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POVZETEK 

 

V okviru diplomske naloge sem poskusila raziskati ali bo indeks inkluzivnosti višji v mestnih 

vrtcih ali v podeželskih vrtcih.  

V uvodu je najprej zapisano kaj sploh predstavljata inkluzija in integracija, kako sta se 

razvijali v svetu in pri nas ter kakšna naj bi bila inkluzivna šola oziroma vrtec. Na koncu 

uvodnega dela je zapisano kaj predstavlja indeks inkluzivnosti in katere dejavnike vključuje. 

Pridobivanje podatkov je potekalo preko vprašalnikov, na katere so odgovarjali vodstveni 

delavci, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ter starši otrok v mestnih vrtcih in v 

podeželskih vrtcih.  

Rezultati so nam pokazali, da je prišlo do razlik v inkluzivnosti med mestnimi vrtci in 

podeželskimi vrtci, ki pa niso bile statistično pomembne.  

V zaključku je predlagana obširnejša raziskava, ki bi zagotovo pripomogla k izboljšanju 

pogojev dela z otroki s posebnimi potrebami tako v mestih kot na podeželju. 

 

KLJUČNE BESEDE: integracija, inkluzija, indeks inkluzivnosti, mestni vrtci, podeželski 

vrtci. 
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ABSTRACT 

 

The thesis tried to discovered if index of inclusiveness is higher in urban kindergartens or in 

rural kindergartens. 

At the beginning of the thesis is written what is inclusion and integration, how did they 

developed in the world and in our country and how should inclusive school and kindergarten 

look like. At the end of first part of the thesis is written what represent index of inclusiveness 

and which factor are included in it.  

Collection of data was conducted through questionnaires, to which answers were provided 

from managers, kindergarten teachers and teachers assistants and parents from urban 

kindergartens and  rural kindergartens. 

The result showed that there were some difference in inclusiveness in urban kindergartens and  

rural kindergartens but they weren’t statistically important.  

In conclusion mayor study was suggested. It could improve conditions of work with children 

with special needs  in urban kindergartens and in rural kindergartens. 

 

KEYWORDS: inclusion, integration, index of inclusiveness, urban kindergartens, rural 

kindergartens. 
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1. UVOD 

 

Včasih so otroke s posebnimi potrebami vključevali v vrtce, šole, zavode in centre, ki so bili 

ustanovljeni prav zanje in so bili prilagojeni njihovim zahtevam in potrebam. Danes se 

koncept segregacije otrok s posebnimi potrebami umika novim konceptom integracije in 

inkluzije. 

 

1.1. Integracija in inkluzija 

 

Pojma integracija in inkluzija se pogosto uporabljata kot sopomenki ali pa namesto njiju 

uporabimo kar izraz vključevanje. 

 

1.1.1. Integracija 

 

Različni strokovnjaki navajajo različne definicije pojma integracija. Vsaka definicija zase je 

popolnoma zadostna, vendar lahko vsaki še kaj odvzamemo ali dodamo. Zato v svetu ni ene 

splošno uveljavljene definicije, ki bi jo uporabljali vsi strokovnjaki.  

  

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji je zapisano, da mora država 

razvojno drugačnim otrokom in otrokom s posebnimi potrebami omogočiti več možnosti 

vzgoje in izobraževanja ali varstva. S prilagojenimi oblikami in metodami dela jim mora biti 

zagotovljena večja integracija v splošni edukacijski sistem. Hkrati s tem naj bi posvetili tudi 

več pozornosti zmanjševanju stereotipnih prepričanj o drugačnosti in odklonilnosti pri celotni 

šolski populaciji (Krek, 1995, str. 23 - 24).  

 

Schmidtova navaja definicijo Salenda (Schmidt, 2001, str. 13), da je integracija »skrbno 

načrtovan in nadzorovan proces vključevanja učencev znotraj rednih razredov v učne in 

socialne programe«.  

 

Skalar je definicijo zapisal kot proces, med katerim otrok lahko razvija svoje »psihične in 

socialne potenciale in s tem povečuje svojo ekonomsko in socialno neodvisnost« (Skalar, 

1997, str. 13)  
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Cotičeva pa je zapisala, da je integracija »namestitev otroka v razred s pričakovanjem, da se 

bo prilagodil vsem predpisanim standardom« (Cotič, 2005 str. 83 - 86). Njena definicija 

nakazuje na eno od razlik med integracijo in inkluzijo.  

 

Integracija torej predstavlja vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne vzgojno 

izobraževalne programe, pri čemer naj bi se otrok prilagajal programu in ne obratno. Pojem 

integracija torej pomeni predvsem prostorsko vključitev otrok v redne vrtce in šole. 

 

1.1.2. Inkluzija 

 

Schmidtova je zapisala, da mnogi avtorji menijo, da je inkluzija »preoblikovanje celotnega 

vzgojno-izobraževalnega sistema, ki upošteva potrebe vseh učencev, ne glede na vrsto in 

stopnjo posebnih potreb« (Schmidt, 2001, str. 13). Lahko je popolna ali selektivna. Pri 

popolni inkluziji gre za prilagoditve znotraj samega razreda, kjer so vsi otroci in mladostniki s 

posebnimi potrebami deležni celotnega izobraževanja skupaj z vrstniki iz soseščine. 

Selektivna inkluzija pa zagovarja le »delno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami v redne oddelke osnovne šole« (Schmidt, 2001, str. 15) 

 

Cotičeva (2005 str. 83 - 86) pravi, da je inkluzija »odstranjevanje ovir v izobraževalnem 

procesu in prilagoditev okolja otroku, ki mu bo omogočilo optimalen razvoj potencialov«.  

Pri tem pa ne sme biti izključeno socialno okolje, v katerem poteka proces vključevanja 

otroka. 

 

Pojem inkluzije pa, poleg fizičnega vključevanja, vključuje tudi socialno prilagoditev in 

sprejetost. Okolje se prilagaja posamezniku in ne posameznik okolju. Otrok s posebnimi 

potrebami naj bi se popolnoma vključil v aktivnosti in delo ostalih vrstnikov in naj nebi čutil 

svoje drugačnosti.  

 

1.2. Razvoj integracije in inkluzije v svetu 

 

10. decembra 1948  je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela deklaracijo 

imenovano Splošna deklaracija človekovih pravic. V njej so očrtane osnovne človekove 

pravice, ki pripadajo vsem ljudem. Deklaracija sama po sebi ni pravno zavezujoč dokument, 

je pa služila kot osnova za dve pravno zavezujoči konvenciji Združenih narodov o človekovih 
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pravicah, Mednarodne konvencije o državljanskih in političnih svoboščinah ter Mednaroden 

konvencije o ekonomskih, socialnih in kulturnih svoboščinah.  

V Splošni deklaraciji človekovih pravic je med drugim zapisano tudi (http://varuh-rs.si/102) 

•  »Vsi so enaki pred zakonom, vsi, brez diskriminacije, imajo pravico do enakega 

pravnega varstva. Vsi imajo pravico do enakega varstva pred sleherno diskriminacijo, 

ki bi kršila to Deklaracijo, kakor tudi pred vsakim ščuvanjem k takšni diskriminaciji«. 

• »Vsakdo ima pravico do izobraževanja. Izobraževanje mora biti brezplačno vsaj na 

začetni stopnji. Šolanje na začetni stopnji mora biti obvezno. Tehnično in poklicno 

šolanje mora biti splošno dostopno. Višje šolanje mora biti na osnovi doseženih 

uspehov vsem enako dostopno«. 

• »Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in 

utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora 

razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in med rasami in verskimi 

skupinami ter pospeševati dejavnost Združenih narodov in ohranitev miru«. 

• »Starši imajo prednostno pravico pri izbiri vrste izobraževanja svojih otrok.« 

 

V teh členih deklaracije so zapisane osnove integracije in inkluzije iz katerih so izhajali tudi 

41 let kasneje, ko so oblikovali Konvencijo o otrokovih pravicah. 

 

Konvencijo o otrokovih pravicah je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 20. 

Novembra 1989, v veljavo pa je stopila 2. Septembra 1990. V njej je, poleg drugih otrokovih 

pravic, zapisano tudi (http://varuh-rs.si/105): 

• »Države pogodbenice priznavajo, da mora duševno ali telesno prizadet otrok uživati 

polno in dostojno življenje v razmerah, ki jamčijo dostojanstvo, spodbujajo 

samozavest in olajšujejo njegovo dejavno udeležbo v družbi«. 

• »Države pogodbenice prizadetemu otroku priznavajo pravico do posebne skrbi in v 

skladu z razpoložljivimi sredstvi spodbujajo in zagotavljajo, da so otrok, ki je do tega 

upravičen, in tisti, ki so odgovorni za skrb zanj, deležni pomoči, za katero so zaprosili 

in ki ustreza otrokovemu stanju ter zmožnostim staršev ali drugih, ki skrbijo zanj«. 

• »Upoštevaje posebne potrebe prizadetega otroka in finančne zmožnosti staršev ali 

drugih, ki skrbijo zanj, naj bo pomoč v skladu z 2. točko tega člena, kadarkoli je to 

mogoče, brezplačna in naj prizadetemu otroku zagotavlja, da ima učinkovit dostop in 

da je deležen izobraževanja, usposabljanja, storitev zdravstvenega varstva, 
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rehabilitacije, priprave na zaposlitev in možnosti za razvedrilo na način, ki pospešuje 

kar največjo možno vključitev v družbo in otrokov osebnostni, vštevši kulturni in 

duhovni, razvoj«. 

• »Države pogodbenice bodo v duhu mednarodnega sodelovanja podpirale izmenjavo 

ustreznih informacij s področja preventivnega zdravstvenega varstva in medicinskega, 

psihološkega in funkcionalnega zdravljenja prizadetih otrok, vštevši širjenje in dostop 

do informacij o rehabilitacijskih metodah, izobraževanju in poklicnih storitvah, z 

namenom pomagati državam pogodbenicam izboljšati njihove sposobnosti in veščine 

in obogatiti njihove izkušnje s teh področij. V tem pogledu bo posebna pozornost 

posvečena potrebam držav v razvoju.« 

• »Države pogodbenice priznavajo otrokovo pravico do izobraževanja in z namenom, da 

bi bila ta pravica polagoma dosežena na podlagi enakih možnosti, še posebej: 

- zagotavljajo obvezno in vsem brezplačno dostopno osnovno šolanje;  

- spodbujajo razvoj različnih oblik srednjega šolanja, vštevši splošno in poklicno 

šolanje, skrbijo, da je dosegljivo in dostopno vsakemu otroku, ter sprejemajo 

ustrezne ukrepe, kot je uvedba brezplačnega šolanja in po potrebi denarna 

pomoč;  

- z vsemi razpoložljivimi sredstvi zagotavljajo, da je visoko šolanje na podlagi 

osebne sposobnosti vsem enako dostopno;  

- skrbijo, da so obvestila in nasveti o šolanju in poklicu dosegljivi in dostopni 

vsem otrokom;  

- sprejemajo ukrepe za spodbujanje rednega obiskovanja pouka in zmanjševanja 

osipa v šolah. 

 

• Države pogodbenice so si edine, da mora biti izobraževanje otrok usmerjeno: 

- k popolnemu razvoju otrokove osebnosti, nadarjenosti ter umskih in telesnih 

sposobnosti;  

- h krepitvi spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter načel, 

določenih z Ustanovno listino Združenih narodov;  

- h krepitvi spoštovanja do otrokovih staršev, njegove kulturne identitete, jezika 

in vrednot, nacionalnih vrednot države, v kateri otrok prebiva, država, iz katere 

morda izhaja, in do civilizacij, različnih od njegove;  

- k pripravi otroka na odgovorno življenje v svobodni družbi, v duhu 

razumevanja, miru, strpnosti, enakosti med spoloma in prijateljstva med vsemi 
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narodi, etničnimi, narodnimi in verskimi skupinami in osebami staroselskega 

porekla;   

- h krepitvi spoštovanja do naravnega okolja. 

 

Določbe in členi iz Konvencije o otrokovih pravicah so predstavljali pomembno oporo za 

nastanek ideje in koncepta o integraciji in inkluziji otrok s posebnimi potrebami v redne vrtce, 

osnovne in srednje šole.  

 

Eden najpomembnejših mejnikov v razvoju koncepta in strategij za zagotavljanje enakih 

izobraževalnih možnosti je bil dosežen leta 1994, ko je bila pod okriljem organizacija 

UNESCO v Salamanci organizirana Svetovna konferenca o vzgoji in izobraževanju oseb s 

posebnimi potrebami.  

V 27 evropskih državah je bila sprejeta t.i. Salamanška izjava, s katero je bil oblikovan 

koncept inkluzivnega izobraževanja kot normativ kvalitete na tem področju.  

Na evropski ravni, kakor tudi na ravni posameznih držav, so si različni organi v okviru svojih 

pristojnosti prizadevali za realizacijo pravnih okvirov, ki bi omogočili inkluzivno 

izobraževanje za vse. 

 

V »Splošni deklaraciji človekovih pravic«, v »Konvenciji o otrokovih pravicah« in v 

»Salamanški izjavi«  je jasno zapisano, da imajo vsi otroci in odrasli s posebnimi potrebami, 

ter njihove družine pravico (http://pathwaystoinclusion.eu/ozadje-projekta): 

• do kakovostnega in primernega izobraževanja kot vsi ostali, saj lahko tako najbolje 

razvijejo svoje potenciale in prispevajo k inkluzivni družbi 

• izbrati in biti deležni izobraževanja v inkluzivnem okolju 

• do specifičnih pripomočkov in strokovnega znanja, ki ustrezajo njihovim vzgojno-

izobraževalnim, terapevtskim in državljanskim potrebam 

• do servisov, ki se vedno zavzemajo za njihovo dobro. 

 

1.3. Razvoj integracije in inkluzije pri nas 

 

Prve šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami so bili pri nas ustanovljeni že pred prvo 

svetovno vojno. V Ljubljani na ljudski šoli Prule se je prvi oddelek za otroke z lažjo duševno 
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motnjo odprl leta 1911, v Mariboru pa leta 1913 (Schmid, 2001). Prvo gluhonemnico so v 

Gorici odprli že leta 1840. 

 

V šestdesetih letih se je integracija začela s posameznimi primeri slepih učencev in se v 

sedemdesetih nadaljevala z integracijo naglušnih, gluhih in drugih učencev. Velik razvoj na 

področju integracije je prinesel razvoj mobilne specialno pedagoške službe (Herlec, 2002) 

 

Ob oblikovanju samostojne države je prišla tudi potreba po spremembi slovenskega 

edukacijskega sistema.   

Že v izhodišču se je opustil dvotirni šolski sistem, ki predvideva, da potrebujejo otroci s 

posebnimi potrebami svoj program vzgoje in izobraževanja. Nova šolska zakonodaja, ki je 

bila sprejeta leta 1996, je vključila tudi vsa splošna vprašanja vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami (Opara, 2002) 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je bil sprejet leta 2000 in je nadomestil 

Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju iz leta 1976. Pravilnik po tem zakonu je otroke s posebnimi potrebami, na 

podlagi enkratnega pregleda in odločitve strokovnega tima, razvrstil v različne institucije. 

Nov zakon pa določa razvojno-procesno usmerjanje v vzgojno-izobraževalne programe, 

postopke usmerjanja v programe, načine in oblike izvajanja izobraževanja in vzgoje, poleg 

tega pa opredeljuje tudi pogoje in pravice teh oseb (http://zakonodaja.gov.si/ZAKO447.html). 

Nova zakonodaja omogoča otrokom s posebnimi potrebami in njihovim staršem, da lahko 

izbirajo med različnimi programi in se odločijo za tistega, ki v največji meri razvija otrokove 

zmožnosti, njegovo socialno integracijo med vrstnike v okolju in je najbližje doma 

(http://zakonodaja.gov.si/ZAKO2062.html). 

Zakon pa še vedno omogoča otrokom, ki imajo posebne potrebe, ki jim redne oblike vzgoje in 

izobraževanja ne bi mogle nuditi zadovoljevanja njihovih potreb, vključevanje v posebne, 

ločene programe vzgoje in izobraževanja (Končar, 2000).  

 

1.4. Značilnosti inkluzivnega vrtca in šole 

 

Vedno več otrok s posebnimi potrebami je vključenih v redne vrtce in šole, ki so se 

prilagodile njihovim potrebam in jih v vseh vidikih vključujejo v delo. Inkluzivno 

ocenjevanje je pristop k ocenjevanju, ki v največji možni meri podpira učenje vseh učencev.  
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Inkluzivni vrtec oziroma šola mora otroke vključevati na vseh področjih njihovega delovanja. 

Osredotočiti pa se mora na vse otroke ne le na tiste s posebnimi potrebami. Spodbujati mora 

sobivanje in biti nestigmatizirajoč ter spodbujati socialno vključitev vseh otrok.  

Inkluzija je odvisna od številnih dejavnikov. Skalar (2007) je povzel temeljna načela 

inkluzivnega vrtca oziroma šole: načelo celostnega pristopa k otrokom, načelo socialne 

vključenosti vseh otrok, načelo dajanja pomoči, načelo enega režima za vse otroke v skupini, 

načelo nestigmatiziranja, načelo procesnega obravnavanja, načelo aktivne partnerske vloge 

staršev in načelo oblikovanja kulturnih odnosov med vzgojitelji in otroci. 

Načelo celostnega pristopa k otrokom pomeni, da vzgojitelj ni usmerjen le k otrokovi 

storilnosti in učnim uspehom, temveč zajema osebnost kot celoto. Otroka poskušamo 

razumeti ter oceniti njegovo kognitivno in osebnostno delovanje v socialnem kontekstu. 

Načelo socialne vključenosti vseh otrok zajema možnosti zadovoljevanja otrokovih socialnih 

potreb, kar hkrati predstavlja tudi motivacijo zanj. Pomoč pri socialni vključenosti še posebej 

potrebujejo otroci s posebnimi potrebami. Zelo pomembno vlogo pri tem imajo tudi 

vzgojiteljice in starši. 

Pri načelu dajanja pomoči le-ta ni rezervirana le za nekatere otroke ampak je mora biti 

deležen vsak otrok. Pomoč mora biti skrbno načrtovana, da se lahko otrok nanjo zanese. 

Načelo enega režima za vse otroke v skupini predstavlja enako ravnanje z vsemi otroki in za 

vse otroke. Za vse veljajo enaka pravila, zahteve in naloge. Le na področju težav se lahko 

vzgojitelj prilagodi, o čemer pa mora obvestiti vse otroke.  

Pri načelu nestigmatiziranje je pomembno, da otrok ne izpostavljamo neposredno in ne 

opozarjamo na njegove težave. Tudi posebni režimi, kategoriziranje in odločbe lahko delujejo 

stigmatizirajoče.  

Načelo procesnega obravnavanja zajema obravnavanje otroka v časovnem kontinuumu, pri 

čemer sledimo progresivnemu razvoju in potrebam otroka. 

Pri načelu aktivne partnerske vloge staršev je zelo pomembna aktivna vključitev staršev v 

proces izobraževanja. Starši morajo biti seznanjeni z obravnavo otroka, da mu lahko nudijo 

pomoč tudi doma.  

Načelo oblikovanja kulturnih odnosov med vzgojitelji in otroci temelji na demokratičnih in 

humanih vrednotah, spoštovanju, strpnosti in prijateljstvu. Pomembno je, da ima vzgojitelj 

enak odnos do vseh otrok saj lahko le tako ustvari pozitivno klimo v skupini.       

Proces inkluzije poteka na nivoju vsakega otroka posebej. Potrebno se je prilagoditi njegovim 

sposobnostim in potrebam ter razvijati tako močna kot šibka področja.  
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1.5. Ocenjevanje inkluzivnosti: 

  

Proces inkluzije zahteva vključenost mnogih posameznikov. Zelo pomembna je vzgojiteljeva 

pripravljenost za delo z otrokom s posebnimi potrebami in povezovanje z ostalimi 

strokovnjaki, ki še skrbijo za otroka ter starši. Vse to pa zahteva veliko truda in usklajevanja.  

Evropska Agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb je naredila projekt 

»Ocenjevanje inkluzivnih okolij«, v katerega je bilo vključenih 25 evropskih držav.   

Prva faza projekta je bil pregled politike in prakse ocenjevanja inkluzivnih okolij. Druga faza 

pa je bila namenjena preučevanju tega, kako se inkluzivno ocenjevanje izvaja v praksi. 

Namen projekta je bilo opredeliti dejavnike, ki so ključnega pomena za uspešno ocenjevalno 

prakso. Dejavnike izobraževalnih okolji so združili v dve skupini glede na dva vidika 

ocenjevalne politike in prakse: na infrastrukturo in skupne vrednostne sisteme. Osredotočili so 

se tudi na izobraževalno politiko, ki spodbuja inovativno prakso in določili nekaj glavnih 

elementov. Vsem je skupna politična zavezanost za podporo inovacijam, ustvarjalnost in 

določena stopnja svobode praktikov. Ugotovili so tudi premik v smeri interdisciplinarnega 

dela, ki nadomešča multidisciplinarno delo, saj le-ta omogoča učinkovito izrabo omejenih 

sredstev, specialisti lahko bolje razporejajo svojo delovno obremenjenost in omogoča bolj 

fleksibilne možnosti za podporo. Ugotovili so tudi, da sta tako za infrastrukturo kot za skupne 

vrednostne sisteme pomembna vodenje in vizija ter pozitivna stališča o raznolikosti v 

izobraževanju. Slednja naj zagovarjajo stališče, da je glavni namen ocenjevanja podpora 

poučevanju in učenju in stališče, da je učenje samo proces, ki ne temelji na vsebini in 

predmetu. Za boljše razumevanje ocenjevalnega procesa je nujna tudi refleksivna praksa, ki je 

ključnega pomena za inovacije. 

Za lažje inkluzivno ocenjevanje pa so tekom projekta in s sodelovanjem vseh držav razvili 

priporočene kazalnike za inkluzivno ocenjevanje. Priporočene kazalnike so razdelili na sedem 

področij, ki pokrivajo ljudi, strukturne in politične okvire. Te ravni so: učenci, straši, učitelji, 

šole, interdisciplinarne ocenjevalne skupine, politika in zakonodaja. Poleg kazalnikov pa so 

opredelili tudi predpogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se priporočeni kazalniki sploh lahko 

izvajajo (European Agency 2005.)    

 

1.6. Indeks inkluzivnosti 

 

Indeks inkluzivnosti predstavlja razmerje doseženih in možnih ocen infrastrukture in 

vrednostnega sistema. Seštevek dejavnikov inkluzivnosti, ki jih mora vrtec, šola ali zavod 
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uresničevati, da lahko govorimo o uspešnem vključevanju otrok s posebnimi potrebami v 

redni izobraževalni sistem. V osnovi se indeks inkluzivnosti deli na dve podskupini: 

infrastruktura in vrednostni sistem. Znotraj vsake podskupine pa se nahajajo številni 

dejavniki, ki kažejo na stopnjo indeksa inkluzivnosti v določeni ustanovi. 

 

Podskupina infrastruktura vsebuje naslednje dejavnike: 

• Dostopnost (optična, akustična, arhitekturna) 

• Bližina vrtca 

• Didaktična oprema 

• Velikost skupin 

• Število otrok s posebnimi potrebami v skupini 

• Število otrok s posebnimi potrebami v vrtcu 

• Letni načrt vrtca 

• Opredeljenost ciljev 

• Individualiziran načrt 

• Strokovna pomoč v skupini 

• Strokovna pomoč v okolju 

• Omogočanje izkušenj izven vrtca 

• Razširjena ponudba prilagojenih prostorov 

 

Podskupina vrednostni sistem pa vsebuje: 

• Politika vrtca 

• Inovativna praksa 

• Ustvarjalnost vodstva 

• Ustvarjalnost vzgojiteljev 

• Svoboda vzgojiteljev 

• Izkušnje vzgojiteljev 

• Interdisciplinarnost 

• Vodenje 

• Otroci 

• Starši 

• Sodelavci 

• Prostovoljci 
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• Dodatno izobraževanje kadra 

• Dodatno izobraževanje staršev 

• Nagrajevanje vzgojiteljev (moralno, denarno) 
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2. CILJ: 

 

Cilj raziskave je ugotoviti ali obstajajo razlike v indeksu inkluzivnosti med mestnim in 

podeželskim vrtcem ter kakšne so te razlike.  

 

2.1. Hipoteze: 

 

- H1: V mestnih vrtcih bo indeks inkluzivnosti višji kot v podeželskih vrtcih 

- H2: Parcialni indeks inkluzivnosti - infrastruktura bo višji v mestnih vrtcih kot v 

podeželskih vrtcih 

- H3: Parcialni indeks inkluzivnosti - vrednostni sistem bo višji v podeželskih vrtcih 

kot v mestnih vrtcih 
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3. METODE DELA:  

 

Uporabila sem analitično metodo dela. 

 

3.1. Vzorec: 

 

Analiza zajema 11 vrtcev s 63 oddelki, ki so razdeljeni na mestne in podeželske. V skupino 

mestnih vrtcev so zajeti 3 vrtci s 36 oddelki. V skupino podeželskih vrtcev pa je zajetih 8 

vrtcev s 27 oddelki. 

Vzorec predstavlja 6 vodstvenih delavcev, 82 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter 82 

staršev otrok brez posebnih potreb in otrok s posebnimi potrebami. 

  

3.2. Spremenljivke:  

 

• Indeks inkluzivnosti je razmerje med doseženo in maksimalno oceno infrastrukture in 

vrednostnega sistema.  

 

• Parcialni indeks inkluzivnosti je razmerje med doseženo in maksimalno oceno sklopov 

vprašanj znotraj infrastrukture ali vrednostnega sistema. 

  

• Infrastruktura je kompozit: 

- Dostopnost je kompozit arhitekturne, akustične in optične dostopnosti  

~ Arhitekturni pogoji vrtca (primeren dostop do vrtca, igralnice; primerna širina 

vrat za dostop z vozičkom; primerna širina hodnikov; dvigalo; stopniščno 

dvigalo; dostopno igrišče, dostopna igrala; tipno označene poti, predmeti; 

dobro osvetljeni prostori). 

Predstavlja odgovore na vprašanja 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., v 

vprašalniku 1 in 2 v prilogi in odgovore na vprašanja 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4. 

v vprašalniku 3 v prilogi.  

~ Akustični pogoji vrtca (izoliranost prostorov pred zunanjim hrupom; akustična 

ustreznost igralnic, telovadnice; dovolj osvetljen prostor; v prostorih ne 

odmeva preveč) 

Predstavlja odgovore na vprašanja 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. v vprašalniku 1 v 

prilogi in odgovore na vprašanja 1.2.1., 1.2.2. v vprašalniku 2 in 3 v prilogi. 
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~ Optični pogoji vrtca (dovolj osvetljen prostor; zaščiteni robovi pohištva; igrače 

in pohištvo vedno na istem mestu; tipno označeni predmeti, pohištvo; vodilne 

linije; barvni kontrasti). 

Predstavlja odgovore na vprašanja 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5. v 

vprašalniku 1 in 2 v prilogi in odgovore na vprašanja 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. v 

vprašalniku 3 v prilogi.    

- Didaktična oprema (ustreza vsem skupinam otrok s posebnimi potrebami; posebna 

didaktična oprema, ki je primerna za točno določeno skupino otrok s posebnimi 

potrebami). 

Predstavlja odgovore na vprašanja 2.1., 2.2. v vprašalniku 1 in 2 v prilogi.   

- Letni načrt vrtca vključuje tudi cilje, načine, metode dela,… z otroki s posebnimi 

potrebami, ki so v vrtcu. 

Predstavlja ogovore na vprašanje 3 v vprašalniku 1 in 2 v prilogi. 

- Sodelovanje pri nastajanju individualiziranega programa. 

Predstavlja odgovore na vprašanje 4 v vprašalniku 2 v prilogi. 

- Strokovna pomoč (dodatno strokovno pomoč izvajajo same vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic, dodatno strokovno pomoč zagotavlja vrtec,  dodatna 

strokovna pomoči prihaja od zunaj). 

Predstavlja odgovore na vprašanje 4.1., 4.2 v vprašalniku 1 v prilogi in odgovore 

na vprašanja 5.1., 5.2., 5.3. v vprašalniku 2 v prilogi. 

- Omogočanje izkušenj izven vrtca (organizirane dejavnosti primerne tudi za otroke 

s posebnimi potrebami, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se jih udeležujejo v 

skladu s otrokovimi težavami, samoiniciativno) 

Predstavlja odgovore na vprašanja 5.1., 5.2., 5.3. v vprašalniku 1 v prilogi, 

odgovore na vprašanja 6.1., 6.2. v vprašalniku 2 v prilogi in odgovore na 

vprašanje 2 v vprašalniku 3 v prilogi. 

 

• Vrednostni sistem je kompozit: 

- Inovativna praksa (ravnatelji, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic aktivno 

iščejo nove načine pomoči in dela z otroki s posebnimi potrebami). 

Predstavlja odgovore na vprašanja 1.1., 1.2., 1.3. v vprašalniku 1 v prilogi in 

odgovore na vprašanje 1 v vprašalniku 2 v prilogi. 
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- Ustvarjalnost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (iskanje novih načinov dela z 

otroki s posebnimi potrebami; izdelovanje lastnih didaktičnih pripomočkov; 

izkoriščanje danih možnosti za delo in pripomočkov na različne načine). 

Predstavlja odgovore na vprašanje 2 v vprašalniku 1 v prilogi in odgovore na 

vprašanja 2.1., 2.2. v vprašalniku 2 v prilogi. 

- Svoboda vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (same odločajo o načinih, metodah 

dela; časovni razporeditvi dela; uporabi didaktičnih pripomočkov; sodelovanje pri 

oblikovanju individualiziranega programa). 

Predstavlja odgovore na vprašanja 3.1., 3.2., 3.3. v vprašalniku 1 v prilogi in 

odgovore na vprašanje 3 v vprašalniku 2 v prilogi. 

- Izkušnje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (dosedanje delo z otroki s posebnimi 

potrebami; izmenjava izkušenj). 

Predstavlja odgovore na vprašanje 4 v vprašalniku 2 v prilogi. 

- Interdisciplinarnost (redno aktivno povezovanje s drugimi strokovnjaki). 

Predstavlja odgovore na vprašanja 4.1., 4.2., 4.3., 4.4 v vprašalniku 1 v prilogi in 

odgovore na vprašanje 5 v vprašalniku 2 v prilogi. 

- Otroci (vzgoja izhaja iz otroka in njegovih sposobnosti; upoštevanje otrokovega 

mnenja; aktivno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vse aktivnosti). 

Predstavlja odgovore na vprašanja 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. v vprašalniku 1 v 

prilogi, odgovore na vprašanja 6.1., 6.2., 6.3., v vprašalniku 2 v prilogi in 

odgovore na vprašanja 1.1., 1.2., 1.3. v vprašalniku 3 v prilogi. 

- Starši (aktivna vključitev staršev otrok s posebnimi potrebami in staršev otrok 

brez posebnih potreb v delo z otrokom; sodelovanje staršev pri oblikovanju, 

izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa; upoštevanje njihovega 

mnenja in predlogov). 

Predstavlja odgovore na vprašanja 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. v vprašalniku 1 v prilogi, 

odgovore na vprašanja 7.1., 7.2., 7.3. v vprašalniku 2 v prilogi in odgovore na 

vprašanja 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. v vprašalniku 3 v prilogi. 

- Sodelavci (pripravljenost za sodelovanje sodelavcev, ki imajo izkušnje na 

področju dela z otroki s posebnimi potrebami; deljenje izkušenj). 

Predstavlja odgovore na vprašanja 7.1., 7.2., 7.3. v vprašalniku 1 v prilogi in 

odgovore na vprašanja 8.1., 8.2. v vprašalniku 2 v prilogi. 

- Dodatno izobraževanje na področju dela z otroki s posebnimi potrebami 

(sistematično načrtovanje, lastna pobuda za izobraževanje). 
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Predstavlja odgovore na vprašanja 8.1., 8.2. v vprašalniku 1 v prilogi in odgovore 

na vprašanja 9.1., 9.2. v vprašalniku 2 v prilogi. 

- Moralno nagrajevanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, ki delajo z otroki s 

posebnimi potrebami (pohvale s strani vodstva, sodelavk, staršev, razstave, 

predstavitev dela; materialno nagrajevanje).  

Predstavlja odgovore na vprašanja 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. v vprašalniku 1 v prilogi, 

odgovore na vprašanja 10.1., 10.2., 10.3. v vprašalniku 2 v prilogi in odgovore na 

vprašanja 3.1., 3.2., 3.3. v vprašalniku 3 v prilogi. 

 

3.3. Vrednotenje spremenljivk: 

 

Vsaka spremenljivka se vrednoti na štiri stopenjski lestvici od 0 do 3 točke.  

V vprašalnikih za vodstvene delavce predstavljajo odgovori neuspešno 0 točk. 1 točko 

predstavljajo odgovori delno uspešno. 2 točki predstavljajo odgovori uspešno. Odgovori zelo 

uspešno pa predstavljajo 3 točke. 

V vprašalnikih za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic predstavljajo odgovori zelo veliko 

pri vprašanjih 1 in 2 v sklopu infrastruktura ter vprašanji 3 in 4 v sklopu vrednostni sistem 0 

točk. Odgovori veliko so pri istih vprašanjih vredni 1 točko, odgovori malo so vredni 2 točki, 

odgovori nič pa so vredni 3 točke. Pri vprašanjih 3, 4, 5 in  6 v sklopu infrastruktura ter 

vprašanjih 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 v sklopu vrednostni sistem so odgovori nikoli vredni 0 točk. 

Pri istih vprašanjih so odgovori občasno vredni 1 točko, odgovori pogosto so vredni 2 točki in 

odgovori vedno so vredni 3 točke. 

Podobno vrednotenje je tudi pri vprašalnikih za starše. Pri vprašanju 1 v sklopu infrastruktura 

je odgovor neprimeren/a vrednoten z 0 točk. Pri istem vprašanju je odgovor slab/a vrednoten 

z 1 točko, odgovor dober/a z 2 točkama in odgovori zelo dober/a z 3 točkami. 

Pri vprašanju 2 v sklopu infrastruktura in vprašanjih 1, 2 in 3 pa je z 0 točk vrednoten 

odgovor nikoli, z 1 točko je vrednoten odgovor občasno, z 2 točkama odgovor pogosto in z 3 

točkami je vrednoten odgovor vedno.  

Anketiranci obkrožijo stopnjo strinjanja s trditvijo. 

Za potrebe statistike so posamezna vprašanja ponderirana, da se izniči različno število 

vprašanj znotraj posameznih sklopov. 
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3.4. Instrumentarij:  

 

Instrumentarij predstavlja anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz treh sklopov. V prvem sklopu 

anketiranci označijo vrtec, ki ga ocenjujejo in kdo so. Drugi sklop zajema infrastrukturo, 

zadnji sklop pa vrednostni sistem. V sklopu infrastrukture je zajeta dostopnost, didaktična 

oprema, letni načrt vrtca, individualiziran program, strokovna pomoč in omogočanje izkušenj 

izven vrtca. V sklopu vrednostni sistem pa je vključena inovativna praksa, ustvarjalnost 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, svoboda vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, izkušnje 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, interdisciplinarnost, otroci, starši, sodelavci, dodatno 

izobraževanje na področju dela z otroki s posebnimi potrebami in moralno nagrajevanje 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic.  

 

3.5. Način izvedbe: 

 

Anketni vprašalnik je bil razdeljen vodstvenim delavcem, vzgojiteljicam in pomočnicam 

vzgojiteljic ter staršem otrok brez posebnih potreb in staršem otrok s posebnimi potrebami. 

Anketiranci so anketo reševali samostojno in individualno.  

 

3.6. Statistična obdelava podatkov: 

 

Dobljeni odgovori so statistično obdelani z opisno statistiko spremenljivk. Rezultati so 

prikazani v tabelah in grafih. Za preverjanje hipotez se uporablja t-test s 5% tveganjem. Pri 

izračunu vrednosti t statistike smo si pomagali z računalniškim programom MS Excel. 
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4. REZULTATI: 

 

4.1. Globalni pregled rezultatov: 

 

4.1.1. Indeks inkluzivnosti: 

 

Tabela 1: Indeks inkluzivnosti 

 Vodstveni delavci 
Vzgojiteljice, 

pomočnice vzgojiteljic 
Starši Skupno 

 M σ M σ M σ M σ 

Mesto 0,77 0,12 0,80 0,11 0,69 0,11 0,69 0,11 

Podeželje 0,69 0,07 0,68 0,10 0,71 0,13 0,69 0,12 

Skupno 0,73 0,10 0,67 0,10 0,70 0,12 0,69 0,11 

 

Kot je razvidno iz tabele ni razlik v inkluzivnosti med mestnimi in podeželskimi vrtci. 

Inkluzivnost je v obeh primerih ocenjena z indeksom 0,69. Razlike pa obstajajo znotraj 

posameznih skupin. Inkluzivnost najbolje ocenjujejo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz 

mestnih vrtcev saj je njihov indeks 0,80. Sledijo jim vodstveni delavci iz mestnih vrtcev, ki so 

dosegli indeks 0,77. Vodstveni delavci, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz podeželskih 

vrtcev ter starši iz mestnih in podeželskih vrtcev so si bili v oceni precej podobni, saj so 

dosegali indeks od 0,71 do 0,68. Do največjih razlik je prišlo pri vzgojiteljicah in pomočnicah 

vzgojiteljic v mestnih in podeželskih vrtcih saj se je njihov indeks razlikoval za 0,12. Pri 

vodstvenih delavcih je bila ta razlika 0,08, pri starših pa le 0,02. V oceni so bili najbolj 

homogeni vodstveni delavci v mestnih vrtcih, najbolj pa so se med seboj razlikovali starši v 

podeželskih vrtcih.   

Zanimivo je dejstvo, da je bil skupni indeks enak tako v mestnih vrtcih kot v podeželskih 

vrtcih. Pričakovati je bilo, da bo višji v mestnih vrtcih, kar se je sicer zgodilo pri vodstvenih 

delavcih ter vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic. Menim, da je bil indeks višji predvsem 

na račun boljše dostopnosti do mestnih vrtcev in bolj prilagojene opreme in pripomočkov, ki 

so namenjeni delu z otroki s posebnimi potrebami. Z otroki se največ srečujejo prav 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic zato je razumljivo, da je bil indeks najvišji ravno pri 

njih. Pri vodstvenih delavcih pa je verjetno prišlo do višjega indeksa v mestnih vrtcih zato, 

ker imajo več stika z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, otroki in starši ter tako 

boljši uvid v potek vzgoje in izobraževanja. Starši so pri ocenjevanju izhajali iz svojih 
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izkušenj, ki so navadno zelo omejene saj otroke večinoma le pripeljejo v vrtec in odpeljejo iz 

vrtca, ne vedo pa kaj se dogaja med samim bivanjem otroka v njem.  

Morda bi prišli do drugačnih rezultatov, če bi bilo v raziskavo vključenih več vprašanih iz 

vrtcev po vsej Sloveniji.  

 

4.1.2. Parcialni indeks inkluzivnosti – infrastruktua: 

 

Tabela 2: Parcialni indeks inkluzivnosti – infrastruktura 

 Vodstveni delavci 
Vzgojiteljice, 

pomočnice vzgojiteljic 
Starši Skupno 

 M σ M σ M σ M σ 

Mesto 0,71 0,10 0,69 0,12 0,76 0,13 0,73 0,13 

Podeželje 0,60 0,05 0,67 0,14 0,77 0,10 0,72 0,13 

Skupno 0,65 0,09 0,68 0,13 0,77 0,12 0,72 0,13 

 

Ocena parcialnega indeksa inkluzivnosti – infrastruktura, ki se nanaša na dostopnost, 

didaktično opremo, letni načrt, strokovno pomoč in izkušnje otrok, je malenkost višja v 

mestnih vrtcih, kjer je indeks 0,73, kot v podeželskih vrtcih, kjer je indeks 0,72. Najvišji 

indeks so dosegli starši v mestnih vrtcih, kjer ta znaša 0,76, sledili pa so jim starši v 

podeželskih vrtcih. V ocenah so bili med seboj bolj enotni tisti iz podeželskih vrtcev. 

Vodstveni delavci v mestnih vrtcih ter vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic tako v mestnih 

kot podeželskih vrtcih so bili v ocenah dokaj enakovredni saj so dosegli indekse od 0,67 do 

0,71. Najvišji indeks so dosegli  vodstveni delavci v mestnih vrtcih, najnižji pa vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic v podeželskih vrtcih. Opazno slabšo oceno pa so dosegli vodstveni 

delavci iz podeželskih vrtcev, katerih indeks je le 0,60, s tem, da so bili v ocenah med seboj 

najbolj homogeni. Do največjih razlik znotraj ocen je prišlo pri vzgojiteljicah in pomočnicah 

vzgojiteljic v podeželskih vrtcih. Po homogenosti pa so bili vprašani iz mestnih vrtcev in 

vprašani iz podeželskih vrtcev enaki.  

Menim, da so najvišji indeks dosegli starši zaradi dejstva, da otroke v vrtec le pripeljejo in jih 

pridejo iskat ter tako nimajo dobrega vpogleda v ostale sklope infrastrukture, ki so bili zajeti v 

vprašalnike. Zanimivo pa je, da je bila med starši v mestnih v vrtcih in starši v podeželskih 

vrtcih tako majhna razlika. Pričakovati je bilo, da bodo infrastrukturo veliko bolje ocenili 

starši v mestnih vrtcih, predvsem zaradi lažje dostopnosti do vrtcev. Vrtci v mestih so 

pogosteje bolj primerni za bivanje otrok saj so bili zgrajeni prav s tem namenom. Na 
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podeželju se vrtci velikokrat nahajajo v starih hišah, ki prvotno niso bile grajene kot vrtci in 

niso primerno prilagojene.  

Do največjih razlik pa je prišlo pri vodstvenih delavcih saj so tisti iz mestnih vrtcev 

infrastrukturo ocenili 0,11 točke več kot tisti iz podeželskih vrtcev. Menim, da je eden od 

razlogov ravno tako boljša primernost stavb v katerih se nahajajo vrtci v mestih. Tudi 

zagotavljanje strokovne pomoči je lažje v večjih mestnih vrtcih, ki imajo pogosto tudi svoje 

strokovne delavce.   

Rezultati bi bili morda drugačni, če bi v raziskavi sodelovalo več vprašanih.  

 

4.1.3. Parcialni indeks inkluzivnosti – vrednostni sistem: 

 

Tabela 3: Parcialni indeks inkluzivnosti - vrednostni sistem 

 Vodstveni delavci 
Vzgojiteljice, 

pomočnice vzgojiteljic 
Starši Skupno 

 M σ M σ M σ M σ 

Mesto 0,79 0,12 0,68 0,13 0,62 0,15 0,65 0,14 

Podeželje 0,74 0,09 0,66 0,13 0,66 0,19 0,66 0,16 

Skupno 0,77 0,10 0,67 0,13 0,64 0,17 0,66 0,16 

 

Parcialni indeks inkluzivnosti – vrednostni sistem, ki vključuje inovativno prakso, 

ustvarjalnost in svobodo, izkušnje in interdisciplinarnost, otroke, starše, sodelavce, dodatno 

izobraževanje in moralno ocenjevanje, je malenkost boljši v podeželskih vrtcih, kjer je indeks 

0,66, kot v mestnih vrtcih, kjer je indeks 0,65. Primerjava rezultatov vodstvenih delavcev, 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter staršev, znotraj sklopa vrednostni sistem pokaže, da 

so vodstveni delavci v povprečju najbolje ocenjevali mestne vrtce kjer je indeks 0,79, tisti iz 

podeželskih vrtcev pa so dosegli indeks 0,74. Pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic so 

višji indeks dosegle tiste iz mestnih vrtcev, ki pa je bil le 0,02 točke višji kot pri vzgojiteljicah 

in pomočnicah vzgojiteljic v podeželskih vrtcih. Najnižji indeks so dosegli starši v mestnih 

vrtcih, ki znaša 0,62  vendar razlika s tistimi v podeželskih vrtcih ni velika saj je bila le 0,04.  

V odgovorih so bili najbolj homogeni vodstveni delavci iz podeželskih vrtcev, najmanj 

homogeni pa so bili starši v podeželskih vrtcih. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se med 

seboj niso razlikovale.  
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Menim, da je do razlik prišlo zaradi manjših in bolj povezanih podeželskih vrtcev, kjer lažje 

prihaja do sodelovanja in izmenjevanja izkušenj tako med samimi vzgojiteljicami in tudi med 

vzgojiteljicami in vodstvom ter starši.  

 

4.2. Pregled ocen po področjih - infrastruktura: 

 

4.2.1. Infrastruktura v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih : 

 

Tabela 4: Infrastruktura v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih 

 Dostopnost 
Didaktična  

oprema 
Letni načrt 

 M σ M σ M σ 

Mesto 24,12 7,78 21,64 10,83 21,50 13,70 

Podeželje 24,12 8,34 21,20 11,17 18,09 9,85 

 

 
Strokovna  

pomoč 

Izkušnje  

otrok 
Infrastruktura skupno 

 M σ M σ M σ 

Mesto 22,14 10,41 19,56 10,75 21,79 2,10 

Podeželje 19,05 6,17 16,98 11,89 19,87 2,32 
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4.2.2. Primerjava ocen infrastrukture med mestnimi vrtci in podeželskimi vrtci: 
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Slika 1: Primerjava ocen infrastrukture med mestnimi vrtci in podeželskimi vrtci 

 

Iz tabele in grafa je razvidno, da so infrastrukturo bolje ocenili vprašani iz mestnih vrtcev, ki 

so v povprečju zbrali 1,92 točk več kot tisti iz podeželskih vrtcev. V svojih odgovorih so bili 

tudi bolj homogeni. 

K razliki v prid mestnih vrtcev je največ prispeval sklop »letni načrt«, ki so ga vprašani iz 

mestnih vrtcev v povprečju ocenili z 3,41 točk več kot tisti iz podeželskih vrtcev. Do večje 

razlike med vprašanimi je prišlo tudi v sklopu »strokovna pomoč«, ki so ga vprašani iz 

mestnih vrtcev ocenili z 3,09 točke več kot vprašani iz podeželskih vrtcev. Do večje razlike je 

prišlo tudi v sklopu »izkušnje otrok«, ki so ga vprašani iz mestnih vrtcev ocenili z 2,58 točke 

več kot tisti iz mestnih vrtcev. Do manjše razlike med mestom in podeželjem je prišlo v 

sklopu »didaktična oprema«, kjer razlika znaša le 0,44 točke v prid vprašanih iz mestnih 

vrtcev. Sklop »dostopnost« pa so vprašani iz mestnih in podeželskih vrtcev ocenili enako. 

Sklop »dostopnost« je tudi najpomembnejši element znotraj infrastrukture. »Didaktična 

oprema, »letni načrt« in »strokovna pomoč« so, predvsem v mestnih vrtcih, približno enako 

pomembni. Najmanj pomemben pa je element »izkušnje otrok« 

Najbolj homogeni v svojih odgovorih so bili vprašani v sklopu »didaktična oprema«, tisti v 

mestnih vrtcih so bili bolj homogeni kot vprašani iz podeželskih vrtcih. Najmanj homogeni pa 

so bili vprašani v sklopu »strokovna pomoč«, tisti iz mestnih vrtcev precej manj kot vprašani 

iz podeželskih vrtcev. 

Zanimivo je dejstvo, da so sklop »dostopnost«, vprašani ocenili popolnoma enako. Zagotovo 

je dostopnost v podeželskih vrtcev zelo različna tudi od vrtca do vrtca, vendar je bilo 

pričakovati, da jo bodo bolje ocenili vprašani iz mestnih vrtcev. Vrtci na podeželju se pogosto 
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nahajajo v starih hišah, ki imajo več nadstropij in stopnic. Zato bi lahko smatrali, da je tam 

sama dostopnost slabša. Tudi izoliranost pred hrupom je navadno slabša, prav tako naravna 

osvetljenost prostorov. Morda bi prišli do drugačnih zaključkov, če bi bilo v raziskavo zajetih 

več vrtcev po celi Sloveniji. 

Večje razlike je bilo pričakovati tudi v sklopu »didaktična oprema«, saj je ta, na račun 

manjšega števila otrok s posebnimi potrebami na podeželju, navadno manj raznolika in manj 

primerna.    

Presenetila me je tudi razmeroma velika razlika v sklopu »strokovna pomoč«. Glede na 

današnjo organiziranost dodatne strokovne pomoči naj bi bila le ta dostopna in zagotovljena 

za vse otroke s posebnimi potrebami. Menim, da je glavni razlog za tako nizko oceno ta, da se 

v podeželskih vrtcih redkeje srečujejo z otroki s posebnimi potrebami in s tem tudi z dodatno 

strokovno pomočjo, ki jo ti otroci imajo.  

Do največje razlike je prišlo v sklopu »letni načrt« kjer je lahko razlog ta, da se v manjših 

podeželskih vrtcih redkeje srečujejo z otroki s posebnimi potrebami in morda manj mislijo 

nanje pri oblikovanju letnega načrta.  
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4.3. Pregled ocen po področjih – vrednostni sistem: 

 

4.3.1. Vrednostni sistem v mestnih vrtcih in v podeželskih vrtcih 

 

Tabela 5: Vrednostni sistem v mestnih vrtcih in v podeželskih vrtcih 

 
Inovativna 

praksa 

Ustvarjalnost 

in svoboda 

Izkušnje in 

interdisciplinarnost 

 M σ M σ M Σ 

Mesto 6,23 3,21 6,22 2,85 5,25 2,94 

Podeželje 6,14 3,04 6,54 2,90 5,03 3,37 

 

 Otroci Starši Sodelavci 

 M σ M σ M Σ 

Mesto 8,83 2,08 7,75 1,70 8,58 1,70 

Podeželje 8,20 2,07 7,53 2,79 8,03 1,92 

 

 
Dodatno  

izobraževanje 

Moralno  

nagrajevanje 
Vrednostni sistem skupno 

 M σ M σ M Σ 

Mesto 4,22 3,21 3,97 2,51 6,33 0,54 

Podeželje 4,11 3,40 4,71 2,78 6,29 0,45 
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4.3.2. Primerjava ocen vrednostnega sistema med mestnimi vrtci in podeželskimi vrtci: 
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Slika 2: Primerjava ocen vrednostnega sistema med mestnimi vrtci in podeželskimi vrtci 

 

Iz tabele in grafa je razvidno, da so bili vprašani iz mestnih in podeželskih vrtcih pri 

vrednostnem sistemu precej bolj enotni v svojih ocenah, saj so ga vprašani iz mestnih vrtcev 

ocenili le z 0,04 točke bolje kot tisti iz podeželskih vrtcev. V odgovorih pa so bili obojni 

enako homogeni. Najpomembnejša elementa vrednostnega sistema sta elementa »otroci« in 

»sodelavci«. Izstopa pa tudi sklop »starši«. Najmanj pa k vrednostnem sistemu doprineseta 

elementa »dodatno izobraževanje« in »moralno nagrajevanje«. 

K razliki v prid mestnih vrtcev sta največ prispevala sklopa »otroci« in »sodelavci«, ki so ju 

ocenili z 0,63 točke več in z 0,55 točke več, kot vprašani iz podeželskih vrtcev. Bolje so 

ocenili tudi sklope »izkušnje in interdisciplinarnost«, »starši« ter »dodatno izobraževanje«.  

Pri prvih dveh je bila razlika 0,22 točke, pri zadnjem pa 0,11 točke.  

Do največje razlike med vprašanimi pa je prišlo v zadnjem sklopu »moralno ocenjevanj«, ki 

so ga vprašani iz podeželskih vrtcev ocenili z 0,74 točke več kot tisti iz mestnih vrtcev. Poleg 

sklopa moralno nagrajevanje so vprašani iz podeželskih vrtcev bolje ocenili tudi sklop 

»ustvarjalnost in svoboda«, kjer je bila razlika nekoliko manjša, znašala je 0,32 točke. Do 
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najmanjše razlike pa je prišlo v sklopu »inovativna praksa«, kjer je bila razlika med mestom 

in podeželjem le 0,09 točke.   

Najbolj homogeni v svojih odgovorih so bili vprašani iz mestnih vrtcev v sklopih »starši« in  

»sodelavci«. V istem sklopu so bili precej homogeni tudi vprašani iz podeželskih vrtcev. 

Najmanj homogeni v svojih odgovorih pa so bili vprašani iz podeželskih vrtcev v sklopu 

»izkušnje in interdisciplinarnost«. Do največje razlike v homogenosti je prišlo v sklopu 

»izkušnje in interdisciplinarnost«, najbolj enotni pa so bili vprašani v sklopu »otroci«. 

Zanimivo je dejstvo, da je prišlo do tako velikih razlik v sklopu »otroci« saj je bilo 

pričakovati najmanjše razlike ravno tukaj. Delo izhajalo iz otroka in naj se nebi razlikovalo 

med mestom in podeželjem.  

Presenetila je tudi razlika v sklopu »sodelavci«, predvsem to, da so ga bolje ocenili vprašani v 

mestih. Podeželski vrtci so navadno manjši in v njem ni toliko zaposlenih. Na ta račun bi 

lahko bili med seboj bolj povezani. Morda pa so na vprašanja bolje odgovarjali vprašani iz 

mestnih vrtcev ravno zaradi večje izbire sodelavce s katerimi se bolj razumejo in si z njimi 

delijo izkušnje, medtem ko na podeželju pri majhnem številu zaposlenih nimajo vedno te 

izbire. Morda je v mestnih vrtcih večja tudi potreba po sodelovanju zaradi večje raznolikosti 

otrok s posebnimi potrebami in večje potrebe po spoznavanju metod in načinov dela z njimi. 

Pričakovano je bil slabše ocenjen sklop »moralno nagrajevanje«. Vodstveni delavci dajejo 

verjetno bolj prednost drugim področjem dela v vrtcu kot pa pohvalam in razstavam 

zaposlenih. Verjetno so ga bolje ocenile predvsem vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v 

podeželskih vrtcih, ki so bolj v stiku s starši in prejmejo več pohval naravnost od njih. Morda 

so lahko pri razstavljanju izdelkov otrok tudi bolj samostojne. S tem pa moralno nagrajevanje 

bolje opazijo tudi starši v podeželskih vrtcih. Menim, da bi moral biti večji poudarek tudi na 

tem področju saj to zelo vpliva na delo zaposlenih v vrtcu in na počutje otrok.   

Zanimivo je tudi, da v sklopu »inovativna praksa« skoraj ni prišlo do razlik. Verjetno je, 

zaradi vedno večjega števila otrok s posebnimi potrebami vključenih v redne vrtce, potreba po 

iskanju novih načinov dela z njimi zelo velika in nujno potrebna. Očitno se tega zavedajo tako 

v mestnih vrtcih kot v podeželskih vrtcih, zato je bil ta sklop tudi tako visoko ocenjen. 
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4.4. Analiza elementov infrastrukture: 

 

4.4.1. Dostopnost v mestnih vrtcih in v podeželskih vrtcih: 

 

Tabela 6: Dostopnost v mestnih vrtcih in v podeželskih vrtcih 

 Vodstveni delavci 
Vzgojiteljice, 

pomočnice vzgojiteljic 
Starši Skupno 

 M σ M σ M σ M σ 

Mesto 28,00 6,24 30,41 5,80 17,54 2,32 24,12 7,78 

Podeželje 20,00 2,00 30,32 8,34 18,41 1,47 24,12 8,34 

 

V povprečju so dostopnost vprašani iz mestnih vrtcev in vprašani iz podeželskih vrtcev 

ocenili popolnoma enako. V svojih odgovorih pa so bili bolj homogeni tisti iz mestnih vrtcev.  

Znotraj posameznih skupin lahko vidimo, da je do največje razlike v oceni prišlo pri 

vodstvenih delavcih, saj so tisti iz mestnih vrtcev dostopnost ocenili s kar 8 točkami več, kot 

vprašani iz podeželja. Bili pa so tudi veliko bolj nehomogeni v odgovorih. 

Razlike so pričakovane saj je večina mestnih vrtcev bolje prilagojena za otroke s posebnimi 

potrebami. Vrtci so večkrat v eni etaži brez stopnic, z dobro izolacijo pred hrupom in veliko 

okni, ki zagotavljajo naravno svetlobo. Vrtci na podeželju pa so pogosto v starih hišah, ki niso 

tako primerne.  

Pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic ter starših so bile razlike v točkah zelo majhne. 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz mestnih vrtcev so v povprečju dosegle 0,09 točke 

več kot tiste iz podeželskih vrtcev, starši iz podeželskih vrtcev pa so v povprečju dosegli 0,87 

točke več kot tisti iz mestnih vrtcev. Starši iz podeželskih vrtcev so bili v svojih odgovorih 

tudi bolj homogeni. Pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic lahko vidimo, da so bile 

obojne v svojih odgovorih precej nehomogene, predvsem tiste iz podeželskih vrtcev. 

Zagotovo je na odgovore vplivalo iz katerega vrtca so bile vprašane in s katerimi otroki s 

posebnimi potrebami so se pri svojemu delu že srečale.  

Razlog za majhne razlike pri starših pa lahko najdemo predvsem v tem, da se starši srečujejo 

morda le z arhitekturnimi ovirami kadar otroka pripeljejo v vrtec in ga iz njega odpeljejo, 

nimajo pa vpogleda v akustične in optične pogoje vrtca. Kljub temu je zanimivo, da so 

vprašanja bolje ocenili starši iz podeželskih vrtcih saj so arhitekturne ovire ravno tam 

pogostejše. 
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1.1.1. Didaktična oprema v mestnih in v podeželskih vrtcih: 

 

Tabela 7: Didaktična oprema v mestnih vrtcih in v podeželskih vrtcih 

 Vodstveni delavci 
Vzgojiteljice, pomočnice 

vzgojiteljic 
Skupno 

 M σ M σ M σ 

Mesto 23,33 14,57 21,51 5,80 21,64 10,83 

Podeželje 21,00 7,00 21,22 11,47 21,20 11,17 

 

V sklop didaktična oprema so bili vključeni le vodstveni delavci ter vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic.  

Skupno gledano so didaktično opremo bolje ocenili vprašani iz mestnih vrtcev, ki so bili v 

odgovorih tudi bolj homogeni, kar lahko pripišemo temu, da je v mestnih vrtcih več otrok s 

posebnimi potrebami in je s tem tudi didaktična oprema bolj primerna kot v podeželskih 

vrtcih. Poleg tega imajo mestni vrtci pogosto tudi primerno opremljene prostore, ki so 

namenjeni delu z otroki s posebnimi potrebami. 

Tudi znotraj posameznih skupin so didaktično opremo bolje ocenili vodstveni delavci iz 

mestnih vrtcev ter vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v mestnih vrtcih. 

Morda bi bili odgovori drugačni, če bi bilo v vzorec zajetih več anketiranih iz več vrtcev.   

 

1.1.2. Letni načrt in individualiziran program v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih: 

 

Tabela 8: Letni načrt in individualiziran program v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih 

 Vodstveni delavci 
Vzgojiteljice, pomočnice 

vzgojiteljic 
Skupaj 

 M σ M σ M σ 

Mesto 23,33 8,08 21,37 14,07 21,50 13,70 

Podeželje 23,33 8,08 17,71 12,37 18,09 9,85 

 

V sklopu letni načrt in individualiziran program so bili prav tako zajeti le vodstveni delavci 

ter vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. 

Skupno gledano so sklop bolje ocenili vprašani iz mestnih vrtcev, pa so bili manj homogeni v 

svojih odgovorih.  
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Med vodstvenimi delavci v mestnih vrtcih in vodstvenimi delavci v podeželskih vrtcih ni 

prišlo do razlik ne v povprečnem številu točk, ne v homogenosti odgovorov.  

Očitno so obojni mnenja, da v letni načrt vključujejo tudi vse skupine otrok s posebnimi 

potrebami. 

Pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic so več točk nabrale tiste v mestnih vrtcih, ki pa  

so bile med seboj manj homogene v odgovorih. Morda je razlog v tem, da so vzgojiteljice v 

podeželskih vrtcih manj v stiku z vodstvenimi delavci in manj vplivajo na nastajanje letnega 

načrta, kar pa je lahko od vrtca do vrtca različno. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

verjetno tudi manjkrat sodelujejo pri nastajanju individualiziranega programa na račun 

manjšega števila otrok s posebnimi potrebami s katerimi se srečujejo.    

 

1.1.3. Strokovna pomoč v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih: 

 

Tabela 9: Strokovna pomoč v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih 

 Vodstveni delavci 
Vzgojiteljice, pomočnice 

vzgojiteljic 
Skupaj 

 M σ M σ M σ 

Mesto 42,00 0,00 20,68 9,20 22,14 10,41 

Podeželje 42,00 0,00 17,37 6,17 19,05 6,17 

 

Tudi v sklop strokovna pomoč so bili zajeti le vodstveni delavci ter vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic.  

Vidimo, da so v povprečju strokovno pomoč precej bolje ocenili vprašani iz mestnih vrtcev, 

ki pa so bili v odgovorih veliko manj homogeni. 

Pri tem so bili odgovori vodstvenih delavcev v mestnih vrtcih in vodstvenih delavcev v 

podeželskih vrtcih enaki. Obojni se strinjajo, da maksimalno poskrbijo za dodatno strokovno 

pomoč za otroke s posebnimi potrebami.  

Odgovori vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pa so se med seboj razlikovali. Bolj homogene 

v odgovorih so bile vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v podeželskih vrtcih. V povprečju 

pa so sklop bolje ocenile tiste iz mestnih vrtcev.  

Mislim, da je v večjih mestnih vrtcih lažje zagotoviti dodatno strokovno pomoč kot v 

podeželskih vrtcih. Predvsem notranji strokovni delavci so bolj pogosti v mestnih vrtcih kot v 

podeželskih vrtcih.  
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Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v podeželskih vrtcih se z dodatno strokovno pomočjo 

tudi redkeje srečujejo na račun manjšega števila otrok v podeželskih vrtcih in s tem tudi 

manjšega števila otrok s posebnimi potrebami. 

Pri večjemu številu vprašanih bi bili rezultati morda drugačni. 

 

1.1.4. Izkušnje otrok s posebnimi potrebami izven vrtca v mestnih vrtcih in podeželskih 

vrtcih: 

 

Tabela 10: Izkušnje otrok s posebnimi potrebami izven vrtca v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih 

 Vodstveni delavci 

Vzgojiteljice, 

pomočnice 

vzgojiteljic 

Starši Skupaj 

 M σ M σ M σ M σ 

Mesto 42,30 0,00 20,78 12,45 16,68 6,22 19,56 10,75 

Podeželje 42,30 0,00 15,07 12,47 16,68 6,22 16,98 11,89 

 

V sklop izkušnje otrok s posebnimi potrebami izven vrtca so bile zajete vse tri skupine 

anketiranih.  

Skupno gledano so sklop bolje ocenili vprašani iz mestnih vrtcev. V odgovorih so bili tudi 

bolj homogeni kot tisti iz podeželskih vrtcev. 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v mestnih vrtcih so v povprečju bolje ocenile sklop 

izkušnje otrok kot tiste iz podeželskih vrtcev, med seboj pa so bile tudi malenkost bolj 

homogene.  

Vodstveni delavci in starši pa so bili v odgovorih popolnoma enaki.   

Pričakovati bi bilo še bolj enake odgovore tudi pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic 

saj so vrtci dolžni omogočiti vsem otrokom enake izkušnje izven vrtca. Menim, da je prišlo 

do razlik predvsem zaradi različnega števila dejavnosti, ki jih posamezni vrtci izvajajo ter tudi 

zaradi manjšega števila otrok s posebnimi potrebami v podeželskih vrtcih.  
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1.2. Analiza elementov vrednostnega sistema: 

 

1.2.1. Inovativna praksa v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih: 

 

Tabela 11: Inovativna praksa v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih 

 Vodstveni delavci 
Vzgojiteljice, pomočnice 

vzgojiteljic 
Skupaj 

 M σ M σ M σ 

Mesto 11,33 4,28 5,85 11,37 6,23 3,21 

Podeželje 9,07 4,28 5,93 11,37 6,14 3,04 

 

V sklopu inovativna praksa sta bili zajeti skupini vodstvenih delavcev ter vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic..  

Na podlagi rezultatov lahko vidimo, da so inovativno prakso nekoliko bolje ocenili vprašani v 

mestnih vrtcih. Vprašani v podeželskih vrtcih pa so nekoliko bolj homogeni kot tisti iz 

mestnih vrtcev.  

Vodstveni delavci v mestnih vrtcih so v povprečju precej bolje ocenjevali vprašanja, kot 

vodstveni delavci v podeželskih vrtcih. Homogenost odgovorov pa je pri obeh skupinah 

enaka. 

Pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic pa so inovativno prakso nekoliko bolje ocenile 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v podeželskih vrtcih. Homogenost odgovorov pa je 

enaka v mestu in na podeželju.  

Menim, da je do razlik pri vodstvenih delavcih prišlo zaradi manjšega števila otrok s 

posebnim potrebami v podeželskih vrtcih in s tem manj priložnostmi za aktivno iskanje novih 

načinov pomoči.  

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pa so bile v odgovorih bolj izenačene, ker so navadno 

ravno one tiste, ki so prisiljene iskati nove načine dela z otroki s posebnimi potrebami, da 

lahko delo v vrtcu poteka brez motenj. 

Morda bi pri večjem številu vprašanih vodstvenih delavcih prišli do drugačnih odgovorov.  
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1.2.2. Ustvarjalnost in svoboda vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v mestnih vrtcih in 

podeželskih vrtcih: 

 

Tabela 12: Ustvarjalnost in svoboda vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v mestnih vrtcih in podeželskih 

vrtcih 

 Vodstveni delavci 
Vzgojiteljice, pomočnice 

vzgojiteljic 
Skupaj 

 M σ M σ M σ 

Mesto 13,87 1,99 6,00 2,12 6,22 2,85 

Podeželje 13,87 1,50 5,66 1,98 6,54 2,90 

 

V sklopu ustvarjalnost in svoboda vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v mestu in na 

podeželju so na vprašanja odgovarjali samo vodstveni delavci ter vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic.  

Iz rezultatov je razvidno, da so v povprečju sklop bolje ocenili vprašani iz podeželskih vrtcev. 

V odgovorih pa so bili bolj homogeni tisti iz mesta. 

Vodstveni delavci iz mestnih vrtcev in vodstveni delavci iz podeželskih vrtcev so v povprečju 

enako odgovarjali na vprašanja. Bolj homogeni v odgovorih pa so bili tisti iz podeželskih 

vrtcev. Obojni so mnenja, da vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic puščajo dovolj 

svobode pri njihovem delu in spodbujajo njihovo ustvarjalnost.   

Tudi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so si bile po številu zbranih točk  podobne saj je 

med njimi le 0,34 točke razlike. Do razlike pa je prišlo pri homogenosti odgovorov. 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v podeželskih vrtcih so si bile v odgovorih bolj 

enotne.  

Verjetno je mestnih vrtcih večji nadzor nad delom vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic saj so 

vodstveni delavci bolj pogosto prisotni in vključeni v njihovo delo. Kljub temu, da so 

vodstveni delavci v mestu in na podeželju mnenja, da puščajo vzgojiteljicam in pomočnicam 

vzgojiteljic dovolj svobode, se počutijo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v mestnih 

vrtcih bolj omejene pri svojem delu kot tiste v podeželskih vrtcih. 
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1.2.3. Izkušnje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in interdisciplinarnost v mestnih 

vrtcih in podeželskih vrtcih: 

 

Tabela 13: Izkušnje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in interdisciplinarnost v mestnih vrtcih in 

podeželskih vrtcih 

 Vodstveni delavci 
Vzgojiteljice, pomočnice 

vzgojiteljic 
Skupaj 

 M σ M σ M σ 

Mesto 12,57 1,99 4,72 2,19 5,25 2,94 

Podeželje 13,00 2,25 4,45 2,62 5,03 3,37 

 

Tudi v sklopu izkušnje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in interdisciplinarnost so na 

vprašanja odgovarjali samo vodstveni delavci ter vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.  

Skupno gledano so vprašanja bolje ocenili vprašani iz mestnih vrtcev, ki so bili v svojih 

odgovorih tudi bolj homogeni. 

Prišlo je tudi do razlik med vodstvenimi delavci v mestnih vrtcih in vodstvenimi delavci v 

podeželskih vrtcih. Vodstveni delavci v podeželskih vrtcih so bili v odgovorih manj 

homogeni in so v povprečju zbrali nekoliko več točk kot tisti iz mestnih vrtcev. 

Pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic so rezultati ravno obratni. V povprečju so 

vprašanja bolje ocenile vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v mestnih vrtcih, ki so bile v 

odgovorih tudi bolj homogene.  

Do razlik je verjetno prišlo zaradi večjega števila in raznolikosti otrok s posebnimi potrebami 

v mestnih vrtcih s katerimi se srečujejo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Pri tem je 

potrebnega več timskega dela s čimer si pridobijo tudi več izkušenj z delom z otroki s 

posebnimi potrebami.  
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1.2.4. Otroci v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih: 

 

Tabela 14: Otroci v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih 

 Vodstveni delavci 

Vzgojiteljice, 

pomočnice 

vzgojiteljic 

Starši Skupaj 

 M σ M σ M σ M σ 

Mesto 12,57 1,99 7,68 1,31 8,85 2,35 8,83 2,08 

Podeželje 10,33 1,53 7,27 1,60 8,97 2,13 8,20 2,07 

 

V sklop otroci so bile zopet vključene vse tri skupine vprašanih.  

Iz rezultatov je razvidno, da so sklop bolje ocenili vprašani iz mestnih vrtcev, ki pa so bili 

malenkost manj homogeni v svojih odgovorih. 

Pri posameznih skupinah je do največjega razkoraka v odgovorih prišlo pri vodstvenih 

delavcih. Tisti iz mestnih vrtcev so v povprečju sklop ocenili 2,24 točk bolje kot vodstveni 

delavci v podeželskih vrtcih. V odgovorih so bili bolj homogeni vodstveni delavci v 

podeželskih vrtcih.  

Tudi pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic so vprašanja bolje ocenile tiste iz mestnih 

vrtcev, ki pa so v povprečju zbrale le 0,41 točke več kot tiste iz podeželskih vrtcev. V 

odgovorih so bile tudi bolj homogene.  

Starši v mestnih vrtcih in starši v podeželskih vrtcih se v odgovorih skoraj niso razlikovali, 

tisti iz podeželja so v povprečju zbrali le 0,12 točke več. Bolj homogeni pa so bili tisti iz 

podeželskih vrtcev. 

Rezultati so presenetljivi, saj je bilo pričakovati, da bodo vzgojiteljice in pomočnice iz 

podeželskih vrtcev še bolj enotne in bodo zbrale več točk na račun manjšega števila in 

boljšega poznavanja otrok. Morda je do tega prišlo, ker imajo vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic v mestnih vrtcih več izkušenj z otroki iz različnih skupin posebnih potreb in jih 

lažje vključujejo v dejavnosti z ostalimi otroki.  

Vodstveni delavci so si bili v odgovorih bolj enotni v podeželskih vrtcih medtem, ko so  

nekoliko več točk dosegli vodstveni delavci v mestnih vrtcih. Do razlik je morda prišlo zaradi 

večje vključenosti v delo vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v mestnih vrtcih kot v 

podeželskih saj so v mestnih vrtcih vodstveni delavci prisotni večino časa. Pričakovati bi bilo, 

da bodo razlike minimalne oziroma jih sploh nebo saj naj bi vsi vodstveni delavci pri svojem 

delu izhajali iz potreb in pravic otrok.  
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Predvidevam, da so bili starši otrok v podeželskih vrtcih bolj homogeni v odgovorih, ker so v 

večjem stiku z vrtcem in vzgojiteljicami ter pomočnicami vzgojiteljic in imajo boljši vpogled 

v njihov odnos do otrok. 

 

1.2.5. Starši v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih: 

 

Tabela 15: Starši v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih 

 Vodstveni delavci 

Vzgojiteljice, 

pomočnice 

vzgojiteljic 

Starši Skupaj 

 M σ M σ M σ M σ 

Mesto 13,00 3,44 7,12 2,18 8,00 2,50 7,75 1,70 

Podeželje 12,57 1,99 6,66 2,34 8,02 2,56 7,53 2,79 

 

Če upoštevamo vse tri skupine vprašanih so sklop bolje ocenili tisti iz mestnih vrtcev, ki so 

bili v odgovorih tudi bolj homogeni. 

Do največjih razlik pri posameznih skupinah pa je prišlo pri vzgojiteljicah in pomočnicah 

vzgojiteljic, saj so tiste iz mestnih vrtcev v povprečju sklop ocenile za 0,46 točke več kot 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v podeželskih vrtcih. Menim, da je do tega prišlo 

zaradi več izkušenj z delom s starši otrok s posebnimi potrebami, ki jih imajo vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic v mestnih vrtcih. Pričakovati bi bilo, da so v delo z otroki bolj 

vključeni starši iz podeželskih vrtcev zaradi majhnosti vrtcev in boljšega stika z 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. 

Pri vodstvenih delavcih so vprašanja ravno tako bolje ocenili tisti v mestnih vrtcih. Razlika je 

bila podobna kot pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic in je znašala 0,43 točke v prid 

vprašanim iz mesta. So pa bili vodstveni delavci na podeželju v svojih odgovorih veliko bolj 

homogeni. Verjetno je razlog v tem, da se na podeželju srečujejo z manj starši in so z njimi 

tudi manj v stiku.   

Starši otrok v podeželskih vrtcih so vprašanja v povprečju ocenili malenkost bolje  kot tisti iz 

mestnih vrtcev. V odgovorih pa so bili bolj homogeni starši otrok iz mestnih vrtcev.  

Verjetno se vodstveni delavci ter vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic tako v mestnih vrtcih 

kot v podeželskih vrtcih trudijo z vključevanjem staršev v delo z njihovimi otroki in zato ni 

prišlo do večjih razlik v njihovih odgovorih.  
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1.2.6. Sodelavci v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih: 

 

Tabela 16: Sodelavci v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih 

 Vodstveni delavci 
Vzgojiteljice, pomočnice 

vzgojiteljic 
Skupaj 

 M σ M σ M σ 

Mesto 11,90 2,94 8,34 1,34 8,58 1,70 

Podeželje 10,77 0,98 7,83 1,82 8,03 1,92 

 

V sklopu sodelavci so na vprašanja odgovarjali samo vodstveni delavci ter vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic.  

Skupno gledano so vprašanja bolje ocenili vprašani iz mestnih vrtcev, ki so bili v odgovorih 

tudi bolj homogeni.  

Znotraj posameznih skupin so v povprečju več točk zbrali tako vodstveni delavci v mestnih 

vrtci kot vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v mestnih vrtcih.  

Bolj homogeni v svojih odgovorih pa so bili vodstveni delavci iz podeželskih vrtcev in 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz mestnih vrtcev.   

Morda so vodstveni delavci ter vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz mestnih vrtcev bolj 

željne novih znanj in metod dela z otroki s posebnimi potrebami, ker se z njimi pogosteje 

srečujejo. Verjetno je še bolj poudarjeno timsko delo kot v podeželskih vrtcih. 

Pri vodstvenih delavcih so bili bolj homogeni tisti iz podeželja. Morda je v vseh podeželskih 

vrtcih sodelovanje med vodstvenimi delavci in vzgojiteljicami ter pomočnicami vzgojiteljic 

lažje saj jih je manj kot v mestnih vrtcih. Razlog pa bi lahko bil tudi v tem, da vodstveni 

delavci nimajo vsakodnevnega vpogleda in se njihovo mnenje ne ujema z dejanskim stanjem 

in mnenjem vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. 

 

1.2.7. Dodatno izobraževanje v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih: 

 

Tabela 17: Dodatno izobraževanje v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih 

 Vodstveni delavci 
Vzgojiteljice, pomočnice 

vzgojiteljic 
Skupaj 

 M σ M σ M σ 

Mesto 10,00 5,00 3,79 2,67 4,22 3,21 

Podeželje 10,83 2,89 3,62 2,90 4,11 3,40 
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Tudi v sklopu dodatno izobraževanje so v povprečju nekoliko bolje ocenjevali vprašani iz 

mestnih vrtcev. V odgovorih so bili tudi bolj homogeni. 

Pri posameznih skupinah so dodatno izobraževanje bolje ocenili vodstveni delavci v 

podeželskih vrtcih. Pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic pa je bilo ravno obrtno. Do 

večje razlike je prišlo pri vodstvenih delavcih, katerih ocena je za 0,83 točke višja. Razlika pri 

vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic pa znaša 0,17 točke. 

Vodstveni delavci v podeželskih vrtcih so bolj enotni v tem, da zagotavljajo dodatna 

izobraževanja in se o temah posvetujejo z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic.  

Tudi vzgojiteljice in pomočnice v mestnih vrtcih se več udeležujejo organiziranih 

izobraževanj in tudi drugih na lastno pobudo. Kot je omenjeno že zgoraj verjetno potrebujejo 

več znanj s področja dela z otroki s posebnimi potrebami saj se z njimi pogosteje srečujejo.  

 

1.2.8. Moralno nagrajevanje v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih: 

 

Tabela 18: Moralno nagrajevanje v mestnih vrtcih in podeželskih vrtcih 

 Vodstveni delavci 

Vzgojiteljice, 

pomočnice 

vzgojiteljic 

Starši 

Skupaj 

 M σ M σ M σ M σ 

Mesto 9,53 2,71 2,78 1,62 4,85 2,56 3,97 2,51 

Podeželje 9,97 1,99 2,95 1,50 6,09 2,33 4,71 2,78 

 

Na zadnje vprašanje so zopet odgovarjale vse tri skupine.  

Skupno gledano so sklop bolje ocenili vprašani iz podeželskih vrtcev. Nekoliko bolj 

homogeni pa so bili tisti iz mesta. 

Do največjih razlik med mestnimi vrtci in podeželskimi vrtci je prišlo pri starših. Starši iz  

podeželskih vrtcev so v povprečju dosegli za 1,24 točke višjo oceno kot tisti v mestnih vrtcih. 

Do razlike v točkah je prišlo tudi pri vodstvenih delavcih, kjer so tisti iz podeželja dosegli za 

0,44 točke višjo oceno kot vodstveni delavci iz mestnih vrtcev ter tudi pri vzgojiteljicah in 

pomočnicah vzgojiteljic saj so tiste iz podeželja v povprečju dosegle 0,17 točke več kot 

vprašane iz mestnih vrtcev. 

Najbolj homogene v odgovorih so bile vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v podeželskih 

vrtcih, sledile pa so jim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v mestnih vrtcih. Najmanj 

homogeni so bili vodstveni delavci v mestnih vrtcih. 
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Menim, da je delo v manjših podeželskih vrtcih bolj osebno in s tem tudi večkrat pohvaljeno 

predvsem s strani staršev. Pohvale prihajajo neposredno preko staršev do vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic in zajemajo večino kolektiva saj vse delajo z vsemi otroki in poznajo 

vse otroke.  

Če bi bilo anketiranih več menim, da bi bili odgovori drugačni, saj je moralno nagrajevanje v 

veliki meri odvisno od vodstvenih delavcev v posamezni ustanovi.   
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1.3. Preverjanje hipotez: 

 

1.3.1. H1: V mestnih vrtcih bo indeks inkluzivnosti višji kot v podeželskih vrtcih: 

 

Tabela 19: H1: V mestnih vrtcih bo indeks inkluzivnosti višji kot v podeželskih vrtcih 

 M σ t p 

Mesto 0,69 0,11 
0,46 0,32 

Podeželje 0,69 0,12 

 

V primeru ocen vodstvenih delavcev, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter staršev, kjer 

smo s pomočjo formule TTEST dobili vrednost t = 0,46, lahko  H1  zavrnemo, ker pravi, da 

bo indeks inkluzivnosti višji v mestnih vrtcih kot v podeželskih vrtcih. 

Ker so pridobljene vrednosti t-statistike manjše od zastavljene stopnje značilnosti lahko  

trdimo, da ni razlike v indeksu inkluzivnosti med mestnimi in podeželskimi vrtci. 

 

1.3.2. H2: Parcialni indeks inkluzivnosti - infrastruktura bo višji v mestnih vrtcih kot v 

podeželskih vrtcih 

 

Tabela 20: H2: Parcialni indeks inkluzivnosti - infrastruktura bo višji v mestnih vrtcih kot v podeželskih 

vrtcih 

 M σ t p 

Mesto 0,73 0,13 
0,31 0,38 

Podeželje 0,72 0,13 

  

V primeru ocen vodstvenih delavcev, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter staršev, kjer 

smo s pomočjo formule TTEST dobili vrednost t = 0,31, lahko H2  zavrnemo, ker pravi, da bo 

parcialni indeks inkluzivnosti - infrastruktura višji v mestnih vrtcih kot v podeželskih vrtcih.  

Ker so pridobljene vrednosti t-statistike manjše od zastavljene stopnje značilnosti lahko 

trdimo, da ni razlik v parcialnem indeksu inkluzivnosti - infrastruktura, saj vodstveni delavci, 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ter starši iz mestnih vrtcev niso bolje ocenili 

infrastrukturo v mestnih vrtcih kot vodstveni delavci, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

ter starši iz podeželskih vrtcev. 
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1.3.3. H3: Parcialni indeks inkluzivnosti - vrednostni sistem bo višji v podeželskih vrtcih 

kot v mestnih vrtcih 

 

Tabela 21: H3: Parcialni indeks inkluzivnosti - vrednostni sistem bo višji v podeželskih vrtcih kot v 

mestnih vrtcih 

 M σ t p 

Mesto 0,65 0,14 
0,39 0,35 

Podeželje 0,66 0,16 

 

V primeru ocen vodstvenih delavcev, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter staršev, kjer 

smo s pomočjo formule TTEST dobili vrednost t = 0,39, lahko H3 zavrnemo, ker pravi, da bo 

parcialni indeks inkluzivnosti - vrednostni sistem višji v podeželskih vrtcih kot v mestnih 

vrtcih. 

Ker so pridobljene vrednosti t-statistike manjše od zastavljene stopnje značilnosti lahko 

trdimo, da ni razlik v parcialnem indeksu inkluzivnosti – vrednostni sistem, saj so vodstveni 

delavci, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ter starši iz mestnih vrtcev podobno ocenili 

vrednostni sistem v mestnih vrtcih kot vodstveni delavci, vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic ter starši iz podeželskih vrtcev. 

 

Presenetljivo smo zavrnili vse tri hipoteze. Pričakovati je bilo, da bomo potrdili vsaj kakšno. 

Pri vseh treh hipotezah smo bili od potrditve približno enako oddaljeni. Najbližje potrditvi 

smo bili pri H1: V mestnih vrtcih bo indeks inkluzivnosti višji kot v podeželskih vrtcih, kjer 

je bil p najbližje 5% tveganju. Do največjega odstopanja je prišlo pri H2: Parcialni indeks 

inkluzivnosti - infrastruktura bo višji v mestnih vrtcih kot v podeželskih vrtcih, kjer je t-test 

pokazal 0.31.  

Menila sem, da bo indeks inkluzivnosti višji v mestnih vrtcih predvsem zaradi lažje 

dostopnosti, večjih možnosti pomoči otrokom s posebnimi potrebami, več izkušenj 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter večje izbire didaktičnega materiala.  

Presenetilo me je tudi dejstvo, da smo zavrnili zadnjo hipotezo saj sem mislila, da bo parcialni 

indeks inkluzivnosti - vrednostni sistem na podeželju opazno višji na račun manjših, bolj 

povezanih vrtcev.  

Morda je bil glavni razlog za zavrnjene hipoteze v premajhnem številu vprašanih in premajhni 

raznolikosti posameznih vrtcev med seboj.  
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Če bi bilo v raziskavo vključenih več vrtcev po celi Sloveniji bi morda dobili drugačne 

odgovore saj se lahko vrtci med seboj močno razlikujejo. 
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2. ZAKLJUČEK: 

 

Pomen integracije in inkluzije otrok s posebnimi potrebami v redne vrtce, šole in zavode je 

danes predvsem v razvitih državah, bistvenega pomena. Pomembno je kvalitetno in strokovno 

nudenje pomoči in hkrati njihovo vključevanje na vseh nivojih izobraževanja in vzgoje brez 

izključevanja. Otroci morajo biti v redne vrtce, šole in zavode sprejeti na vseh področjih in jih 

zaradi njihovih težav ne smemo izključevati iz kakršnih koli aktivnosti.  

 

V okviru diplomske naloge sem poskusila raziskati ali bo indeks inkluzivnosti višji v mestnih 

vrtcih ali v podeželskih vrtcih. Ker so mestni vrtci navadno večji in bolje opremljeni ter je v 

njih lažje zagotoviti dodatno strokovno pomoč, saj so strokovnjaki z nekaterih področjih 

zaposleni v vrtcih, sem mislila, do bo indeks inkluzivnosti v mestnih vrtcih višji kot v 

podeželskih vrtcih.  

Prav tako sem menila, da bo parcialni indeks inkluzivnosti -  infrastruktura višji v mestnih 

vrtcih kot v podeželskih vrtcih zaradi lažje dostopnosti, večjih možnosti pomoči otrokom s 

posebnimi potrebami, več izkušnjami vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in večje izbire 

didaktičnega materiala. 

Ravno tako sem bila mnenja, da bo v podeželskih vrtcih višji parcialni indeks inkluzivnosti -  

vrednosti sistem kot v mestnih vrtcih na račun manjših, bolj povezanih vrtcev.  

 

Po statistični obdelavi podatkov smo ugotovili, da med indeksom inkluzivnosti v mestnih 

vrtcih in indeksom inkluzivnosti v podeželskih vrtcih ni razlik. V obeh primerih je indeks 

inkluzivnosti znašal 0,69. Do minimalne razlike pa je prišlo pri homogenosti odgovorov, ki je 

bila višja pri vprašanih v mestnih vrtcih. 

Indeks inkluzivnosti smo izračunali tudi pri posameznih skupinah vprašanih in ugotovili, da   

so najvišjega dosegle vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz mestnih vrtcev. Njihov indeks 

je znašal 0,80. Sledili so jim vodstveni delavci v mestnih vrtcih z indeksom 0,77, starši v 

podeželskih vrtcih z indeksom 0,71 in vodstveni delavci iz podeželskih vrtcev ter starši iz 

mestnih vrtcev z indeksom 0,69. Najnižji indeks pa so dosegle vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic iz podeželskih vrtcev in sicer 0,68. Do največjih razlik je prišlo prav med 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, kjer je bila razlika 0,12 v prid vzgojiteljicam in 

pomočnicam vzgojiteljic mestnih vrtcih. 
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Pri parcialnem indeksu inkluzivnosti – infrastruktura je bil indeks inkluzivnosti nekoliko višji 

pri vprašanih iz mestnih vrtcev in je znašal 0,73. Ocene iz podeželskih vrtcev pa so dosegle 

indeks 0,72. Pri homogenosti v odgovorih ni prišlo do razlik, pri obeh skupinah je znašala 

0,13. 

Ko smo indeks inkluzvnosti razčlenili, smo ugotovili, da so najvišji indeks 0,77 dosegli starši 

iz podeželskih vrtcev, takoj za njimi pa so bili starši iz mestnih vrtcev z indeksom 0,76. 

Sledili so ji vodstveni delavci iz mestnih vrtcev z indeksom 0,71, vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic z indeksom 0,69 ter vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz podeželskih vrtcev z 

indeksom 0,67. Najnižji indeks pa so dosegli vodstveni delavci v podeželskih vrtcih saj je 

znašal le 0,60. Do največje razlike je prišlo pri vodstvenih delavcih, ta je znašala 0,11. 

 

Pri parcialnem indeksu inkluzivnosti – vrednostni sistem je prav tako prišlo do minimalne 

razlike v indeksu. Indeks inkluzivnosti v podeželskih vrtcih je znašal 0,66, indeks 

inkluzivnosti v mestnih vrtcih pa je znašal 0,65. V odgovorih so bili bolj homogeni vprašani 

iz mestnih vrtcev, njihov rezultat znaša 0,14. Vprašani iz podeželskih vrtcev pa so dosegli 

0,16.  

Znotraj skupin so najvišji indeks dosegli vodstveni delavci iz mestnih vrtcev z indeksom 0,79, 

sledili pa so jim vodstveni delavci iz podeželskih vrtcev z indeksom 0,74. Vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic iz mestnih vrtcev so dosegle indeks 0,68, tiste iz podeželskih vrtcev pa 

indeks 0,66. Indeks 0,66 so dosegli tudi starši iz podeželskih vrtcev, medtem ko so starši iz 

mestnih vrtcev dosegli najnižji indeks 0,62. Do največje razlike je prišlo pri vodstvenih 

delavcih, ta je znašala 0,05. 

 

Podrobneje smo razdelali tudi sklopa infrastruktura in vrednostni sistem. 

Ugotovili smo, da so infrastrukturo bolje ocenili vprašani iz mestnih vrtcev, ki so zbrali 1,92 

točke več kot vprašani iz podeželskih vrtcev. Do največjega razkoraka pri infrastrukturi med 

mestom in podeželjem je prišlo v podsklopu »letni načrt«. Vprašani iz mestnih vrtcev so v 

povprečju dosegli 3,41 točke več kot tisti iz podeželskih vrtcev. Sledil je podsklop »strokovna 

pomoč«, kjer so vprašani iz mestnih vrtcev zbrali 3,09 točke več kot vprašani iz podeželskih 

vrtcev. V podsklopu »izkušnje otrok« je bila razlika 2,58 točke v prid vprašanim iz mestnih 

vrtcev. V podsklopu »didaktična oprema« je razlika znašala le 0,44 točke prav tako v prid 

vprašanih iz mestnih vrtcev. V podsklopu »dostopnost« pa ni bilo razlik med vprašanimi iz 

mestnih vrtcev in vprašanimi iz podeželskih vrtcev.  



 43

V sklopu vrednostni sistem so bili vprašani iz mesta in podeželja med seboj veliko bolj 

enotni. Skupno gledano so vprašani iz mestnih vrtcev dosegli le 0,04 točke več kot vprašani iz 

podeželskih vrtcev. Do največjih razlik je prišlo v podsklopu »moralno nagrajevanje«, ki so 

ga vprašani iz podeželskih vrtcev ocenili z 0,74 točke več kot tisti iz mesta. Sledil je podsklop 

»otroci«, kjer so bolje odgovarjali vprašani iz mestnih vrtcev. Dosegli so 0,63 točke več kot 

tisti iz podeželja. Nato je sledil podsklop »sodelavci«, kjer so vprašani iz mestnih vrtcev 

dosegli 0,55 točke več kot tisti iz podeželja. V podsklopu »ustvarjalnost in svoboda« so 

vprašani iz podeželskih vrtcev dosegli 0,32 točke več kot vprašani iz mestnih vrtcev. Sledila 

sta podsklopa »izkušnje in interdisciplinarnost« in »starši«, kjer so bolje odgovarjali vprašani 

iz mestnih vrtcev. V obeh podsklopih so dosegli 0,22 točke več kot vprašani iz podeželja. V 

podsklopu »dodatno izobraževanje« je bila razlika med vprašanimi iz mesta in podeželja le 

0,11 točke v prid vprašanim iz mestnih vrtcev. Do najmanjše razlike pa je prišlo v podsklopu 

»inovativna praksa«, kjer je razlika znašala le 0,09 točke v prid vprašanim iz mestnih vrtcev.  

 

Tako smo prišli do presenetljivega zaključka kjer smo zavrnili vse tri hipoteze. Pričakovati je 

bilo, da bomo potrdili vsaj kakšno. Najbližje potrditvi smo bili pri H1: V mestnih vrtcih bo 

indeks inkluzivnosti višji kot v podeželskih vrtcih, kjer je bil p najbližje 5% tveganju.  

Do največjega odstopanja je prišlo pri H2: Parcialni indeks inkluzivnosti -  infrastruktura bo 

višji v mestnih vrtcih kot v podeželskih vrtcih, kjer je t-test pokazal 0.31.  

Menila sem, da bo indeks inkluzivnosti višji v mestnih vrtcih predvsem zaradi lažje 

dostopnosti, večjih možnosti pomoči otrokom s posebnimi potrebami, več izkušenj 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in večje izbire didaktičnega materiala.  

Morda je bil glavni razlog za zavrnjene hipoteze v premajhnem številu vprašanih in premajhni 

raznolikosti posameznih vrtcev med seboj. 

  

Pravijo, da so otroci naše največje bogastvo, da so naša prihodnost in da na njih svet stoji. Če 

želimo, da to uresničijo jim moramo dati priložnost, da izkoristijo in razvijejo svoje 

potenciale. Tudi tisti otroci, ki imajo posebne potrebe na katerem koli področju si zaslužijo 

enakovredne možnosti, da uresničijo svoje sanje in uspejo v življenju. Pri tem pa jim moramo 

pomagati starši, vzgojitelji, učitelji in tudi država.  

V prihodnosti bi bilo vredno razmisliti o raziskavi, ki bi zajemala več vrtcev iz cele Slovenije. 

Tako bi lažje ugotovili kakšne so resnične predstave in razmere v vrtcih pri nas. Morda 

obstajajo razlike med posameznimi slovenskimi regijami kar bi lahko izkoristili za 

medsebojno pomoč in nasvete. Zaposleni bi verjetno z veseljem delili primere dobrih praks, 
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če bi dobili priložnosti za to. Zaposlene v vrtcih bi lahko usmerili tudi na dodatna 

izobraževanja, če bi ugotovili, da je to potrebno.  Marsikatera vzgojiteljica ali pomočnica 

vzgojiteljic ne ve kako bi lahko pomagala otrokom s posebnimi potrebami. Tekom študija 

predšolske vzgoje namreč ne dobijo potrebnih informacij. Zagotovo bi bilo potrebno vključiti 

v študij predšolske vzgoje tudi osnove dela z otroki s posebnimi potrebami. V vrtcih je 

namreč vedno več otrok, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč oziroma vsaj manjše 

prilagoditve dela. Na ta način bi otrokom lahko pomagale že vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic in ne bi bilo potrebo čakati, da se otroku dodatna strokovna pomoč dodeli z 

odločbo. Zagotovo bi bile potrebne spremembe tudi na področju zagotavljanja dodatne 

strokovne pomoči za vse otroke, ki jo potrebujejo. Še vedno veliko otrok ostane brez nje, pri 

njihovih težavah pa jim poskušajo pomagati strokovno neprimerno usposobljeni delavci. 

Strokovni delavci, ki dodatno strokovno pomoč zagotavljajo so preobremenjeni in ne zmorejo 

delati z vsemi otroki, ki bi to potrebovali. Tako prihaja do selekcije kateri otroci dodatno 

strokovno pomoč bolj potrebujejo in si jo bolj zaslužijo.  

Z dodatno raziskavo bi lahko ugotovili na katerem področju indeksa inkluzvnosti je največ 

težav. Vključili pa bi lahko tudi druga področja, ki v tej raziskavi niso bila zajeta. Tako bi 

lahko na nivoju cele države načrtno spremenili način dela z otroki s posebnimi potrebami in 

zagotavljanja dodatne strokovne pomoči. 
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4. PRILOGE: 

 

1. priloga: Vprašalnik 1 za vodstvene delavce 

2. priloga: Vprašalnik 2 za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic  

3. priloga: Vprašalnik 3 za starše otrok   
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1. priloga: Anketa za vodstvene delavce 
 
Spoštovani! 
Moje ime je Neža Grapulin in sem študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer 
surdo-logo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  
Za zaključek študija pišem diplomsko nalogo z naslovom »Indeks inkluzivnosti v mestnem in 
podeželskem vrtcu«, katere del je tudi anketa, ki je pred vami. Anketa je popolnoma 
anonimna in bo uporabljena izključno za namene moje diplomske naloge.  
Ocenjujte vrtec v katerem ste zaposleni tako, da obkrožite številko, ki predstavlja stopnjo 
vašega strinjanja s trditvijo. 
Pri reševanju imejte v mislih ali je poskrbljeno za otroke iz vseh skupin posebnih potreb. 
 
* Otroci s posebnimi potrebami so: otroci z motnjo v duševnem razvoju; slepi in slabovidni 
otroci; gluhi in naglušni otroci; otroci z govorno-jezikovnimi težavami; gibalno ovirani otroci; 
dolgotrajno bolni otroci; otroci z avtističnimi motnjami; otroci s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami 
 
 
 
0 - neuspešno  1 - delno uspešno  2 - uspešno   3 - zelo uspešno 
 
 
 

Vrtec:  
a) Kurirček Logatec - centralni vrtec 
b) Kurirček Logatec - enote Laze, Hotedršica in Rovte 
c) Martin Krpan Cerknica - enota Cerknica 
d) Martin Krpan Cerknica - enoti Rakek in Grahovo 
e) Vrhnika - enota Želvica 
f) Brezovica - enote Vnanje Gorice, Rakitna in Notranje Gorice 

 
 

  neuspešno delno 
uspešno 

uspešno Zelo 
uspešno 

INFRASTRUKTURA 
 

     

1. Dostopnost 
 

     

Arhitekturni pogoji vrtca       
- skrbim za primeren dostop do vrtca, 

igralnice 
 0 1 2 3 

- skrbim za primerne širine vrat za dostop z 
invalidskim vozičkom; primerne širine 
hodnikov 

 0 1 2 3 

- skrbim za dvigalo; stopniščno dvigalo  0 1 2 3 
- skrbim za dostopno igrišče, dostopna igrala  0 1 2 3 
- skrbim za tipno označene poti, stopnice, 

nadstropja 
 0 1 2 3 
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  neuspešno delno 

uspešno 
uspešno Zelo 

uspešno 
Akustični pogoji vrtca  

 
     

- skrbim za  izoliranost prostorov pred 
zunanjim hrupom 

 0 1 2 3 

- skrbim za akustična ustreznost igralnic, 
telovadnice; 

 0 1 2 3 

- skrbim za dodatne akustične, vidne 
pripomočke v prostorih 

 0 1 2 3 

- skrbim za mirno okolje  0 1 2 3 
Optični pogoji vrtca  
 

     

- skrbim za dovolj osvetljene prostore  0 1 2 3 
- skrbim za zaščitene robove pohištva  0 1 2 3 
- skrbim za tipno označene predmete, 

pohištvo 
 0 1 2 3 

- skrbim za vodilne linije  0 1 2 3 
- skrbim za barvne kontraste  0 1 2 3 

2. Didaktična oprema (igrače) 
 

     

- sistematično skrbim, da ustreza vsem 
skupinam otrok s posebnimi potrebami 

 0 1 2 3 

- sistematično skrbim za posebna didaktična 
oprema, ki je primerna za točeno določeno 
skupino otrok s posebnimi potrebami 
(gluhi, slepi…) 

  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

3. V letni načrt vrtca vključujem tudi delo z otroci 
s posebnimi potrebami, ki so v vrtcu (cilji, 
sodelovanje s starši, izleti, ogledi,…)  

 

  
0 

 
1 

 
2 
 

 
3 

4. Strokovna pomoč 
 

     

- zagotavljam, da rehabilitacijsko pomoč 
izvaja oseba, ki je zaposlena v vrtcu 

 0 1 2   3 

- zagotavljam, da rehabilitacijsko pomoč 
izvaja oseba, ki prihaja od zunaj 

 0 1 2 3 
 

5. Otrokom s posebnimi potrebami omogočam 
izkušnje izven vrtca 

 

     

- Obisk živalskega vrta, Kekčeve dežele,…  0 1 2 3 
- Sodelovanje pri športnih dejavnostih  0 1 2 3 
- Obisk kulturnih prireditev  0 1 2 3 
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  neuspešno delno 

uspešno 
uspešno Zelo 

uspešno 
VREDNOSTNI SISTEM 
  

     

1. Inovativna praksa  
  

     

- aktivno iščem nove načine pomoči otrokom 
s posebnimi potrebami 

   
0 

 
1 

 
2 

 
3 

- vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 
usmerjeno pošiljam na izobraževanja na 
področju posebnih potreb 

  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

- vzpodbujam nove načine dela z otroci s 
posebnimi potrebami 

  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

2. Ustvarjalnost vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic  

 

     

- izpostavljam primere dobre prakse  0 1 2 3 
3. Svoboda vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic  
 

     

- omogočam, da same odločajo o načinih in  
metodah dela, časovni razporeditvi dela, 
uporabi didaktičnih pripomočkov 

  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

- omogočam, da sodelujejo pri oblikovanju 
individualiziranega programa 

 0 1 2 3 

- omogočam, da pridobijo izkušnje z delom z 
otroci s posebnimi potrebami 

 0 1 2 3 

4. Interdisciplinarnost  
 

     

- skrbim za redne timske sestanke  0 1 2 3 
- skrbim za sodelovanje z zunanjimi 

institucijami 
 0 1 2 3 

- skrbim za sodelovanje s starši otrok s 
posebnimi potrebami 

 0 1 2 3 

- skrbim za sodelovanjem med posameznimi 
stranmi 

 0 1 2 3 

5. Otroci  
 

     

- skrbim, da vzgoja izhaja iz otroka in 
njegovih sposobnosti 

 0 1 2 3 

- skrbim, da se upošteva tudi otrokovo 
mnenje 

 0 1 2 3 

- skrbim za aktivno vključevanje otrok s 
posebnimi potrebami v vse aktivnosti 

 0 1 2 3 

- omogočam druženja otrok s posebnimi 
potrebami 

 0 1 2 3 

- zaznavam in skrbim za konflikte med otroci 
brez in s posebnimi potrebami 

 0 1 2 3 
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  neuspešno delno 

uspešno 
uspešno Zelo 

uspešno 
6. Starši  
 

     

- skrbim za aktivno vključevanje staršev 
otrok s posebnimi potrebami v strokovne 
skupine  

  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

- skrbim za sodelovanje staršev otrok s 
posebnimi potrebami pri oblikovanju, 
izvajanju in evalvaciji individualiziranega 
programa 

  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

- skrbim, da se upošteva njihovo mnenje in 
predlogi 

 0 1 2 3 

- zaznavam in skrbim za konflikte med starši  
z otroci brez in s posebnimi potrebami 

 0 1 2 3 

7. Sodelavci  
 

  
 

   

- skrbim za pripravljenost sodelovanja 
sodelavcev, ki imajo izkušnje na področju 
dela z otroci s posebnimi potrebami 

  
0 

 
1 

 
2 
 

 
3 

- omogočam deljenje izkušenj  0 1 2 3 
- zaznavam in skrbim za konflikte med 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic 
otrok brez in s posebnimi potrebami 

 0 1 2 3 

8. Dodatno izobraževanje na področju dela z 
otroci s posebnimi potrebami. 

 

     

- izobraževanja sistematično načrtujem   0 1 2 3 
- upoštevam pobude vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic za dodatno izobraževanje na 
področju otrok s posebnimi potrebami 

 

 0 1 2 3 

9. Moralno nagrajevanje vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic, ki delajo z otroci s posebnimi 
potrebami  

 

     

- nudim pohvale za uspešno delo  0 1 2 3 
- skrbim za posredovanje pohval s strani 

sodelavk, staršev 
 0 1 2 3 

- omogočam organizacijo razstav, 
predstavitev dela 

 0 1 2 3 

- skrbim za materialno nagrajevanje  0 1 2 3 
 
 
 
 
Najlepša hvala za vaše sodelovanje! 
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2. priloga: Anketa za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic  
 
Spoštovani! 
Moje ime je Neža Grapulin in sem študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer 
surdo-logo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  
Za zaključek študija pišem diplomsko nalogo z naslovom »Indeks inkluzivnosti v mestnem in 
podeželskem vrtcu«, katere del je tudi anketa, ki je pred vami. Anketa je popolnoma 
anonimna in bo uporabljena izključno za namene moje diplomske naloge.  
Ocenjujte vrtec ali skupino v kateri ste zaposleni tako, da obkrožite številko, ki predstavlja 
stopnjo vašega strinjanja s trditvijo. 
Pri reševanju imejte v mislih ali je poskrbljeno za otroke iz vseh skupin posebnih potreb. 
Če še nikoli niste delali z otrokom s posebnimi potrebami prosim vseeno izrazite vaše 
mnenje. 
 
* Otroci s posebnimi potrebami so: otroci z motnjo v duševnem razvoju; slepi in slabovidni 
otroci; gluhi in naglušni otroci; otroci z govorno-jezikovnimi težavami; gibalno ovirani otroci; 
dolgotrajno bolni otroci; otroci z avtističnimi motnjami; otroci s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami. 
 
 
 
0 - zelo veliko   1 - veliko   2 - malo  3 - nič 
 
0 - nikoli   1 - občasno   2 - pogosto   3 - vedno 
 
 

Vrtec:  
a) Kurirček Logatec - centralni vrtec 
b) Kurirček Logatec - enota Laze 
c) Kurirček Logatec - enota Hotedršica 
d) Kurirček Logatec - enota Rovte 
e) Martin Krpan Cerknica - enota Cerknica 
f) Martin Krpan Cerknica - enota Rakek 
g) Martin Krpan Cerknica - enota Grahovo 
h) Vrhnika - enota Želvica 
i) Brezovica - enota Vnanje Gorice 
j) Brezovica - enota Rakitna 
k) Brezovica - enota Notranje Gorice 

 
V skupini imam:  

a) Gluhega/ naglušnega otroka 
b) Slepega/ slabovidnega otroka 
c) Gibalno oviranega otroka 
d) Otroka z motnjo v duševnem razvoju 
e) Otroka z govorno-jezikovnimi motnjami 
f) Dolgotrajno bolnega otroka 
g) Otroka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
h) Otroka z avtističnimi motnjami 
i) Nimam nobenega otroka s posebnimi potrebami 
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  zelo 
veliko 

veliko malo Nič 

INFRASTRUKTURA 
 

     

1. Dostopnost 
 

     

Arhitekturni pogoji vrtca       
- pri delu z otrokom s posebnimi potrebami 

imam težave pri dostopu do vrtca, igralnice 
 0 1 2 3 

- pri delu z otrokom s posebnimi potrebami 
imam težave s širino vrat za dostop z 
vozičkom; s primerno širino hodnikov 

 0 1 2 3 

- pri delu z otrokom s posebnimi potrebami 
imam težave s stopnišči 

 0 1 2 3 

- pri delu z otrokom s posebnimi potrebami 
imam težave z dostopnostjo igrišča, igral 

 0 1 2 3 

- pri delu z otrokom s posebnimi potrebami 
imam težave s tipno označenimi potmi, 
predmeti 

 0 1 2 3 

Akustični pogoji vrtca  
 

     

- pri delu z otrokom s posebnimi potrebami 
imam težave zaradi vdiranja hrupa 

 0 1 2 3 

- pri delu z otrokom s posebnimi potrebami 
imam težave zaradi akustične neustreznost 
igralnic, telovadnice 

 0 1 2 3 

Optični pogoji vrtca  
 

     

- pri delu z otrokom s posebnimi potrebami 
imam težave zaradi slabo osvetljenih prostorov 

 0 1 2 3 

- pri delu z otrokom s posebnimi potrebami 
imam težave zaradi ostrih robov pohištva 

 0 1 2 3 

- pri delu z otrokom s posebnimi potrebami 
imam težave zaradi premikanja igrač in 
pohištva  

 0 1 2 3 

- pri delu z otrokom s posebnimi potrebami 
imam težave zaradi pomanjkanja vodilnih linij 

 0 1 2 3 

- pri delu z otrokom s posebnimi potrebami 
imam težave zaradi slabih barvnih kontrastov 

 0 1 2 3 

2. Didaktična oprema (igrače) 
 

     

- pri delu z otrokom s posebnimi potrebami 
imam težave zaradi premalo igrač, ki bi 
ustrezale vsem skupinam otrok s posebnimi 
potrebami 

 0 1 2 3 

- pri delu z otrokom s posebnimi potrebami 
imam težave zaradi pomanjkanja specifičnih 
igrač, primernih za točeno določeno skupino 
otrok s posebnimi potrebami (gluhi, slepi…) 

 

  
0 

 
1 

 
2 

 
3 
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  nikoli občasno pogosto vedno 

3. Sodelujem pri nastajanju letnega načrta, ki 
vključuje delo z otroci s posebnimi potrebami  

 0 1 2 
 

3 

4. Sodelujem pri nastajanju individualiziranega 
programa za otroke s posebnimi potrebami 

 0 1 2 3 

5. Strokovna pomoč otroku 
 

     

- rehabilitacijsko pomoč nudim sama  0 1 2 3 
- rehabilitacijsko pomoč izvaja oseba, ki je 

zaposlena v vrtcu 
 0 1 2 3 

- rehabilitacijsko pomoč izvaja oseba, ki prihaja 
od zunaj 

 0 1 2 3 
 

6. Omogočanje izkušenj izven vrtca (organizirane 
dejavnosti primerne tudi za otroke s posebnimi 
potrebami: živalski vrt, Kekčeva dežela, športne 
dejavnosti, kulturne prireditve) 

  

  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

- dejavnosti se udeležujem v skladu s 
otrokovimi težavami 

  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

- dejavnosti se udeležujem samoiniciativno  0 1 2 3 
      

VREDNOSTNI SISTEM 
  

     

1. Inovativna praksa  
  

     

- samoiniciativno iščem nove načine pomoči in 
dela z otroci s posebnimi potrebami 

 0 1 2 3 

2. Ustvarjalnost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic  
 

     

- izdelujem lastne didaktične pripomočke  0 1 2 3 
- izkoriščam dane možnosti za delo in 

pripomočke na različne načine 
 0 1 2 3 

  zelo 
veliko 

veliko malo Nič 

3. Svoboda vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic  
 

     

- imam težave sama odločati o načinih in  
metodah dela, časovni razporeditvi dela, 
uporabi didaktičnih pripomočkov 

  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

4. Izkušnje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic  
 

  
 

 
 

 
 

 

- imam težave pri izmenjevanju izkušenj z 
delom z otroci s posebnimi potrebami 

 0 1 2 3 

  nikoli občasno pogosto vedno 

5. Interdisciplinarnost  
  

     

- aktivno se povezujem s drugimi strokovnjaki 
 

 0 1 2 3 
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  nikoli občasno pogosto vedno 

6. Otroci  
 

     

- skrbim, da vzgoja izhaja iz otroka in njegovih 
sposobnosti 

 0 1 2 3 

- upoštevam otrokovo mnenje  0 1 2 3 
- aktivno vključujem otroke s posebnimi 

potrebami v vse aktivnosti 
 0 1 2 3 

7. Starši  
 

     

- aktivno vključujem starše otrok s posebnimi 
potrebami  

 0 1 2 3 

- skrbim, da starši sodelujejo pri oblikovanju, 
izvajanju in evalvaciji individualiziranega 
programa 

 0 1 2 3 

- upoštevam njihovo mnenje in predloge  0 1 2 3 
8. Sodelavci  
 

  
 

   

- pripravljena sem sodelovati s sodelavci, ki 
imajo izkušnje na področju dela z otroci s 
posebnimi potrebami 

  
0 

 
1 

 
2 
 

 
3 

- pripravljena sem deliti lastne izkušnje  0 1 2 3 
9. Dodatno izobraževanje na področju dela z otroci s 

posebnimi potrebami. 
 

     

- udeležujem se dodatnih izobraževanj, ki jih 
omogoča vodstvo. 

 0 1 2 3 

- dodatnih izobraževanj se udeležujem na lastno 
pobudo 

 0 1 2 3 

10. Moralno nagrajevanje vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic, ki delajo z otroci s posebnimi 
potrebami  

 

     

- prejemam pohvale s strani vodstva, sodelavk, 
staršev 

 0 1 2 3 

- lahko prirejam razstave, predstavitev dela  0 1 2 3 
- sem udeležena materialnega nagrajevanja  0 1 2 3 

 
 
 
 
Najlepša hvala za vaše sodelovanje! 
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3. priloga:  Anketa za starše otrok  
 
Spoštovani! 
Moje ime je Neža Grapulin in sem študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer 
surdo-logo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  
Za zaključek študija pišem diplomsko nalogo z naslovom »Indeks inkluzivnosti v mestnem in 
podeželskem vrtcu«, katere del je tudi anketa, ki je pred vami. Anketa je popolnoma 
anonimna in bo uporabljena izključno za namene moje diplomske naloge.  
Ocenjujte vrtec ali skupino v katero je vpisan vaš otrok tako, da obkrožite številko, ki 
predstavlja stopnjo vašega strinjanja s trditvijo. 
Pri reševanju imejte v mislih ali je poskrbljeno za otroke iz vseh skupin posebnih potreb. 
 
* Otroci s posebnimi potrebami so: otroci z motnjo v duševnem razvoju; slepi in slabovidni 
otroci; gluhi in naglušni otroci; otroci z govorno-jezikovnimi težavami; gibalno ovirani otroci; 
dolgotrajno bolni otroci; otroci z avtističnimi motnjami; otroci s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami 
 
  
 
0 - neprimeren /a    1 - slab/a     2 - dober/a   3 - zelo dober/a 
 
0 - nikoli   1 - občasno  2 - pogosto  3 - vedno 
 
 

Vrtec:  
a) Kurirček Logatec - centralni vrtec 
b) Kurirček Logatec - enota Laze 
c) Kurirček Logatec - enota Hotedršica 
d) Kurirček Logatec - enota Rovte 
e) Martin Krpan Cerknica - enota Cerknica 
f) Martin Krpan Cerknica - enota Rakek 
g) Martin Krpan Cerknica - enota Grahovo 
h) Vrhnika - enota Želvica 
i) Brezovica - enota Vnanje Gorice 
j) Brezovica - enota Rakitna 
k) Brezovica - enota Notranje Gorice 

 
Sem: 

a) Starš otroka brez posebnih potreb 
b) Starš otroka s posebnimi potrebami 

 
  neprimeren/a slab/a dober/a zelo 

dober/a 
INFRASTRUKTURA 
 

     

1. Dostopnost vrtca 
 

     

Arhitekturni pogoji vrtca       
- menim, da je dostop do vrtca, igralnice 

ustrezen 
 0 1 2 3 
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- menim, da je širina vrat, širina hodnikov 
ustrezna za dostop z vozičkom 

 0 1 2 3 

  neprimeren/a slab/a dober/a zelo 
dober/a 

- menim, da je dostop v nadstropja 
ustrezen 

 0 1 2 3 

- menim, da je dostopnost igrišča, 
dostopnost igral ustrezna 

 0 1 2 3 

Akustični pogoji vrtca  
 

     

- menim, da je izoliranost prostorov pred 
zunanjim hrupom ustrezna 

 0 1 2 3 

- menim, da je akustičnost igralnic, 
telovadnice ustrezna 

 0 1 2 3 

Optični pogoji vrtca  
 

     

- menim, da so prostori dovolj osvetljeni  0 1 2 3 
- menim, da so robovi pohištva ustrezno 

zaščiteni 
 0 1 2 3 

- menim, da so predmetni, pohištvo 
ustrezno tipno označeni  

 0 1 2 3 

  nikoli občasno pogosto vedno 

2. Omogočanje izkušenj izven vrtca  
 

     

- menim, da so organizirane dejavnosti 
primerne tudi za otroke s posebnimi 
potrebami 

  
0 

 
1 

 
2 

  
3 

      

VREDNOSTNI SISTEM 
  

     

5. Otroci  
 

     

- menim, da vzgoja izhaja iz otroka in 
njegovih sposobnosti 

 0 1 2 3 

- menim, da se upošteva otrokovo mnenje  0 1 2 3 
- menim, da so otroci s posebnimi 

potrebami aktivno vključeni v vse 
aktivnosti 

 0 1 2 3 

6. Starši  
 

     

- aktivno sem vključen v delo z otrokom   0 1 2 3 
- sodelujem pri oblikovanju, izvajanju in 

evalvaciji individualiziranega programa 
 0 1 2 3 

- vodstvo, vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic upoštevajo moje mnenje in 
predloge 

 0 1 2 3 

- vodstvo, vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic mi nudijo pomoč in 
svetovanje 
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  nikoli občasno pogosto vedno 

7. Moralno nagrajevanje vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic, ki delajo z otroci s 
posebnimi potrebami  

 

     

- opažam pohvale s strani vodstva, 
sodelavk, staršev 

 0 1 2 3 

- opažam možnosti razstav, predstavitev 
dela 

 0 1 2 3 

- opažam materialno nagrajevanje  0 1 2 3 
 
 
 
 
Najlepša hvala za vaše sodelovanje 
 
 
 
 


