah (Turnšek, 2009: 29). 

 

Drţavljansko vzgojo predšolskih otrok razumem predvsem v smislu udejanjanja vloge 

otroka kot udeleţenca socialnih skupin, vrtca in drugih institucij, člana lokalne skupnosti in 

akterja, ki lahko s svojim delovanjem pomembno vliva na podobo tega sveta (prav tam). 

 

Predpostavka, da odrasli ve, kaj je dobro za otroka, se odloča zanj in ravna v korist otroka, 

je samoumevna. To pojmovanje zaznamuje celotno zgodovino človeštva; zato je 

obravnava novih pogledov na otroka, ki so se začeli pojavljati v strokovni literaturi konec 

20. stoletja z demokratično in kritično pedagogiko, teţavna. Koncepti, kot so udeleţba, 

pedagogika poslušanja, krepitev moči, aktivno drţavljanstvo, prinašajo zaupanje v 

otrokove sposobnosti in zmoţnosti, spoštovanje otroka in zahtevo po vzpostavljanju 

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

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

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

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

izhajajo iz predpostavke, da otroci zmorejo in ţelijo soustvarjati ţivljenje in pri tem 

sodelovati z drugimi (Turnšek, 2009: 30). 

 

Moss, angleški raziskovalec, in G. Dahlberg, švedska strokovnjakinja, ki se ukvarjata z 

demokratizacijo vrtcev in tudi drugi (v: Turnšek, 2009: 30) opozarjajo, da ti pogledi in 

diskurzi kaţejo instrumentalno naravnanost vrtcev, ki jih mnoge drţave vidijo kot sredstva 

za doseganje od zunaj postavljenih ciljev. Ni torej smiselno zanemariti dogajanja v 

sedanjosti z namenom, da bi otroke bolje pripravili na prihodnje vloge, ki jih bodo prevzeli 

kot odrasli v druţbenem, kulturnem in političnem ţivljenju. 

 

Do takšnega nesmisla bi prišli, če bi posredovanje demokratičnih izkušenj v vrtcu razumeli 

predvsem kot pripravo otrok na volitve, dogovarjanje med političnimi nasprotniki oziroma 

vajo v reprezentativni demokraciji …, obenem pa zanemarili, kako pomembno je, da 

dobijo izkušnje demokratičnega dogovarjanja v vsakdanjem ţivljenju vrtca in o stvareh, ki 

neposredno zadevajo njihov institucionalni vsakdan. Situacija ni tako redka; prav na tem 

področju je očiten razkorak med eksplicitnimi vrednotami, ki jih sporočamo otrokom, in 

njihovimi resničnimi izkušnjami. Drugače rečeno: neredko se z otroki igramo 

demokratično vključevanje otrok v vsakdanje ţivljenje v vrtcu. Otrokov vsakdan v vrtcu je 

namreč v mnogih pogledih vnaprej določen ţe z omejitvami prostora, materialov, dnevnim 

redom in časom, pravili ipd. ter ga usmerjajo odrasli. Mnoge vzgojiteljice in vzgojitelji se 

tega zavedajo in namenoma ustvarjajo demokratične poti dogovarjanja in sovplivanja, ki 

zagotavljajo njihovo sooblikovanje poteka ţivljenja v vrtcu. Drţavljanska vzgoja, ki je 

zasnovana tako, ni le vaja v demokraciji, ampak neposredna izkušnja ţivljenja v 

demokratični skupnosti odraslih in otrok (Turnšek, 2009: 30). 
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Demokratična soudeleţba otrok v ţivljenju vrtca – osnovana na ideji kompetentnega 

otroka – ima osrednje mesto v zasnovi drţavljanske vzgoje. Temelji na pravici otrok, da 

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

kot kompetentnega, na krepitvi njegove moči, da uravnava svoje ţivljenje/učenje. Te 

predpostavke omogočajo, da otrok razvija različne kompetence. V drţavljanski vzgoji so 

pomembne zlasti akcijska kompetenca, sposobnost dejavnega, samostojnega učenja, 

medkulturna kompetenca in socialno-čustvena kompetenca (Turnšek, 2009: 32). 

 

Na koncept sodelovanja otrok v procesu učenja je opozoril Malaguzi v intervjuju s C. 

Rinaldi (v: Turnšek, 2009: 33), ko pravi: »Ne bi rad zanemaril odločujoče vloge odraslih v 

tem, da otrokom zagotovijo ustrezne semantične podlage oziroma strukture, ki omogočajo 

človeku komuniciranje. Obenem pa bi ţelel opozoriti na otrokovo participacijo: otroci so 

namreč sposobni avtonomno ustvarjati pomen oziroma osmišljati vsakodnevne ţivljenjske 

izkušnje z mentalno aktivnostjo, ki vključuje planiranje, koordiniranje pojmov, 

abstrahiranje … Pomen stvari ni nikoli statičen, enoglasen ali dokončen … Osrednja vloga 

odraslih je torej aktivirati, zlasti posredno, otrokove sposobnosti ustvarjanja smisla kot 

osnovno dejavnost procesa učenja. Poiskati morajo pravi trenutek in pravi pristop, da bi 

dosegli dialog med svojimi pomeni in interpretacijami ter tistimi, ki jih ustvarjajo otroci.« 

Loris Malaguzi uporablja metaforo odnosa, ko pravi »/…/ odnos je temeljna organizacijska 

strategija učenja. Otrok je močan, sposoben, kompetentno socialno bitje, ki od rojstva dalje 

raziskuje sebe, interakcije z drugimi in svetom in pri tem soustvarja znanja« (prav tam). 

 

Koncept (demokratičnega) sodelovanja otrok je utemeljen na kritiki sodobnih institucij, ki 

se v svojem delovanju vse bolj oddaljujejo od interesa njihovih uporabnikov in teţijo k 

normalizaciji. Otroci v sodobnem vrtcu preţivijo večino dneva, zato si je smiselno vedno 

znova postaviti vprašanje, ali je vrtec resnično »otroški prostor«, kot ga opredeljuje G. 

Dahlberg (v: Turnšek, 2009); koliko omogoča vnašanja otrokovih potreb, pričakovanj, 

sodelovanje otrok v ustvarjanju institucionalnega ţivljenja in njegovo soodločanje. Etika 

soodločanja in perspektiva moči, koncepta, ki sta se prvotno razvila pri socialnem delu, 

vnašata nove – postmoderne – dimenzije v vse t. i. pomoţne poklice. Strokovnjake, tudi 

pedagoge, zavezujeta k ustvarjanju priloţnosti za sodelovanje, soodgovornost in 

soustvarjanje. Hoffman (1994, v: Turnšek, 2009) meni, da mora strokovnjak odstopiti od 

moči, ki mu jo daje posedovanje resnic in dokončnih odgovorov na vprašanja, od moči, ki 

mu ne pripada. Namesto tega naj vedno znova ustvarja priloţnosti za pogovor, iskanje 

skupnih interpretacij in soustvarjanje rešitev. V skladu s konceptom perspektive moči 

(Saleebey, 1992, v: Turnšek, 2009: 33), je naloga vzgojitelja, da mobilizira moč osebe 

(njene talente, znanja, sposobnosti, osebne vire) z namenom podpreti njena prizadevanja za 

doseganje ţivljenjskih ciljev in vizij, ki jih določa sama. 
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5 PARTICIPACIJA IN PEDAGOGIKA POSLUŠANJA V 

KONCEPTU REGGIO EMILIA 
 

Poslušanje otroških teorij omogoča, da razumemo, kako otroci razmišljajo, kakšna 

vprašanja si postavljajo in kakšna razmerja vzpostavljajo s stvarnostjo (Turnšek, 2009: 34). 

Pedagogika poslušanja se je prvotno razvila kot celovit koncept italijanskih vrtcev na 

področju Reggio Emilia. Sovpada s konceptom soodločanja in krepitve moči in jima je 

komplementarna, saj tehnike poslušanja pomenijo orodje prepoznavanja otroške oz. 

otrokove perspektive, ob tem pa tudi zasuk filozofije vzgoje. C. Rinaldi – idejna voditeljica 

pedagoškega koncepta pedagogike poslušanja – pravi, da ko poslušamo otroške »teorije«, 

njihovo razumevanje sveta, s tem odkrivamo, kako otroci razmišljajo, kakšna vprašanja si 

postavljajo o svetu in kako razvijajo odnos do resničnosti. Pedagogika poslušanja ne 

pomeni le sporazumevanja z besednim jezikom, ampak izhaja iz prepričanja, da se otroci 

izraţajo na mnogotere načine; odrasli, ki vstopa v komunikacijo z otrokom, šele odkriva 

»sto jezikov« v katerih se ta izraţa. Skupno tem konceptom je pojmovanje otroka kot 

kompetentnega, kot sogovornika odraslim, akterja in soustvarjalca, ki je – seveda v mejah 

svojih sposobnosti – sposoben sodelovati, soodločati, izbirati in spreminjati stvarnost. 

Izhajajo iz predpostavke, da otroci zmorejo in ţelijo soustvarjati ţivljenje in pri tem 

sodelovati z drugimi, da otroštvo ni deficit ali le vmesna postaja v odraslost. Prinašajo 

zaupanje v otroka in spoštovanje. Kot kaţe, so mnogim vzgojiteljicam slovenskih vrtcev te 

predpostavke blizu, saj se projekti s temi elementi vse bolj uveljavljajo tudi v naših vrtcih 

(Turnšek, 2009: 34–35). 

 

Koncept Reggio Emilia je sodoben koncept predšolske vzgoje, ki si ţe več kot pol stoletja 

prizadeva vzgojiti otroke v kritične mislece in varuhe demokracije; je koncept, ki je 

prepoznaven v Evropi in tudi na drugih celinah. Prepoznaven je zato, ker se vzgojno in 

izobraţevalno delo s predšolskim otrokom v tem pristopu oddaljuje od tradicionalnih 

pojmovanj in razumevanj otroka/vzgoje/učenja in poučevanja. Osmislili in izpeljali so 

elemente, kot so: poslušanje otroka, aktivna participacija otrok v procesu vzgoje in 

izobraţevanja v zgodnjem obdobju. Omogočajo in spodbujajo izraţanje otrok skozi »sto 

jezikov«, prednost posvečajo učenju otrok in ne poučevanju, pridobivanju izkušenj otrok 

skozi projektno delo, zelo poudarjajo kakovostno interakcijo in komunikacijo med vsemi 

udeleţenci v procesu vzgoje in zgodnjega učenja, skrbno in ciljno dokumentirajo in 

arhivirajo delo otrok in svoje delo. Dokazali so, da je prostor/vrtec »tretji vzgojitelj«. 

Izpeljali in osmislili so »piazzo« in »atelje« – studio za umetnost – laboratorij, kjer otroci 

delajo skupaj z ateljeristi (ki imajo diplomo umetniške akademije). In ne nazadnje – zato 

pa nič manj pomembno – so dokazali, da je partnerstvo med vrtcem, starši in lokalno 

skupnostjo mogoče. Celo več – ustvarili so prijetno in spodbudno okolje, kjer se dobro 

počutijo otroci in vzgojiteljice, posredno pa tudi druţine otrok in lokalna skupnost kot 

celota (Devjak, 2011: 6). 

 

Cilj je ustvariti prijetno okolje, kjer bi se dobro počutili otroci, njihove druţine in 

vzgojiteljice. Poglavitni pristop je delo v majhnih skupinah po projektih. Ker so vrtci 

nastali iz starševske kooperative, je zanje ţe od nastanka značilno poudarjanje partnerstva 

med starši, pedagogi in otroki ter tesna povezanost z lokalno skupnostjo (Batistič Zorec, 

2003b: 226). 

 

Teţko si je zamisliti pisati nacionalni kurikulum po načelih Reggio Emilie, saj ti zavračajo 

klasično ciljno pojmovanje kurikuluma; tudi poudarek na procesnem načrtovanju, ki uvaja 
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v dimenzijo opredeljenih ciljev načela namesto vedenjsko opredeljenih ciljev (doseţkov), 

je v Reggio Emilii ekstremen, saj ga lahko dokumentiramo s samo tremi, štirimi trditvami 

(Kroflič, 2010): 

 predšolski otrok je kognitivno in socialno zmoţno, bogato bitje; 

 dialog, poslušanje in prakticiranje so osrednje pedagoške dejavnosti v predšolskem 

obdobju; 

 otrokov razvoj je nemogoče vnaprej predvideti, zato tudi vnaprejšnje ciljno 

načrtovanje vzgojnih dejavnosti ni smiselno; 

 zato vnaprej opredeljeni kurikulum nadomeščata »kontekstualni kurikulum v 

nastajanju« kot posledica dogovorov med otroki, starši in vzgojnim osebjem in 

pedagoška dokumentacija kot osrednji instrument učenja o otrokovem doţivljanju, 

mišljenju in o vzgojnem napredovanju. 

 

Otroci se igrajo in delajo brez nepotrebnih pritiskov ali prekinjanja dejavnosti, ne delajo 

vsi isto ob istem času in omejuje jih rigidni dnevni red (Batistič Zorec, 2003b: 225). 

 

Eden pomembnih ciljev Reggio Emilia pristopa je spodbujanje razvoja otrokove identitete. 

Vsak otrok naj bi razvil občutek pripadnosti in samozaupanje za sodelovanje v skupnih 

dejavnostih. Za razvoj teh sposobnosti je potrebno širjenje otrokovih socialnih odnosov ter 

obvladovanje jezika na vseh ravneh in v vseh kontekstih njihove uporabe (Batistič Zorec, 

2003b: 227). 

 

Malaguzzi (1993, v: Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 29) meni, da imajo starši 

pravico aktivno participirati pri vzgoji in izobraţevanju otrok, ki so jih zaupali v vzgojo in 

varstvo javni instituciji, tj. vrtcu. Njegovo prepričanje temelji na spoznanju, da 

participacija staršev pri vsakodnevnem ţivljenju in delu vrtca vzpostavlja komunikacijsko 

mreţo, ki vodi k boljšemu znanju in učinkovitejšemu sodelovanju pri iskanju najboljših 

vzgojnih metod, vsebin in vrednot vrtca in druţine (prav tam). 

 

Vzgojitelji v vrtcih Reggio Emilia se pogosto srečujejo s starši, da bi se z njimi pogovarjali 

o programu, ki teče v vrtcu. Starši sodelujejo pri organizaciji projektov v vrtcu, urejanju 

vrtca ter pripravijo dobrodošlico novincem ob njihovem prvem prihodu v vrtec. Ob tem 

imajo vsi otroci telefonske številke vseh otrok in osebja iz njihovega vrtca. Spodbujajo 

medsebojna obiskovanja otrok na domu in obiske otrok na delovnih mestih staršev. S starši 

organizirajo izlete, skupno obiskovanje bazena, kosila, praznovanja v vrtcu in zunaj njega 

(Malaguzzi, 1998: 66, v: Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 30). S tem pristopom 

»/…/ intenzivirajo odnose in vnašajo v skupnost duha sodelovanja /…/« (prav tam: 30). 

Participacija staršev v vrtcu poteka tudi prek rednih srečanj staršev otrok posameznega 

oddelka.  

 

V Reggio Emilia vrtcih je prevladujoča metoda projektno delo. L. Katz (1993a, v: Batistič 

Zorec, 2003b: 241) razlaga, da se projektno delo nanaša na poglobljeno študijo določene 

teme, ki se izvaja z manjšo skupino otrok. Namen projektnega dela je, da otroci bolj 

poglobljeno in popolno uvidijo pomen dogodkov in fenomenov v njihovem okolju in 

pridobijo izkušnje, ki so vredne njihove pozornosti. V projektnem delu otroke spodbujajo k 

samostojni izbiri in odločitvam ter k sodelovanju z vrstniki. Predpostavka takega pristopa 

je, da otroci pridobijo zaupanje v lastne intelektualne zmoţnosti in motivacijo za nadaljnje 

učenje. Projekt se lahko začne s predlogom odraslega, idejo otrok ali slučajnim dogodkom. 

Vzgojiteljice morajo zagotoviti dovolj časa, da lahko otroci delujejo in razmišljajo 

(Rinaldi, 1993, v: Batistič Zorec, 2003b: 242). Pomemben del tega načina dela je, da otroci 
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sporočajo svoje ideje, občutke, razumevanje, domišljijo in opaţanja skozi različne načine 

vizualne reprezentacije (prav tam). 

 

V odnosu med učenjem in poučevanjem v Reggio Emilia dajejo prednost prvemu. 

Malaguzzi (1993, v: Batistič Zorec, 2003b) pravi, da ne ţeli zmanjševati odločilne vloge 

odraslih pri učenju otrok, vendar se mu zdi pomembno poudarjati udeleţbo otrok v tem 

procesu. Otroci so sposobni ustvarjati pomene iz svojih vsakodnevnih izkušenj skozi lastno 

miselno aktivnost. Glavna vloga odraslih je, da pri otrocih posredno aktivirajo to 

sposobnost, ki je osnova za učenje. Njihova deklaracija je: »Stoj ob strani za trenutek in 

pusti prostor učenju, pozorno opazuj, kaj otroci delajo in potem bo, če dobro razumeš, 

poučevanje drugačno kot prej« (prav tam: 228). Otroci morajo imeti priloţnost, da 

raziskujejo, zato besedna razlaga ne sme biti bliţnjica do znanja. Poslušanje je 

pomembnejše od govorjenja; pedagogi poslušajo vprašanja, odgovore, ideje, razlage otrok, 

brez predhodnih predpostavk o tem, kaj je prav in kaj narobe (Dahlberg, Moss in Pence, 

2000, v: Batistič Zorec, 2003b: 228). 

 

Participacija otrok, staršev in članov širše skupnosti v ţivljenju in delu (načrtovanje, 

izvajanje, evalvacija projektov ipd.) vrtca, pri njegovem vodenju in sodelovanju s širšim 

okoljem, je eno izmed vodil vzgojno-izobraţevalnega dela v pristopu Reggio Emilia 

(Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 25), zato velja v nadaljevanju to problematiko 

nekoliko natančneje predstaviti.  

 

Pedagoški pristop Reggio Emilia se je razvil v italijanski pokrajini, ki ima bogato 

zgodovino lokalne participacije in kooperativnega dela (New, 2001, v: Hočevar, Kovač 

Šebart in Štefanc, 2009: 25). Tudi prvi vrtec je nastal na osnovi starševske kooperative 

(Edwards, 2002, v: Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 25). Tradicionalno ima tu 

lokalna skupnost kolektivno odgovornost do vzgoje otrok. Participacijo odraslih oz. civilne 

druţbe na vseh ravneh ţivljenja in dela vrtca interpretirajo kot »/…/ privilegij in 

odgovornost« (New, 2001, v: Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 25). Udejanjajo 

idejo, da je za vzgojo otrok odgovornih več subjektov, zato gradijo na mreţi skupnih 

odgovornosti in zadolţitev. Participacija v pedagoškem pristopu Reggio Emilia je za 

vzgojo otrok osrednjega pomena; privzeta je kot eno izmed osnovnih načel, katerega cilj je 

razvijanje občutka pripadnosti in občutka, da je posameznik del širšega okolja oz. lokalne 

skupnosti (Rinaldi, 1998, v: Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 25). 

 

Osnovna načela, ki jim sledijo v pedagoškem pristopu Reggio Emilia, so: otrok je 

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

partner, tisti, ki skrbi za otroka in ga vodi, obenem pa je raziskovalec svoje vzgojno-

izobraţevalne prakse; participacija je osnova pedagoškega pristopa Reggio Emilia; okolje 

je »tretji vzgojitelj«, hkrati pa je vrtec »laboratorij« kulture; starši so partnerji; pomembno 

je dokumentiranje vzgojnega dela (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 18–19). 

 

Med cilji, ki naj bi jih dosegli v vrtcu, ki deluje po pedagoškem pristopu Reggio Emilia, 

Malaguzzi poudari razvoj otrokove identitete prek občutja sprejetosti s strani drugih otrok 

in odraslih, kar vzpostavlja otrokovo pripadnost in samozaupanje za participacijo v 

dejavnostih vrtca (Edwards idr., 1998, v: Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 19). 

Kroflič pa k temu dodaja (2002, v: Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 19), da so 

pomembnejši cilji vzgoje v pedagoškem pristopu Reggio Emilia v predšolskem obdobju 

tudi: krepitev otrokove radovednosti, razvijanje sposobnosti izkustvenega učenja, 

razvijanje motivacije in koncentracije ter seveda pridobivanje ustreznih socialnih 
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kompetenc, ki so potrebne za ţivljenje v skupnosti vrstnikov in odraslih zunaj »varnega« 

druţinskega okolja. Pomemben cilj tega pedagoškega pristopa pa je tudi, kot navaja K. 

Špoljar (1999, v: Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 19), razvijanje otrokove 

samostojnosti, zato so dejavnosti vrtca usmerjene v delovanje, ustvarjanje, akcijo in v 

reševanje problemov (prav tam). V pedagoškem pristopu Reggio Emilia poudarjajo, da 

»/…/ vzgojitelji sledijo otrokom /…/ ne pa načrtom« (Malaguzzi, 1998, v: Hočevar, Kovač 

Šebart in Štefanc, 2009: 20). 

 

Naloga Reggio Emilia vzgojiteljic ni samo to, da se odzivajo na otrokove potrebe in 

trenutno izraţene interese, ampak morajo (kar je skladno s teorijo Vigotskega) otroku 

omogočiti dejavnosti, ki terjajo višjo raven reševanja miselnih problemov, kot jih je ta 

zmoţen v določenem razvojnem obdobju (Hočevar, Kovač Šebar, in Štefanc, 2009: 20). 

 

Kot poudarja Kroflič (2002, v: Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 21)), v 

pedagoškem pristopu Reggio Emilia »fiksni« kurikulum nadomeščajo z obseţnim 

usposabljanjem vzgojiteljic, nastajajočim seznamom projektov, ki se oblikuje v 

komunikaciji (pogajanju) med vzgojiteljicami in otroki ter z natančnim spremljanjem in 

dokumentiranjem projektov. Z usmerjenostjo v vzgojno-izobraţevalni proces ţelijo v 

pedagoškem pristopu Reggio Emilia »/…/ spodbuditi kakovosten razvoj neposrednih 

vzgojnih dejavnikov: otrokove motivacije, strokovne rasti vzgojiteljev, pripravljenost 

staršev na sodelovanje ter oblikovanje spodbudnega vzgojnega okolja« (prav tam: 21). 

 

Malaguzzi (1998, v: Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 25) privzema tezo, da je v 

pedagoškem pristopu Reggio Emilia participacija otrok, staršev in lokalne skupnosti v 

ţivljenju in delu vrtca osrednjega vzgojnega pomena. Zato pri načrtovanju, izvajanju in pri 

evalvaciji vzgojno-izobraţevalnega dela oz. pri upravljanju vrtcev sodelujejo tudi vsi 

zaposleni v vrtcu – strokovni delavci, administrativno in tehnično osebje. 

 

V vrtcu Reggio Emilia participacijo otrok v ţivljenju in delu vrtca in lokalnem okolju 

ponazarjajo s participacijo otrok v projektnem delu. Kot ţe rečeno, teme projektov 

strokovni delavci ne načrtujejo brez participacije otrok in njihovih idej, interesov in 

dejavnosti (Špoljar, 1999: 32). Pri izbiri vsebin mora vzgojiteljica upoštevati naslednje 

smernice: »/…/ izbrati je treba teme, ki otroku omogočajo neposredno izkušnjo; prednost 

ima tema, ki spodbuja otrokovo domišljijo in ustvarjalnost; obravnavana tema mora otroku 

omogočiti doţivljanje uspeha in lastnih moţnosti in se povezovati z otrokovo prejšnjo 

izkušnjo« (prav tam: 32). Vzgojiteljica sledi komunikaciji med otroki, razpravlja z njimi o 

različnih problemih in prek tega išče vsebine, ki otroke zanimajo. Nato se ob razpravi z 

drugimi strokovnimi delavci odloča o tem, ali je lahko izbrana vsebina osrednja tema 

projekta, pri čemer ostane nejasno, na kakšen način se po tej logiki v vrtcu obravnavajo 

vsebine, ki so za kakovostno predšolsko vzgojo pomembne, pa morda otroci sami zanje ne 

izrazijo posebnega zanimanja. Tudi sam proces uresničevanja izbranega projekta je odprt, 

procesa ne načrtujejo, opirajoč se vnaprej na kurikulum, čeprav je obenem jasno, da sama 

logika načrtovanja ne izostane; čeprav kurikulum ni eksplicitno zapisan, to seveda še ne 

pomeni, da razmislek o izvajanju dejavnosti (tj. kako bo potekala izbira projektov, kako 

bosta vzgojiteljici vodili komunikacijo z otroki, v kateri se bo odločalo o projektih, kdaj bo 

pogovor o tem potekal ipd.) ni vnaprej opravljen. Cilje projekta spremljajo tudi v času, ko 

projekt ţe poteka (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 26). 
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V izvedbo projektov, ki jih izvajajo v vrtcu Reggio Emilia, vključujejo tudi lokalno okolje 

– otroci npr. v okviru projekta trgovina obiščejo supermarket v svoji lokalni skupnosti, 

delovna mesta staršev ali pa v projektu, v katerem se ukvarjajo s pojmom »lev«, obiščejo 

lokalno trţnico in na njenem vhodu opazijo skulpturi leva, ki je prej nikoli niso opazili, 

čeprav so vseskozi tam (prav tam: 26). 

 

V vrtcih Reggio Emilia ima filozofija participacije kor neposredne demokracije osrednje 

mesto; ne le participacij otrok, ampak tudi staršev in lokalne skupnosti. Na koncept 

participacije otrok v procesu učenja opozori Loris Malaguzzi v intervjuju s C. Rinaldi (v: 

Turnšek, 2009: 33), ko pravi: »Ne bi rad zanemaril odločujoče vloge odraslih v tem, da 

otrokom zagotovijo ustrezne semantične podlage oz. strukture, ki omogočajo človeku 

komuniciranje. Obenem pa bi ţelel opozoriti na otrokovo participacijo: otroci so namreč 

sposobni avtonomno ustvarjati pomen oz. osmišljati vsakodnevne ţivljenjske izkušnje z 

mentalno aktivnostjo, ki vključuje planiranje, koordiniranje pojmov, abstrahiranje … 

Pomen stvari ni nikoli statičen, enoglasen ali dokončen.« Osrednja vloga odraslih je torej 

aktivirati, zlasti posredno, otrokove sposobnosti ustvarjanja smisla kot osnova procesa 

učenja. Poiskati morajo pravi trenutek in pravi pristop, da bi dosegli dialog med svojimi 

pomeni in interpretacijami ter tistimi, ki jih ustvarijo otroci. Loris Malaguzzi (1993, v: 

Turnšek, Hodnik Čadeţ in Krnel, 2009: 222) uporablja metaforo odnosa, ko pravi »/…/ 

odnos je temeljna organizacijska strategija učenja. V vrtcih Reggio Emilia je otrok 

»močno, sposobno, kompetentno, socialno bitje, ki od rojstva naprej raziskuje sebe, 

interakcije z drugimi in svetom in pri tem soustvarja znanje« (Turnšek, Hodnik Čadeţ in 

Krnel, 2009: 222). 

 

A. Clark in Moss (2001, v: Turnšek, Hodnik Čadeţ in Krnel, 2009: 222) strneta 

pojmovanje otroka v vrtcih Reggio Emilia v naslednje vloge: 

 otrok je edini, ki je zares »ekspert« za svoje ţivljenje (ima vpogled v lastne 

izkušnje in poglede na ţivljenje); 

 otrok je spreten »komunikator«, ki uporablja široko mnoţico jezikov, s katerimi 

artikulira svoje poglede in izkušnje; 

 otrok je aktiven član, ki vpliva na svet okrog sebe in je v interakciji z njim; 

 otrok je ustvarjalec smisla in pomenov, ki samo konstruira in interpretira svoje 

ţivljenje. 
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6 PARTICIPACIJA IN SLOVENSKI KURIKULUM ZA VRTCE 
 

Osnova za načrtovanje dela v slovenskih vrtcih je Kurikulum za vrtce (1999), ki vsebuje 

načela in cilje predšolske vzgoje. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga je 

sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraţevanje leta 1999. Področja kurikuluma so: 

jezik, narava, druţba, gibanje, umetnost in matematika, ki se med seboj prepletajo in 

povezujejo. Program dela v oddelku načrtujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki 

upoštevata razvojno stopnjo, interese otrok ter pobude otrok in staršev. Pri izvajanju 

programov omogočata otrokom moţnost izbire dejavnosti, sredstev in prostora. Otroci se 

učijo prek igre in lastne aktivnosti v večjih in manjših skupinah ter tudi individualno (prav 

tam). 

 

V Kurikulumu za vrtce (prav tam) ni neposredno omenjene participacije otrok v vrtcu. 

Omenjeno je le vključevanje staršev in moţnost izbire otrok med različnimi dejavnostmi. 

Participacijo v našem Kurikulumu za vrtce (1999) podpirajo nekatera načela, kot so načelo 

demokratičnosti in pluralizma, odprtosti kurikuluma, omogočanja izbire in drugačnosti, 

aktivnega učenja (prav tam: 11–16). 

 

Načelo omogočanja izbire in drugačnosti pravi, da morajo biti programi za predšolske 

otroke takšni, da lahko starši med njimi izbirajo in da morajo omogočati raven načrtovanja 

dejavnosti in raven organizacije tako prostora kot časa, ki omogoča otrokom, da izbirajo 

med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njihove ţelje, interese, sposobnosti, 

razpoloţenje ipd., pri čemer je zelo pomembno, da gre za izbiro med alternativnimi 

dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem in nesodelovanjem, 

aktivnostjo in neaktivnostjo, »usmerjeno zaposlitvijo« in prosto igro (Kurikulum za vrtce, 

1999: 6).  

 

Načelo demokratičnosti in pluralizma nam omogoča izbiro različnih programov, teoretskih 

pristopov in modelov, izbiro različnih metod in načinov dela s predšolskimi otroki v vrtcu, 

čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti ter fleksibilnost v prostorski in časovni 

organizaciji ţivljenja in dela v vrtcu (prav tam: 5). 

 

Načelo odprtosti kurikuluma določa, da naj bo kurikulum za predšolske otroke v vrtcu 

odprt za uveljavljanje različnih posebnosti okolja, otrok ter staršev, za uveljavljanje 

avtonomnosti vrtca ter vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vrtcu ter prilagajanje 

različnim spremembam, hkrati pa naj bo ustrezno strukturiram, tako da bo predstavljal 

kakovostno podlago za visoko profesionalno delo (prav tam: 5). 

 

Načelo sodelovanja s starši v Kurikulumu za vrtce (1999: 8) pa pravi, da imajo starši 

pravico sodelovati pri načrtovanju ţivljenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z 

vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, pri tem pa morajo upoštevati strokovno 

avtonomnost vrtca. Prav tako Kurikulum za vrtce (1999: 12) opredeljuje pravico do izbire 

in drugačnosti kot moţnost, da otroci izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami 

glede na njihove ţelje, interese, sposobnosti, razpoloţenja, pri tem pa je pomembno, da gre 

za izbiro med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami. 

 

S participacijo povezano načelo je tudi načelo aktivnega učenja (prav tam: 9), ki pravi, da 

moramo skrbeti za stalno skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje 

spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in 

nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud. 
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Če primerjamo urejenost sistema participacije staršev vrtcev v pedagoškem pristopu 

Reggio Emilia in pri nas, lahko ugotovimo, da se v obeh primerih v vrtcu oblikuje telo, ki 

sodeluje pri delovanju vrtca. V slovenskem prostoru imajo starši moţnost svoje interese 

uresničevati prek sveta staršev in sveta vrtca, v njunem okviru imajo zakonsko opredeljene 

pristojnosti pri odločanju o ţivljenju in delu vrtca. Primerjalno gledano je pristojnosti, ki 

jih imajo starši v našem vrtcu, precej več kot v vrtcih Reggio Emilia. O tem, kje in kako v 

posamičnih vrtcih v vsakodnevnem ţivljenju in delu vrtca participirajo starši, pa lahko na 

podoben način, kot je to predstavljeno za prakso vrtcev Reggio Emilia, zapišemo tudi za 

javne vrtce v Sloveniji. To pomeni, da praksa participacije staršev v ţivljenju in delu 

slovenskih vrtcev ne odstopa bistveno od prakse sodelovanja staršev v vrtcih Reggio 

Emilia (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 31–32). 

 

A. Kelman v članku »Choices for Children« (1989, v: Bahovec in Kodelja, 1996: 80) 

pravi, da začne otrok z majhnimi odločitvami v smislu »koliko keksov naj pojem«, konča 

pa, ko odraste, z odločanjem o poklicu in ţivljenjskem partnerju. Otrokom je treba 

omogočiti veliko izbir. Če se ne naučijo odločati, kaj na oblečejo ali kaj naj jedo za zajtrk, 

se jim morda ne bo razvil občutek za kontrolo in odgovornost. 
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7 PARTICIPACIJA V RAZLIČNIH KURIKULUMIH VRTCEV V 

EVROPI 
 

V različnih kulturah in druţbah so pogledi na otroštvo, skrb za otroka, mnenja o tem, 

kakšni naj bodo odnosi v druţini ipd., različni; odraţajo kulturne in druţbene razmere, v 

katerih posamezniki ţivijo (Rood, 1996, v: Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 18). 

Prevladujoča razumevanja otroštva, otroka in vzgoje v določeni druţbi pomembno 

določajo oziroma vplivajo na rešitve v sistemu vzgoje in izobraţevanja (Heddegaard, v: 

Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 18), Zato lahko povzamemo, da šele poznavanje 

kulturnih, zgodovinskih, socialnih, političnih in drugih razmerij v druţbi omogoča 

razumevanje rešitev v posameznem vzgojno-izobraţevalnem sistemu in specifičnih 

vzgojno-izobraţevalnih praksah (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 18). 

 

7.1 KURIKULUMI V SODOBNIH VRTCIH 
 

V zadnjih desetletjih v predšolski vzgoji na zahodu zasledimo bolj raznolike in pluralne 

kurikulume, ki večnima eklektično zdruţujejo različna spoznanja razvojne psihologije, 

pedagogike in drugih druţboslovnih ved, poudarjajo otrokove pravice in druge 

demokratične vrednote. Razlika glede na preteklost je tudi širši pogled na kurikulum v 

vrtcu (Batistič Zorec, 2003a: 156). 

 

Iz nekaterih virov (prav tam: 156–158) lahko povzamemo naslednje značilnosti 

predšolskega kurikuluma:  

 »kurikulum mora upoštevati otrokove potrebe in interese, kar pa ne pomeni, da ni 

potrebno skrbno načrtovanje in evalvacija, ki upošteva stopnjo razvoja in 

individualne značilnosti otrok. Hkrati mora biti vzgojiteljica fleksibilna in 

pripravljena, da skladno s potrebami in interesi otrok tudi spreminja svoj formalni 

načrt; 

 kurikulum mora upoštevati sodobna spoznanja o tem, kako se predšolski otroci 

učijo, pri čemer naj se izogiba formalnemu učenju ter bolj poudarja raziskovanje in 

praktično udeleţbo otrok. Igra je najboljši način za integracijo vseh vidikov 

otrokovega učenja; 

 namesto skupnih in frontalno vodenih dejavnosti se poudarja vzgojno delo v 

manjših skupinah
1
, pri čemer je pomembno spodbujanje samostojnost otrok pri 

izbiri in odločanju ter sodelovanje med otroki; 

 kurikulum naj bo odprt in fleksibilen, kar pomeni, da ni vnaprej strukturiran in 

dokončen, temveč predstavlja teoretični okvir s splošno postavljenimi cilji. Tak 

kurikulum se prilagaja aktualnim situacijam in spontanim interesom otrok ter se 

nenehno razvija in spreminja. Odprtost vrtca pomeni širjenje učenja na prostore, 

ustanove in ljudi izven vrtca in vključuje tudi sprejemanje staršev kot sodelavcev in 

partnerjev v vzgojnem procesu; 

 vzgojiteljice naj spodbujajo starše v sodelovanju pri načrtovanju in izvedbi 

kurikuluma. Izkušnje otrok v kurikulumu naj vključujejo, dopolnjujejo in razširjajo 

njihovo druţinsko ţivljenje in ţivljenje v lokalni skupnosti«.  

 

                                                 
1
 V raziskavi IEA Preprimary Project (Bahovec in Kodelja, 1996) se je pokazalo, da je deleţ dejavnosti za 

vso skupino naenkrat pri nas znatno večji (27 %) kot v drugih drţavah v raziskavi (3–6 %). 
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7.2 KURIKULUMI V NEKATERIH EVROPSKIH DRŢAVAH 
 

V Evropski uniji je predšolska vzgoja različno urejena in organizirana. Vse drţave članice 

imajo določeno obliko javno subvencionirane in akreditirane predšolske vzgoje, se pa med 

seboj razlikujejo glede programa, vsebine, cene vrtca, starostne omejitve, vstopa otroka v 

vrtec itn. (Loţar, 2009). 

 

V ospredju sta dva modela predšolske vzgoje. Prvi model se nanaša na vzgojo otrok v 

enovitih okoljih za vse predšolske otroke. Gre za to, da za vse starostne skupine otrok 

obstaja ena uprava. Strokovni delavci, ki imajo potrebno izobrazbo in so pristojni za 

vzgojo otrok, imajo načeloma isto raven izobrazbe. Enovit model je značilen za Latvijo, 

Slovenijo in za nordijske drţave razen Danske (prav tam). 

 

Za drug model predšolske vzgoje pa je značilno, da je prilagojen starosti otroka. To 

pomeni, da je za otroke, od rojstva do treh let in za otroke od treh do šest let, pristojno 

drugo ministrstvo. V Španiji, Grčiji, Litvi, na Danskem in Cipru pa poznajo oba modela 

(prav tam: 10). 

 

Vpis otrok v predšolsko vzgojo je različen in odvisen od vsake drţave posebej. Večina 

drţav ima urejeno predšolsko vzgojo tako, da je na voljo od rojstva otroka naprej 

(načeloma je to od 3. meseca naprej). V drţavah, kot so Slovenija, Latvija, Litva, 

Bolgarija, Estonija, Švedska in Avstrija, pa je predšolska vzgoja na voljo od prvega leta 

starosti otroka. Danska, Liechtenstein in Slovaška zagotavljajo vpis otrok okoli šestega 

meseca otrokove starosti (prav tam: 11).  

 

Mednarodne primerjave kaţejo, da imajo v drţavah, v katerih so vrtci organizirani kot 

skupni vrtci (na Švedskem, Norveškem, Finskem, Danskem, Islandiji in Španiji) na 

nacionalni ravni sprejet kurikulum, ki je skupen za vse starostne skupine otrok. Na 

nacionalni ravni imajo sprejet kurikulum ali vsaj smernice tudi v nekaterih drugih drţavah 

(npr. v Angliji, Belgiji, Liechtensteinu), vendar ločeno za dojenčke in malčke (varstveni 

vrtci) ter za starejše predšolske otroke (edukacijski vrtci); v nekaterih drţavah (npr. v 

Franciji, Grčiji, na Portugalskem, Poljskem, v Italiji) pa za dojenčke in malčke nimajo na 

nacionalni ravni sprejetega nobenega dokumenta in vrtci praviloma sami določajo cilje in 

dejavnosti predšolske vzgoje. Vodilni evropski analitiki za področje predšolske vzgoje 

posebej izpostavljajo pozitivne učinke skupnih vrtcev na otrokov razvoj in učenje in med 

pomembnimi pogoji za zagotavljanje kakovosti skupnega vrtca navajajo tudi skupni 

kurikulum. Na nacionalni ravni določeni kurikulumi za skupne vrtce so primerljivi s 

slovenskim na strukturni (gre za malo strukturirane dokumente, ki temeljijo na procesno-

ciljnem načrtovanju) in vsebinski ravni (v kurikulumu so opredeljena načela in cilji na 

posameznih področjih; področja so različno poimenovana, vendar povsod zasledimo 

področja, kot so jezik, matematični koncepti, gibanje, naravo, druţbo in umetnost) 

(Marjanovič Umek idr., 2010: 26). 

 

Norveška 

Norveţani vrtce razumejo kot sredstva za prenos lokalne in nacionalne kulturne dediščine, 

prenos kulturnih vrednot in vzgoje pa kot neločljiva procesa. To funkcijo uresničujejo tako, 

da otroke seznanjajo z lokalno zgodovino, pokrajino, arhitekturno tradicijo, lokalnimi 

pesmicami, glasbeno tradicijo ipd. Norveški kurikulum pravi, da sta kreativnost in 

inventivnost tesno povezani s pridobivanjem znanja, spretnosti in stališč v širokem pomenu 

besede. Vsak ustvarjalen izraz v polju estetike je tudi komunikacija. Umetnosti in ročne 
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spretnosti, glasba, ples, gibanje in igre vlog so sredstva, s katerimi otroci osvajajo širši svet 

(Hrţenjak in Vendramin, 2003: 50). 

 

Švedska 

Leta 1998 so na Švedskem dobili svoj prvi samostojni predšolski kurikulum, v katerem je 

vloga vrtcev opredeljena »ne samo kot razvijanje otrokovih sposobnosti in kulturne 

ustvarjalnosti, temveč tudi kot prenos kulturne dediščine – njenih vrednot, tradicije in 

zgodovine, jezika in vednosti – z ene generacije na drugo. Internacionalizacija švedske 

druţbe postavlja pred izobraţevalni sistem zahtevo po takem vzgajanju in izobraţevanju, 

ki usposablja ljudi za ţivljenje v druţbi velikih druţbenih in kulturnih raznolikosti. 

Poudarjen je torej pomen poznavanja lastne kulture in participacije v drugih in drugačnih 

kulturah. Izraţanje in komuniciranje na različne načine, preko slik, pesmi in glasbe, drame, 

ritmov, plesa in gibanja, kot tudi z govorjenim in pisanim jezikom, tvorita »oboje, vsebino 

in metodo, ki naj jo uporabljajo v vrtcih, da bi spodbujali otrokov razvoj in njegovo 

učenje.« Zastavljeni cilji se med drugim nanašajo na: občutek participacije v lastni kulturi 

in spoštovanje drugih kultur, sposobnost poslušanja, pripovedovanja, reflektiranja in 

izraţanja lastnih pogledov; zmoţnost razlikovati med odtenki pomenov konceptov, 

zmoţnost razbiranja povezav in zmoţnost odkrivanja novih načinov razumevanja sveta; 

ustvarjalne sposobnosti izraţanja misli in izkušenj v različnih oblikah, kot so igra, slika, 

pesem, ples, glasba in drama, sposobnost graditi, ustvarjati in oblikovati z uporabo 

različnih materialov in tehnologij ipd. (Hrţenjak in Vendramin, 2003: 52). 

 

Belgija 

Osnovni cilji predšolske vzgoje so razvoj otroka kot osebnosti, njegovo vključevanje v 

druţbo ter kognitivni in čustveni razvoj. Poleg razvijanja otrokove samostojnosti in 

sodelovanja naj bi predšolska vzgoja otroke pripravila tudi za uspešno učenje v šoli. 

Predšolska vzgoja nima uradnega kurikuluma. Osredotoča se predvsem na razvoj 

psihomotoričnih veščin, ročnih spretnosti, jezikovnih, matematičnih, glasbenih, 

naravoslovnih in druţboslovnih dejavnosti, ki so prilagojene otroškim interesom (Bahovec 

in Kodelja, 1996: 17). 

 

Danska 

Namen institucij ni poučevanje, temveč dopolnjevanje otrokovega domačega ţivljenja ter 

spodbujanje razvoja otrokove osebnosti in ustvarjalnosti. Predšolski razredi si bolj načrtno 

prizadevajo pripravljati otroka na običajno šolsko rutino, spodbujati k skupni igri, 

sodelovanju z drugimi otroki … Splošni cilj je ustvariti moţnosti za vzpodbujanje 

otrokovega razvoja, dobrobiti in samostojnosti. Ustanove si lahko same izbirajo svoj 

kurikulum, metode dela ter didaktična sredstva. Pri tem sodelujejo tudi sveti staršev 

(Bahovec in Kodelja, 1996: 18). 

 

Nizozemska 

Nizozemska ima ločeno predšolsko izobraţevanje in otroško varstvo. Glavni cilj obeh je, 

da se staršem zagotovi zdruţitev zaposlitve in vzgoje otrok. Otroško varstvo se deli na 

formalno in neformalno. Formalne oblike so opredeljene v Zakonu o otroškem varstvu, ki 

določa dnevne vrtce, zunajšolsko varstvo, registrirane varuhe ter jasli s soudeleţenimi 

starši. Neformalne oblike pa zajemajo varstvo med kosilom in neformalno starševsko 

varstvo otrok v druţinah (Loţar, 2009: 158). 
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Nemčija 

Nemčija je dobila prvi vrtec leta 1840. Vrtec je takrat predstavljal institucijo za igranje in 

različne aktivnosti. Oblika javnega vrtca se imenuje Kindergarten, v katerega hodijo otroci, 

stari od tri do šest let. Otroci do tretjega leta so vključeni v jasli, ki se imenujejo 

Kinderkrippen ali dnevno-varstveni centri. Otroci niso razdeljeni po starosti, ampak so vsi 

v eni skupini in za eno skupino skrbita en vzgojitelj in en pomočnik. Vrtci si prizadevajo 

za laţje usklajevanje zaposlitve staršev in vzgoje otrok, podpiranje otroškega vzgajanja, 

»dajanje« znanja otroku, odkrivanje »sveta« otroku skozi igro in izboljšanje prehoda otrok 

v osnovno šolo, skladno z njihovim razvojem. Poznajo tri modele otroških vrtcev: delna 

oskrba dopoldne in popoldne, podaljšana dopoldanska ponudba in celodnevna oskrba 

(Loţar, 2009: 150). 

 

V zadnjih desetletjih se je v drţavah Evropske unije povečal deleţ predšolskih otrok, ki se 

vključujejo v različne organizacijske oblike in programe predšolske vzgoje. Razlog je 

danes ţe splošno sprejeto strokovno stališče, da kakovostna predšolska vzgoja v vrtcu 

pozitivno vpliva na razvoj in učenje predšolskih otrok. Ker vrtec otroku nudi drugačne 

izkušnje kot druţina, je eden pomembnih ciljev organizirane predšolske vzgoje 

dopolnjevanje druţinske vzgoje (Krek, 1995: 59). 
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8 VLOGA VZGOJITELJA PRI PARTICIPACIJI OTROK 
 

Otrokov razvoj in dozorevanje njegove osebnosti sta pogojena z interakcijo med njim in 

okoljem. Skupno načrtovanje, sodelovanje v aktivnostih in razpravljanje staršev, 

vzgojiteljev in otrok o pomembnih vprašanjih vzgoje ustvarja enotnost vzgojnih vplivov in 

odnos, ki zbliţuje dom in vrtec. Skupni smoter sodelovanja staršev in vrtca je omogočiti 

optimalno vzgojo in razvoj otroka ter zdravo in srečno otroštvo (Blaţić, 1995: 306). 

 

Vloga odraslih pri procesu učenja je, da podpirajo razvoj in s tem spodbujajo aktivno 

učenje. Pozorni so na to, kar se otroci naučijo in kako se naučijo, ter otrokom dajejo moč, 

da sami vodijo svoje učenje. Pri izpolnjevanju te vloge odrasli zavestno sodelujejo in 

opazujejo. Prizadevajo si prepoznati posebne interese in sposobnosti posameznega otroka 

ter mu ponuditi primerno spodbudo (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Odrasli v okolju za aktivno učenje (prav tam): 

 poskrbijo za vrsto materialov, s katerimi se otroci lahko igrajo; 

 dajo otrokom prostor in čas, da lahko uporabijo materiale; 

 spremljajo otrokove namene; 

 prisluhnejo razmišljanju otrok in ga spodbujajo; 

 spodbujajo otroke, naj stvari naredijo sami. 

 

Kurikulum za vrtce (1999: 22) v zvezi z vlogo vzgojitelja priporoča: odrasla oseba naj bo v 

interakciji z otroki nedirektivna usmerjevalka, ki predstavlja zgled za prijetno in prijazno 

komunikacijo. Otrokom naj nudi čim več pozitivnih besednih in nebesednih interakcij, se 

odziva na njihova vprašanja in prošnje, jih spodbuja k zastavljanju vprašanj, razgovoru, 

udeleţenosti in delitvi izkušenj. 

 

V zvezi z vsebinskim sodelovanjem otrok skušamo pri načrtovanju upoštevati tudi vsebine, 

ki so navdušile, »povlekle«, »zagrabile« otroke. Problemsko zastavljene, provokativne, 

široko opredeljene vsebine, npr. v obliki tematskih sklopov oziroma projektov, nam 

navadno ponujajo več moţnosti za vključitev idej otrok. Za pogovore na določeno temo 

lahko izkoristimo sprotne, spontano nastale situacije ali pa si pomagamo z ustrezno 

literaturo za otroke in drugo literaturo (Rakovič, 2004). 

Pri prostorskem urejanju igralnice si pri otrocih mlajše starostne skupine pomagamo s 

pokazatelji njihovega dobrega počutja – izhajamo iz tega, kar sami opazimo, da jim je 

všeč, iz ugotovitev o kotičkih in »krajih« v prostoru, za katere sami opazimo, da se v njih 

najraje zadrţujejo. Otroke druge starostne skupine pa ţe lahko povabimo k aktivnejšemu 

sodelovanju, Skupaj z nami ali tudi sami znajo otroci narisati preproste tlorise igralnice 

(prav tam). 

 

Odrasli v vrtcu smo tisti, ki lahko v največji meri omogočimo in spodbujamo moţnost 

izbire in drugačnosti. S svojim ravnanjem dajemo zgled in sporočila, v kolikšni meri je 

zaţelena njihova soudeleţba pri sprejemanju skupnih odločitev v zvezi z vsebinami, 

prostorom, časom, materiali, pravili idr. (Rakovič, 2004). 
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8.1 NAČRTOVANJE VZGOJNEGA DELA 
 

Vzgojno delo je proces, v katerem vzgojiteljica oziroma vzgojitelj proučuje, načrtuje in 

spreminja vzgojno prakso v sodelovanju z drugimi pedagoškimi delavkami ali delavci in 

starši (Zasnova javnih vrtcev, 1995: 51). Skoraj vsi strokovnjaki za predšolsko vzgojo se 

strinjajo, da je vzgojiteljičina vloga osrednjega pomena za učinkovitost programa 

predšolske vzgoje (Bahovec in Kodelja, 1996: 64). Na osnovi razgovora s starši in s 

pomočjo drugih virov lahko vzgojitelj analizira specifične situacije otrok v svoji skupini. 

Na teh spoznanjih bo vzgojitelj odredil, katere kompetence so otroku potrebne (znanje, 

spodobnosti, spretnosti), da bi se lahko soočil s problemi, s katerimi se srečuje. V tem 

smislu je konkretna situacija izhodišče za vzgojno-izobraţevalno delo (Špoljar, 1993).  

 

Odsotnost strogo strukturiranega programa odpira moţnost uvajanju oz. razvijanju modela 

odprtega programa, ki nujno zajema mnoge spremembe, še posebej vloge vzgojitelja v tem 

procesu, vpliva pa tudi na spremembe v organizaciji vzgojno-izobraţevalnega dela in vrtca 

v celoti (Špoljar, 1993). Aktivnosti izhajajo iz otrokove naravne vedoţeljnosti, uţivanja v 

senzornih izkušnjah in otrokovi ţelji po raziskovanju lastne ideje (Hansen idr., 2000: 1–4). 

Če se v vzgojnem procesu zadovoljimo samo s tem, otroka nehote navajamo na pasivnega 

sprejemnika, vzgojitelj postane nezmotljivi informator (Vonta, 1993b), zato je potrebno 

otroke spodbujati, da sami iščejo in zbirajo informacije na različne načine, preko različnih 

virov, jih sami posredujejo drugim otrokom, uporabljajo na različne načine in preverjajo 

(prav tam). Vzgojitelj se je s temi spremembami znašel v novi situaciji. Od njega se 

pričakuje, da bo samostojno izbiral vsebine, vzgojne postopke in metode dela ter da bo pri 

tem upošteval otroka, njegove zmogljivosti in potrebe. Z drugimi besedami: vzgojitelj 

dobiva zelo odgovorno vlogo – postaja kreator programa (Špoljar, 1993) oz. kot pravi T. 

Vonta (1993a) vzgojitelj postaja moderator dela v skupini, čaka na predloge otrok v 

skupini, na iniciativo, jo ponudi drugim otrokom, pomaga presojati, ali je ideja uresničljiva 

ipd., vse manj pa direktno vpliva na dejavnost otrok. Odnos med vzgojiteljico in otrokom 

naj torej temelji na humanem osebnem odnosu med njima. Tako vzgojitelji spoštujejo 

otrokove ideje in uporabijo te ideje za modeliranje kurikuluma (Hansen idr., 2000: 1–12), 

otroci pa razvijejo močan občutek pomembnosti in zaupanja vase v okolju, v katerem jih 

vzgojitelji spodbujajo, da sledijo svojim interesom (prav tam). Vzpostavljanje takšnih 

odnosov pa seveda ne pomeni, da se odrasli odpovedujejo odgovornosti za otrokov razvoj 

in napredovanje, ampak da so sposobni upoštevati in spoštovati otroštvo in otrokovo 

individualnost (Vonta, 1993a). T. Vonta (prav tam) meni tudi, da lahko kakovost 

vzgojnega dela v vrtcu spremenimo le pod pogojem, če spremenimo odnose med 

vzgojiteljem in otrokom oziroma med otroci in njihovimi starši. Ti odnosi pa so v 

marsičem odvisni tudi od osnovne naravnanosti vzgojitelja do otroštva nasploh. 

 

Na ravni načrtovanja dejavnosti ter organizacije prostora in časa, ki omogoča otrokom, da 

izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njihove ţelje, interese, 

sposobnosti, razpoloţenje ipd., je zelo pomembno, da gre za izbiro med alternativnimi 

dejavnostmi in vsebinami (Kurikulum za vrtce, 1999: 12). To pa seveda pomeni, da je 

treba moţnost izbire spoštovati tudi pri organizaciji spanja in počitka, hranjenja in drugih 

potreb (prav tam: 21). 

 

Vloga vzgojiteljice oziroma vzgojitelja ni več podajanje izdelanih – objektivnih – znanj, 

pač pa organizacija in mediiranje med otroki in viri informacij, pomoč otrokom pri 

dokumentiranju in analiziranju podatkov (Turnšek, 2004). Vzgojitelji morajo biti 

pripravljeni narediti potrebne časovne prilagoditve, ker vključevanje otrok zahteva več 
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časa. Do uspešne participacije pa ne vodijo nobene bliţnjice (Lansdown, 2001: 14). 

Uresničevanje projektnega dela temelji na sodelovanju, skupnem, vzajemnem delu in 

medsebojni pomoči vseh udeleţencev za doseganje skupnih ciljev (Glogovec idr., 1993: 

42). 

 

Vzgojno osebje ali pa otroci lahko spodbujajo individualne teme in projekte. Projekti naj bi 

temeljili na močnih motivih, ki jih kaţe ali posamezni otrok ali nekaj otrok in jih je 

vzgojitelj ugotovil pri opazovanju otrokovih interesov. Če otrok še naprej kaţe veliko 

radovednost o objektu, je projekt na to temo zasnovan, razvit in razširjen skupaj z otrokom 

in vzgojnim osebjem. Vzgojitelj lahko začenja s projekti ali temami, vendar ti ne bodo 

učinkoviti, če za otroka niso privlačni in zanimivi (Hansen idr., 2000: 1–10). Aktivnost bo 

imela razvojni značaj le v primeru, če bo imel otrok aktivnost za »smiselno« oziroma bo 

dajala otroku osebno izkušnjo (Vonta, 1993b). 

 

Otroke je moţno v načrtovanje in udeleţenost v ţivljenje vrtca vključiti na različne načine. 

Poleg dnevnih predlogov in ţelja, ki jih otroci izraţajo in vzgojiteljica poskuša upoštevati, 

obstajajo tudi nekatere druge metode (Hočevar, 2008): 

 kreativni intervjuji z otroki; 

 opazovanje igre otrok in spodbud, ki se skozi njo izraţajo; 

 udeleţba vzgojitelja v prosti igri otrok; 

 spodbujanje igre z nestrukturiranim materialom, ob problemu ali pobudi, ki se 

pojavi s strani otrok, pa spodbudi vzgojitelj nadaljevanje igre tako, da priskrbi 

primeren material; 

 snemanje otrokove igre z video kamero; 

 raziskovanje odprtega tipa; 

 celoletni projekt »Ţelje otrok«, kjer otrokove ţelje vsakodnevno uresničujemo in iz 

posameznih ţelja naredimo samostojne manjše projekte; 

 skupna izbira dejavnosti, ko otrokom ponudimo določene slike in knjige z 

različnimi zabavnimi in zanimivimi aktivnostmi in potem otroci po demokratični 

poti izbirajo, katero dejavnost oziroma katere dejavnosti bodo izbrali ter 

 pripovedovanje otrok, kakšen bi bil njihov »idealni dan v vrtcu«. 

 

B. Johanne in N. Wiger (2005: 78–81) pa predlagata tudi: 

 vsakodnevne pogovore med otroki in odraslimi ter 

 zgodbe, ki jih otroci povedo. 

 

Po mnenju Brunerja (V: Turnšek, 2004: 195) je učenje v vrtcu, šoli … aktiven oziroma 

participativen proces (z vidika otrok), kadar zadostimo naslednjim merilom: 

 nova spoznanja nadgrajujemo na predhodnih znanjih, izkušnjah, pojmovanjih 

otrok; 

 zagotovimo čim večjo samostojnost otrok v procesu zbiranja informacij, s katerimi 

odgovorimo na zastavljena problemska vprašanja ter 

 omogočimo, da otroci nova spoznanja aplicirajo (ne le skladiščijo) oziroma jih 

uporabijo za reševanje različnih problemskih situacij (abstraktnih in praktičnih – 

vsakodnevnih). 
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Za vrtec Reggio Emilia je značilno, da v njem vzgojno-izobraţevalni proces ne poteka po 

vnaprej strukturiranem kurikulumu, saj v tem pedagoškem pristopu verjamejo, da je bolje, 

če je »kurikulum« rezultat nenehnega procesa dogovarjanja med otroki in vzgojitelji ter 

med vzgojitelji, v ta proces dogovarjanja in pogajanja o pomenih pa so vključeni tudi starši 

in lokalna skupnost. Prav tako naj bi bilo načrtovanje vzgojno-izobraţevalnega dela odprto 

in sprotno, čeprav se lahko ob tem zastavi vprašanje, kaj je sploh predmet kurikularnega 

načrtovanja, če je ena ključnih konceptualnih potez tega pristopa, da vnaprejšnje 

načrtovanje zavrača (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 20). 

 

8.2 POTEK VZGOJNEGA DELA 
 

Vrtec je mnogokrat tista institucija, v kateri se otrok prvič sreča s posamezniki izven 

druţine, z odraslimi ali vrstniki in tako postane del novega socialnega sistema. Vzgojitelji 

imamo poleg staršev pri tem izredno pomembno vlogo, kajti s svojim strokovnim znanjem 

znamo in zmoremo omogočiti spodbudno okolje, v katerem se otroci počutijo varne in 

sprejete. Pri vsem tem je ključno prav ohranjanje in razvijanje identitete vsakega 

posameznika ob vzajemnem sodelovanju oz. ob usklajeni usmeritvi obeh socialnih 

sistemov – vrtca in druţine. Le ob takem partnerstvu je mogoče otrokom nuditi priloţnosti 

z doţivljajskimi izkušnjami, s katerimi si posledično gradijo odnos do samega sebe, do 

drugih in ţivljenja nasploh (Kobal, 2009: 51). Znano je, da je igra za otroke ţe sama po 

sebi zanimiva in dovolj privlačna, da se v njej zelo angaţirajo in prevzemajo različne 

vloge. Toda kaj hitro se lahko zgodi, da postane igra po določenem času ponavljajoča se 

dejavnost. Otroci se tako sčasoma vključujejo v iste igralne aktivnosti in ob tem 

prevzemajo iste vloge, pojavljati pa se začnejo enake oblike vedenja oz. neki vzorci, ki 

temeljijo na izkušnjah otrok. Mnogo strokovnjakov ravno zaradi tega meni, da je vloga 

vzgojitelja oz. odraslega pri razvoju in poteku otrokove igre ključna. Vzgojitelj mora torej 

prevzemati vlogo spodbujevalca, ki teţi k razvoju višjih in zahtevnejših ravni igralnih 

dejavnosti s tem, da spoštuje občutek otrok za pobudo, njihovo zanimanje, jih vpleta v 

načrtovanje, vključno z izvedbo ter refleksijo, ne nazadnje jim dopušča predvsem dovolj 

časa za raziskovanje (prav tam: 51–52). 

 

Na participacijo moramo gledati z vidika razvoja otrokove osebnosti in pri tem razumeti, 

da jo omogočata realizirati razvoj avtonomnosti in iniciativnosti pri otroku (Vonta, 1993b). 

Preko principa participacije pa ţelimo aktivirati notranjo motivacijo otrok za sodelovanje. 

Zato otrokom omogočamo, da v procesu dejavnosti vidijo in občutijo pomembnost svojega 

deleţa pri realizaciji. Dejavnost, ki jo izvajamo, naj bi mu torej naredili pomembno. 

Otrokov interes za dejavnost je večji, če mu zagotovimo, da je njegov deleţ v realizaciji 

neke dejavnosti pomemben za njegovo izvedbo (Vonta, 1993a). Če damo otrokom 

priloţnost, da skupaj urejamo in organiziramo stvari, jim to omogoči dostop do več 

informacij, da jim večjo moč in pripomore tudi k večjemu samozaupanju (Lansdown, 

2001: 21).  

 

Otroci, ki jih vzgojiteljice bolj spodbujajo, vztrajajo dalj časa pri dejavnostih in so bolj 

neodvisni. S tem je povezana sposobnost organizirati igralni prostor, nuditi primerna 

sredstva, materiale in dejavnosti ter usmerjati otrokovo prehajanje iz ene dejavnosti v 

drugo (Bahovec in Kodelja, 1996: 64). 
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Poznamo kurikulume, v katerih je vzgojiteljica zelo aktivna in praviloma tudi dominantna, 

in kurikulume, v katerih vzgojiteljica predvsem pripravlja okolje in materiale ter spodbuja 

otroke k lastni aktivnosti, izraţanju pobud ter interesov, sodelovanju z drugimi otroki. 

Navedeni vlogi se ujemata z delitvijo med direktivno in nedirektivno vzgojiteljico in z 

delitvijo med vnaprej določenimi programi in »k otroku usmerjenimi« programi. Za 

vnaprej določene programe so značilni konkretni cilji in predpisane metode (koraki) za 

njihovo uresničevanje, medtem ko v »k otroku usmerjenih« programih vzgojiteljice 

upoštevajo splošna načela in cilje ter svobodno izbirajo metode in vsebine za njihovo 

uresničevanje. Sodobni kurikulumi dajejo prednost usmerjenosti v otroka in manj 

direktivni vlogi vzgojiteljice, kar pa nikakor ne pomeni, da je aktivnost vzgojiteljice zato 

manjša – predvsem je drugačna (Batistič Zorec: 2003: 243). 

 

Naš koncept predšolske vzgoje v obdobju socializma je (implicitno) poudarjal izrazito 

direktivno vlogo vzgojiteljic, medtem ko Kurikulum za vrtce (1999) daje prednost 

nedirektivni vzgojiteljici. Star koncept je na deklarativni ravni sicer zagovarjal visoko 

aktivnost otrok (obvezno sodelovanje), v resnici pa je bilo v vrtcih, kot kaţejo raziskave 

(npr. Bahovec in Kodelja, 1996; De Batistič, 1990, v: Batistič Zorec, 2003b: 244), še v 

začetku 90-ih let veliko »neaktivnega časa«,
 
čakanja, izgubljanja časa s skupinsko rutino 

itd. Kurikulum za vrtce (1999: 12, 21) je v odnosu do aktivnosti otrok bliţe razvojno 

ustrezni praksi, saj pri načelu izbire poudarja, da gre pri tem za izbiro med alternativnimi 

dejavnostmi ne pa za izbiro med sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo in 

neaktivnostjo (Batistič Zorec, 2003b: 244). 

 

V Reggio Emilia vrtcih vzgojiteljice niso vezane na predpisane metode poučevanja, ampak 

so zlasti opazovalke in interpretatorke problemskih situacij. Vzgojiteljice morajo biti 

senzitivne, razmišljujoče in kritične, dobro morajo poznati otroke in imeti sposobnost 

komunikacije s starši, jih poslušati in se od njih tudi učiti (Malaguzzi, 1993, v: Batistič 

Zorec, 2003b: 244). 

 

V vrtcih Reggio Emilia otroke spodbujajo k uporabi grafičnih jezikov, zlasti risbe in 

slikanja in drugih medijev, s pomočjo katerih zapisujejo in predstavljajo svoje spomine, 

ideje, predvidevanja, hipoteze, opaţanja, občutke … v projektu. Tovrstne vizualne medije 

uporabljajo, da bi razumeli, kako otroci gradijo svoja razumevanja pojavov, kako 

rekonstruirajo predhodna ter konstruirajo in sokonstruirajo nova pojmovanja pojavov, ki so 

predmet raziskovanja. Besedno, vizualno izraţanje in izraţanje skozi simbolno igro, 

dokumentiranje in zapisovanje so hkrati tudi načini komuniciranja otroka z drugimi o 

projektu (Turnšek, Hodnik Čadeţ in Krnel, 2009: 211). 

 

Odrasli v večji meri tudi poslušajo in sledijo predlogom otrok glede projekta. Otroci v 

vrtcu Reggio Emilia imajo tudi občutek za to, kaj je odraslim pomembno, kaj jim je 

zanimivo, vredno truda in eksperimentiranja, njihovega časa in pozornosti. In nasprotno, 

otroci vedo, da je odraslim njihovo delo pomembno in da njihove ideje jemljejo resno; 

odrasli sporočajo otrokom, da jim je njihovo poglobljeno iskanje odgovorov, intelektualno 

delo pomembno, zanimivo in zanj izraţajo pristno zanimanje (prav tam: 212). 
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Otroci v takšnem okolju, kjer lahko participirajo (Hohmman in Weikart, 2005): 

 dajejo pobude za dejavnosti, ki jih izvajajo iz osebnih interesov in namenov; 

 izbirajo materiale in se odločajo, kaj z njimi početi; 

 z vsemi čuti aktivno raziskujejo materiale; 

 odkrivajo razmerja skozi neposredno izkušnjo s predmeti; 

 preoblikujejo in kombinirajo materiale; 

 uporabljajo starosti primerna orodja in opremo; 

 uporabljajo velike mišične skupine; 

 govorijo o svojih izkušnjah; 

 s svojimi besedami govorijo o tem, kaj počnejo. 

 

8.3 EVALVACIJA VZGOJNEGA DELA 
 

Pri uporabi učno-ciljnih in učno-snovnih pristopov se poudarjajo predvsem načrtovanje 

vzgojnega dela in preverjanje znanja ali drugih zastavljenih ciljev pri otrocih, sodobni 

koncepti, ki temeljijo na razvojno-procesnem pristopu, pa bolj poudarjajo kritično 

vrednotenje oziroma evalvacijo dogajanja v vrtcu, ki predstavlja tudi izhodišče za nadaljnje 

načrtovanje vzgojnega dela. Evalvacijo opravi vzgojiteljica, v njej pa lahko sodelujejo tudi 

drugi: otroci, njihovi starši, sodelavke in sodelavci itn. (Špoljar, 1993, v: Batistič Zorec: 

2003: 242). Pomen evalvacije kot pomembnega dejavnika kakovosti predšolske vzgoje 

zagovarja večina sodobnih konceptov predšolske vzgoje. Tudi Kurikulum za vrtce med 

cilji navaja, da naj bi se povečalo kritično vrednotenje ţivljenja in dela v vrtcu (prav tam). 

 

Zanimiv pristop do evalvacije so razvili v Reggio Emilia pristopu. Tako načrtovanje kot 

evalvacija vzgojnega dela temelji na skrbno zbrani dokumentaciji, ki zajema izdelke otrok, 

slike, diapozitive, video posnetke idr. Reprezentacije otrok ne sluţijo le kot dekorativni 

izdelki, ki jih otroci lahko nesejo domov, ampak predvsem kot viri za nadaljnje 

raziskovanje in poglabljanje znanja o temi (Katz, 1993a, v: Batistič Zorec, 2003b: 242). 

 

Vloga dokumentacije je, da zagotavlja (Edwards, Gandini in Forman, 1993, v: Batistič 

Zorec, 2003b: 242): 

 »otrokom konkretni vidni »spomin«; to, kar so rekli in naredili, jim sluţi kot 

izhodišče za nadaljnje korake; 

 vzgojiteljicam orodje za raziskovanje in ključ za nenehno izboljšanje in inovacije; 

 staršem in javnosti informacijo o dogajanju v vrtcu, ki spodbuja njihovo odzivanje 

in podporo«. 

 

Za evalvacijo je pomembno tudi timsko sodelovanje odraslih. 
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9 PREDNOSTI IN SLABOSTI PARTICIPACIJE OTROK V VRTCU 
 

Participacija otrok v strokovni javnosti sproţa številne dileme in je deleţna več kritik. G. 

Dahlberg, Moss in Pence (2000, v: Batistič Zorec, 2010: 71) poudarjajo, da pri participaciji 

in poslušanju otrok v vrtcu ne gre za orodje ali tehniko (npr. v raziskovanju ali kot način 

spremljanja otrokovega razvoja), ampak za pristop k ţivljenju in način bivanja, ki zadeva 

medosebne odnose in delovanje posameznikov. C. Rinaldi (2006) poslušanje opisuje kot 

način videnja in razmišljanja o sebi v odnosih z drugimi in s svetom. O poslušanju govori 

kot o načinu vzpostavljanja in vzdrţevanja odnosov z drugimi, ki vključuje čustva in 

recipročnost, senzibilnost in odprtost, interpretacijo in ustvarjanje pomenov, pa tudi dvom 

in negotovost. 

 

Prav zaradi priljubljenosti participacije je nujno, da smo do tega koncepta kritični in da se 

zavedamo pasti in nevarnosti njenega nereflektiranega uvajanja v prakso vrtcev. Moss, 

Clark in Kjørtholt (2005, v Batistič Zorec, 2010: 4) se pri opisovanju nevarnosti 

participacije sklicujejo na Faucaultovo trditev, da so vsi poskusi nevtraliziranja odnosov 

moči vnaprej neuspešni oz. laţno pluralistični, saj iz odnosov moči socialnega reda 

preprosto ni mogoče izstopiti. Največja nevarnost novih pedagoških pristopov je, da so 

podpora obstoječim razmerjem moči. 

 

Nedvomno se za masko »usmerjenosti k otroku« in »otrokovih potreb« lahko skrivajo nove 

oblike še bolj učinkovitega vodenja otrok in manipuliranja z njimi. Hočevar, Šebart in 

Štefanc (2009: 27) pravijo, da participacija otrok zahteva natančen premislek, o čem lahko 

otroci v vrtcu (so)odločajo in o čem ne. Vrtec je namreč javna vzgojno-izobraţevalna 

institucija, ki kot vsaka institucija druţbe ali drţave deluje po od zunaj predpisanih okvirih 

– pravilih in normah. Drugo pomembno dejstvo je, da otroci v vrtcu oz. otroci do 

polnoletnosti za svoje odločitve ne nosijo enake odgovornosti kot odrasli. Iz tega sledi, da 

v vrtec ni mogoče preprosto prenesti struktur predstavniške demokracije kot drţave v 

malem. V nasprotnem primeru – če verjamemo, da lahko otroci participirajo pri vsem – v 

resnici (so)odločajo le na videz, realni učinki pa so večinoma nasprotni od ţelenih. 

 

Problem participacije se ne konča le na nivoju otroka oziroma skupine otrok, ampak 

zadeva vse udeleţence v vzgojnem procesu (Vonta, 1993b). Če verjamemo, da imajo 

otroci svoje teorije, interpretacije in vprašanja, poleg tega pa so tudi aktivni v procesu 

učenja, potem najbolj pomembna učna praksa ni več »govoriti« in »razlagati«, ampak 

»poslušati« (Rinaldi, 2005). In tako spoznamo, da so tudi otroci lahko strokovnjaki lastnih 

ţivljenj (Langsted, 1994, v: Clark idr., 2005: 3). To pa seveda ne pomeni, da bi moralo biti 

otrokovo mnenje vedno vzeto kot najbolj pomembno in njihov predlog kot legitimen, 

ampak, kar otroci povedo, bi moralo biti upoštevano v vsakdanjem ţivljenju in učnem 

procesu ter pedagoških pripravah. Hansen in sodelavci (2000: 1–6) menijo, da je odločanje 

spretnost, ki se jo naučimo z vajo in izkušnjami.  

 

V pristopu Reggio Emilia je vrtec razumljen kot prostor, ki izraţa in ustvarja kulturo, v 

kateri otroci ţivijo (Malaguzzi, 1993). Vrtec nasploh pojmujejo kot »laboratorij kulture«. 

Ta pedagoški pristop poudarja, da je treba otrokovi domišljiji dati prosto pot in dopuščati 

izraţanje doţivetega, ker to pripomore k ustvarjanju lastnega odnosa do zunanjega sveta 

(oz. kulturnega okolja) in sodelovanja v njem (Špoljar, 1999, v: Hočevar, Kovač Šebart in 

Štefanc, 2009: 23). Tak pristop po mnenju K. Špoljar kaţe, da v pedagoškem pristopu 

Reggio Emilia »/…/ v resnici spoštujejo temeljne razvojne potrebe otroka in njegovo 

naravo« (prav tam: 23). Otrokovi domišljiji oz. »naravi« je torej treba dati prosto pot. 
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Zapisali bi lahko, da pedagoški pristop Reggio Emilia verjame, da naloga vrtca kot 

vzgojno-izobraţevalne institucije ni v tem, »/…/ da bi tlačila otroke v kakšne vnaprej 

pripravljene kalupe (se pravi, da bi jih prilagajala obstoječim druţbenim vrednostnim 

merilom, vedenjskih vzorcem, druţbenim pojmovanjem, idejam ali zahtevam), temveč da 

bi gojila in sproščala njihove notranje rastne potenciale« (Svetina, 1990, v: Hočevar, 

Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 23). S tem naj bi omogočila, da razvojne sile v otrocih 

same opravijo marsikaj tega, kar si postavlja za cilj normativna pedagoška misel (prav tam: 

29).  

 

Ameriška avtorica L. Katz (1998, v: Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 25–26) v 

besedilu, v katerem se ukvarja z vprašanjem, kaj se lahko v drugih sistemih (predvsem 

ameriškem) naučimo od vrtca Reggio Emilia, poudarja pomen participacije otrok v 

vsakdanjem ţivljenju in delu vrtca. Poudarja tudi sodelovanje in vlogo otrok pri 

načrtovanju in izvajanju projektov v vrtcu in njihovo sodelovanje v vsakodnevnih opravilih 

vrtca: otroci npr. pomagajo kuharju v kuhinji, pripravljajo in pospravljajo mize ob obrokih, 

odgovorni so za pospravljanje igrač in različnih materialov, s pomočjo katerih ustvarjajo. 

Kot meni avtorica, »s tem otroci krepijo občutek pripadnosti skupnosti« (Katz, 1998, v: 

Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 25–26). Vrtec je torej okolje, ki spodbuja 

otrokovo udeleţbo in sodelovanje v lokalni skupnosti. 

 

Kot pojasnjuje C. Rinaldi (2006: 175) participacija otrok v pedagoškem pristopu Reggio 

Emilia ne meri le na sodelovanje otrok in odraslih v ţivljenju in delu vrtca, ampak prek 

tega na razvijanje občutka pripadnosti otrok vrtcu in lokalnemu okolju, v katerem se vrtec 

nahaja. Usmerjanje otroka v sodelovanje in sobivanje v vrtcu in lokalni skupnosti je ena od 

pomembnejših nalog vrtca, pri čemer otroke učijo ţiveti skupaj kot posameznike in hkrati 

kot pripadnike skupnosti. Participacija otrok v vrtcu je predstavljena skozi projektno delo 

in sodelovanje z lokalno skupnostjo, slednje bolj na ravni opisa obiskov otrok in dejavnosti 

v lokalnem okolju (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 26). 

 

Kot vemo, se v praksi otrokovo razumevanje samega sebe vedno razvija v sodelovanju z 

drugimi. Na eni strani smo odrasli, ki imamo svoja stališča, in na drugi strani so otroci, 

ravno tako s svojimi pogledi. Kadar imajo otroci moţnost uresničevati svoje interese in 

raziskovati svet po svoje, rastejo telesno, kognitivno, čustveno in socialno. Ob 

konstruktivnem dialogu, omogočanju reševanja teţav, izraţanja občutij z besedami, 

moţnosti izbiranja, načrtovanja in soodločanja prav gotovo govorimo o podpiranju 

otrokove pobude. Vloga odraslega je torej ključna. Pomembno je, da otroku omogočamo, 

da sam odkriva znanje, mu nudimo podporo, ko jo potrebuje, da opravi, kar zmore, in 

zadovoljuje svoje potrebe ob upoštevanju pravic drugih soudeleţencev (Kobal, 2009: 54). 

 

V vrtcu Reggio Emilia participacijo otrok v ţivljenju in delu vrtca in lokalnem okolju 

ponazarjajo s participacijo otrok v projektnem delu (Špoljar, 1999). Vzgojiteljica sledi 

komunikaciji med otroki, razpravlja z njimi o različnih problemih in prek tega išče 

vsebine, ki otroke zanimajo. Nato se ob razpravi z drugimi strokovnimi delavci odloča o 

tem, ali je lahko izbrana vsebina osrednja tema projekta v skupini otrok, ki v projektu 

ţelijo sodelovati. Na tej osnovi postavi tudi cilje projekta, pri čemer ostane nejasno, na 

kakšen način se po tej logiki v vrtcu obravnavajo vsebine, ki so za kakovostno predšolsko 

vzgojo pomembne, pa morda otroci sami zanje ne izrazijo posebnega zanimanja. Tudi sam 

proces uresničevanja izbranega projekta je odprt; procesa ne načrtujejo opirajoč se vnaprej 

na kurikulum, čeprav je obenem jasno, da sama logika načrtovanja ne izostane; čeprav 

kurikulum ni eksplicitno zapisan, to seveda ne pomeni, da razmislek o izvajanju dejavnosti 
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(tj. kako bo potekala izbira projektov, kako bosta vzgojiteljici vodili komunikacijo z otroki, 

v kateri se bo odločalo o projektih, kdaj bo pogovor o tem potekal ipd.) ni vnaprej 

opravljen. Cilj projekta spreminjajo tudi v času, ko projekt ţe poteka (Špoljar, 1999). 

 

Dileme zasledimo tudi pri vzpostavljanju formalnih pravil vrtca in kako se v zvezi z njimi 

ravna. C. Rinaldi (2006, v: Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009: 27) ugotavlja, da je 

spoštovanje pravil teţko za otroka in odraslega (vzgojitelja in starše); o njih se je treba 

pogovarjati, jih razlagati, o njih soglašati in se jih drţati. Avtorica ne zapiše, kako se v 

vrtcu Reggio Emilia oblikujejo in sprejemajo skupna pravila ţivljenja v tej instituciji. 

 

Participacija otrok ni pomembna le pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji različnih 

dejavnosti v vrtcu, ampak je pomembna preko celega dne, tudi pri vsakodnevni rutini 

(hranjenje, počitek, umivanje …). Vedno in povsod je potrebno slišati ţelje in potrebe in 

jim pomagati, da se uresničijo. Upoštevati je potrebno tudi ţelje in mnenja najmlajših, ne 

le otrok v drugem starostnem obdobju. Otroci morajo ne glede na starost čutiti, da 

vzgojitelj in drugi odrasli spoštujejo njihovo mnenje, da jih poslušajo in tudi slišijo 

(Bahovec Dolar in Golobič Bregar, 2004).  

 

Nekateri kritiki očitajo participaciji, da imajo otroci premalo izkušenj in sposobnosti, 

potrebnih za soodločanje (Roţič in Turnšek, 2010). Lansdown (2001) odgovarja, da imajo 

otroci veliko razvitih sposobnosti, nič manj kot odrasli. Njihove moţnosti za participacijo 

so najbolj odvisne od tega, kako odrasli pojmujejo otroštvo in koliko so ti pripravljeni 

zagotoviti otrokom priloţnosti in ustrezne načine izraţanja, ki bodo primerni starosti oz. 

zrelosti otroka. Vsak otrok nam lahko sporoči, če mu je nekaj všeč ali ne oz. kaj mu je 

všeč.  

 

Mnogi participaciji oporekajo, ker menijo, da preden otrokom damo pravice, se ti morajo 

naučiti prevzemati odgovornosti za svoja dejanja. Lansdown (2001) odgovarja, da ravno s 

tem, ko otrokom damo pravice oz. spoštujemo pravice otrok, na najbolj učinkovit način 

spodbujamo otrokovo odgovornost. Če otroci čutijo zaupanje in podporo ter vedo, da so 

slišani in upoštevani s strani odraslih, pridobijo samozaupanje ter osebno in druţbeno 

odgovornost (Roţič in Turnšek, 2010). 

 

Konceptu participacije kritiki očitajo tudi to, da otroke s participacijo preveč obremenimo 

in jih prikrajšamo za otroštvo. Zagovorniki participacije to trditev ovrţejo z mnenjem, da 

otrok ne smemo siliti v odgovornosti, za katere še niso pripravljeni. Nekateri so mnenja, da 

omogočanje participacije otrokom zmanjšuje avtoriteto in spoštovanje odraslih. 

Zagovorniki participacije pravijo, da temu ni tako, saj je končna odločitev še vedno v 

rokah odraslih, vendar bi bilo prav, da bi temeljila na interesih otrok. Otroci in odrasli naj 

čim več sodelujejo med seboj, se pogovarjajo kot enakovredni sogovorniki in upoštevajo 

mnenje drug drugega (prav tam). 
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10  RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI 
 

V zadnjem času je v predšolski vzgoji pri nas in v svetu vedno več govora o aktivni vlogi 

otrok v vrtcu in otrokovi pravici do participacije – soustvarjanja vsakdanjega ţivljenja in 

učenja v vrtcu ter (so)odločanja. Mnogi strokovni delavci v vrtcu se trudijo elemente 

participacije in aktivnega učenja vnašati v delo in ţivljenje vrtcev, a o teh elementih morda 

vedno vse premalo. Za zgled so jim predvsem alternativni pedagoški pristopi – predvsem 

Reggio Emilia. 

 

Na to temo je bilo opravljenih ţe kar nekaj raziskav (Batistič Zorec, 2010; Sheridan in 

Pramling Samuelsson, 2001; Turnšek, 2007 …), ki kaţejo, da otroci v vrtcu zelo malo 

participirajo oz. kakor koli (so)odločajo, zato bo potrebnih še veliko izobraţevanj in 

strokovnih posvetov na to temo, da bomo strokovni delavci v vrtcu znali svoja stališča in 

prepričanja o učinkovitosti participativnih strategij učenja vnesti v prakso. K temu nas 

zavezuje tudi Konvencija o otrokovih pravicah (1989) ter Kurikulum za vrtce (1999).  

 

Tako s pravne perspektive kot z vidika pedagoškega dela je otrokova pravica, da sodeluje 

in se udeleţuje na vseh področjih, ki so povezana z njim v učnem procesu in izven njega. 

Moţnost otrok, da izrazijo svoje mišljenje in ideje, ni samo njihova pravica, ampak tudi 

nujno potrebna za razvoj demokratičnosti v vzgojnem procesu. Zato je participacija 

pomembna za ustvarjanje visokokakovostnega vrtca (Sheridan in Pramling Samuelsson, 

2001). 

 

V raziskavi ţelim ugotoviti, kako pogosto in v katerih primerih strokovni delavci vrtca 

vključujejo otroke v organizacijo ţivljenja v vrtcu ter v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo 

dejavnosti v oddelku. Raziskave, ki sem jih omenila v teoretičnih izhodiščih (Sheridan in 

Pramling Samuelsson, 2001; Turnšek, 2007; 2009; Batistič Zorec, 2010) kaţejo namreč, da 

otroci odločajo predvsem o prosti igri, manj pa o organizaciji ţivljenja in vodenih 

dejavnostih v vrtcu.  

 

11  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 

1. Kakšno je mnenje strokovnih delavcev vrtca o participaciji otrok v vrtcu? 

2. Ali strokovni delavci vrtca vključujejo otroke v načrtovanje dejavnosti? 

3. Ali strokovni delavci vrtca vključujejo otroke v izvedbo načrtovanih dejavnosti? 

4. Ali strokovni delavci vrtca vključujejo otroke v evalvacijo dejavnosti? 

5. Ali imajo otroci moţnost odločanja o tem, kaj bodo počeli v času proste igre? 

6. Ali otroci soodločajo o času hranjenja, spanja in bivanja zunaj? 

7. Ali otroci soodločajo o nakupu igrač, materiala za oddelek in o organizaciji 

prostora?  

8. Ali obstajajo razlike med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v stališčih do 

participacije otrok v oddelku?  
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12  METODOLOGIJA 
 

Raziskava je zasnovana kvantitativno, podatke sem zbirala z anketnim vprašalnikom. 

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo zbiranja podatkov. 

 

12.1 VZOREC 
 

Vzorec zajema strokovne delavce (vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev) v vrtcih po 

Sloveniji, ki delajo v oddelkih obeh starostnih obdobij. Vrtce sem izbrala priloţnostno. 

Vzorec obsega 209 oseb, moških in ţensk različnih starosti (in s tem povezanih let 

delovnih izkušenj) in z različno stopnjo izobrazbe. V raziskavi je sodelovalo 98,6 % oseb 

ţenskega spola ter 1,4 % oseb moškega spola. Glede na delovno mesto je bilo slabe tri 

četrtine (73,9 %) vzgojiteljev oz. vzgojiteljic in dobra četrtina (26,1 %) pomočnikov oz. 

pomočnic vzgojiteljev.  

 

 
Slika 1: Stopnja končane izobrazbe anketirancev 

 

Dobra polovica (58,2 %) anketirancev je imela končano visoko šolo, 11,9 % višjo šolo, 

dobra četrtina (26,5 %) srednjo šolo, 3,4 % pa jih je imelo drugo izobrazbo. Pod drugo 

izobrazbo so anketiranci navedli: absolventski staţ ter nedokončan študij z manjkajočo 

diplomsko ali magistrsko nalogo. Največ (46,9 %) strokovnih delavcev je delalo v vrtcih v 

mestnem okolju, slaba tretjina (30,7 %) v vaškem in slaba četrtina (22,4 %) v primestnem 

okolju. 

 

V empirični raziskavi so sodelovali strokovni delavci vrtca, stari od 20 do 56 let. 

Povprečna starost anketirancev je 33,9 let. Ko sem anketirance spraševala po delovni dobi, 

sem dobila odgovore, ki zajemajo delovne izkušnje v vzgoji in izobraţevanju od 1 pa do 36 

let. Povprečna delovna doba strokovnih delavcev zajetih v raziskavo je 12,9 let. Strokovni 

delavci v vrtcu, ki so bili zajeti v raziskavo, delajo v oddelkih vseh starosti (od 11 mesecev 

pa do 6 let).  

visoka šola: 

58,2 % 

višja šola:  

11,9 % 

srednja šola: 

26,5 % 

drugo: 3,4 % 
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12.2 OPIS INSTRUMENTA 
 

Anketni vprašalnik sem sestavila sama, na podlagi drugih podobnih vprašalnikov (Batistič 

Zorec in Devjak, 2010), da bom lahko primerjala nekatere svoje izsledke z izsledki drugih 

raziskav. Predvsem je bil uporabljen vprašalnik, ki je nastal v projektu Profesionalno 

usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel 

koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje 2008–2013.  

 

Vprašalnik je sestavljen iz več vsebinskih sklopov, ki se navezujejo na zastavljena 

raziskovalna vprašanja in vsebuje vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Merske 

karakteristike sem zagotovila tako, da sem zagotovila:  

 veljavnost s skrbno izbranimi postavkami, z dobro pokritimi področji in 

zahtevnostmi znanja;  

 zanesljivost s čim več vprašanji, ki merijo določeno stališče, razmišljanje, z 

natančno postavljenimi vprašanji in merili točkovanja;  

 objektivnost z jasnimi navodili za odgovarjanje na vprašanja in odločanje pri 

ocenjevalnih lestvicah;  

 občutljivost z dovolj vprašanji, ki so smiselna.  

 

12.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Podatke sem zbirala z anketnim vprašalnikom, ki je bil razdeljen strokovnim delavcem v 

vrtcih. Anketne vprašalnike sem strokovnim delavcem izročila osebno, po elektronski ali 

običajni pošti. Zbiranje izpolnjenih vprašalnikov je potekalo pribliţno mesec dni v mesecu 

marcu 2012. Razdelila sem 300 anketnih vprašalnikov, vrnjenih sem dobila 209, kar 

pomeni, da je bil odziv 69,7 %. Zagotovila sem anonimnost anketirancev in moţnost 

seznanitve z rezultati raziskovalne naloge. 

 

12.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Podatke, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom, sem obdelala s programom SPSS, 

predstavljeni pa so v obliki grafov in tabel, ki zajemajo interpretacijo, dobljene rezultate pa 

tudi primerjam z izsledki ţe opravljenih raziskav. Izračunane so srednje vrednosti, mere 

razpršenosti, frekvence, odstotni deleţi in hi-kvadrat test. 
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13 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

13.1 RAZLAGA POJMA PARTICIPACIJA IN STALIŠČA DO 

PARTICIPACIJE OTROK V VRTCU 
 

Participacija je pomemben kriterij kakovosti institucionalne vzgoje, za otroke pa je 

pomembna tudi s pravnega vidika. Participacija je pravica otrok, da aktivno sodelujejo pri 

odločitvah, ki konkretno zadevajo njihovo ţivljenje in s tem vplivajo na ţivljenje in proces 

učenja v vrtcih. To pravico jim omogoča tudi Konvencija o otrokovih pravicah (1989), ki 

je poskrbela za demokratizacijo vzgoje v vrtcih (Devjak idr., 2009). Slovar slovenskega 

knjiţnega jezika (2002: 821) pojem participacije predstavlja s: »Participacija pomeni 

udeleţbo in sodelovanje, participirati pa pomeni udeleţevati se, sodelovati.« 

 

Anketirance sem spraševala, kako bi obrazloţili pojem participacija nekomu, ki tega pojma 

ne pozna. Odgovore sem razdelila v štiri različne kategorije, da sem podatke laţje 

obdelala: 

 sodelovanje; 

 vključevanje; 

 soudeleţba; 

 odločanje.  

 

Tabela 1: Razlaga pojma participacija otrok v vrtcu 

 

Kategorije odgovorov, ki so jih podali 

strokovni delavci: »Participacija je …« 

DELOVNO MESTO  

vzgojiteljica 

pred. otrok 

pomočnica 

vzgojiteljice  

f f (%) f f (%) SKUPAJ (%) 

Sodelovanje otrok pri delu. 52 43,3 11 32,3 40,9 

Vključevanje otrok v dejavnosti v 

vrtcu. 
33 27,5 8 23,5 26,6 

Soudeleţba otrok pri ţivljenju v vrtcu. 24 20,0 9 26,5 21,4 

Odločanje otrok o ţivljenju v vrtcu. 11 9,2 6 17,7 11,1 

SKUPAJ 120 100,0 34 100,0 100,0 

 

Prva izhodiščna hipoteza je bila, da si vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pojem 

participacija razlagajo na različne načine. 

 

Vrednost hi-kvadrat testa ni statistično pomembna (χ² = 3,181, g = 3, P = 0,365). Razlage 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pojma participacija otrok v vrtcu se torej ne 

razlikujejo statistično pomembno. Na osnovi podatkov, predstavljenih v Tabeli 1, pa lahko 

za naš vzorec ugotovimo, da velika večina (97,3 %) anketirancev vsaj okvirno ve, kaj 

pomeni pojem participacija otrok v vrtcu. Manjši odstotek (2,7 %) pa tega pojma ne bi znal 

obrazloţiti nekomu, ki je zanj slišal prvič, saj ga tudi sami ne poznajo. Pojavili so se pa 

tudi popolnoma nesmiselni odgovori, kot so npr.: da je to vzgoja otrok, privilegiran poloţaj 

otroka v skupini in drugi odgovori, ki so nesmiselni in nepovezani s pojmom participacija.  
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V nadaljevanju me je zanimalo, kakšno je mnenje strokovnih delavcev o participaciji otrok 

v vrtcu. Odgovore sem razdelila v štiri kategorije, da sem lahko izračunala hi-kvadrat test: 

 spodbujanje participacije; 

 občasno participiranje otrok; 

 premajhno vključevanje participacije v svoje delo; 

 participacije ne spodbujam. 

 

Tabela 2: Mnenje strokovnih delavcev o participaciji 

 

Kategorije odgovorov strokovnih 

delavcev 

DELOVNO MESTO  

vzgojiteljica  

pred. otrok 

pomočnica 

vzgojiteljice  

f f (%) f f (%) SKUPAJ (%) 

Spodbujanje participacije. 83 73,4 23 59,0 69,7 

Otroci občasno participirajo. 16 14,2 5 12,8 13,8 

Participacijo premalo vključujejo 

v svoje delo. 
7 6,2 5 12,8 7,9 

Participacije ne spodbujajo. 7 6,2 6 15,4 8,6 

SKUPAJ 113 100,0 39 100,0 100,0 

 

Druga hipoteza je bila, da se mnenje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o participaciji 

otrok v vrtcu med seboj razlikuje. 

Vrednost hi-kvadrat testa ni statistično pomembna (χ² = 5,384, g = 3, P = 0,145). Mnenje 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o participaciji otrok v vrtcu se torej ne razlikuje 

statistično pomembno. Na osnovi podatkov, predstavljenih v Tabeli 2, pa lahko za naš 

vzorec ugotovimo, da dve tretjini strokovnih delavcev (69,7 %) spodbuja participacijo v 

svojem oddelku, saj se jim ta zdi pomembna, dobra za otroke, ker jim dviguje samozavest, 

samopodobo, imajo neko pomembno vlogo v oddelku itd. Vsi tisti, ki so odgovorili, da 

participacijo spodbujajo, se tudi strinjajo, da je s tem potrebno začeti ţe zelo zgodaj, z 

vstopom otroka v vrtec, seveda je pa treba biti pri svojem delu še vedno odgovoren in ne 

pustiti otrokom, da oni vodijo delo, ampak da sprejemajo odločitve in njihove posledice in 

da se zavedajo, kaj lahko določene odločitve povzročijo.  

 

V slabi desetini (8,6 %) se strokovni delavci participacije izogibajo oz. je ne spodbujajo, 

ker menijo, da je vodenje dela v oddelku delo vzgojitelja in ne otrok, da so otroci 

premajhni za takšne odločitve in da s tem prelagamo preveliko odgovornost nanje. V dobri 

desetini (13,8 %) pa menijo, da je participiranje sicer dobrodošlo, vendar le v določenih 

situacijah (npr. pri izbiri proste igre, izbiri hrane itd.). Ne prepuščajo pa otrokom odločitve 

o dejavnostih, o temah vodenih dejavnosti ipd., saj se jim zdi, da za kaj takšnega niso zreli.  

 

Presenetila me je predvsem samokritičnost nekaterih strokovnih delavcev (7,9 %), ki 

menijo, da participacijo premalo spodbujajo in da bi lahko v mnogih primerih otroke bolj 

vključili v potek dela v vrtcu. Ti so participaciji naklonjeni, vendar očitno še ne vključujejo 

otrok tako, da bi bili soudeleţeni pri načrtovanju, evalviranju, izbiri materiala itd. 

 

Ena izmed raziskav (Turnšek, 2005) je pokazala, da je sodelovanje in soodločanje otrok 

med slovenskimi vzgojiteljicami najpomembnejša prioriteta v zagotavljanju kakovosti 

vzgoje v vrtcih; precej bolj kot to velja za vzgojiteljice finskih vrtcev, ki delajo in ţivijo v 

okolju z dolgoletno demokratično tradicijo. Avtorica meni, da velik razkorak med 
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sodelovanjem, ki je visoko vrednoteno, a redkeje preneseno v prakso, nakazuje potrebo po 

izobraţevanju za uporabo ustreznih modelov in pristopov (Turnšek, 2009: 32). 

 

13.2 NAČRTOVANJE VZGOJNEGA DELA 
 

Osnova za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje vzgojnega dela je spoznanje, da otrok 

dojema in razume svet celostno ter se razvija v aktivni povezavi s svojim okoljem. 

Načrtovanje vzgojnega dela pomeni načrtovanje celotnega ţivljenja v vrtcu. Vzgojiteljica 

in njena pomočnica načrtujeta vzgojno delo na osnovi teoretičnih spoznanj o razvojnih 

značilnostih predšolskega otroka in na osnovi zapisov opaţanj o posameznem otroku 

(Program vrtca Šenčur, 2012).  

 

Kurikulum za vrtce je naravnan na razvoj otrokovih doseţenih in potencialnih sposobnosti 

ter spretnosti in k doseganju optimalnega razmerja med obema (Zasnova javnih vrtcev, 

1995: 51). Načrtovanje vzgojnega dela tako pomeni načrtovanje celotnega ţivljenja v 

vrtcu. Vzgojiteljica ali vzgojitelj načrtuje vzgojno delo na osnovi teoretičnih podmen o 

razvojnih značilnostih predšolskega otroka, specifičnosti učenja v tem obdobju in 

značilnosti konkretnega okolja, zato je toliko pomembneje, da so vzgojiteljice oziroma 

vzgojitelji visoko strokovno usposobljeni (prav tam), saj v tem primeru vedo, kakšne 

igrače, dejavnosti in material izbrati za otroke. 

 

Delo v vrtcu se deli na »tri faze«: načrtovanje, izvedbo in evalvacijo načrtovane dejavnosti. 

Najprej me je zanimalo, kako pogosto strokovni delavci izvajajo spodaj navedene 

aktivnosti v svojem oddelku. 

 

Tabela 3: Načrtovanje vzgojnega dela 

  

vedno  

(f, f %) 

skoraj 

vedno  

(f, f %) 

občasno  

(f, f %) 

skoraj 

nikoli  

(f, f %) 

nikoli  

(f, f %) 

SKUPAJ 

(f, f %) 

Vključevanje otrok v 

načrtovanje dejavnosti v 

oddelku. 

42 

 

22 % 

75 

 

39 % 

56 

 

29 % 

18 

 

9 % 

2 

 

1 % 

193 

 

100 % 

Skupna določitev teme, ki jo 

spoznavajo. 
18 

 

10 % 

60 

 

32 % 

87 

 

46 % 

19 

 

10 % 

4 

 

2 % 

188 

 

100 % 

Sodelovanje otrok pri 

nastajanju letnega 

delovnega načrta. 

8 

 

4 % 

20 

 

11 % 

56 

 

30 % 

62 

 

33 % 

42 

 

22 % 

188 

 

100 % 

 

Iz rezultatov lahko ugotovimo, da otroci zelo redko (15 %) sodelujejo pri nastajanju 

letnega delovnega načrta, saj dobra polovica anketirancev (55 %) trdi, da jih v to ne 

vključijo. Zanimivo je predvsem to, da v slabih dveh tretjinah (61 %) strokovni delavci 

trdijo, da vključujejo otroke v načrtovanje dejavnosti (vedno, skoraj vedno), manjši pa je 

deleţ pri bolj konkretnih vprašanjih (izbira teme), saj tu le slaba polovica (42 %) 

anketirancev pravi, da vključujejo v samo določitev teme. 
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Tudi v vrtcu, kjer delam, otroci večinoma nimajo besede pri tem, kaj bo zapisano v letnem 

delovnem načrtu. Napaka »v sistemu« je po mojem mnenju, da je potrebno letni delovni 

načrt oddati v septembru, ko niti še ne poznaš otrok, ne veš, na kakšni stopnji razvoja so, 

kaj vse jih zanima itd. Tako se morajo pač otroci sprijazniti, da bodo spoznavali teme, ki 

smo si jih izbrali strokovni delavci. Seveda se preko leta teme prilagodi, a sem sama 

mnenja, da je sestavljanje letnega delavnega načrta odveč, saj moramo slediti interesom, 

ţeljam in razvojnim zmoţnostim otrok, ki pa jih ugotavljamo sproti, ko smo v interakciji z 

otroki.  

 

S trditvijo N. Turnšek (2004: 195), se popolnoma strinjam: »Vloga vzgojiteljice oziroma 

vzgojitelja ni več podajanje izdelanih – objektivnih – znanj, pač pa organizacija in 

mediiranje med otroki in viri informacij, pomoč otrokom pri dokumentiranju in 

analiziranju podatkov. 

 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na način, ki ga uporabljajo strokovni delavci, če/ko 

otroke vključujejo v načrtovanje dejavnosti. 

 

 
 

Kot lahko vidimo na Sliki 2, slaba tretjina (31 %) strokovnih delavcev sama izbere temo in 

pripravi okvirni način, nato pa se o njem pogovori z otroki, petina anketirancev pa meni, da 

je načrtovanje v domeni strokovnih delavcev in ne otrok, le 16 % vzgojiteljic in precej 

manj pomočnic vzgojiteljic (2 %) pravi, da skupaj z otroki izberejo temo, vsebine in 

načrtujejo dejavnosti. 

  

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

a b c d e f g

vzgojiteljice pred. otrok

pomočnice vzgojiteljic

a - niso vključeni, ker so še premajhni  

b - niso vključeni, ker menim, da je to naloga strokovnih delavk/-cev 

c - načrtujem sam/-a, ker je načrtovanje dejavnosti v domeni 

strokovnih delavk/-cev, vendar pri tem praviloma upoštevam ţelje in 

interese otrok  

d - sam/-a izberem temo in pripravim okvirni načrt, nato se o njem 

pogovorim z otroki ter načrt spremenim glede na njihove ţelje in 

predloge 

e - temo izberemo vsi strokovni delavci na začetku leta, potem 

dejavnosti prilagodim starosti otrok v mojem oddelku 

f - skupaj z otroki izberemo temo, vsebine ter načrtujemo dejavnosti 

g - drugo  

 

Slika 2: Vključevanje otrok v dejavnosti 
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Nekaj (4 %) strokovnih delavcev je napisalo svoje odgovore, in sicer so napisali:  

 ugotavljam, kam vleče otroke, v katero smer, zapisujem ideje, zamisli in načrtujem 

glede na trenutne interese (aktualnosti); otroci še niso stari tri leta; 

 temo izbereva skupaj s pomočnico in se o njej pogovoriva še z otroki; 

 so le delno vključeni zaradi starostne specifike – mlajša skupina – izhajam pa 

kolikor je le mogoče iz njih; 

 temo izberem glede na zanimanje otrok, pripravim okvirni načrt in jo po potrebi 

dopolnjujem z vsebinami, ki se dodatno odpirajo znotraj projekta; 

 po potrebi. 

 

M. Batistič Zorec (2010) je v svoji raziskavi ugotovila, da velika večina strokovnih 

delavcev (96 %) trdi, da vključujejo otroke v soustvarjanje podobe vrtca in ţivljenja v 

njem ter prisluhnejo otrokom in njihovim ţeljam, pričakovanjem in zamislim, pri bolj 

konkretnih vprašanjih pa se je pokazalo, da temu ni tako. P. Kuk (2011: 51) je v intervjuju 

z otroki ugotovila, da večina otrok (89,5 %) meni, da se z vzgojiteljico pogovarjajo o tem, 

kaj bodo počeli naslednji dan ali teden. Slaba polovica otrok (42 %) pravi, da vzgojiteljica 

pri tem upošteva njihove ţelje, ostali otroci (37 %) pa pravijo, da njihovih ţelja ne 

upošteva. 

 

V raziskavi M. Batistič Zorec (2010) več kot polovica strokovnih delavcev (52,3 %) pravi, 

da sami izberejo temo in naredijo okvirni načrt, ki mu naknadno dodajo ţelje in predloge 

otrok, v dobri tretjini primerov (39 %) pa strokovni delavci načrtujejo sami ob upoštevanju 

tega, kar vedo o ţeljah in interesih otrok. Ugotovitve avtorica podpre še z eno raziskavo 

(Turnšek, 2009), ki je v intervjuju z otroki ugotovila, da prevladuje ločenost oz. različnost 

med načrtovanimi dejavnostmi in igro, ki se kaţe v različnih (komplementarnih) vlogah 

otrok in odraslih v vsaki od njiju (Batistič Zorec, 2010). V moji raziskavi pa se je 

pokazalo, da 42 % strokovnih delavcev določi temo skupaj z otroki, medtem ko dobra 

desetina (12 %) ţelja in interesov otrok ne upošteva. 

 

Pogosto je v strokovni literaturi navedena delitev med »s strani programa oziroma 

vzgojiteljice usmerjeno« vzgojo in »k otroku usmerjeno« vzgojo (npr. Kamenov, 1987, 

Newcombe, 1996, v Batistič Zorec, 2003b). Po mnenju N. Newcombe (1996, prav tam) je 

»s strani vzgojiteljice usmerjena« vzgoja značilna za visoko strukturirane programe in 

obratno. M. Batistič Zorec (2003: 237) pravi, da je za programe, ki so vnaprej določeni, 

značilno, da so bolj ali manj nespremenljivi, se ne prilagajajo individualnim značilnostim 

in razlikam med otroki ter ne upoštevajo razlik v prostoru in času. Avtorica pravi, da so v 

teh programih pasivni tako vzgojiteljica kot otroci. Za vnaprej določene programe je 

značilna visoka direktivnost vzgojiteljic in zelo malo moţnosti za izraţanje interesov otrok.  

 

Naš nekdanji Vzgojni program (1985) je bil tipičen primer »vnaprej določenega 

programa«. Kurikulum za vrtce (1999) neposredno ne omenja »usmerjenosti k otroku«, iz 

večine načel in ciljev pa je razvidno, da je bliţe »k otroku usmerjenim« kot »vnaprej 

določenim« programom: med načeli navaja npr. upoštevanje individualnih razlik v razvoju 

in učenju, upoštevanje in izraţanje skupinskih razlik ter multikulturalizem, moţnost izbire 

in drugačnosti, spoštovanje zasebnosti in intimnosti. Tako naš Kurikulum za vrtce kot 

Reggio pristop namesto »usmerjenosti v otroka« in o nujnosti izhajanja iz otrokovih potreb 

govorita o pravicah otrok (Batistič Zorec, 2003b: 238). 

 



Čadeţ, M. (2013). Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok v vrtcu.  

Magistrsko delo. Ljubljana: PeF 

39 

 

  

S. Sheridan in I. Pramling Samuelsson (2001: 186) sta primerjali visoko in nizko 

kakovostne vrtce na Švedskem ter ugotovili, da so v skupinah, ki so bile označene za 

visoko kakovostne, otroci v večji meri odgovarjali, da vzgojitelji in vzgojiteljice vedo, kaj 

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

fleksibilna in se lahko dogovarjajo. V skupinah niţje kakovosti pa so pravila večinoma 

trdno postavljena in veljajo v vsaki situaciji. Otrokom se v teh skupinah ne daje 

odgovornosti. Prav tako se je izkazalo, da otroci v takšnih oddelkih pravijo, da ne smejo 

početi tistega, kar si ţelijo, ampak le to, kar reče vzgojitelj (prav tam). 

 

13.3 IZVEDBA NAČRTOVANIH DEJAVNOSTI 
 

Pri izvajanju vzgojnega dela strokovni delavki zagotavljata prilagodljivost v prostorski in 

časovni organizaciji, vsebinah, metodah in oblikah dela ter vzgojnih sredstvih. Vzgojno 

delo poteka na podlagi igre in lastne aktivnosti otrok, v večjih ali manjših skupinah in tudi 

individualno (Program vrtca Šenčur, 2012). 

 

Otroci, ki jih vzgojiteljice bolj spodbujajo, vztrajajo dalj časa pri dejavnostih in so bolj 

neodvisni. S tem je povezana sposobnost organizirati igralni prostor, nuditi primerna 

sredstva, materiale in dejavnosti ter usmerjati otrokovo prehajanje iz ene dejavnosti v 

drugo (Bahovec in Kodelja, 1996: 64). 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, kako pogosto strokovni delavci vključujejo otroke v 

svojem oddelku v izvajanje načrtovanih dejavnosti. 

 

Tabela 4: Izvedba načrtovanih dejavnosti 

  

vedno 

(f, f %) 

skoraj 

vedno  

(f, f %) 

občasno 

(f, f %) 

skoraj 

nikoli  

(f, f %) 

nikoli 

(f, f %) 

SKUPAJ 

(f, f %) 

Vključevanje otrok v izvedbo 

dejavnosti v oddelku. 
148 

 

77 % 

34 

 

18 % 

9 

 

4 % 

1 

 

1 % 

0 

 

0 % 

192 

 

100 % 

Vključevanje otrok v 

soustvarjanje podobe vrtca in 

ţivljenja v njem. 

80 

 

42 % 

73 

 

38 % 

31 

 

16 % 

6 

 

3 % 

1 

 

1 % 

191 

 

100% 

Participiranje otrok pri različnih 

dejavnostih, ki jih opravljajo 

zaposleni v vrtcu (npr. pomoč v 

kuhinji, pri delu hišnika …). 

5 

 

3 % 

21 

 

11 % 

59 

 

31 % 

73 

 

38 % 

32 

 

17 % 

190 

 

100 % 
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Tabela 5: Izbira dejavnosti 

 DELOVNO MESTO 

vzgojiteljica  

pred. otrok 

pomočnica  

vzgojiteljice  

f f (%) f f (%) 

Otrok lahko sam izbere, kdaj in ali 

bo sodeloval pri vodenih 

dejavnostih. 

DA 80 61,5 31 68,9 

NE 50 38,5 14 31,1 

SKUPAJ 130 100,0 45 100,0 

 

Analiza rezultatov je pokazala, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic otroke v veliki 

večini (95 %) vključujejo v izvedbo dejavnosti, kar je tudi logično, saj drugače sama 

dejavnost nima smisla, če otrok ni aktiven in če ga ne bi vključevali vanjo. Največja 

odstopanja so se pokazala pri trditvi vključevanja otrok v soustvarjanje podobe vrtca in 

ţivljenja v njem, saj vzgojiteljice predšolskih otrok trdijo (glej v Priloga 1), da to počnejo v 

dobri tretjini (39,2 %), pomočnice vzgojiteljic pa pravijo, da to delajo v dobri polovici 

(53,3 %) primerov. Verjetno se takšna odstopanja pojavljajo zato, ker ponavadi pomočnice 

vzgojiteljic ustvarjajo podobo vrtca (urejanje dekoracije ipd.), to delajo v jutranjem ali 

popoldanskem času in takrat v samo izvedbo vključijo otroke, vzgojiteljice to počno manj 

pogosto. Vse prevečkrat se delo še vedno deli na to, kaj naj bi delala vzgojiteljica in kaj 

pomočnica, zato, po mojem mnenju, tudi takšna razlika.  

 

V raziskavi N. Turnšek (2007: 157) se je pa izkazalo, da se situacija v slovenskih vrtcih 

spreminja. Več kot polovica vzgojiteljic, vključenih v raziskavo, meni, da je povečanje 

otrokove participacije najpomembnejša sprememba pri njihovem delu, potrebna za 

izboljšavo kakovosti slovenskih vrtcev. Poleg tega pa je avtorica ugotovila tudi, da je 

velikost vrtca ključni faktor v oblikovanju otrokovega institucionalnega ţivljenja (prav 

tam). Manjši (a ne premajhni) vrtci ustvarjajo dobre pogoje za participacijo. Drugi 

pomembni faktor pa so izkušnje vzgojitelja. Glede na dobljene rezultate je videti, da dlje 

časa kot vzgojiteljice delajo v vrtcu, bolj pogosto vzpostavijo situacije, v katerih otroci 

lahko izrazijo svoje ideje, ţelje in predloge (Turnšek, 2007: 156).  

 

Analiza predstavitve projektov prvega, drugega in tretjega projektnega leta usposabljanja z 

naslovom Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov 

posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje 2008–

2013 je pokazala, da so strokovni delavci pri svojem delu vsako leto bolj napredovali (v 

delo so vnašali elemente Reggio Emilia): izhajali so iz otroka, njegovih idej, predlogov, pri 

delu so dajali prednost učenju in ne poučevanju, upoštevali so različnost otrok, spodbujali 

njegovo participacijo, svoje delo so dokumentirali (fotografirali, snemali, zapisovali izjave 

otrok, ga reflektirali itn.), v delo vključevali starše, staršem in lokalni skupnosti 

predstavljali rezultate dela v okviru razstav in nastopov, dogajale so se spremembe na 

področju timskega dela, vsi vrtci poročajo o izboljšani komunikaciji v samem timu kot tudi 

na ravni celega vrtca, projekt je spodbudil spremembe v razporeditvi v prostorih vrtca (avle 

so spreminjali v »piazze«, kabinete v mini ateljeje, urejali so t. i. sobe Reggio), v delo 

vključevali različne nove materiale in svetlobne mize, veliko je bilo izvajanja programa v 

naravnem okolju, narastel je deleţ obiska zunanjih inštitucij in zavodov (Devjak, 2011: 4). 
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Osebno se mi zdi pomembno, da otroku pustimo svobodno odločitev o tem, ali bo ţelel 

sodelovati pri določeni dejavnosti ali ne. Malo teţje je izbiranje časa, vendar dejavnost po 

navadi poteka v obdobju ene ure ali več (delo s posameznikom), tako da imajo vsi otroci 

priloţnost priti in se udeleţiti dejavnosti, kadar si to ţelijo. Siljenje oz. pregovarjanje se mi 

zdi popolnoma nesmiselno, saj otrok ne odnese popolnoma nič, če dela nekaj, česar si ne 

ţeli in ga ne zanima. Včasih pa strokovni delavci vseeno mislimo/mislijo, da morajo imeti 

vsi otroci vse izdelke, da se morajo udeleţiti vsega, kar pripravimo, in vse prevečkrat sem 

priča temu, da mora otrok, kljub temu, da si tega ne ţeli, sodelovati pri določeni dejavnosti.  

 

Če nadaljujem z analizo dobljenih podatkov glede vključenosti otrok v dejavnosti drugih 

odraslih, v dobri polovici primerov (55 %) ni ponujena otrokom, občasno jim pomagajo v 

slabi tretjini (31 %), vedno pa le v majhnem deleţu (3 %). 

 

Ameriška avtorica L. Katz poudarja pomen participacije otrok v vsakdanjem ţivljenju in 

delu vrtca. Poudarja tudi sodelovanje in vlogo otrok pri načrtovanju in izvajanju projektov 

v vrtcu in njihovo sodelovanje v vsakodnevnih opravilih vrtca: npr. otroci pomagajo 

kuharju v kuhinji, pripravljajo in pospravljajo mize ob obrokih, odgovorni so za 

pospravljanje igrač in materialov, s pomočjo katerih ustvarjajo. Kot meni avtorica, s tem 

otroci krepijo občutek pripadnosti skupnosti. Vrtec je torej okolje, ki spodbuja otrokovo 

udeleţbo in sodelovanje v skupnosti (Hočevar idr., 2009: 33). 

 

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

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

lastno druţbenost in individualnost in se srečuje z drugačno socialno konstrukcijo sveta, so 

osnova za načrtovanje, izvajanje in ovrednotenje vzgojnega dela (Zasnova javnih vrtec, 

1995: 51). Pri izvajanju vzgojnega dela vzgojiteljica ali vzgojitelj zagotavlja 

prilagodljivost v prostorski in časovni organizaciji, vsebinah, metodah in oblikah dela ter 

vzgojnih sredstvih (prav tam). 

 

13.4 EVALVACIJA NAČRTOVANIH DEJAVNOSTI 
 

Trochim (2002, v Poljanšek in Bucik 2002: 21) definira evalvacijo kot sistematično 

zbiranje in oceno podatkov, ki zagotavljajo koristno povratno informacijo.  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999: 9), pa je evalvacija opredeljena z načelom kritičnega 

vrednotenja, ki pravi, da naj evalvacija poteka: 

 na ravni vsakodnevnih medsebojnih interakcij v oddelku; 

 na ravni načrtovanja posameznih področij dejavnosti v vrtcu, vsebin in metod dela, 

vsakdanjega reda v oddelku, zagotavljanja potrebnih pogojev za izvajanje 

predšolske vzgoje, spremljanja razvoja oddelčne skupine in posameznega otroka; 

 na ravni pravic in odgovornosti staršev; 

 na ravni vrtca; 

 na ravni lokalne skupnosti, ustanovitelja vrtca. 

 

 

 

 

 

 



Čadeţ, M. (2013). Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok v vrtcu.  

Magistrsko delo. Ljubljana: PeF 

42 

 

  

Tretja »faza« vzgojnega dela je evalvacija, zato me je zanimalo tudi, kako pogosto 

strokovni delavci v ta proces vključijo otroke.  

 

Tabela 6: Evalvacija načrtovanih dejavnosti 

  

vedno 

(f, f %) 

skoraj 

vedno  

(f, f %) 

občasno 

(f, f %) 

skoraj 

nikoli  

(f, f %) 

nikoli 

(f, f %) 

SKUPAJ 

(f, f %) 

Vključevanje otrok v 

evalvacijo načrtovanih 

dejavnosti. 

19 

 

10 % 

57 

 

30 % 

69 

 

37 % 

36 

 

19 % 

7 

 

4 % 

188 

 

100 % 

Hranjenje izdelkov otrok 

kot dela projektne 

dokumentacije. 

58 

 

33 % 

57 

 

32 % 

46 

 

27 % 

11 

 

6 % 

3 

 

2 % 

175 

 

100 % 

 

Dobljeni rezultati so me dokaj presenetili, saj moje izkušnje ne kaţejo, da bi skoraj 

polovica (40 %) strokovnih delavcev vedno ali skoraj vedno otroke vključevala v 

evalvacijo. Mnenja strokovnih delavcev so si podobna, največja odstopanja pa so opazna 

pri odgovoru/izbiri občasno (glej v Priloga 1), saj le slaba tretjina (29,5 %) pomočnic 

vzgojiteljic trdi, da otroke občasno vključi v evalvacijo načrtovanih dejavnosti, medtem ko 

enako trdita kar dve petini  (40,3 %) vzgojiteljic. Pri tem imam pomisleke o dobljenih 

rezultatih, saj je moţno, da so anketiranci odgovarjali na vprašanje tako, kot bi si ţeleli, da 

bi delali, in ne tako kot v resnici delajo.  

 

Dobljeni rezultati se pa razlikujejo od rezultatov, ki so jih dobili v raziskavi na podlagi 

usposabljanja z naslovom Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje 

elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske 

vzgoje 2008–2013, kjer so ugotovili, da so strokovni delavci zelo napredovali pri 

vključevanju otrok v samo evalviranje določene dejavnosti/dneva itd. (Devjak, 2011).  

Verjetno so razlike posledica dejstva, da so bili v Reggio Emilia raziskavo zajeti strokovni 

delavci, ki so se udeleţili izobraţevanja, medtem ko je moja raziskava obsegala naključno 

izbrane vzgojitelje in njihove pomočnike.  

 

Tudi sama sem mnenja, da vse premalo vključujemo otroke v načrtovanje in evalviranje, 

medtem ko so pri izvedbi dejavnosti otroci vključeni, saj drugače sama dejavnost nima 

pomena. »Napaka« večine vrtcev je ta, da vnaprej določijo teme, letni delovni načrt, 

tematske sklope itd. in se pri tem ne ozirajo na iniciative otrok. Velik primanjkljaj občutim 

še posebno pri evalviranju z otroki. Mogoče nekatere vzgojiteljice to prakticirajo v 

starejših skupinah, predvsem v mlajših pa, po mojih izkušnjah, ne, čeprav so otroci tega 

sposobni. Otroške sposobnosti prepogosto podcenjujemo in otrokom niti ne damo 

moţnosti, da nam pokaţejo, kaj vse so ţe sposobni narediti. 

 

Presenetljivi pa so odgovori na vprašanje o hranjenju projektne dokumentacije. Ob tem 

moram izpostaviti, da je bilo verjetno vprašanje zastavljeno napačno, saj sta kar dve tretjini 

anketirancev (65 %) odgovorili, da vedno oz. skoraj vedno hranita projektno 

dokumentacijo, medtem ko je ne hranijo le v slabi desetini (8 %) primerov. Hranjenje 

otroških risb in ostalih izdelkov še ne pomeni hranjenje projektne dokumentacije kot v 

Reggio Emilia vrtcih in sem verjetno s tem vprašanjem anketirance nekoliko zavedla. 

Dejstvo je, da izdelke otrok hranimo vsi, saj jih po navadi na koncu leta otroci odnesejo kot 



Čadeţ, M. (2013). Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok v vrtcu.  

Magistrsko delo. Ljubljana: PeF 

43 

 

  

spomin domov. Nekaj drugega pa je hranjenje projektne dokumentacije, fotografiranje 

celotnega projekta, delanje zapiskov itd. 

 

V pedagoškem pristopu Reggio Emilia je velik poudarek namenjen pedagoški 

dokumentaciji, katere analiza predstavlja osnovo za nadaljnje načrtovanje vzgojno-

izobraţevalnega dela. Analiza pedagoške dokumentacije omogoča spremljanje otrokovega 

razvoja, hkrati pa daje vzgojiteljem priloţnost za refleksijo lastnega ravnanja. Ena 

vzgojiteljica ves čas snema dejavnosti, fotografira otroke, piše zapiske o otrocih ipd., 

skratka zbira gradivo o dogajanju v vrtcu. Dokumentiranje je tako za vzgojiteljico orodje 

za raziskovanje in izboljšanje prakse, staršem pa ponuja informacije o tem, kar se dogaja v 

vrtcu (Vogrinc in Podgornik, 2009: 428). 

 

13.5 SOODLOČANJE O POTEKU PROSTE IGRE 
 

Čeprav se otrokova igra spreminja, razvija, razvijajo in spreminjajo se tudi vloge in odnosi 

med udeleţenci v igri, pa moramo odrasli, tako starši kot vzgojitelji, prvenstveno izhajati iz 

najpomembnejše predpostavke, to je iz spoštovanja do otrokove igre. S. Pogačnik – Toličič 

(1977: 5) pravi, da moramo odrasli vrednotiti otrokovo igro kot delo pri odraslem – čim 

manj jo prekinjajmo, otroka ne silimo, da menja svojo igro, pustimo mu igralno svobodo. 

Pomembno je, da v njej ne vidimo le »nepotrebnega igračkanja«, ampak da jo cenimo in z 

nepremišljenimi posegi ne okrnemo njeno spontanost in originalnost ter jo praktično 

uničimo (Toličič, 1981: 9).  

 

Anketirance sem spraševala po pogostosti in načinu soodločanja otrok o prosti igri. Podatki 

so predstavljeni v spodnjih dveh tabelah.  

 

Tabela 7: Soodločanje o poteku proste igre 

  

vedno  

(f, f %) 

skoraj 

vedno  

(f, f %) 

občasno  

(f, f %) 

skoraj 

nikoli  

(f, f %) 

nikoli  

(f, f %) 

SKUPAJ  

(f, f %) 

Participiranje otrok pri izbiri 

proste igre. 
116 

 

61 % 

69 

 

36 % 

6 

 

3 % 

0 

 

0 % 

0 

 

0 % 

191 

 

100 % 

 

Tabela 8: Potek dejavnosti po ţeljah otrok 

Potek dejavnosti po ţeljah otrok – prosta igra. 

DELOVNO MESTO 

vzgojiteljica 

pred. otrok 

pomočnica 

vzgojiteljice 

f f (%) f f (%) 

Otrokom predlagam dejavnosti, med katerimi lahko 

izbirajo. 
14 10,8 8 17,4 

Otrokom predlagam dejavnosti, med katerimi lahko 

izbirajo, poleg tega pa si lahko tudi sami izberejo, kaj 

bodo počeli. 

65 50,0 21 45,7 

Otroci se povsem sami odločijo, kaj bodo počeli, 

izberejo igrače in materiale. 
48 36,9 17 37,0 

Drugo. 3 2,3 0 0,0 

SKUPAJ 130 100,0 46 100,0 
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Rezultati so pričakovani, velika večina strokovnih delavcev (97 %) da otrokom na 

razpolago izbiro igre in igrače, s katerimi se ţelijo igrati v času proste igre. Pri tem jih ne 

omejujejo, pribliţno polovica strokovnih delavcev otrokom le predlaga, s čim naj se igrajo, 

vendar če jim igre ne ustrezajo, lahko izberejo po lastni presoji. Do podobnih ugotovitev je 

prišla tudi M. Batistič Zorec (2010), saj je ugotovila, da pri izbiri vrste kotička za igro in 

igrač lahko sodeluje večina otrok (83,7 %).  

 

Izkušnje otrok v švedskih vrtcih so primerljive in po mnenju avtoric (Sheridan in Pramling 

Samuelsson, 2001: 188) kaţejo, da v švedskih vrtcih otroci odločajo o igri, o tem, kaj bodo 

počeli, o svoji lastnini in osebnih predmetih idr.; te »pravice« jemljejo celo kot 

samoumevne. Vendar odločanje ne sega dlje od teh okvirov oziroma vrstniških odnosov in 

aktivnosti. Otroci namreč zelo redko sodelujejo pri organizaciji vsakdanjega ţivljenja, 

vsebinah in aktivnostih, ki jih načrtujejo odrasli. Avtorici ugotavljata (prav tam), da se 

demokratično soodločanje otrok izvaja le v okviru otroškega sveta, ne posega pa širše, v 

celotno ţivljenje ustanove (Turnšek, 2009: 32). 

 

E. Bahovec in Kodelja (1996: 58) sta v raziskavi, opravljeni pred dvema desetletjema, 

ugotovila, da je delo vzgojiteljice tudi organizacija in priprava gradiva za igro in delo, pri 

kateri niso imeli otroci nobene besede. Čeprav so bile igrače na policah in po tleh in so bile 

ves čas v dosegu otrok, jim časovna organizacija ni dopuščala, da bi tudi segli po njih. 

Glavni del dneva se otroci niso smeli igrati z vabljivo razporejenimi igračami in naučili so 

se jih jemati s polic le takrat, kadar so za to dobili eksplicitno dovoljenje. Če so ravnali v 

skladu z navodili, so bili pohvaljeni, če ne, pa grajani. Pridni so bili za vzgojiteljico tisti 

otroci, ki so sledili njenim navodilom in so bili mirni, in to jim je tudi jasno pokazala. 

 

Ko sem brala odgovore nekaterih strokovnih delavcev o spodbujanju participacije v vrtcu, 

so bili nekateri mnenja, da je ţe to, da imajo otroci na razpolago igrače, ki si jih lahko 

izberejo sami, dovolj participiranja in da kaj več res ni dopustno. Menim, da je to 

nesprejemljivo, saj tudi odraslim ne vsiljujemo, kaj in koliko časa mora nekaj delati, 

ampak si lahko to prostovoljno izberejo. Res da je bilo takšnih mnenj malo, vendar se kljub 

vsemu sprašujem, zakaj nekateri strokovni delavci ne pustijo otrokom popolnoma nič 

svobode. 

 

13.6 SOODLOČANJE O ORGANIZACIJI ČASA 
 

Enako pomembni kot zapisani cilji in vsebine v kurikulumu so tudi vsakodnevne 

dejavnosti v vrtcu, komunikacije in interakcije z otroki in med otroki, raba pohvale ali 

graje ter pravila za nadziranje časa in prostora. Hranjenje v vrtcu naj poteka čim bolj 

umirjeno, brez nepotrebnega čakanja, pripravljanja, pri obrokih naj se ne hiti. Dopušča naj 

izbiro in moţnost, da si otroci postreţejo sami, če to ţelijo. Počitek in spanje ne bi smela 

biti ne obvezna ne časovno preveč strogo določena; organizacija počitka je odvisna od 

individualnih potreb, organizacije posebej utrudljivih dejavnosti, sprehodov, obiskov 

različnih institucij in izletov. Prehod iz dejavnosti ali od kosila k počitku pa naj bo 

postopen in naj poteka brez pretirane naglice, hitenja s pospravljanjem, pripravljanjem 

leţalnikov itn. Pri organizaciji dnevne rutine v vrtcu je treba čim bolj omejiti čas čakanja, 

pospravljanja, neaktivnosti (Kurikulum za vrtce, 1999: 11–12). 
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Pomemben element kurikuluma (1999: 13), v katerem je poudarjena pravica do izbire, je 

organizacija prostora in časa, ki sledi nekaterim pomembnim načelom: 

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

zunanjih površin); 

 zagotavljanje zasebnosti in intimnosti; 

 zagotavljanje fleksibilnosti in stimulativnosti prostora. 

 

Zanimalo me je, o katerih stvareh lahko soodločajo otroci, ko govorimo o času proste igre, 

obrokov, počitka in bivanja na prostem. 

 

Tabela 9: Izbira časa obrokov, počitka in bivanja na prostem 

 DA NE 

f f (%) f f (%) 

Otroci lahko sami izbirajo, kdaj bodo jedli zajtrk. 22 12,6 153 87,4 

Otroci lahko sami izbirajo, kdaj bodo jedli kosilo. 12 6,9 163 93,1 

Otroci lahko sami izbirajo, kdaj bodo jedli popoldansko 

malico. 
105 60,0 70 40,0 

Otrok lahko sam izbere, kdaj in ali bo počival. 46 26,3 129 73,7 

Otrok lahko sam izbere, kdaj bo bival na prostem. 91 52,0 84 48,0 

Otroci imajo točno določeno uro, do kdaj lahko pridejo 

v vrtec. 
71 40,6 104 59,4 

 

DELOVNO MESTO 

vzgojiteljica  

pred. otrok 

pomočnica  

vzgojiteljice  

f f (%) f f (%) 

Otrok lahko sam izbere, kdaj se bo 

prosto igral. 
DA 94 72,3 33 73,3 

NE 36 27,7 12 26,7 

SKUPAJ 130 100,0 45 100,0 

 

Anketiranci so imeli na razpolago tudi moţnost, da sami podajo odgovor. Pod »drugo« so 

napisali: 

 pri nas v vrtcu imamo 26 skupin (od jasli do predšolskih), zato imamo te dejavnosti 

razdeljene – npr. jasli imajo zajtrk ob osmih, večji pa ob pol devetih, enako z 

zamikom je kosilo, torej se tudi dejavnosti v skupni in zunaj prilagodijo temu, sicer 

je pa po starostnih aktivih ta rutina več ali manj podobna; 

 med usmerjenimi dejavnostmi imajo otroci, ki ne ţelijo sodelovati, moţnost izbire 

proste igre; 

 vse poteka pribliţno isti čas; 

 nobena, ker imamo tudi kosilo ob različnih urah glede na starost otrok in na 

potrebe; 

 vedno ob enakem času poteka jutranji krog; 

 vse dejavnosti se prepletajo. 

 

Tudi tu so bili rezultati pričakovani: glede na to, da je kosilo topel obrok in če ţelimo, da 

otrok poje nekaj toplega, moramo to časovno omejiti. Zajtrk in kosilo potekata v večini (87 

% oz. 93 %) vrtcev, v katerih delajo anketirani strokovni delavci, ob enakem času. Drugače 
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pa velja za popoldansko malico, saj si njen čas lahko otroci v slabih dveh tretjinah (60 %) 

izberejo sami. 

 

Če ugotovitve primerjamo z raziskavo M. Batistič Zorec (2010), lahko ugotovimo, da so si 

rezultati podobni. Kosilo je v slovenskih vrtcih pripravljeno za vsak oddelek ob določenem 

času, saj gre za topel obrok in tudi za skupinski oz. druţabni ritual. Rezultati kaţejo, da 

izbira časa obrokov (zajtrka, kosila in malice) ni pogosta praksa, le dobra desetina (11,8 %) 

otrok si lahko sama izbere čas zajtrka, čas malice nekaj več – dobra četrtina (26,9 %). M. 

Batistič Zorec (prav tam) pa je raziskovala tudi, če morajo otroci počakati za mizo, dokler 

ne pojedo in slaba tretjina (31,1 %) strokovnih delavcev je odgovorila, da morajo počakati, 

kar kaţe na institucionalizacijo obrokov v smislu prikritega kurikuluma (Batistič Zorec, 

2010). 

 

Počitek imajo v slabih treh četrtinah vrtcev (73 %) vedno ob enakem času. M. Batistič 

Zorec (2010) je v raziskavi ugotovila, da je čas počitka in spanja v slovenskih vrtcih ena 

izmed »trdnjav«, kjer se najpočasneje in najteţje spreminjajo ustaljene navade in postopki 

odraslih. Samo desetina strokovnih delavcev upošteva različne potrebe otrok, tako da spijo 

tisti, ki potrebujejo spanje, ostali pa počno kaj drugega. Dobra tretjina anketirancev, ki so 

bodisi odgovorili, da vsi otroci spijo (29,4 %) bodisi so rekli, da nihče ne spi (8 %), iz 

odgovorov ne more vedeti, ali upoštevajo potrebe vseh otrok ali se ravnajo glede na 

večino. Največ strokovnih delavcev (36,1 %) vztraja, da vsi otroci leţijo, vendar vsaj 

omogočijo nespečim otrokom, da čez čas vstanejo in se igrajo, kar v 14,8 % primerov pa 

morajo nespeči otroci, z igračo ali brez nje, leţati na leţalniku ves čas počitka. 

 

P. Kuk (2011) ugotavlja, da problematika počitka še vedno ostaja in da če tu otroci nimajo 

moţnosti odločanja, je zanje to še vedno najbolj neprijeten čas bivanja v vrtcu. Enourno 

leţanje na leţalnikih z odprtimi očmi, v tišini, je še vedno prisotno pri prevelikem številu 

oddelkov v vrtcih. Ko je otroke spraševala, ali se lahko sami odločijo, da ne bodo spali, ko 

so utrujeni, jih je kar 84 % odgovorilo, da se sicer lahko odločijo, da ne bodo spali, vendar 

morajo leţati na leţalnikih in počivati. 

 

Verjetno je največji problem pri zahtevi, da morajo vsi otroci počivati, da večina vrtcev 

nima prostora, kamor bi lahko otroke, ki bi počivali, umaknili, saj imajo skoraj po vseh 

vrtcih teţave s prostorsko stisko.  

 

Uro, do katere lahko pridejo otroci v vrtec, imajo v dobri tretjini (40,6 %) primerov 

določeno. V slabi polovici (48 %) primerov otroci bivajo na prostem vedno ob istem času, 

medtem ko imajo usmerjene dejavnosti le v dobri tretjini (37 %) primerov vedno ob 

enakem času. Časovni okvir proste igre si v slabih treh četrtinah (72,5 %) lahko izberejo 

sami.  
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13.7 SOODLOČANJE O ORGANIZACJI PROSTORA 
 

Kot sem ţe omenila, je pomemben element kurikuluma, v katerem je poudarjena pravica 

do izbire, organizacija prostora. Organizacija prostora mora biti do take mere fleksibilna, 

da nudi moţnosti za organizacijo dejavnosti, ki potekajo v vsej skupini hkrati, za 

dejavnosti, ki potekajo v manjših skupinah, vedno pa mora biti zagotovljen tudi prostor, 

kamor se lahko otrok za določen čas umakne. Igralnice in hodniki v vrtcu naj bodo 

opremljeni z izdelki otrok, v katerih je prepoznavna njihova individualnost in ustvarjalnost, 

ter z reprodukcijami umetniških izdelkov (Kurikulum za vrtce, 1999: 13). 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati o sodelovanju otrok pri opremljanju igralnice. 

Vprašanje, ki sem ga zastavila anketirancem, je bilo, pri katerih dejavnostih otroci 

sodelujejo. 

 

Tabela 10: Sodelovanje otrok pri opremljanju igralnice 

 DA NE 

f f (%) f f (%) 

Sodelovanje otrok pri opremljanju igralnice (barva sten, 

pohištvo …). 
32 18,5 141 81,5 

Sodelovanje otrok pri razporeditvi opreme v igralnici. 105 60,7 68 39,3 

Sodelovanje otrok pri izbiri vrste kotičkov. 143 81,7 30 18,3 

Sodelovanje otrok pri ureditvi kotičkov za igro (prostor, 

rekviziti …). 
150 85,7 25 14,3 

Sodelovanje otrok pri nakupu igrač. 44 25,3 129 74,7 

Sodelovanje otrok pri nakupu materiala. 18 10,2 155 89,8 

 

Dobljeni rezultati niso presenetljivi, saj je popolnoma razumljivo, da otroci ne določajo 

barve sten in vrste pohištva, ker po navadi pri tem nimamo besede niti strokovne delavke. 

Strokovni delavci so odgovorili v dobrih treh četrtinah (81,5 %), da otroci ne sodelujejo pri 

opremljanju igralnice, medtem ko v slabih dveh tretjinah (60,7 %) primerov lahko otroci 

določijo razporeditev opreme v igralnici. 

 

Enako je ugotovila tudi M. Batistič Zorec (2010), saj pravi, da ima moţnost sodelovanja 

pri opremljanju igralnice le manjšina otrok (7,9 %). Ugotovila je tudi, da slaba polovica 

strokovnih delavcev (45,9 %) otrokom nudi moţnost, da sodelujejo pri razporeditvi 

opreme. Prav tako v svoji raziskavi ugotavlja, da lahko v večini oddelkov otroci sodelujejo 

pri izbiri kotičkov za igro (83,7 %) in njihovi ureditvi (83,4 %). 

 

Pri nakupu igrač lahko sodeluje četrtina otrok (25,3 %) in desetina (10,2 %) pri nakupu 

materiala za igralnico. To me je presenetilo, saj izkušnje kaţejo, da velikokrat niti 

zaposleni sami ne smemo izbrati igrač, ki jih otroci potrebujejo v oddelku, vendar jih 

kupijo vodstveni delavci brez predhodnega posvetovanja z nami. Ţe velikokrat sem videla, 

da so igrače v oddelkih popolnoma neprimerne otrokovi starosti. 

 

Dobra tretjina strokovnih delavcev (38,9 %) je v raziskavi M. Batistič Zorec (2010) 

odgovorila, da se vedno ali skoraj vedno z otroki posvetujejo, katere igrače in materiale bi 

ţeleli imeti v vrtcu in da upoštevajo njihove ţelje. Ob primerjavi z rezultati nekaj let stare 

evalvacijske študije (Kroflič idr., 2002) se stanje ni bistveno spremenilo: ob začetku 
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prenove je 87,4 % vzgojiteljic ocenilo, da otroci malo ali nič ne vplivajo na izbiro igrač in 

drugih sredstev za igro, danes pa tako meni 82,8 % strokovnih delavcev v vrtcu. 

 

Enako kaţe tudi raziskava avtorice Turnšek (2005), saj so mnenja vzgojiteljic potrdila 

majhen vpliv otrok na odločitve, zlasti na organizacijske odločitve (npr. sooblikovanje 

podobe igralnice, nakup igrač in opreme), medtem ko so otroci bolj vključeni v 

načrtovanje dejavnosti in pripravo vrtčevskih prireditev in praznovanj (Turnšek, 2009: 31). 

 

Če podatke primerjamo z odgovori na podobno vprašanje v evalvacijski raziskavi stališč in 

ravnanj vzgojiteljic na začetku kurikularne prenove (Kroflič idr., 2002), kjer je kar 85,5 % 

vzgojiteljic odgovorilo, da otroci malo oz. sploh ne vplivajo na opremo v igralnici, lahko 

rečemo, da se je situacija spremenila na bolje vsaj v tem, da otroci sicer še vedno preteţno 

ne vplivajo na opremo igralnice, vendar pa danes bolj kot nekaj let nazaj vplivajo na 

ureditev danega pohištva in opreme v igralnici (Batistič Zorec, 2010). 

 

Tudi v moji raziskavi so strokovni delavci večkrat napisali, da še sami nimajo vpliva na 

nakup opreme, igrač in materiala, kaj šele da bi to moţnost ponudili otrokom. To je zelo 

problematično, saj kdo drug kot strokovni delavec v oddelku najbolje ve, kaj je dobro za 

otroke in kaj ti potrebujejo in si ţelijo. 

 

13.8 POVEZANOST VRTCA Z LOKALNO SKUPNOSTJO IN S STARŠI 
 

Če izhajamo iz usmeritev predšolske vzgoje (Zakon o vrtcih, 1996), da so temeljne naloge 

vrtca pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti ţivljenja druţin in 

otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, se nam 

postavi vprašanje, kakšna naj bo ta pomoč in ali smo strokovni delavci v vrtcu 

usposobljeni za takšno sodelovanje. Pravzaprav je to zelo zahtevna naloga, ne samo skrb 

za otrokov razvoj, temveč tudi izboljšanje kakovosti ţivljenja druţin.  

 

Kurikulum za vrtce (1999: 15) pojmuje sodelovanje med vrtcem in druţino kot pomemben 

vidik kakovosti predšolske vzgoje, ki prispeva k ustreznemu dopolnjevanju druţinske in 

institucionalne vzgoje.  

 

V povezavi z lokalno skupnostjo in s starši me je zanimalo, kako pogosto strokovni delavci 

sodelujejo z njimi. Rezultati so predstavljeni v spodnji tabeli. 

 

Tabela 11: Povezanost vrtca z lokalno skupnostjo in s starši 

  

vedno 

(f %) 

skoraj 

vedno 

(f %) 

občasno 

(f %) 

skoraj 

nikoli 

(f %) 

nikoli 

(f %) 

SKUPAJ 

(f %) 

Sodelovanje in 

povezanost vrtca s 

krajem, v katerem 

deluje. 

41 % 28 % 30 % 1 % 0 % 100% 

Sodelovanje s starši 

(izmenjava informacij 

o otroku). 
34 % 48 % 16 % 2 % 0 % 100% 
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Da vrtec sodeluje s krajem, v katerem deluje, je odgovorila velika večina anketiranih 

strokovnih delavcev (99 %), kar je bilo pričakovano, saj sta lokalna skupnost in vrtec med 

seboj povezana, npr. pri projektih, prireditvah itd. Tudi s starši smo strokovni delavci v 

vrtcih tesno povezani, saj prav tako v veliki večini z njimi redno sodelujemo in si med 

seboj izmenjujemo informacije. Boljše vprašanje s tega področja bi bilo, če bi strokovne 

delavce vprašala, na kakšen način, kako kakovostno sodelujejo s starši.  

 

V raziskavi, ki so jo opravili med starši T. Devjak in sodelavci (2010: 152), so ugotovili, 

da več kot polovica staršev (56,3 %) meni, da so odlično seznanjeni s pomembnostmi 

otroka v vrtcu, prav tako jih več kot polovica (53,5 %) meni, da so odlično seznanjeni s 

pomembnostmi o otroku in z akti o vrtcu (61,1 %). 

 

V isti raziskavi so avtorice (prav tam) ugotovile, da se več kot 90 % staršev strinja z izjavo, 

da je vrtec povezan s krajem, v katerem deluje – tu lahko zasledimo upoštevanje načela 

sodelovanja z okoljem. Ko so starše vprašali o povezanosti vrtca s krajem, v katerem 

deluje, so ugotovili, da lahko brez tveganja trdijo, da se starši otrok, ki obiskujejo vrtce v 

podeţelskem okolju, bolj strinjajo z navedeno trditvijo kot tisti v mestnem okolju, kar 

pomeni, da so vrtci na podeţelju bolj povezani s krajem kot tisti v mestu (prav tam: 144). 
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14  SKLEP 
 

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

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

pedagoških konceptih. Medtem ko je bilo poudarjanje aktivne udeleţbe otrok v vzgojno-

izobraţevalnem procesu prej omejeno na alternativne pedagoške pristope, je v zadnjih 

desetletjih otrokova pravica do participacije v vrtcu zapisana v številnih nacionalnih 

kurikulumih (Batistič Zorec, 2010: 70). 

 

Za »k otroku usmerjene« programe velja, da ima najpomembnejšo vlogo učenje z aktivno 

udeleţbo otrok (praktičnim manipuliranjem, raziskovanjem in reševanjem problemov), da 

je notranja motivacija (ţelje in interesi) pomembnejša od zunanje (nagrajevanja in 

kaznovanja), da so bolj kot direktivno vodenje pomembni spodbudno okolje, interakcije 

med otroki in odraslimi, interakcije med otroki itn. Danes med strokovnjaki s področja 

predšolske vzgoje brez dvoma prevladuje »k otroku usmerjen« pristop, ki je po mnenju 

avtorice M. Batistič Zorec (2003: 307) povezan tudi s krizo behavioristične paradigme v 

psihologiji. Avtorica poudarja, da je v konceptu, ki je »usmerjen k otroku«, potrebno dobro 

poznavanje otroka. Najpogosteje to pomeni, da mora vzgojiteljica pri vzgojnem delu 

upoštevati otrokove potrebe, interese, sposobnosti, učne stile …, in da je vse našteto 

pomembnejše kot vnaprej določene vsebine in splošni cilji kurikuluma. Tudi R. New 

(1993, v Batistič Zorec, 2003b: 238) opozarja na različne interpretacije »usmerjenosti k 

otroku« v različnih programih. Vzgojiteljice v Zdruţenih drţavah Amerike so, četudi svoj 

pristop proglašajo za »k otroku usmerjen«, bolj vezane na kurikularne vsebine in manj na 

aktualna dogajanja in izkušnje otrok, ker menijo, da morajo usmerjati otrokov interes. V 

Reggio Emilia pristopu pa je bistveno več sodelovanja med vzgojiteljicami in starši ter 

doţivljanja vzgoje kot »odprte«, kar bi po mnenju iste avtorice lahko bilo za ameriške 

vzgojiteljice neprofesionalno (Batistič Zorec, 2003b: 238). 

 

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

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

lastno druţbenost in individualnost in se srečuje z drugačno socialno konstrukcijo sveta, so 

osnova za načrtovanje, izvajanje in ovrednotenje vzgojnega dela (Zasnova javnih vrtec, 

1995: 51). Pri izvajanju vzgojnega dela vzgojiteljica ali vzgojitelj zagotavlja 

prilagodljivost v prostorski in časovni organizaciji, vsebinah, metodah in oblikah dela ter 

vzgojnih sredstvih (prav tam). 

 

Pomemben vidik vsakodnevnega bivanja v vrtcu je prikriti kurikulum, ki poteka hkrati z 

zapisanim (načrtovanim) in izvedbenim kurikulumom. Prikriti kurikulum zajema mnoge 

elemente vzgojnega vplivanja na otroka, ki niso nikjer opredeljeni, a so mnogokrat v obliki 

posredne vzgoje učinkovitejši od neposrednih vzgojnih dejavnosti, ki so opredeljene v 

zapisanem kurikulumu (Kurikulum za vrtce, 1999: 20).  

 

Bistvo participacije v vrtcu je, da otroke vključimo v odločanje, vendar, kakor opozarja 

Lansdown (2001: 8), to ne pomeni, da so otroci dolţni sodelovati. Participacija bi morala 

biti prostovoljna in otrokom bi moralo biti dovoljeno od nje tudi kadar koli odstopiti (prav 

tam: 10). 

 

Zdi se mi, da se strokovni delavci v vrtcu tega premalo zavedamo. Otroke bi morali 

vključevati v soodločanje o poteku ţivljenja v vrtcu. Veliko strokovnih delavcev ve, kako 

bi moralo biti, a praksa pokaţe drugačne rezultate. Problematično je dejstvo, da nekateri 
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strokovni delavci (14 %) menijo, da so otroci premajhni za to, da bi jih vključevali v 

načrtovanje dela v vrtcu. Kritika gre tudi na račun organizacije samega sistema predšolske 

vzgoje, saj moramo npr. letne delovne načrte izdelati ţe v septembru, kar pomeni, da otrok 

ne moremo vključevati v načrtovanje.  

 

Menim, da smo mladi strokovni delavci pogosto premalo samozavestni in da se bojimo v 

vrtcu spremeniti ustaljen način dela, saj smo lahko deleţni kritik sodelavcev, na katere se 

ne znamo ali ne upamo odzvati. Starejši in bolj izkušeni strokovni delavci pa si upajo več, 

če so le odprtih misli in pripravljeni, da vključujejo otroke v organizacijo ţivljenja v vrtcu.  

 

Glede na rezultate, ki so predstavljeni v empiričnem delu magistrskega dela, lahko 

zaključim, da se otroci lahko odločajo predvsem o vrsti kotičkov za prosto igro, kaj bodo 

jedli in s katero igračo se bodo igrali. Drugih moţnosti jim v večini vzgojno-izobraţevalnih 

ustanov ne ponudijo; izjema so strokovni delavci, ki so sodelovali v izobraţevanju Reggio 

Emilia kot kaţejo evalvacije tega projekta (npr. Kalin, 2011). 

 

Ena od temeljnih ugotovitev rezultatov usposabljanja v Reggio Emilia je gotovo ta, da 

dajejo večji poudarek participaciji otrok v vseh fazah ţivljenja in dela v vrtcu: načrtovanje, 

izvajanje, evalviranje in večji poudarek na vizualizaciji učenja. Otrokom priznavajo 

kompetentnost in si dovolijo, da se ob njih učimo tudi sami (o temah, ki jih obravnavajo, 

tehnologijah, načinu razmišljanja, o ustvarjalnih idejah/rešitvah ter predvsem o in na 

napakah). Kljub temu, da vodijo portfolio otrok in sledijo individualnim potrebam 

posameznikov, poskušajo otroke vključevati in delovati v skupnosti – na ravni oddelka, 

vrtca in lokalnega okolja. Pri tem jih podpirajo tudi starši, katerim so na roditeljskem 

sestanku posredovali bistvena izhodišča koncepta Reggio Emilia in s tem dosegli večji 

interes za vključevanje v delo in ţivljenje vrtca. Tudi na roditeljskem sestanku, ki je 

namenjen pregledu realizacije dela skozi leto, so starše obveščali o napredku in dogodkih v 

vrtcu (Kalin, 2011: 171). 

 

V sodobnih slovenskih vrtcih je – splošno gledano – dobro poskrbljeno za predšolske 

otroke; standardi ţivljenja so namreč boljši kot v marsikateri zahodnoevropski drţavi. Če 

gledamo z vidika sklopov pravic, opredeljenih v Konvenciji ZN o pravicah otrok (1989), je 

najbolje poskrbljeno za pravice oskrbe in zaščite, vprašljivo pa je uresničevanje pravice do 

sodelovanja – torej do otrokovega soustvarjanja ţivljenja, participacije. Avtorica pravi, da 

so sodobni slovenski vrtci še najbolj podobni hotelom, v katerih dan poteka po vodenem 

programu pretirano prizadevne turistične agencije. Za goste je razmeroma dobro 

poskrbljeno, vendar otroci vstopajo v ustanovo, v kateri jih bolj ali manj čaka vnaprej 

načrtovan dan, v katerem je ţe v izhodišču malo moţnosti za sooblikovanje ţivljenjskih 

izkušenj (Turnšek, 2009: 31). 

 

In kaj bi bilo potrebno storiti, da bi otroci bolj participirali in da bi jih strokovne delavke 

spodbujale k načrtovanju ţivljenja v vrtcu? Mnenja sem, da bi morali najprej brezpogojno 

zaupati vsem otrokom ne glede na njihovo starost, saj znajo in so zmoţni narediti veliko 

stvari, če jim to pustimo. Pri tem jih seveda ne bi smeli omejevati, jim vsiljevati naših 

zamisli, predstav in vizij, kaj bi morali početi. Strokovni delavci bi si morali zaupati med 

seboj in predvsem sami sebi. Menim, da smo zmoţni narediti velik korak v tej smeri 

(participiranja v vrtcu), če bi si le drznili. Dobro je, da v vrtcu nismo omejeni z vnaprej 

določenimi cilji, doseţki, ki jih morajo doseči otroci, ampak lahko avtonomno izbiramo 

cilje, vsebine in metode dela z otroki. 
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Predvsem pa je pomembno poslušati otroke, a jim tudi zagotoviti varno in spodbudno 

okolje, kjer se vsak od njih počuti zaščiten in sprejet ter ima optimalne spodbude in 

moţnosti za razvoj in učenje (Batistič Zorec, 2010).   
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16  PRILOGI 
 

PRILOGA 1: Frekvenčna razporeditev anketirancev glede na delovno mesto pri 

načrtovanju in evalvaciji dejavnosti v vrtcu 

 

Tabela 13. Načrtovanje in evalvacija načrtovanih dejavnosti 

 DELOVNO MESTO 

vzgojiteljica 

pred. otrok 

pomočnica 

vzgojiteljice 

f f (%) f f (%) 

Vključevanje otrok v soustvarjanje 

podobe vrtca in ţivljenja v njem. 

vedno 51 39,2 24 53,3 

skoraj 

vedno 
52 40,0 16 35,6 

občasno 21 16,2 5 11,1 

skoraj 

nikoli 
5 3,8 0 0,0 

nikoli 1 0,8 0 0,0 

SKUPAJ 130 100,0 45 100,0 

Vključevanje otrok v evalvacijo 

načrtovanih dejavnosti.  

vedno 13 10,1 5 11,4 

skoraj 

vedno 
37 28,7 15 34,1 

občasno 52 40,3 13 29,5 

skoraj 

nikoli 
22 17,1 11 25,0 

nikoli 5 3,9 0 0,0 

SKUPAJ 129 100,0 44 100,0 
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PRILOGA 2: Anketni vprašalnik za strokovne delavce vrtca 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE VRTCA 

 
Spoštovani! 

 

Sem Mateja Čadež, absolventka podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, 

smer predšolska vzgoja. 

V sklopu svojega magistrskega dela želim raziskati stališča in izkušnje strokovnih delavcev 

do participacije otrok v vrtcu, zato Vas prosim, da mi pri tem pomagate s tem, da izpolnite 

spodnji vprašalnik. Vprašanja so odprtega in zaprtega tipa, na dve vprašanji boste 

odgovorili s svojimi besedami, na dve s pomočjo ocenjevalnih lestvic, na štiri pa s pomočjo 

izbire ustreznega odgovora. Na koncu vas prosim še za nekaj osebnih podatkov, ki pa bodo 

služili izključno v raziskovalne namene. Anketni vprašalnik je anonimen, pridobljeni 

podatki bodo predstavljeni v mojem magistrskem delu z naslovom Stališča in izkušnje 

strokovnih delavcev do participacije otrok v vrtcu. 

Za vaše iskrene odgovore se Vam že v naprej zahvaljujem. 

 

1. Kako bi obrazloţili pojem participacija otrok v vrtcu nekomu, ki tega pojma ne 

pozna? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Označite, kako pogosto ste v svojem oddelku izvajali (izvajate) spodaj navedene 

aktivnosti in ravnanja: 

 vedno skoraj vedno občasno skoraj nikoli nikoli 

Otroke v svoji skupini 

vključujem v načrtovanje 

dejavnosti. 

     

Otroke v svoji skupini 

vključujem v izvedbo 

dejavnosti. 

     

Otroke v svoji skupini 

vključujem v evalvacijo 

dejavnosti. 

     

Otroci imajo moţnost 

odločanja, kaj bi počeli v času 

proste igre. 
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 vedno skoraj vedno občasno skoraj nikoli nikoli 

Otroci sodelujejo pri urejanju 

zunanjih površin. 

     

Z otroki skupaj določimo 

teme, ki jih bomo spoznavali. 

     

Otroci sodelujejo pri 

nastajanju letnega delovnega 

načrta (pomagajo narediti 

okvirni načrt). 

     

Otroci so vključeni v različne 

dejavnosti, ki jih opravljajo 

zaposleni v vrtcu (npr. pomoč 

v kuhinji, pri deli hišnika …). 

     

 

 

3. Prosim, da ocenite, koliko spodaj navedene trditve drţijo za vaš vrtec: 

 vedno skoraj vedno občasno skoraj nikoli nikoli 

Vrtec je povezan s krajem, v 

katerem deluje. 

     

Starši nas seznanjajo z 

informacijami, ki so 

pomembne za ţivljenje 

njihovega otroka v vrtcu. 

     

Strokovni/-e delavci/-ke med 

seboj izmenjujemo strokovna 

mnenja, stališča, ideje … 

     

Izdelke otrok, ki nastanejo v 

okviru projektov, hranimo kot 

del projektne dokumentacije. 

     

Vrtec vključuje otroke v 

soustvarjanje podobe vrtca in 

ţivljenja v njem. 

     

 

 

4. Ali oziroma na kakšen način so v načrtovanje vzgojnega dela vključeni otroci 

(izberete lahko en odgovor)? 

a) Niso vključeni, ker so še premajhni. 

b) Niso vključeni, ker menim, da je to naloga strokovnih delavk/-cev. 

c) Načrtujem sam/-a, ker je načrtovanje dejavnosti v strokovni domeni 

strokovnih delavk/-cev, vendar pri tem praviloma upoštevam ţelje in 

interese otrok. 

d) Sam/-a izberem temo in pripravim okvirni načrt, nato se o njem 

pogovorim z otroki ter načrt spremenim glede na njihove ţelje in 

predloge. 

e) Temo izberemo vsi strokovni delavci na začetku leta, potem dejavnosti 

prilagodim starosti otrok v mojem oddelku. 

f) Skupaj z otroki izberemo temo, vsebine ter načrtujemo dejavnosti. 

g) Drugo: ___________________________________________________ 
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5. Otroci sodelujejo pri (moţnih je več odgovorov): 

a) opremljanju igralnice (npr. barva sten, pohištvo …) 

b) razporeditvi opreme v igralnici 

c) izbiri vrste kotičkov za igro 

d) ureditvi kotičkov za igro (prostor, rekviziti …) 

e) izbiri (nakupu) igrač 

f) izbiri (nakupu) materiala 

g) drugo: ____________________________________ 

 

 

6. Označite dejavnosti oz. rutine, ki v vašem vrtcu vsak dan potekajo ob istem času za 

vse otroke (označite lahko več izbir in tudi dopišete svoje): 

a) prihod otrok (najkasneje ob določeni, npr. 8. uri) 

b) zajtrk 

c) kosilo 

d) popoldanska malica 

e) opravljanje toaletnih potreb (previjanje ali samostojno opravljanje 

potreb) 

f) skrb za higieno (umivanje rok, zob …) 

g) počitek oz. spanje 

h) usmerjene dejavnosti 

i) prosta igra in dejavnosti po izbiri otrok 

j) bivanje na prostem 

k) drugo: ________________________________ 

 

 

7. Kako potekajo dejavnosti po ţelji otrok (če ravnate različno, napišite, kako je to 

potekalo VČERAJ)? 

a) Otrokom predlagam dejavnosti, med katerimi lahko izbirajo. 

b) Otrokom predlagam dejavnosti, med katerimi lahko izbirajo, poleg tega 

pa si lahko tudi sami izberejo, kaj bodo počeli. 

c) Otroci se povsem sami odločijo, kaj bodo počeli, izberejo igrače in 

materiale. 

d) Drugo: 

______________________________________________________ 

 

 

8. Kakšno je vaše mnenje o participaciji otrok v vrtcu (zakaj jo spodbujate, zakaj ne, v 

katerih primerih …)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Za konec vas prosim, da pri naslednjih vprašanjih označite ali vpišete ustrezen odgovor. 

 

SPOL:     a) ţenski                        b) moški 

STAROST: _______ let 

DELOVNA DOBA V VZGOJI IN IZOBRAŢEVANJU: ___________ let 

DELOVNO MESTO:     a) vzgojitelj/-ica          b) pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice 

STOPNJA IZOBRAZBE:    a) srednja šola     b) višja šola    c) visoka šola    č) drugo: ___ 

STAROST OTROK V VAŠEM ODDELKU: od ____ do ____ let 

DELATE V VRTCU, KI JE V: 

a) primestnem okolju      b) mestnem okolju     c) vaškem okolju 

 

 

 


