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POVZETEK
V diplomski nalogi raziskujem stališča vzgojiteljic do vpliva vrtca na čustveni razvoj eno- do
dvoletnikov. V prvem delu je predstavljen razvoj čustev v obdobju malčka na treh področjih:
izražanje, prepoznavanje ter uravnavanje čustev. Predstavljene so značilnosti otrokovih
čustev, ki se razlikujejo od čustev odraslih, ter otrokove čustvene potrebe, ki so prav tako
specifične. Predstavljen je tudi razvoj navezanosti ter vzgojiteljica kot objekt otrokove
navezanosti. Na kratko je omenjenih še nekaj načinov spodbujanja otrokovega čustvenega
razvoja, ki jih lahko uporabljajo tudi vzgojiteljice pri svojem delu.
V drugem delu je predstavljena raziskava, ki sem jo izvedla med vzgojiteljicami in
pomočnicami vzgojiteljic, ki trenutno delajo z otroki v prvi starostni skupini. Raziskava je bila
izvedena s pomočjo anonimnih anketnih vprašalnikov. Zanimalo me je predvsem, kako
vzgojiteljice vidijo svojo vlogo pri spodbujanju čustvenega razvoja malčkov. Želela sem izvede
ti, kakšno mnenje imajo o tem, koliko se pri svojem delu posvečajo čustvenemu razvoju,
katere načine za spodbujanje čustvenega razvoja uporabljajo ter koliko je njihovo delo na
tem področju načrtno.
Ugotovitve kažejo, da imajo vzgojiteljice vtis, da se čustvenemu razvoju malčkov precej
posvečajo ter pri svojem delu uporabljajo mnogo različnih načinov za spodbujanje
čustvenega razvoja. Vzgojiteljice, vključene v raziskavo menijo, da lahko zadovoljijo večino
čustvenih potreb malčkov ter da se skoraj vedno odzovejo na njihove čustvene potrebe, pri
čemer upoštevajo individualnost vsakega otroka. Na tem področju načrtno delata dve tretjini
vzgojiteljic, ki so sodelovale v raziskavi, medtem ko ena tretjina vzgojiteljic dejavnosti za
spodbujanje čustvenega področja ne načrtuje.
KLJUČNE BESEDE: čustva, čustveni razvoj, malček, stališča vzgojiteljic, vpliv vrtca, čustvene
potrebe, spodbujanje čustvenega razvoja

ABSTRACT
In this thesis I explore views of preschool teachers on the impact of kindergarten to the
emotional development of one to two years old children. The first part presents the
development of emotions in period of a toddler in three areas: expressing, identification and
balancing emotions. Characteristics of child’s emotions which differ from that of adults, and
children's emotional needs, which are also specific, are portrayed. Development of
attachment and the educator as an object of child’s attachment are also presented. Briefly a
few ways to promote the child's emotional development are mentioned, which can be used
by teachers in their work.
The second part presents the research that I conducted among preschool teachers and
assistants who are currently working with children in the first age group. Anonymous
questionnaires were used in the survey. Preschool teachers' views on their role in promoting
emotional development of toddlers were the main focus of the survey. I explored preschool
teachers’ opinions on how much time at their work they devote to emotional development,
what ways to encourage emotional development are used and how much of their work in
this area is planned.
The findings show that preschool teachers have the impression they devote enough time to
emotional development of toddlers and they use various approaches to promote emotional
development. The participating preschool teachers believe that they can satisfy most of the
emotional needs of toddlers and that they nearly always respond to their emotional needs,
taking into account the individuality of each child. The work of two thirds of preschool
teachers who participated in the survey is planned, whilst one third of preschool teachers do
not plan their work in this area.
KEYWORDS: emotions, emotional development, toddler, views of preschool teachers, the
impact of kindergarten, emotional needs, the promotion of emotional development.
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1 UVOD
V času izbiranja teme za svojo diplomsko nalogo mi je bil v varstvo zaupan enoletni deček.
Ob vsakodnevnem opazovanju tega otroka sem se začela zavedati, kako zelo lahko odrasli
vplivamo na otrokov razvoj. Začela sem se spraševati, kakšen vpliv ima na te najmlajše
otroke vrtčevska vzgoja. Ta otrok je imel ves čas, ki ga ni preživel s svojimi starši, na voljo vso
mojo pozornost. Ukvarjala sem se le z njim in ga tako lahko dobro spoznala. V vrtcu pa
razmere niso tako idealne, saj se mora vzgojiteljica ukvarjati s skupino malčkov, ki bi vsi želeli
imeti njeno pozornost. Vsak izmed njih ima svoje potrebe, ki morajo biti zadovoljene, da se
lahko dobro razvija. Ali vzgojiteljica zmore zadovoljiti potrebe vseh otrok?
Da bi našla odgovore na vprašanja, sem se odločila za diplomsko nalogo na tem področju.
Izmed vseh področij otrokovega razvoja sem izbrala čustveni razvoj, saj menim, da je to
področje, kateremu moramo namenjati pozornost že od otrokovega rojstva naprej. Iz
nesposobnosti upravljanja z lastnimi čustvi namreč izhaja veliko težav tudi na ostalih
področjih človekovega razvoja. Zato je pomembno, da že malčke učimo ravnanja s čustvi.
Vsi, ki delamo z otroki, si želimo, da bi se otroci počutili varne in da bi bili srečni. Ljudje, ki so
z otroki v stiku vsak dan, imajo največ možnosti, da pripomorejo k uresničitvi te želje, zato
sem se odločila, da se v raziskavi osredotočim na vzgojiteljice in njihova stališča do vpliva
vrtca na čustveni razvoj eno- do dvoletnikov.
V teoretičnem delu diplomske naloge bom predstavila tri področja čustvovanja ter kako se
razvijajo v obdobju malčka, kakšne so značilnosti otrokovih čustev ter katere so otrokove
čustvene potrebe. Predstavila bom tudi pojem in razvoj navezanosti ter vzgojiteljico kot
objekt otrokove navezanosti. Prikazala bom nekaj načinov spodbujanja čustvenega razvoja
otrok, ki jih lahko pri svojem delu uporabijo tudi vzgojiteljice.
V empiričnem delu bom predstavila raziskavo, ki sem jo opravila med vzgojiteljicami in
pomočnicami v različnih slovenskih vrtcih. V njej me je zanimalo, kakšna stališča imajo
vzgojiteljice o svojem vplivu na čustveni razvoj malčkov, katere načine spodbujanja
čustvenega razvoja pri svojem delu z eno- do dve leti starimi otroki uporabljajo ter koliko je
njihovo delo na tem področju načrtno.

1

2 ČUSTVA
2.1

OPREDELITEV ČUSTEV

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z raziskovanjem čustev, različno opredeljujejo, kaj čustva so.
H. Smrtnik Vitulić (2004) na podlagi različnih teorij opredeljuje človekova čustva kot
»zapletene in sestavljene procese, ki vključujejo vrsto kognitivnih, fizioloških, izraznih in
vedenjskih odzivov« (str. 10). Pri tem poudarja, da čustev ne smemo razumeti samo kot
zaporedja ločenih procesov, ampak kot posameznikov celostni odziv v situaciji, ki jo je ocenil
kot pomembno. Ker smo ljudje psihološko različni, v podobnih situacijah ne doživljamo
enakih čustev. Bolj kot je situacija za nekoga pomembna, bolj intenzivna čustva bo doživljal
(prav tam).
Milivojević (2008) razloži zaporedje procesov, ki so odločujoči za nastanek čustev z Modelom
krožne emocionalne reakcije (model KER). V modelu predstavi verigo dogodkov, ki privedejo
do čustva in ki čustvu sledijo.
To so (prav tam):


prisotnost dražljajske situacije,



zaznavanje situacije,



pripis pomena situaciji,



pripis pomembnosti situaciji,



emocionalna telesna reakcija,



pripravljenost za akcijo,



mišljenje,



adaptivno vedenje oz. akcija, usmerjena na situacijo.

Čustva lahko razdelimo na temeljna oz. enostavna in kompleksna. Strokovnjaki različno
opredeljujejo, katera čustva prištevamo med temeljna oz. enostavna. M. Zupančič (2004a)
opredeljuje kot temeljna čustva tista, ki jih lahko neposredno prepoznamo na podlagi izrazov
na obrazu. Mednje uvršča veselje, zanimanje, presenečenje, strah, jezo, žalost in gnus (prav
tam). Izard (1991, po Smrtnik Vitulić, 2004) pravi, da obstaja devet temeljnih čustev, in sicer
zanimanje, veselje, presenečenje, žalost, jeza, gnus, strah, sram in krivda. Seznam temeljnih
čustev ameriškega psihologa Plutchika (b.d., po Musek in Pečjak, 1996) je podoben, po
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njegovi teoriji je osnovnih čustev osem: veselje, žalost, jeza, strah, sprejemanje, zavračanje
(gnus), pričakovanje in presenečenje. Seznami različnih strokovnjakov se torej razlikujejo,
večina pa med temeljna čustva uvršča veselje, žalost, strah in jezo.
Temeljna čustva so prvotna in nesestavljena, medtem ko so kompleksna čustva sestavljena iz
mnogih enostavnejših čustvenih in drugih duševnih prvin (prav tam). Kompleksnih čustev je
več kot osnovnih in se v posameznikovem razvoju pojavijo kasneje kot temeljna, šele po
drugem letu otrokove starosti. Med kompleksna čustva prištevamo na primer ljubezen,
ponos, sram, krivdo, zavist, estetska čustva, patriotska čustva, religiozna čustva (Smrtnik
Vitulić, 2004; Musek in Pečjak, 1996).
Čustva lahko delimo tudi na pozitivna in negativna. Človek doživlja čustva (pozitivna ali
negativna) takrat, kadar je dogajanje zanj pomembno. Pozitivna čustva doživlja, kadar
doseže nek pomemben cilj, negativna čustva pa posameznik doživlja takrat, kadar so zanj
pomembni cilji zaradi dogajanja ogroženi (Lazarus, 1991, po Smrtnik Vitulić, 2004).
Ljudje doživljamo pozitivna čustva kot prijetna, negativna pa kot neprijetna. Tako pozitivna
kot negativna čustva pa so koristna, saj imajo prilagoditveno vlogo - posameznika pripravijo
na optimalen odziv v zanj pomembni situaciji (Smrtnik Vitulić, 2004).
Čustva lahko razlikujemo tudi glede na trajnost, globino in jakost. Kadar gre za močno in
kratkotrajno čustvo, govorimo o afektu, šibka in dolgotrajna čustvena stanja pa imenujemo
razpoloženja. Kljub manjši intenzivnosti imajo čustvena razpoloženja velik vpliv na naše
obnašanje. Naša dejanja in odločitve v vsakdanjem življenju so velikokrat odvisne od tega, v
kakšnem čustvenem razpoloženju smo (Musek in Pečjak, 1996).

2.2

PODROČJA ČUSTVOVANJA

2.2.1 IZRAŽANJE ČUSTEV
Izražanje čustev sodi med najpomembnejše elemente nebesedne komunikacije (Kompare,
2001). Ljudje pogosto izražamo čustva nezavedno, zato lahko glede na čustvene izraze dokaj
zanesljivo sklepamo na čustvena stanja, ki jih doživlja posameznik. Z opazovanjem čustvenih
izrazov lahko čustva prepoznavamo ter jih tudi znanstveno preučujemo. Pomembni
3

vedenjski kazalci čustvenih stanj so: izrazi obraza, gibi oči in smer gledanja, drža telesa, glas,
nejezikovni zvoki, uporaba socialnega prostora, dotik in vonj (Smrtnik Vitulić, 2004).
Med najbolj očitne in znane čustvene izraze, po katerih lahko dobro prepoznamo nekatera
čustva, gotovo spadajo smeh, jok in zardevanje (Musek in Pečjak, 1996).

2.2.2 PREPOZNAVANJE ČUSTEV
H. Smrtnik Vitulić (2004) pravi, da je prepoznavanje čustev pretežno rezultat učenja. Ljudje si
znanje o pomenu različnih situacij, gest, čustvenih izrazov večinoma pridobimo z
vsakodnevnimi izkušnjami. Sposobnost prepoznavanja emocij pri ljudeh z leti narašča.
»Pojem 'prepoznavanja emocij' vključuje tri vidike: opis situacije, predvidevanje vedenja in
emocionalno doživljanje« (Lamovec, 1984, str. 295).
Nekoč je prevladovalo mnenje, da čustva prepoznavamo intuitivno, avtomatično. Danes so
strokovnjaki mnenja, da na prepoznavanje čustev vedno vplivajo pridobljene izkušnje, četudi
se tega ne zavedamo. Nekatera primarna čustva sicer lahko prepoznamo brez zavestnega
razmišljanja, vendar tudi to počnemo na podlagi preteklih izkušenj. Pri prepoznavanju
kompleksnih čustev pa gre gotovo za zavesten proces, saj moramo biti pozorni tako na
izrazno vedenje kot tudi na kontekst, v katerem se vedenje odvija, ter na podlagi pridobljenih
podatkov prepoznati čustvo, ki ga posameznik doživlja (Lamovec, 1984).

2.2.3 URAVNAVANJE ČUSTEV
»Uravnavanje čustev je skupen izraz za začasno ali trajno prilagajanje kakovosti in
intenzivnosti posameznih komponent čustev določeni situaciji ali drugim ljudem. Ljudje
lahko svoja čustva uravnavamo zavestno ali nezavedno« (Smrtnik Vitulić, 2004, str. 30).
Uravnavanje emocij je temeljna naloga socializacije, saj družba od posameznika pričakuje, da
ne bo izražal »neprimernih čustev« (Lamovec, 1992). T. Lamovec (1992) omenja tri
najpogostejše načine nadzora čustev, in sicer:
–

ekspresiven (spremenimo izraz ali vedenje z namenom, da spremenimo doživljanje),

–

kognitiven (spremenimo misli in predstave z namenom, da spremenimo doživljanje),

–

telesni (spremenimo telesne znake čustva).
4

2.3

RAZVOJ ČUSTEV PO POSAMEZNIH PODROČJIH

2.3.1 RAZVOJ ČUSTVENEGA IZRAŽANJA
V sodobni psihologiji se pojavljata dve različni mnenji o tem, kdaj začnejo otroci izražati
različna čustva. Nekateri psihologi so mnenja, da otroci v najzgodnejšem obdobju razvoja
izražajo le nediferencirano čustveno stanje splošnega vzburjenja, posamezna čustva pa se
pojavijo šele pozneje kot rezultat izkušenj in spoznavnega razvoja. Ti avtorji so prepričani, da
lahko o čustvih pri otrocih govorimo šele, ko dosežejo določeno stopnjo kognitivnega in
motoričnega razvoja, ki sta osnova čustvenemu odzivanju (Smrtnik Vitulić, 2004). Obstajajo
raziskave, ki so pokazale, da poteka razvoj čustev v smeri od vzburjenja, ki je lahko že pri
novorojenčku pozitivno ali negativno, k vse bolj diferenciranim čustvom, pri čemer se najprej
razvijejo osnovna čustva, pozneje pa kompleksna (Kompare, 2001). Na drugi strani mnogo
razvojnih psihologov zagovarja tezo, da že dojenčki izražajo vsa temeljna čustva – to so
čustva, ki jih lahko neposredno prepoznamo na podlagi izrazov na obrazu (Zupančič, 2004a).
Otrokova čustvena komunikacija se začne že nekaj sekund po rojstvu, ko novorojenček
zajoče. Po rojstvu se dojenčki pogosto smehljajo, vendar odnos med smehljaji in dražljaji, ki
jih povzročajo, ni povsem jasen. Dojenčki se v prvih tednih življenja nasmehnejo med
spanjem, v fazi REM. Po prvem mesecu starosti se s smehom odzivajo na nežne dotike in v
interakciji s skrbniki (Oatley in Jenkins, 1996). Prvi socialni nasmeh se pojavi v drugem
mesecu starosti, izzovejo ga nežni dražljaji, kot so nežno guganje ali pihanje dojenčku v
obraz. V starosti od tretjega do četrtega meseca se začne dojenček glasno smejati, če ga
požgečkamo, poljubimo ali v odziv na razmeroma močan dražljaj (Smrtnik Vitulić, 2004;
Zupančič, 2004b). V prvih mesecih življenja se dojenček z nasmehom odziva na prijetno
interakcijo z ljudmi ne glede na to, ali osebo pozna ali ne. V drugi polovici prvega leta pa
postajajo njegovi izrazi veselja vedno bolj selektivni. Začenja se pogosteje smejati znanim
osebam kot neznanim, kar pomeni, da se v tem času začenja razvijati odnos navezanosti med
dojenčkom in njemu najbližjimi osebami (Zupančič, 2004a). Čeprav ne moremo biti
prepričani, da je smeh že v tem najzgodnejšem obdobju resnično pokazatelj dojenčkovega
čustvenega doživljanja, pa je gotovo to, da ima dojenčkov smeh pomembno vlogo pri
grajenju pozitivnih odnosov med starši in otrokom (Oatley in Jenkins, 1996).
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O tem, ali otroci že v najzgodnejšem otroštvu izražajo negativna čustva, najdemo v strokovni
literaturi različna mnenja. Nekateri avtorji menijo, da dojenčki izražajo le nediferencirano
stanje distresa, drugi pa trdijo, da lahko že pri dojenčkih prepoznamo čustva strahu, jeze in
žalosti (prav tam). Oatley in J. Jenkins (1996) izpostavita vprašanje opredelitve čustev. Na
podlagi česa lahko prepoznamo določeno čustvo? Ljudje izražamo določena negativna čustva
v določenih okoliščinah oz. kot odgovor na neko frustracijo. Če na dojenčkovem obrazu
prepoznamo izraz strahu v okoliščinah, v katerih ne bi pričakovali izražanja tega čustva, lahko
temu rečemo strah? Takšna vprašanja so nekatere raziskovalce privedla do novega kriterija,
ki opredeljuje, kdaj lahko govorimo o posameznih čustvih: kriterij ni izražanje čustev samo po
sebi, ampak izražanje čustev v določenih okoliščinah.
M. Zupančič (2004a) piše o tem, da dojenček od negativnih čustev začne najprej izražati jezo,
s čimer odraslim sporoča, da se nahaja v stanju distresa in ga je potrebno pomiriti. V prvem
letu življenja dojenček izraža tudi čustva žalosti, vendar so ta veliko manj pogosta kot jeza.
Prav tako se v prvi polovici prvega leta starosti redko pojavljajo izrazi strahu, in sicer zato, ker
dojenček še nima razvitih gibalnih sposobnosti, ki bi mu omogočale, da se približa nevarnim
situacijam. Hkrati z razvojem otrokovih gibalnih, kognitivnih in socialnih kompetenc se v
drugi polovici prvega leta izrazi strahu pojavljajo pogosteje. Dojenček se v tem obdobju s
strahom odziva na neznane osebe, nove, nenavadne predmete in globino. V drugem in
tretjem letu starosti postanejo strahovi številčnejši in močnejši (prav tam).
Po prvem letu starosti lahko pri malčku prepoznamo tudi izražanje čustev samozavedanja; to
so čustva, ki se nanašajo na pozitivno ali negativno doživljanje in vrednotenje sebe. Med
temi čustvi lahko pri malčku opazimo izražanje ponosa, zadrege in sramu (Zupančič, 2004a).
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Tabela 1: Mejniki v čustvenem razvoju v zgodnjem otroštvu (Smrtnik Vitulić, 2004, str. 38-39)

Starost

Posamezna čustva

Do 2. Tedna

Zanimanje

Primeri situacij, ki sprožijo
čustveni izraz
Novost ali gibanje

Neugodje

Bolečina

Gnus

Različni »neugodni« okusi

Nasmešek

Spanje v fazi REM, po
hranjenju
Obrazi, zvončkljanje,
določeni predmeti, nežno
guganje in pihanje v obraz
Bolečina

4. – 6. Teden

Socialni nasmeh

2. – 3. mesec

Žalost

6. – 8. Mesec

12. – 18. Mesec

Previdnost (predhodnik
strahu)

Obraz neznanca

Frustriranost (predhodnik
jeze)

Omejitev, preprečitev
gibanja

Presenečenje
Strah (separacijski,
globino, pred tujci)

Lutka, ki skoči iz škatle
pred Ločitev od skrbnika, globina,
neznani ljudje, nenavadni,
novi dražljaji

Jeza

Preprečeno dejanje,
nedokončana akcija (npr.
žoga, s katero se otrok igra,
se skotali pod mizo)

Veselje

Pozitivne zunanje izkušnje
(npr. prihod znane osebe)
Neuspeh ob izvajanju
dejavnosti v navzočnosti
drugih oseb

Sram
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2.3.2 RAZVOJ PREPOZNAVANJA ČUSTEV
Preučevanje otrokove sposobnosti prepoznavanja čustev pri drugih ljudeh, ko otrok še ne
zna govoriti, je velik izziv za razvojne psihologe. Na podlagi metode prilagajanja oz.
habituacije je bilo narejenih več raziskav, s katerimi so želeli ugotoviti, ali dojenčki v prvih
mesecih življenja razlikujejo čustvene izraze. Rezultati raziskav so bili različni in niso dali
enotnega odgovora na vprašanja o malčkovih sposobnostih prepoznavanja čustvenih izrazov
(Smrtnik Vitulić, 2004). Saarni (1999, po Smrtnik Vitulić, 2004, str. 42) je na podlagi raziskav o
prepoznavanju čustev s fotografij obraza sklenila, da imajo otroci v zgodnjem otroštvu težave
pri razlikovanju izrazov žalosti, jeze in strahu.
H. Keller in Lohaus (1998) pravita, da so dojenčki že pri približno treh mesecih sposobni
razlikovati različne izraze obraza. Za dojenčke in malčke je materin obraz pomemben vir
informacij in že zelo zgodaj lahko iz izraza na njem prepoznajo materino razpoloženje.
Kasneje lahko v skladu s tem, kar prepoznajo pri drugih, prilagajajo tudi svoja čustva. Na tak
način se čustva drugih ljudi lahko prenesejo tudi na malčka, npr. otrok zajoka, kadar vidi
jokati drugega otroka ali na obrazu bližnjih prepozna čustvo žalosti (prav tam).

2.3.3 RAZVOJ SAMOURAVNAVANJA ČUSTEV IN NADZORA NAD ČUSTVENIM IZRAŽANJEM
»Samouravnavanje čustev je sposobnost prilagajanja čustvenega stanja na tisto raven
intenzivnosti, ki omogoča produktivno vključevanje posameznika v okolje. Samouravnavanje
čustev vključuje usmerjanje in preusmerjanje pozornosti (npr. otrok preusmeri pozornost z
ogrožujočega dražljaja na neogrožujočega) ter sposobnost inhibicije vedenja (npr. otrok se
ne dotakne neznane igrače, ker ne ve, ali je nevarna ali ne)« (Zupančič, 2004a, str. 236).
Dojenčki že kmalu po rojstvu uporabljajo enostavne oblike vedenja, s katerimi obvladujejo
svoja čustvena stanja, vendar je njihova sposobnost samouravnavanja čustev precej
omejena. Na razvoj te sposobnosti pomembno vplivajo odrasli s tem, kakšne tehnike
uporabljajo za pomirjanje dojenčka (Zupančič, 2004a). Starši poskušajo jokajočega otroka
pomiriti tako, da ga dvignejo, stisnejo k sebi, mu prijazno prigovarjajo. S takšnim odzivom
skušajo zmanjšati intenzivnost otrokovega doživljanja. Na podlagi takšnih izkušenj bo otrok
postal sposoben potolažiti samega sebe (Smrtnik Vitulić, 2004). V drugi polovici prvega leta
starosti je dojenček pri samoobvladovanju neprijetnih situacij že uspešnejši, saj je sposoben
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svojo pozornost preusmeriti na zanimive predmete v okolju. Pri tem ima veliko vlogo vedno
večja gibalna sposobnost, saj se lahko dojenček sam približuje predmetom ali se oddaljuje od
njih (Zupančič, 2004a).
Za razvoj uravnavanja čustev je zelo pomembna sposobnost uporabe jezika: malček lahko
odraslemu pove, kaj naj zanj stori, da se bo počutil bolje, lahko svoja čustva ubesedi in pove,
kaj ga vznemirja in razjezi (Zupančič, 2004a; Smrtnik Vitulić, 2004). Malček se načinov
obvladovanja neprijetnih čustev uči od odraslih, kar poteka postopoma – sprva starši otroku
povedo, kako naj se obnaša v določenih situacijah, oz. ga pomirijo z določenimi besedami. Te
načine otrok ponotranji, kar je sprva opazno, ko otrok govori samemu sebi, kaj naj stori,
kasneje pa ta proces poteka le še v njegovih mislih (Zupančič, 2004a).
Otrok se že zgodaj začne učiti tudi pravil izražanja čustev (kdaj, kje in kako je primerno
izražati posamezna čustva), in sicer predvsem preko komunikacije z odraslimi ljudmi. Odrasli
jih tega učijo tako, da posnemajo dojenčkove pozitivne čustvene izraze, negativne pa
ignorirajo. Dojenček je nagnjen k temu, da posnema obrazne izraze drugih ljudi, zato se na
tak način nauči, kako izražati pozitivna čustva ter zavirati izražanje negativnih čustev. Kasneje
se malček uči pravil izražanja čustev predvsem z neposrednim opazovanjem tega, kako drugi
ljudje nadzorujejo svoja čustvena stanja, njegovo učenje pa pospeši besedno pojasnilo
odraslih o čustvenih odzivih v vsakdanjih situacijah (Zupančič, 2004a).

2.4

ZNAČILNOSTI OTROKOVIH ČUSTEV

Otrokova čustva se razlikujejo od čustev odraslih. V nadaljevanju združujem in povzemam
nekatere značilnosti otrokovih čustev po M. Zupančič (1996) in Žlebnik (1969):


Otroci doživljajo čustva tudi v (za odrasle) trivialnih situacijah.



Pogostost otrokovih čustev se z razvojem spreminja.
V zgodnjem obdobju otrok izraža čustva pogosteje kot odrasli in tudi siloviteje, saj
lahko le na tak način pridobi pozornost odraslih in s tem poskrbi, da so njegove
osnovne potrebe zadovoljene. Odrasli sčasoma ne odobravajo več takšnega
obnašanja, zato se otrok nauči nadzorovati svoja čustva in jih ne izraža več v vsaki
situaciji.
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Otroci hitreje kot odrasli prehajajo iz enega skrajnega intenzivnega doživljanja
čustev k drugemu.
Otrokova čustva so kratkotrajna – trajajo le nekaj minut in izginejo, otrok nanje
pozabi, dokler se ne pojavijo nova. V tem kontekstu omenja avtor tudi nestalnost
otrokovih čustev. Otrok lahko v kratkem času doživi več čustev, tudi nasprotujočih si.
Kljub tej nestalnosti pa otrokova čustva niso plitva, ampak so zelo močna, močnejša
kot pri odraslem človeku.



Z razvojem se spreminja moč posameznih čustev (ena postanejo intenzivnejša,
druga šibkejša).



Za otroke je značilna celotnost čustvenega izražanja.
Otrok izraža čustva z vsem svojim telesom, mnogo bolj, kot to počnemo odrasli.
Otrok joka s celim telesom, zavrača s celim telesom. Otrok svojega doživljanja ne zna
skriti in prikriti, zato lahko iz njegovega obnašanja, njegove zunanjosti, precej dobro
ugotovimo, kakšno je njegovo notranje doživljanje.

2.5

OSNOVNE ČUSTVENE POTREBE OTROKA

Horvat in L. Magajna (1987) navajata osnovne čustvene potrebe, ki morajo biti zadovoljene,
če hočemo, da se bo otrok razvil v zdravo osebnost. Mednje uvrščata naslednje potrebe:


Potreba po izkazovanju in prejemanju ljubezni (potreba po ljubezni in nežnosti)
Otrok mora čutiti, da ga starši sprejemajo in ga imajo, kljub občasnemu kaznovanju,
radi. Poleg tega mora imeti možnost, da izrazi svojo nežnost in naklonjenost (tudi do
živali, igrač).



Potreba po varnosti
Otrok potrebuje občutek, da je varovan, da nekomu pripada in da drugi skrbijo zanj.



Potreba po uspehu
Otroci občutijo ugodje, ko so pri neki aktivnosti uspešni. Nekaterim otrokom je
potrebno pomagati pri iskanju situacij, v katerih bodo lahko uspešni.



Potreba po spoštovanju in priznavanju
Tako kot odrasli tudi otrok potrebuje pohvalo ter občutek, da so njegova dejanja
dobra in jih drugi odobravajo. Vsak ima tudi potrebo, da je vsaj občasno prvi,
pomemben, nekaj posebnega.
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Potreba po koristnosti
Otrok občuti potrebo, da je koristen in potreben član svoje družine in drugih
skupnosti (skupine v vrtcu).



Potreba po osamosvajanju
Otrok postopoma preide iz začetne odvisnosti in nebogljenosti na samostojnejše
ravnanje.



Potreba po disciplini in omejitvah
Otrok potrebuje omejitve, da se počuti varnega; mora občutiti, da mu ne bomo
dovolili, da bi šel predaleč in se s tem poškodoval ali kaj uničil.

3 NAVEZANOST
3.1

RAZVOJ NAVEZANOSTI

»Navezanost je močna čustvena vez, ki jo občutimo do določenih oseb v našem življenju. Če
smo v interakciji s temi osebami, občutimo zadovoljstvo in veselje.« (Berk, 1996, po Cugmas,
1998, str. 13). Naklonjen odnos med otrokom in osebo, ki zanj skrbi, se začne razvijati na
podlagi otrokovih prirojenih signalov, s pomočjo katerih prikliče drugo osebo v svojo bližino
(Zupančič, 2004). Okrog drugega meseca starosti se razvije simbioza med materjo in
otrokom. Simbioza pomeni zlivanje v eno na čustvenem, spoznavnem in fiziološkem
področju. V tem obdobju otrok ne loči med seboj in materjo (Cugmas, 1998). Ustrezna
simbioza daje otroku občutek varnosti in omogoča razvoj zdrave navezanosti. »Trajajoč
intimen odnos«, kot Praper (1992) opredeljuje navezanost, je mogoč šele takrat, ko tudi
otrok prične prepoznavati osebo, ki mu nudi nego in emocionalno oporo (običajno je to
mati).
Že pri dveh mesecih začne otrok stopati v kontakt z drugimi ljudmi, vendar takrat matere še
ne loči od drugih oseb. Horvat in L. Magajna (1987) to obdobje imenujeta obdobje
nespecifične navezanosti. Objektne odnose z materjo začne otrok ustvarjati pri treh do šestih
mesecih starosti, ko sicer že prepozna mater, vendar je ne dojema kot celoto, kontakt
vzpostavlja predvsem z nekaterimi deli telesa (prav tam). V starosti od šestega do osmega
meseca pa začne otrok doživljati mater kot celoto in jo loči od ostalih oseb. To je osnova za
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razvoj prave navezanosti (Cugmas, 1998). Kot navajata Horvat in L. Magajna (1987), je to
druga faza v razvoju navezanosti in se imenuje specifična navezanost. Za to obdobje je
značilna tako imenovana »osemmesečna bojazen«, ko se otrok začne bati tujih ljudi in hoče
biti pri svojem objektu (Praper, 1992). Okrog 18. meseca otrok doseže stopnjo večkratne oz.
multiple navezanosti, ko začne kazati znake navezanosti tudi na druge osebe (očeta, stare
starše, brate, sestre, vzgojitelje) (Horvat in Magajna, 1987). Praper (1992) navaja, da je ta
navezanost drugačna kot navezanost na mater in se izraža predvsem v gibalnih igrah. Na
prehodu v tretje leto začne simbioza razpadati, navezanost pa ostaja.

3.2

KAKOVOST NAVEZANOSTI

Eden od pripomočkov za merjenje kakovosti navezanosti je postopek, imenovan tuja
situacija. Postopek je zasnovala M. Ainswort s sodelavci, in sicer na podlagi predpostavke, da
je otrokovo reagiranje na odsotnost matere in ponovno snidenje z njo kazalec otrokove
navezanosti na mater (Cugmas, 1998). S pomočjo tega postopka je M. Ainsworth s sodelavci
(1978, po Zupančič, 2004b) opredelila štiri kategorije, ki izražajo kakovost navezanosti, to so:
varna, izogibajoča, ambivalentna in dezorganizirana/dezorientirana navezanost.
Varno navezani malčki so ob prisotnosti referenčne osebe (tj. osebe, na katero so navezani)
aktivni, raziskujejo okolje, iščejo stik s to osebo ter z njo komunicirajo intenzivneje kot z
drugimi. Ob ločitvi doživljajo distres. Ko se oseba, na katero so navezani, vrne, se je
razveselijo in se takoj potolažijo (Zupančič, 2004b).
Izogibajoče navezani malčki so podobno dejavni v vseh situacijah, ne glede na to, kdo je
prisoten. Ne težijo k vzpostavljanju stikov niti z znano niti neznano osebo. Ko referenčna
oseba zapusti prostor, ne kažejo posebnega vznemirjenja, prav tako se je ob snidenju ne
razveselijo (prav tam).
Ambivalentno navezani malčki iščejo veliko bližine z referenčno osebo, kadar so v njeni
bližini. Malčki s tem vzorcem navezanosti so manj aktivni kot varno in izogibajoče navezani
otroci, ne glede na to, ali je referenčna oseba prisotna ali ne. V primerjavi z varno navezanimi
malčki še več jokajo, ko ostanejo sami z neznano osebo. Ob vrnitvi osebe, na katero so
navezani, se do nje obnašajo ambivalentno – izmenično iščejo stik z njo in se ji upirajo.
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Dezorganizirano/dezorientirano navezani malčki se obnašajo nepredvidljivo in protislovno v
vseh situacijah – ob prisotnosti referenčne osebe, ločitvi od nje ter ponovnem snidenju (prav
tam).

3.3

VZGOJITELJICA KOT OBJEKT OTROKOVE NAVEZANOSTI

Odnosi med otrokom in vzgojiteljico so večdimenzionalni. Vzgojiteljica vstopa v odnos
z otrokom preko različnih vlog – je otrokova partnerica pri igri, ga poučuje, vodi njegove
dejavnosti in je odgovorna za zadovoljevanje njegovih potreb – skrbi za prehranjevanje,
dnevni počitek, toaletni trening; poskrbeti mora, da je otrok suh in da mu je toplo. Za razvoj
navezanosti je še posebej pomembna ta, zadnja vloga, vloga skrbnice (Cugmas, 2003b).
Vzgojiteljica je v odsotnosti staršev otroku dolžna priskrbeti telesno in čustveno varnost
(Howes in Hamilton, 1992, po Cugmas, 2003b).
Postavlja se vprašanje, ali sploh lahko govorimo o otrokovi navezanosti na vzgojiteljico, ali pa
lahko s pojmom navezanost označimo le odnos med materjo in otrokom. Ali je tudi
vzgojiteljica v tem majhnem krogu ljudi, s katerimi dojenček vzpostavi navezovalni odnos?
S tem vprašanjem se je ukvarjalo več raziskovalcev in potrdilo, da so tudi vzgojiteljice objekti
otrokove navezanosti (Cugmas, 2003b). Enako kot za odnose med otrokom in starši tudi za
odnose med otrokom in vzgojiteljico velja, da otrok občuti varnost v odnosu, če vzgojiteljico
uporabi kot varno osnovo za raziskovanje, išče pri njej udobje in jo uporabi kot vir zaščite
(Howes in Smith, 1995, po Cugmas, 2003b).
Glede na to, da M. Zupančič (2004) pravi, da je kakovost dojenčkove in malčkove navezanosti
na referenčno osebo v največji meri odvisna od obnašanja te osebe do otroka, v manjši meri
pa od otrokovega temperamenta, lahko rečemo, da je vzgojiteljica v veliki meri odgovorna za
to, ali bodo malčki varno navezani na njo ali ne. Z. Cugmas (2003b) navaja raziskave,
v katerih so ugotavljali, kako je z otrokovo varno navezanostjo povezana občutljivost
vzgojiteljice in druge vrste obnašanja vzgojiteljice do otrok. Vzgojiteljičina občutljivost se
kaže v tem, da v vrtcu ustvari okolje, v katerem se otrok počuti varnega, da pri njej išče
ugodje, se lahko ukvarja z različnimi predmeti in stvarmi, preizkuša nove stvari in proučuje
odnose, se z njo pozitivno pogaja (Howes in Smith, 1995, po Cugmas, 2009). Rezultati
raziskave, ki sta jo opravili C. Howes in C. E. Hamilton (1992, po Cugmas 2003b), kažejo, da se

13

otroci pogosteje varno navežejo na vzgojiteljice, ki manj kritizirajo, grozijo in kaznujejo, se
bolj zanimajo za otroke, imajo z njimi več interakcije in več odgovarjajo na otrokove znake.
Posebej bi izpostavila raziskavo (Anderson idr., 1981, po Cugmas, 2003b), ki je preučevala
povezanost kakovosti navezanosti na vzgojiteljico in stopnjo vključenosti vzgojiteljice.
Vključenost vzgojiteljice označuje čas, ki ga je vzgojiteljica preživela v interakciji z otrokom,
telesno bližino ter pozitivno in negativno interakcijo z njim. Ugotovljeno je bilo, da je visoka
stopnja vključenosti pozitivno povezana z otrokovim obnašanjem, ki izraža navezanost na
vzgojiteljico, medtem ko nizka stopnja vključenosti vzgojiteljice vpliva na to, da se otroci na
vzgojiteljico ne navežejo (Cugmas, 2003b).
Vzgojiteljice bi se torej morale zavedati, da za razvoj varne navezanosti ni dovolj le telesna
skrb za otroka, pač pa predvsem ljubezen, čustvena opora ter usklajeno in pravočasno
odzivanje na otrokove potrebe (Varjačič, 2007).

3.3.1 POMEN OTROKOVE NAVEZANOSTI NA VZGOJITELJICO
O pomenu otrokove navezanosti na vzgojiteljico je bilo izvedenih veliko manj raziskav, kot o
pomenu, ki ga ima otrokova navezanost na starše. Z. Cugmas (2003b) navaja nekaj rezultatov
raziskav, ki kažejo na povezanost otrokove navezanosti na vzgojiteljico in otrokovega vedenja
ter razvoja. Tako je bilo ugotovljeno, da so otroci, ki v odnosu do vzgojiteljice izražajo več
čustvene varnosti, bolj kompetentni v odnosih z vrstniki, so bolj družabni, manj napadalni do
vrstnikov ter sposobni kompleksnejše igre kot ostali (prav tam). Nizozemska raziskava (van
IJzendoorn, 1992, po Cugmas, 2003b) je pokazala, da so bili izogibajoče navezani otroci bolj
agresivni in neodvisni v predšolskem obdobju ter manj pripravljeni stopiti v interakcijo
s tujcem kot otroci, ki so bili varno navezani na vzgojiteljico (Cugmas, 2003b). Če povzamem
ugotovitve še nekaterih drugih raziskav, ki jih navaja Z. Cugmas (2003b), lahko rečem, da so
otroci, ki so varno navezani na vzgojiteljico, bolj socialno kompetentni, predvsem v odnosih z
vrstniki, imajo manj vedenjskih problemov ter so bolj empatični.
Varna navezanost na vzgojiteljico je zlasti pomembna za tiste malčke, ki so ogroženo
navezani na svoje starše. Takšni otroci so v kasnejšem predšolskem in zgodnjem šolskem
obdobju socialno spretnejši, imajo višje samospoštovanje ter bolj zaupajo vase kot ogroženo
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navezani malčki, ki v najzgodnejšem obdobju niso obiskovali vrtca (Zupančič, 2004b).
V raziskavi, ki sta jo opravila Goossens in van IJzendoorn (1990, po Cugmas, 2001), so v
skoraj 10 odstotkih primerov vzgojitelji s tem, da so se otroci varno navezali nanje,
nadomestili oz. kompenzirali anksiozno navezanost, ki so jo ti otroci izražali v odnosu do
staršev.

4 VRTEC IN OTROKOV RAZVOJ
Danes je za večino družin zgodnje varstvo otrok način življenja. Starši, ki so zaposleni, ne
morejo sami čuvati svojih otrok, zato jim morajo poiskati nadomestno varstvo. V petdesetih
letih prejšnjega stoletja je začelo naraščati število otrok, vključenih v vrtce, in strokovnjaki so
se začeli spraševati, ali je vrtec ustrezna zamenjava za družinsko vzgojo (Batistič Zorec,
2003). V tem času je bilo izvedenih veliko raziskav, predvsem drugod po svetu, v katerih so
preučevali, kakšen vpliv ima vrtec kot institucija na različna področja otrokovega razvoja,
predvsem v primerih t.im. zgodnjega ločevanja otrok od staršev. Rezultati tovrstnih raziskav
niso enoznačni, ampak si celo nasprotujejo. Nekateri prikazujejo negativni vpliv vrtčevske
predšolske vzgoje na otrokov kasnejši razvoj, pri čemer izpostavljajo emocionalni in socialni
razvoj, pa tudi jezikovni in spoznavni. Z zgodnjo vključitvijo otrok v vrtec povezujejo otrokovo
neuspešnost v šoli ter odklonsko vedenje. Ravno nasprotno pa druge raziskave kažejo na
pozitivni vpliv vrtca na otrokov razvoj ter uspešnost v šoli in življenju. Rezultatov raziskav
torej ni mogoče dati na skupni imenovalec kot tudi ne izpeljati splošne ocene o vplivu vrtca
na otrokov razvoj (Marjanovič Umek, 1995).
Vedno boljše poznavanje dejavnikov, ki so pomembni pri ugotavljanju učinkov vrtca na
otrokov razvoj, je omogočilo, da so bili preseženi rezultati teh nasprotujočih si raziskav, na
podlagi katerih so raziskovalci prehitro sklepali, ali je vrtec spodbuda ali ovira v otrokovem
razvoju in učenju (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Strokovnjaki so danes precej
enotni, ko pravijo, da vrtec kar sam po sebi nima niti pozitivnega niti negativnega učinka na
otrokov razvoj in učenje – kot najpomembnejši dejavnik navajajo kakovost predšolske vzgoje
v vrtcu (Marjanovič Umek, Zupančič, Fekonja in Kavčič, 2003). Tako so danes aktualne
razprave o tem, kaj je kakovosten vrtec.
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4.1

KAKOVOSTEN VRTEC

Enotne opredelitve o tem, kaj je kakovosten vrtec, ni, se pa raziskovalci večinoma strinjajo,
da je v kakovostnem vrtcu treba zagotoviti ustrezne objektivne razmere (ocenjujejo se s
strukturnimi kazalci kakovosti) in kakovosten vzgojni proces (ocenjuje se s procesnimi kazalci
kakovosti) (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Tudi glede definiranja kazalcev
kakovosti avtorji niso enotni. M. Batistič Zorec (2003) navaja naslednje strukturne kazalce
kakovosti:


velikost skupine in število otrok na odraslega,



kakovost in količina prostora, opreme in materialov,



izobrazba in praktične izkušnje vzgojiteljice,



stalnost vzgojiteljice.

Med procesne kazalce kakovosti pa avtorica (prav tam) uvršča naslednje:


kakovost interakcij med odraslimi in otroki,



značilnosti kurikula,



vzgojno osebje.

Strukturni in procesni kazalci so med seboj pomembno povezani. Rezultati raziskave, v kateri
so ocenjevali kakovost vrtcev v povezavi z otrokovim razvojem, kažejo, da gre za najvišje in
pomembne povezanosti med velikostjo oddelka in razmerjem odrasli/otroci v oddelku ter
stopnjo in pogostostjo vzgojiteljičinega pozitivnega vedenja, ki se kaže v odzivnosti in
občutljivosti do otrok ter ustvarjanju čustvene varnosti (Marjanovič Umek, 2007).
Za osrednji problem te diplomske naloge so zanimivi rezultati raziskave avtoric B. Hagekull in
G. Bohlin (1995, po Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Poljanšek, 2002), ki sta raziskovali
povezanost otrokovega socialnega in čustvenega razvoja s kakovostjo švedskih vrtcev in
kakovostjo življenja v družinah otrok, ki so obiskovali vrtec. Pri proučevanju kakovosti sta
avtorici upoštevali štiri področja: strukturni vidik, spodbujanje različnih dejavnosti v vrtcu,
čustveno klimo ter uspešnost uresničevanja vzgojnih ciljev. Avtorici sta na podlagi mnogih
analiz rezultatov zaključili, da ima visoka kakovost vrtca splošne pozitivne učinke na otrokovo
čustveno in socialno vedenje. Predvsem se mi zdi pomembna ugotovitev, da lahko
visokokakovostni vrtci zelo pozitivno vplivajo na socialni in čustveni razvoj otrok, ki prihajajo
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iz manj kakovostnega družinskega okolja. V teh primerih ima kakovosten vrtec opazen
kompenzacijski učinek. Omenjena raziskava je dala še en, zame pomemben rezultat, in sicer,
da otrokova starost ob vstopu v vrtec ni igrala pomembne vloge pri njegovem socialnem in
čustvenem vedenju (prav tam).
Podobne ugotovitve predstavi tudi L. Marjanovič Umek (2007), ko pravi, da nam ključni
rezultati različnih raziskav kažejo, da ima zgodnja vključitev otrok v vrtec pozitivni ali
nevtralni učinek na socialni, spoznavni, govorni razvoj otrok, če so ti vključeni v kakovostne
vrtce. Prav tako poudari pomembnost vključenosti v kakovosten vrtec za tiste otroke, ki
prihajajo iz manj spodbudnega družinskega okolja (prav tam).

4.2

VLOGA VZGOJITELJICE

Kakovost vrtca je torej pomemben dejavnik, ko govorimo o vplivu vrtca na otrokov razvoj. Če
ima pri zagotavljanju objektivnih razmer največji vpliv aktualna zakonodaja, ki oblikuje
standarde in normative glede velikosti skupin, prostorov, opreme, izobraženosti strokovnih
delavcev, ima pri zagotavljanju kakovostnega vzgojnega procesa gotovo veliko vlogo vsaka
vzgojiteljica, ki pri svojem delu ves čas stopa v interakcijo z otroki.
Vsi, ki se ukvarjajo z identifikacijo elementov kakovosti, posebej poudarjajo vzgojiteljico kot
tisti dejavnik, ki tako neposredno kot posredno prispeva k dvigu ali padcu kakovosti
vzgojnega dela (Marjanovič Umek, 1995). D. Papalia, S. Wendkos Olds, in R. Duskin Feldman
(2003) pravijo, da je vzgojitelj najpomembnejši dejavnik kakovostnega varstva, saj je
spodbudna interakcija z odraslo osebo ključna za otrokov zgodnji razvoj.
Vzgojiteljica ne more biti otrokova nadomestna mama, lahko pa postane »njegov
pomemben drugi« (Senica, 1998). Rosenberger (1979, po Senica, 1998) meni, da je
vzgojiteljica »pomemben« drugi že samo zaradi vloge, ki ji institucionalno pripada. Hkrati pa
pravi, da bo za otroka »pomembnejša« vzgojiteljica, ki jo bo imel ta otrok rad in čigar
strokovno kompetenco bo priznaval.
Vzgojiteljica lahko torej na otroke najbolj vpliva s svojo osebnostjo in znanjem, ki ga ima kot
strokovnjakinja na predšolskem področju. Vzgojiteljica predstavlja osebo, ki z otrokom
preživi zelo veliko časa (v nekaterih primerih več kot starši), zato je pomembno, v kakšnih
odnosih je z otroki ter kakšne dejavnosti pripravlja zanje.
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Menim, da mora biti (tako kot na vseh ostalih področjih) tudi na čustvenem področju
vzgojiteljica otrokom zgled. Otroci se učijo s posnemanjem in pozorno opazujejo vedenje
odraslih, zato je pomembno, da vzgojiteljica izraža svoja čustva na sprejemljiv način ter tako
daje otrokom dober vzorec, ki ga lahko posnemajo. D. Logar (2011) opozarja, da mora
vzgojiteljica nameniti nekaj časa tudi sebi ter lastnemu socialnemu in čustvenemu razvoju.
Zavedati se mora, da svoja občutja, vedenje, verbalno in neverbalno komunikacijo prenaša
na otroke v oddelku, pogosto pa tudi na strokovno delavko, s katero dela v tandemu (prav
tam). Vzgojiteljica je ves čas z otroki in med otroki in tako stalno v interakciji z njimi. V vseh
teh interakcijah pa je vzgojiteljica usmerjevalka in zgled za prijetno in prijazno komunikacijo.
»Med pomembne elemente interakcije med otroki in odraslimi sodijo pogostnost pozitivnih
interakcij z otroki (nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči); odzivanje na
otrokova vprašanja in prošnje; spodbujanje k zastavljanju vprašanj, razgovoru; spodbujanje
otrok k deljenju izkušenj, idej, počutja; pozorno in spoštljivo poslušanje; uporaba pozitivnih
navodil« (Bahovec in dr., 1999, str. 22).
Vzgojiteljica je tista, ki mora poskrbeti, da bo v vrtcu dovolj časa za pogovor, pripovedovanje,
razlago, opisovanje, dramatizacijo. Za otroka in njegov čustveni, socialni in spoznavni razvoj
je namreč bistvenega pomena, da razvije jezikovno zmožnost (prav tam).
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5 SPODBUJANJE ČUSTVENEGA RAZVOJA MALČKOV
Najpomembnejša naloga staršev in vzgojiteljev na čustvenem področju otroka je, da razvijajo
in pospešujejo otrokova prijetna čustva, kot so: veselje, ljubezen, čustvo varnosti in
zaupanja. Hkrati pa morajo zavirati in odstranjevati vzroke za razvoj neprijetnih čustev ter
paziti, da se v otroku ne bi zakoreninila negativna čustva (Bergant, 1977).
Človekovo čustvovanje vključuje tako pozitivna kot negativna čustva in pomembno je, da
otroka naučimo, kako katero čustvo prepoznati ter ga izraziti. Tako pozitivna kot negativna
čustva imajo svojo funkcijo, zato otrokom ne smemo preprečevati, da bi doživljali in izražali
svoja negativna čustva. Naučiti jih moramo, kako naj z njimi ravnajo.
E. Stokes Szanton (2001) pravi, da lahko vzgojitelji pospešujejo čustveni razvoj otrok
z naslednjimi načini obnašanja oz. lastnostmi:


Toplina

Odrasli lahko toplino v odnosih z otroki izražajo na več načinov, npr. z ljubkovanjem,
prijaznimi pogledi ter pogostimi pogovori z otrokom v višini njegovih oči (prav tam).


Odzivnost

S tem, ko se odrasli odzivajo na otroške spodbude, zagotavljajo prijetno počutje in
pozitiven pogled na svet. Vzgojiteljice naj bi se dosledno odzivale na otrokove želje in
potrebe, s čimer se med otrokom in vzgojiteljico razvijajo tesni stiki, svet pa postane za
otroka varnejši in predvidljiv. Pri odzivanju je pomembno, da vzgojiteljica pozna vsakega
otroka in njegove individualne potrebe in lastnosti ter na podlagi tega oblikuje vzorec
odzivanja na otrokove potrebe (prav tam).


Spoštovanje

»Spoštovati otroke pomeni verjeti vanje kot v človeška bitja, ki so sposobna učenja.
Spoštovanje se kaže v spodbujanju otrok, da so aktivni na svoj lastni način; v spodbujanju
otrok, da govorijo o svojih zamislih« (prav tam, str. 47).
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Samozaupanje

Otroci morajo imeti možnost, da raziskujejo, poskušajo biti neodvisni, se sami odločajo in
se učijo obvladovati različne spretnosti. Če jim to ni omogočeno ali če pri tem naletijo na
nestrpnost in neodobravanje, razvijajo občutek sramu in dvoma v svoje sposobnosti. Pri
spodbujanju samostojnosti je pomembno, da vzgojiteljice otrokom omogočajo možnost
izbire; jih opogumljajo, da sami naredijo, kar zmorejo; spodbujajo raziskovanje in
odkrivanje otrokovega okolja; dajejo otrokom na voljo dovolj časa za razne dejavnosti
(prav tam).


Vživljanje v čustva otrok

Vzgojiteljice lahko empatijo izražajo na številne načine: vživijo se v načine odzivanja
otrok; odgovarjajo na otroške glasove; ubesedijo in vrednotijo otroška čustvena stanja;
spodbujajo razvoj oblikovanja čustev do drugih otrok (prav tam).


Odobravanje

Otroci morajo čutiti odobravanje odraslih, da se lahko normalno čustveno razvijajo.
Vzgojiteljica lahko pokaže odobravanje s tem, da otroke kliče po imenih, se pogosto in
prijateljsko sporazumeva z otroki, nagradi otrokovo prizadevanje, hkrati pa od otrok ne
pričakuje popolnosti (prav tam).
Odrasli lahko torej s svojim obnašanjem in odnosom do otrok spodbujajo njihov čustveni
razvoj. Tako kot lahko vplivajo pozitivno, pa je lahko obnašanje odraslih tudi škodljivo.
E. Stokes Szanton (2001) predstavi nekatere oblike obnašanja, ki bi jih morali vzgojitelji
upoštevati, da bi preprečili kvarni vpliv na čustveni razvoj otrok. Njena priporočila so:


Upoštevanje otroškega strahu – ne silite otrok v dejavnost, kadar so prestrašeni.



Upoštevanje otroških čustev – ne zanikajte jih.



Upoštevanje bolečih stanj – ne spreminjajte resnice.



Doslednost v obnašanju – ne dovolite nenadnih sprememb obnašanja.
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5.1

POGOVOR Z OTROKI O ČUSTVENEM DOŽIVLJANJU

Otroci imajo ob prihodu v vrtec praviloma že nekaj izkušenj z razumevanjem svojih čustvenih
stanj, saj se starši večinoma začnejo z njimi pogovarjati o čustvih že takoj po rojstvu.
Vzgojiteljeva naloga je, da takšne pogovore nadaljuje in pri tem uporablja ustrezno
»čustveno besedišče« (Stokes Szanton, 2001). Dvoletnik še nima izoblikovanih sposobnosti
ubesedenja svojih čustvenih stanj, zato je pomembno, da otroka teh sposobnosti naučimo.
Pomemben del pri zadovoljevanju njegovih potreb je, da otrok zna izraziti svoja čustva.
Izražanja čustev se lahko naučimo pri vseh starostih, vendar jih najbolje in najlažje izrazijo
tisti, ki so se tega naučili v otroštvu (Shapiro, 1999). Pri učenju malčkov, da izrazijo svoja
čustva z besedami, lahko pričnemo s preprostimi vprašanji, na katera lahko odgovorijo z da
ali ne. Nato jim pomagamo z enostavnimi besedami, da izrazijo to, kar želijo, in čez nekaj
časa bodo otroci sami uporabljali podobne vzorce besedil (Stokes Szanton, 2001).
Kot je že večkrat omenjeno, se otroci učijo na podlagi izkušenj, zato naj tudi pogovor o
otrokovih čustvih poteka konkretno ob izkušnji (npr. ko otrok doživlja neko čustveno stanje,
ga vzgojiteljica ubesedi). Na tak način otrok dojame povezavo med čustvom in obnašanjem
(Stokes Szanton, 2001).
Otroške čustvene izraze je potrebno pravilno poimenovati in uporabljati različne besede za
opisovanje otroške izkušnje, kljub temu, da najmlajši otroci še ne razumejo vseh besed.
Dobro je, da otroke urimo tudi v prepoznavanju občutkov drugih. To njihovo sposobnost
lahko razvijamo tako, da jim opisujemo doživljanja drugih ljudi in usmerjamo njihovo
pozornost na tisto, kar vpliva na nastajanje čustev pri ljudeh. Prav tako lahko večkrat
omenimo, da tudi na nas vplivajo občutki, ter se pogovarjamo z otroki, kako ljudje doživljajo
občutke (prav tam).

5.2

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE ČUSTVENEGA RAZVOJA MALČKOV

Zgoraj omenjene načine spodbujanja čustvenega razvoja otrok lahko vzgojiteljica večinoma
uporablja pri svojem delu z otroki vsakodnevno, v vseh interakcijah z otroki in v različnih
situacijah, v katerih otroci doživljajo čustva.
Vzgojiteljica pa lahko na pozitivni čustveni razvoj otrok vpliva tudi preko usmerjenih
dejavnosti. V Kurikulumu za vrtce (Bahovec in dr., 1999) najdemo primere dejavnosti na to
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temo na področju družbe, sicer pa D. Logar (2011) pravi, da so za spodbujanje socialnega in
čustvenega razvoja primerne dejavnosti z vseh šestih kurikularnih področij.
Že pri najmlajših se lahko lotimo tudi kakšnega projekta, v katerem so čustva osrednja tema.
Otroške literature na temo čustev, s katero si lahko pomagamo pri takšnih projektih, je
vedno več, ena bolj priljubljenih slikanic s to tematiko pa je gotovo Piščanček Pik (Manček,
1984), v kateri otroci spoznajo osnovna čustva (veselje, strah, jezo, žalost).
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6

OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE

Že v teoretičnem uvodu sem omenila, da se otrokova čustva razlikujejo od čustev odraslih
ljudi. Največkrat so enostavna in izražena na bolj neposreden način kot pri odraslih (Toličič in
Smiljanič, 1979). Z opazovanjem malčka lahko ugotovimo, da so njegova čustva ponavadi
kratkotrajna in se hitro menjujejo. Vendar to nikakor ne pomeni, da so nepomembna.
Z izražanjem svojih čustev nam otrok nekaj sporoča in odrasli se moramo na njegova
sporočila primerno odzvati.
Otrok se že zgodaj začne učiti uravnavati svoja čustvena stanja. Sprva je ta njegova
sposobnost precej omejena, preko razvoja na drugih področjih pa zna vedno bolje ravnati
s svojimi čustvi. Malčki se učijo pravil izražanja čustev, ko opazujejo druge ljudi, kako
nadzorujejo svoja čustva, malčkovo učenje pa pospeši besedno pojasnilo odraslih o
čustvenih odzivih v vsakdanjih situacijah (Zupančič, 2004). Otroci se zgledujejo po drugih in
skušajo posnemati njihovo vedenje, zato je pomembno, da odrasli, ki se ukvarjajo z otroki,
svojih čustev ne prikrivajo, ampak jih izražajo na sprejemljiv način. Odrasli, ki sami ne
poznajo in ne razumejo svojih čustev, jih ne znajo prepoznati, izražati in nadzorovati, bodo
težko spodbudno vplivali na razvoj otrokovega čustvovanja.
V današnjem času predšolski otroci že v najzgodnejšem obdobju veliko časa preživijo v vrtcu
in v teh primerih predstavlja vzgojiteljica odraslo osebo, s katero otrok preživi največ časa.
To pomeni, da ima vzgojiteljica močan vpliv na vsa področja otrokovega razvoja, še posebno
pa na razvoj otrokovih čustvenih in socialnih kompetenc, ki naj bi jih otrok razvil
v predšolskem obdobju (Logar, 2011). Vzgojiteljica lahko na otrokov razvoj vpliva s svojo
osebnostjo in z znanjem, ki ga ima kot strokovnjakinja na področju predšolske vzgoje.
O tem, kakšen vpliv ima vrtec oz. zgodnja vključitev otroka v vrtec na posamezna področja
otrokovega razvoja, je bilo opravljenih več raziskav. Rezultati novejših raziskav kažejo, da gre
pri tem za pomembno povezanost med kakovostjo vrtca in kakovostjo otrokovega
družinskega okolja. O tem, kaj je kakovostni vrtec, raziskovalci niso enotni, se pa večinoma
strinjajo, da je treba zagotoviti ustrezne objektivne razmere in kakovosten vzgojni proces
(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).
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Kakovost vzgojnega procesa v vrtcu je precej odvisna od vzgojiteljice. Na to, kako vzgojiteljica
ravna v določenih situacijah, vpliva več dejavnikov in eden od njih so tudi stališča
vzgojiteljice, ki jih ima o določenem vprašanju. V diplomski nalogi sem se zato osredotočila
na stališča vzgojiteljic o vplivu vrtca na čustveni razvoj malčkov. Zanimalo me je, koliko je za
vzgojiteljice

čustveni razvoj malčka pomemben, kaj menijo o lastnem vplivu (kot

pomembnih oseb v otrokovem življenju) na čustveni razvoj otroka ter koliko in na kakšen
način se ukvarjajo s to tematiko pri delu z otroki v svojih skupinah.
Cilji raziskave so ugotoviti, kako se vzgojiteljice odzivajo na čustvene potrebe malčkov v
starosti od enega do dveh let, na kakšen način spodbujajo njihov čustveni razvoj, ali tematiko
čustev načrtno vključujejo v dejavnosti v oddelku ter kako vidijo svojo vlogo pri čustvenem
razvoju malčkov.

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Ali vzgojiteljice menijo, da lahko zadovoljijo čustvene potrebe malčkov?
2. Ali vzgojiteljice menijo, da lahko spodbudno vplivajo na čustveni razvoj malčkov?
3. Na kakšen način lahko vzgojiteljice, po njihovem mnenju, spodbudno vplivajo na čustveni
razvoj malčkov?
4. Ali vzgojiteljice načrtujejo dejavnosti za spodbujanje čustvenega razvoja malčkov?
5. Kateri so po mnenju vzgojiteljic najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na čustveni razvoj
malčkov?
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8 METODOLOGIJA
8.1

VZOREC

V vzorec je vključenih 66 strokovnih delavk (vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic), ki trenutno
delajo v prvi starostni skupini. V raziskavi so sodelovale strokovne delavke iz naslednjih
vrtcev: Vrtec Mavrica Vojnik, Vrtec Danijelov levček, Vrtec Zreče, Vrtec Slovenske Konjice,
Vrtec Anice Černejeve Celje, Vrtec Zarja Celje, Vrtec Ledina, Vrtec Ciciban Ljubljana, Vrtec
Jelka Ljubljana, Vrtec Najdihojca Ljubljana, Vrtec H. C. Andersen.
Anketirancev nisem spraševala po spolu, zaradi feminiziranosti vzgojiteljskega poklica pa
bom v nadaljevanju uporabljala izraz vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice. Med
sodelujočimi je 29 diplomiranih vzgojiteljic predšolskih otrok, 34 vzgojiteljic predšolskih
otrok ter 3 strokovne delavke, ki imajo drugačno izobrazbo. Med vsemi vprašanimi jih 48
dela na mestu vzgojiteljice, 16 na mestu pomočnice vzgojiteljice, 2 osebi pa na to vprašanje
nista odgovorili.

8.2

MERSKE TEHNIKE IN PRIPOMOČKI

Raziskavo sem izvedla s pomočjo anketnega vprašalnika (v prilogi 1), ki sem ga sama sestavila
za potrebe te raziskave. Vprašalnik najprej sprašuje po splošnih podatkih o vzgojiteljicah, in
sicer o izobrazbi, delovnem mestu in delovnih izkušnjah. Eno anketno vprašanje je
zastavljeno v obliki ocenjevalne lestvice, tri pa v obliki lestvice stališč, pri katerih anketiranci
označijo stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo. Vprašalnik vsebuje še po eno vprašanje
zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa ter tri vprašanja zaprtega tipa, dopolnjujejo pa jih
odprta vprašanja, v katerih anketiranci obrazložijo svoj odgovor.

8.3

POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV

Podatki so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika. Najprej sem oblikovala seznam
vrtcev, tako da so bili vključeni vrtci iz različnih delov Slovenije. Vprašalnike sem osebno
izročila ravnateljicam izbranih vrtcev, te pa so jih razdelile vzgojiteljicam, ki delajo v skupinah
v prvem starostnem obdobju. Vzgojiteljicam, ki so izpolnjevale vprašalnike, je bila
zagotovljena anonimnost, saj vprašalnik ne sprašuje po osebnih podatkih vzgojiteljic niti po
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vrtcu, v katerem so zaposlene. Izpolnjene vprašalnike sem dobila osebno vrnjene od
ravnateljic vrtcev.
Zbrane podatke sem uredila in vnesla v program PSPP in z njim izračunala frekvence,
povprečne vrednosti ter izraženost v odstotkih. V programu Microsoft Excel sem nekatere
podatke prikazala grafično, s stolpčnimi grafikoni.

26

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
9.1

POSVEČANJE POSAMEZNIM PODROČJEM RAZVOJA

Najprej sem želela dobiti vpogled v to, kako vzgojiteljice ocenjujejo, koliko se pri svojem delu
z eno- do dvoletniki posvečajo posameznim področjem razvoja. Zanimalo me je predvsem,
koliko pozornosti posvečajo čustvenemu razvoju.
Anketiranke so vsako področje ocenile s številkami od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo
njihovo oceno, da se temu področju sploh ne posvečajo, 5 pa, da se mu zelo posvečajo.
Tabela 2: Posvečanje posameznim področjem razvoja (1 pomeni, da vzgojiteljice menijo, da se
temu področju sploh ne posvečajo, 5 pa, da se mu zelo posvečajo)

Govorni razvoj

Kognitivni razvoj

Socialni razvoj

Gibalni razvoj

Čustveni razvoj

1

2

3

4

5

skupaj

1

1

4

20

40

66

1,52%

1,52%

6,06%

30,30%

60,61%

100%

0

1

9

35

20

65

0%

1,52%

13,64%

53,03%

30,30%

100%

0

0

5

15

46

66

0%

0%

7,58%

22,73%

69,70%

100%

0

1

4

11

50

66

0%

1,52

6,06%

16,67%

75,76%

100%

0

0

0

20

46

66

0%

0%

0%

30,30%

69,70%

100%

Iz tabele je razvidno, da vzgojiteljice menijo, da pri svojem delu z eno- do dvoletniki ne
zanemarjajo nobenega področja otrokovega razvoja, še najmanj pa se posvečajo
kognitivnemu razvoju. Čustveni razvoj so vse anketiranke ocenile s 4 ali 5, kar pomeni, da se
temu področju veliko posvečajo. Ob tako visoki povprečni vrednosti se sprašujem, ali se vse
vzgojiteljice tako zelo zavedajo pomembnosti čustvenega razvoja že pri najmlajših otrocih ali
pa so tako odgovorile le zato, ker je bila to tema moje raziskave in je bil to zaželeni odgovor.
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9.2

IZOBRAŽEVANJE O ČUSTVENEM RAZVOJU

Tabela 3: Izobraževanje vzgojiteljic o čustvenem razvoju eno- do dvoletnikov

O čustvenem razvoju enodo dvoletnikov imam
dovolj znanja.

Znanje o čustvenem
razvoju eno- do
dvoletnikov sem pridobila
v času šolanja.
Znanje o čustvenem
razvoju eno- do
dvoletnikov sem pridobila
sama, s pomočjo
literature.
Znanje o čustvenem
razvoju eno- do
dvoletnikov sem pridobila
pri delu z otroki.
Znanje o čustvenem
razvoju eno- do
dvoletnikov sem pridobila
na dodatnih
izobraževanjih.
Znanje o čustvenem
razvoju otroka mi pomaga
pri razumevanju
čustvovanja eno- do
dvoletnikov.

Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

Ne morem
se
opredeliti

Se strinjam

Popolnoma
se strinjam

0

6

14

32

14

0%

9,09%

21,21%

48,48%

21,21%

0

20

10

32

3

0%

30,30%

15,15%

48,48%

4,55%

1

10

10

36

8

1,52%

15,15%

15,15%

54,55%

12,12%

0

1

1

29

35

0%

1,52%

1,52%

43,94%

53,03%

4

9

7

30

16

6,06%

13,64%

10,61%

45,45%

24,24%

0

1

0

25

40

0%

1,52%

0%

37,88%

60,61%

M

3,82

3,28

3,62

4,48

3,68

4,58

Drugi sklop trditev se je nanašal na izobraževanje vzgojiteljic. Zanimalo me je, ali vzgojiteljice
menijo, da imajo o čustvenem razvoju eno- do dvoletnikov dovolj znanja ter predvsem, kje
so tega znanja pridobile oz. ga pridobivajo največ. Največ (70%) anketirank meni, da ima
znanja o čustvenem razvoju eno- do dvoletnikov dovolj, slaba četrtina (21%) se jih ne more
opredeliti, le nekaj (9%) anketirank pa se na tem področju ne počuti dovolj kompetentnih.
Kje iskati vzroke za to, da skoraj tretjina (30%) vzgojiteljic ne more trditi, da ima dovolj znanja
o čustvenem razvoju malčkov? Gotovo najbolj izstopa podatek, da se skoraj polovica (45%)
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vprašanih ne strinja oz. se ne more opredeliti glede tega, da so znanje o čustvenem razvoju
malčkov pridobile v času šolanja. Samo 3 osebe se s to trditvijo popolnoma strinjajo. Ali to
pomeni, da se to področje v procesu izobraževanja vzgojiteljic zanemarja? Rezultati gotovo
opozarjajo na to, da bodoča vzgojiteljica v procesu formalnega izobraževanja na tem
področju ne pridobi toliko znanja, da bi se počutila kompetentno. Tudi sama menim, da bi
lahko med študijem v okviru katerega že obstoječega predmeta pridobili o čustvih več znanja
ter se najprej naučili ravnati z lastnimi čustvi, nato pa pridobili sposobnosti spodbujanja
čustvenega razvoja malčkov. Po drugi strani pa se strinjam s T. Vonta (2009, po M. Žnidaršiš,
2012), ki opozarja na to, da se vzgojitelj vsega, kar bo potreboval pri svojem delu, ne more
naučiti v času študija. Pripravljen mora biti na vseživljenjsko učenje ter nenehen
profesionalni razvoj (prav tam).
Sodelujoče v raziskavi so se najbolj strinjale s trditvijo, da so znanje o čustvenem razvoju
eno- do dvoletnikov pridobile pri delu z otroki (s to trditvijo se je strinjalo oz. popolnoma
strinjalo več kot 96% vprašanih), kar govori o tem, da je praksa pomemben vir pridobivanja
znanja. Takšen rezultat sem pričakovala, saj je večina vzgojiteljic, s katerimi sem bila do sedaj
v stiku, poudarjala pomen praktičnih izkušenj. Iz pogovorov z njimi sem izluščila ravno to, da
se vrednost teorije najbolj pokaže takrat, ko jo preneseš v prakso, ter da se vzgojiteljica
mnogo stvari nauči v igralnici, pri delu z otroki, iz raznih izkušenj, ki jih doživi v stiku z otroki,
ter preko opazovanja otrok.
Rezultati kažejo, da znanja ne moremo pridobivati samo na en način, ampak je potrebno
iskati različne možnosti in vire, iz katerih črpamo. Tako se več kot dve tretjini (70%) vprašanih
strinja s tem, da so znanje o čustvenem razvoju otrok pridobile na dodatnih izobraževanjih,
več kot pol (65%) pa jih je v želji po novem znanju poseglo tudi po dodatni literaturi. Menim,
da so za stalno izobraževanje vzgojiteljic odgovorni tako vrtci kot tudi vzgojiteljice same in da
si morajo vsi prizadevati za to, da se znanje stalno nadgrajuje. Vrtci lahko k temu
pripomorejo predvsem z organizacijo in financiranjem raznih izobraževanj, vzgojiteljice pa z
udeležbo na izobraževanjih ter s samoiniciativnim iskanjem novega znanja v literaturi ali
drugje.
Iz tabele 3 je razvidno, da se vse vzgojiteljice, razen ene, strinjajo s tem, da jim znanje o
čustvenem razvoju otroka pomaga pri razumevanju čustvovanja eno- do dvoletnikov. To
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pomeni, da se vzgojiteljice kljub temu, da pripisujejo velik pomen praksi in učenju iz izkušenj,
zavedajo, da je za uspešno in dobro vzgojno delovanje potrebno imeti tudi teoretično znanje,
ki te vodi pri vzgoji.

9.3

ZADOVOLJEVANJE ČUSTVENIH POTREB MALČKOV

Tabela 4: Zadovoljevanje čustvenih potreb eno- do dvoletnikov

Znanje o čustvenem
razvoju otroka mi pomaga
pri odzivanju na čustvene
potrebe eno- do
dvoletnikov.

Poznam čustvene potrebe
eno- do dvoletnikov.

Vedno se odzovem na
čustvene potrebe eno- do
dvoletnikov.

Pri odzivanju na čustvene
potrebe malčkov
upoštevam individualnost
vsakega otroka.

Malčki v moji skupini
imajo čustvene potrebe
zadovoljene.

Kot vzgojiteljica lahko
zadovoljim večino
čustvenih potreb eno- do
dvoletnikov.
Nekatere čustvene
potrebe eno- do
dvoletnikov lahko
zadovoljijo le njihovi starši.

Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

Ne morem
se
opredeliti

Se strinjam

Popolnoma
se strinjam

0

1

2

23

38

0%

1,52%

3,03%

34,85%

57,58%

0

1

8

30

25

0%

1,52%

12,12%

45,45%

37,88%

0

0

2

29

32

0%

0%

3,03%

43,94%

48,48%

0

0

1

21

43

0%

0%

1,52%

31,82%

65,15%

0

0

6

25

33

0%

0%

9,09%

37,88%

50,00%

0

3

8

37

17

0%

4,55%

12,12%

56,06%

25,76%

2

3

8

19

31

3,03%

4,55%

12,12%

28,79%

46,97%

30

M

4,53

4,23

4,48

4,65

4,42

4,05

4,17

V nadaljevanju sem želela ugotoviti, ali vzgojiteljice menijo, da lahko zadovoljijo čustvene
potrebe malčkov. Postavila sem različne trditve, ki so jih vzgojiteljice ocenile z ocenami od 1
do 5, pri čemer je 1 pomenilo, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, 5 pa, da se z njo popolnoma
strinjajo.
Večina vprašanih (83%) meni, da pozna čustvene potrebe malčkov, le malo (12%) pa se jih
glede tega ne more opredeliti. Skoraj vse vzgojiteljice (razen dveh) menijo, da se vedno
odzovejo na čustvene potrebe malčkov, vse razen ene pri tem upoštevajo individualnost
vsakega otroka. Večina (87%) sodelujočih vzgojiteljic meni, da imajo malčki v njenem
oddelku čustvene potrebe zadovoljene. Rezultati so spodbudni, saj kažejo, da vzgojiteljice
menijo, da posvečajo veliko pozornosti temu, da zadovoljujejo čustvene potrebe malčkov, in
skrbijo, da se pri tem posvečajo vsakemu otroku individualno.
Nekoliko drugačni pa so rezultati pri zadnjih dveh trditvah. Ti dve trditvi sem postavila zato,
ker me je zanimalo, ali vzgojiteljice menijo, da lahko pri zadovoljevanju čustvenih potreb
otrok povsem nadomestijo starše. S trditvijo, da lahko kot vzgojiteljica zadovolji večino
čustvenih potreb eno- do dvoletnikov, se je strinjala večina vprašanih (82%), le nekaj (12%)
se jih ni moglo opredeliti, malo (5%) pa se jih s tem ni strinjalo. S trditvijo, da lahko nekatere
čustvene potrebe eno- do dvoletnikov zadovoljijo le njihovi starši, se je strinjalo največ
vprašanih (76%), le nekaj (12%) se jih ni moglo opredeliti, malo (8%) pa se jih s tem ni
strinjalo. Ta dva rezultata sta nasprotujoča si, saj večina vzgojiteljic meni, da lahko
zadovoljijo večino otrokovih čustvenih potreb, po drugi strani pa se strinjajo s tem, da lahko
nekatere čustvene potrebe malčkov zadovoljijo le starši. Na podlagi rezultata bi tako lahko
rekla, da sodelujoče vzgojiteljice nekoliko precenjujejo svojo vlogo pri otrokovem razvoju;
možno bi bilo tudi, da gre za pretirano poveličevanje in obrambo poklica vzgojiteljice.
Menim, da v tej točki anketirane vzgojiteljice niso bile dovolj samokritične ali pa so
odgovarjale površno. Strinjam se s tem, da je vzgojiteljica pomembna oseba v malčkovem
življenju in lahko veliko pripomore k njegovemu razvoju, vendar menim, da nikoli ne more
nadomestiti staršev in domačega okolja. Tudi E. Singer (1992, po Batistič Zorec, 2003) meni,
da odnosa med materjo in otrokom ni mogoče nadomestiti ter da vzgojiteljica in mati ne
moreta imeti enakega čustvenega odnosa z otroki. M. Batistič Zorec (2003) opozarja na
pojavljanje težnje vzgojiteljic, da bi postale otrokom druge matere. Avtorica meni, da
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predšolski otrok potrebuje oboje − vrtec in domačo vzgojo − ter da eno ne more nadomestiti
drugega, ampak gre za dopolnjevanje (prav tam).

9.4

VPLIV VZGOJITELJICE NA ČUSTVENI RAZVOJ MALČKOV

Ali menite, da lahko kot vzgojiteljica spodbudno
vplivate na čustveni razvoj malčkov?
70
60

65

50
40
30
20
10
0

1

NE

Neodgovorjeno

0
DA

Graf 1: Ali lahko vzgojiteljica spodbudno vpliva na čustveni razvoj malčkov?
Vse vzgojiteljice, ki so odgovorile na to vprašanje, menijo, da lahko spodbudno vplivajo na
čustveni razvoj malčkov. Vprašanje je bilo dopolnjeno z odprtim vprašanjem, kjer so
vzgojiteljice navedle nekaj načinov, ki jih uporabljajo za spodbujanje čustvenega razvoja
malčkov. Njihove odgovore sem razvrstila v osem skupin:






TELESNI STIK:
pestovanje, ljubkovanje, objemi, božanje, nežnost, ljubkovalno-masažne igre, prijazni
pogledi, nasmehi, nežen jutranji sprejem;
KOMUNIKACIJA:
pogovor v višini otrokovih oči, pogovor o otrokovem čustvenem stanju, verbalizacija
otrokovih čustev, opisovanje lastnega čustvenega stanja, umirjen pogovor z otrokom,
tolažba, poslušanje in razumevanje otroka, poudarjanje neverbalne komunikacije,
usklajenost verbalne in neverbalne komunikacije, spoštljiva in umirjena komunikacija;
IZRAŽANJE ČUSTEV:
jasno izražanje lastnih čustev, dopuščanje izražanja tako pozitivnih kot negativnih
čustev, upoštevanje otrokovega čustvenega stanja, pomoč pri izražanju čustev,
spodbujanje čustvenega odziva otrok z lastnim zgledom;
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EMPATIJA:
vživljanje vzgojiteljice v čustva otroka, spodbujanje empatije pri otrocih, vživljanje v
čustva drugih otrok, odnos do žalostnih in jokajočih otrok – otroci se vživijo v občutke
drugih v konkretni situaciji, igre vživljanja v različna čustva;
DEJAVNOSTI:
pripovedovanje zgodb, kjer je pri junakih jasno razvidno čustveno stanje, socialne
igre, bibarije, skupni ogledi slikanic, ples, rajanje, prstne igre, glasbene dejavnosti
(glasba povečuje pozitivne dražljaje pri otroku), ponujanje raznovrstnih aktivnosti, ki
spodbudno vplivajo na otrokov čustveni razvoj, gledanje v ogledalu, dnevna rutina –
nega, igra z lutko, spodbujanje otrok k različnim dejavnostim;
OKOLJE:
poskrbeti za prijetno vzdušje, prijaznost, ustrezno okolje, spodbujanje otroka k
odkrivanju lastnega okolja;
OBČUTLJIVOST VZGOJITELJA:
reakcija na jok, opazovanje čustvenih odzivov otrok, vsakega otroka vzeti kot
individuum in se mu posvetiti, prijazno reševanje sporov, pravilno odzivanje na
otrokova čustvena stanja, priti otroku naproti, potrditev ob prijetnem odnosu do
sovrstnikov, poznati otroka in reagirati tako, da ga pomiriš;
ZADOVOLJEVANJE OTROKOVIH POTREB:
nuditi otroku občutek varnosti, sprejetosti, zaželenosti, topline; spoštovanje
otrokovih potreb in interesov; vsakemu posamezniku dati vedeti, da je pomemben;
spodbujanje pozitivne samopodobe; dovoliti otroku postopno osamosvajanje in ga
spodbujati k samostojnosti; omogočanje prostora za umik.

Vzgojiteljice so omenjale predvsem telesni stik vzgojiteljice z otrokom, komunikacijo ter
občutljivost vzgojitelja. Zelo pogosto so napisale, da se mora otrok počutiti varnega in
sprejetega ter da mora v vrtcu vladati prijetno, pozitivno vzdušje. Iz tega sklepam, da se
vzgojiteljice zavedajo, da je potrebno najprej zadovoljiti osnovne čustvene potrebe otroka po
varnosti, sprejetosti in ljubezni, šele nato lahko vzgojitelj od otroka pričakuje, da bo
sodeloval pri raznih dejavnostih.
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9.5

SPODBUJANJE ČUSTVENEGA RAZVOJA MALČKOV

Tabela 5: Kateri načini spodbujanja čustvenega razvoja malčkov se vzgojiteljicam zdijo
pomembni in katere uporabljajo v praksi
M

M

(Kako pomembni se
vzgojiteljicam zdijo
posamezni načini)

(Kako pogosto
vzgojiteljice uporabljajo
posamezne načine)

4,73

4,56

Pogosti prijazni pogledi.

4,79

4,62

Pogovori z otrokom v višini njegovih oči.

4,91

4,70

Takojšnji odgovor na jok.

4,18

4,11

Spodbujanje otrok, da so aktivni na svoj
lastni način.
Spodbujanje otrok k raziskovanju in
odkrivanju lastnega okolja.
Opogumljanje otrok, da sami opravijo,
kar zmorejo.

4,83

4,64

4,86

4,67

4,88

4,83

Vživljanje v načine odzivanja otrok.

4,55

4,23

Odgovarjanje na glasove (nagovore) otrok.

4,61

4,45

Poimenovanje otroških čustvenih stanj.

4,64

4,38

Uporaba različnih besed za opis čustev.

4,53

4,23

Opisovanje doživljanja drugih ljudi.

4,45

4,20

Usmerjanje pozornosti na tisto,
kar vpliva na nastajanje čustev pri ljudeh.

4,29

4,02

Nagrajevanje otrokovega prizadevanja.

4,20

4,08

Upoštevanje otrokovih čustev
(jih ne zanikamo).

4,82

4,61

Izražanje lastnih čustev na primeren način.

4,69

4,31

Opisovanje lastnih čustev.

4,54

4,15

Prijazno dotikanje otrok.
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V tabeli 5 so predstavljeni rezultati dveh ocenjevalnih lestvic. Pri prvi so vzgojiteljice
ocenjevale, koliko se jim navedeni načini spodbujanja čustvenega razvoja malčkov zdijo
pomembni, pri čemer je 1 pomenilo, da sploh ni pomembno, 5 pa, da je zelo pomembno. Pri
drugi ocenjevalni lestvici so bili navedeni isti načini, le da so vzgojiteljice tokrat ocenile, kako
pogosto posamezne načine uporabljajo, pri čemer je 1 pomenilo nikoli, 2 redko, 3 občasno, 4
pogosto, 5 zelo pogosto.
Iz tabele je razvidno, da so povprečne vrednosti večinoma zelo visoke. Ustavila se bom pri
tistih trditvah, kjer so povprečne vrednosti najvišje in najnižje ali pa je opazna razlika med
tem, kar se vzgojiteljicam zdi pomembno, in tem, kako to v praksi uporabljajo.
Najpomembnejše se vzgojiteljicam zdi, da se z otrokom pogovarjamo v višini njegovih oči,
kar je razvidno iz povprečne vrednosti, ki znaša 4,91. Menim, da so vzgojiteljice to
ponotranjile v celotnem procesu šolanja, saj je to gotovo eden od nasvetov, ki so ga
največkrat slišale tako od profesorjev kot tudi od vzgojiteljic mentoric. Nekoliko nižja
povprečna vrednost (4,70) glede tega, kako pogosto to počnejo v praksi, pa po mojem
mnenju kaže na to, da se je nemogoče vedno pogovarjati z otrokom v višini njegovih oči, saj
je vzgojiteljica velikokrat v situaciji, ko nagovarja celotno skupino otrok, počne hkrati še kaj
drugega ali pa ima kateri drug objektivni razlog, da tega ne more. Vsekakor pa menim, da bi
vzgojiteljice to načelo morale upoštevati vedno, kadar gre za individualne pogovore z
otrokom.
Ena od najnižje ocenjenih trditev je »takojšnji odgovor na jok«, kar je razvidno iz obeh
povprečnih vrednosti: 4,18 (kako pomemben se vzgojiteljicam zdi ta način spodbujanja
čustvenega razvoja) in 4,11 (kako pogosto ta način uporabljajo v praksi). Čeprav sta
povprečni vrednosti še vedno visoki, je bilo največ nizkih ocen prav pri tej trditvi. Razumljiva
se mi zdi nižja povprečna vrednost pri uporabljanju tega v praksi, saj vemo, da pri skupini več
kot 10-ih otrok dve odrasli osebi ne zmoreta vedno takoj zadovoljiti potreb vsakega otroka.
Vendar se tudi sicer vsem vzgojiteljicam ne zdi pomembno, da na otroški jok odgovorijo
takoj. Vzgojiteljice si torej niso enotne v tem, ali je dobro vedno na otroški jok odgovoriti
takoj ali pa je za otroka bolje, da ga občasno pustimo, da joče. H. Gurtler (1996) pravi, da s
tem, ko otroka pustimo jokati, ne naredimo zanj nič pozitivnega. Otroka ob tem prevzemajo
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negativna čustva, počuti se zapuščenega in nemočnega, hkrati pa se nauči, da nima smisla
odrasle prositi za pomoč, saj mu ne bodo pomagali (prav tam).
Tri trditve so se nanašale na spodbujanje samostojnosti malčkov (spodbujanje otrok, da so
aktivni na svoj lastni način; spodbujanje k raziskovanju in odkrivanju lastnega okolja;
opogumljanje otrok, da sami opravijo, kar zmorejo). Anketiranke so vsem trem načinom
pripisale visoko stopnjo pomembnosti. Še bolj pa se mi zdi pomembno, da, po rezultatih
sodeč, vse tri načine tudi pogosto uporabljajo v praksi. H. Gurtler (2000) zelo poudarja
pomen podpiranja samostojnosti. Otrokom moramo omogočiti, da so samostojni na vseh
področjih: od oblačenja, hranjenja, toaletnega treninga pa do igre. Avtorica opozarja starše
(isto velja tudi za vzgojitelje), naj ne bodo nenehno v vlogi varuha in naj prepustijo otrokom
odločitve, ki se tičejo njega. Otroci si želijo biti samostojni in so ponosni, ko kakšno stvar
opravijo sami. Ko ugotovijo, česa vsega so sposobni, se jim dvigne samozavest. Otroci niso
tako nebogljeni, kot odrasli včasih mislijo. Odrasli jim morajo dati le možnost in ne početi
stvari namesto njih (prav tam).
V primerjavi z ostalimi trditvami sta nižji povprečni vrednosti dosegli še dve, in sicer
»usmerjanje pozornosti na tisto, kar vpliva na nastajanje čustev pri ljudeh« ter »nagrajevanje
otrokovega prizadevanja«. Pri slednji sem pri obdelavi podatkov ugotovila, da sem jo
premalo natančno definirala, saj so vzgojiteljice pogosto dopisovale vprašanja ali razlago
svojega mnenja. Ni bilo namreč jasno, ali je mišljena materialna nagrada ali pohvala kot
nagrada. Sama sem imela v mislih nematerialno nagrajevanje – bodisi kot pohvalo ali kot
kakšno drugo obliko. Pohvala je primeren način nagrajevanja otrok, vendar Ginott (2011)
opozarja, da moramo biti pri dajanju pohval previdni. Z njimi ne smemo pretiravati, paziti pa
moramo tudi na to, da ne hvalimo osebnosti otroka, ampak vedno dejanje (prav tam).
Vzgojiteljica L. Senekovič (2013) pravi, da pohvale vedno pogojuje z uspehom in da otrok ne
hvali samo zato, da bi se bolje počutili. Možen način nagrajevanja malih otrok so tudi
preglednice, kamor narišemo znak za priznanje. Pomembno je, da je nagrada podeljena za
otrokov trud, saj se otrok takrat počuti nekaj posebnega (Reasoner, 1999).
Iz tabele je razvidno, da od vseh naštetih načinov vzgojiteljice najmanj uporabljajo
»usmerjanje pozornosti na tisto, kar vpliva na nastajanje čustev pri ljudeh«. Povprečna
vrednost je 4,02, kar sicer pomeni »pogosto«, vendar je glede na ostale vrednosti to najnižja
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vrednost. Ta rezultat me ni presenetil, saj pri malčkih ta način verjetno res še ne pride toliko
do izraza. S tem, da za malega otroka ni tako pomembno, da ve, od kod izvirajo čustva, se
strinja tudi Ginott (2011), ki pravi, da je za otroka pomembnejše, da ve, kaj čuti, kot pa da ve,
zakaj se tako počuti. Avtor poudarja, da je izredno pomembno, da otrokova čustvena stanja
pravilno poimenujemo, saj bo otrok znal svoja čustva izraziti na primeren način le, če bo
vedel, kaj sploh čuti (prav tam).
Kot sem že omenila, so bile pri vseh trditvah povprečne vrednosti zelo visoke. Ne preseneča
me to, da se vzgojiteljicam zdijo vsi načini spodbujanja čustvenega razvoja malčkov, ki sem
jih navedla, pomembni, saj se s tem teoretično ni težko strinjati. Nisem pa pričakovala, da
bodo vzgojiteljice tako visoko ocenile svoja ravnanja v praksi. Možno bi bilo, da so vsa ta
ravnanja vzgojiteljicam samoumevna in da pri svojem delu resnično tako delujejo ter se
zavedajo pomembnosti spodbujanja čustvenega razvoja otrok. Kljub temu, da dopuščam to
prvo razlago, pa vseeno nekoliko dvomim v relevantnost pridobljenih podatkov. Težko si
namreč predstavljam, da bi lahko vzgojiteljica vsakodnevno uporabljala vse načine, ki sem jih
navedla, pa čeprav so nekateri za vzgojiteljico skoraj samoumevni. Že samo dejstvo, da
morata dve osebi poskrbeti za več kot 10 otrok, v meni vzbuja dvome, da bi bilo možno
takšno popolno ravnanje vzgojiteljice, kot ga prikazujejo ti visoki rezultati. Vzrok za takšne
rezultate bi zato lahko bil tudi v neiskrenem ali hitrem in površnem odgovarjanju vzgojiteljic.
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9.6

NAČRTNO OPAZOVANJE IN DOKUMENTIRANJE ČUSTVENEGA RAZVOJA

Ali čustveni razvoj eno- do dvoletnikov
načrtno opazujete?
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Graf 2: Ali vzgojiteljice načrtno opazujejo čustveni razvoj malčkov?
Kot je razvidno iz grafa 2, dve tretjini (70%) vzgojiteljic čustveni razvoj malčkov načrtno
opazuje, medtem ko jih ena tretjina (30%) tega ne počne.
Vzgojiteljicam, ki so na zgornje vprašanje odgovorile pritrdilno, sem postavila še odprto
podvprašanje, na kakšen način čustveni razvoj opazujejo. Spodaj navajam njihove odgovore:


Opazovanje čustvenega stanja in odzivanja ob prihodu, sprejemanju otrok, ločitvi od
staršev ter ob odhodu iz vrtca.



Med spontano igro – umik vzgojiteljice in opazovanje.



Opazovanje konfliktnih situacij in opazovanje čustvenih stanj ob tem.



Pozornost na odzivanje otrok v različnih situacijah in čustvenih odzivih.



V pogovoru s starši o otroku.



Opazujem, kako se odzivajo na okolje, osebe, situacije in to beležim.



V uvajalnem obdobju spremljam napredek vsakega posameznika.



Opazujem, kako otrok navezuje stike.



Vodim osebno mapo otroka.
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Beležim, kako se otrok odziva, kaj mu je všeč, kako sprejema pobude, ali jih daje,
kako prevzema različne vloge.



S tematskimi sklopi.



Čustveni razvoj otrok opazujemo ves čas in si pomembne stvari sproti zapisujemo.



S pomočjo tabel, ki jih pripravim na začetku leta.

Vzgojiteljice so naštele kar nekaj načinov opazovanja čustvenega razvoja otrok. Vzgojiteljice
so na to vprašanje odgovarjale različno − nekatere so napisale, kdaj opazujejo, druge, kaj
opazujejo ali s čim si pri opazovanju pomagajo. Največkrat pa so omenjale, da opazujejo
otrokove odzive v različnih situacijah.
L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) pišeta, da so zlasti v zgodnjih razvojnih
obdobjih starši in vzgojitelji zelo pomembni ocenjevalci otrokovega razvoja, saj preživijo
z otroki veliko časa in z njimi stopajo v socialne interakcije med različnimi dejavnostmi.
Vzgojiteljica lahko z opazovanjem malčkovega vedenja pri različnih dejavnostih pridobi
pomembne informacije o otrokovem razvoju na različnih področjih (prav tam).
Načrtno opazovanje je torej zelo pomembna metoda za pridobivanje informacij o otrokovem
razvoju. Na podlagi teh informacij vzgojiteljica tudi veliko lažje in bolj kakovostno načrtuje
vzgojno delo. Podatek, da kar tretjina anketirank tega ne počne, tako ni ravno razveseljujoč.
Kje so razlogi za takšen rezultat? Eden od njih bi lahko bil, da se vzgojiteljice ne zavedajo
pomembnosti opazovanja oz. ne poznajo vseh pozitivnih strani te metode in se zato ne
odločajo zanjo. Še bolj verjetno se mi zdi, da vzgojiteljice ne vedo, kako bi se lotile načrtnega
opazovanja, saj v procesu formalnega izobraževanja o tem nismo izvedeli dovolj. Vzgojiteljica
mora vedeti, kaj opazovati, kdaj opazovati, na kaj mora biti pozorna, kako svoja opažanja
beležiti, kako jih interpretirati in še mnogo drugega. Za kvalitetno opazovanje je torej
potrebno kar nekaj znanja in menim, da bi ga lahko v procesu šolanja (predvsem na fakulteti)
dobili precej več, kot ga. Ne nazadnje pa je možni razlog za neuporabo načrtnega opazovanja
tudi pomanjkanja časa, kar je po mojem mnenju dostikrat predvsem izgovor. Čeprav je res,
da se že pri delu z malčki vzgojiteljice srečujejo s prenatrpanostjo dneva z raznimi
dejavnostmi in projekti, ki jih morajo izvesti, pa menim, da vzgojiteljica ne bi smela biti tako
obremenjena in zaposlena s pripravo ter izvajanjem usmerjenih dejavnosti, da bi ji zmanjkalo
časa za spoznavanje otrok in sprotno spremljanje njihovega razvoja.
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Zanimalo me je tudi, ali vzgojiteljice svoja opažanja o čustvenem razvoju malčkov
dokumentirajo.

Ali opažanja o čustvenem razvoju eno- do
dvoletnikov dokumentirate?
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Graf 3: Ali vzgojiteljice dokumentirajo opažanja o čustvenem razvoju malčkov?
Iz grafa 3 je razvidno, da opažanja o čustvenem razvoju otrok dokumentira večina (81%)
anketirank, medtem ko jih le nekaj (16%) tega ne počne, 1 oseba pa na to vprašanje ni
odgovorila. Iz tega rezultata lahko sklepam, da svoja opažanja o čustvenem razvoju otrok
dokumentirajo tudi nekatere vzgojiteljice, ki sicer čustvenega razvoja načrtno ne opazujejo.
Te anketiranke so ob ponujenih odgovorih verjetno ugotovile, da nekatere načine
dokumentiranja tudi same uporabljajo, čeprav čustvenega razvoja načrtno ne opazujejo.
Menim, da te vzgojiteljice svoja opažanja dokumentirajo predvsem v obliki etnografskega ali
anekdotskega zapisa ter s pomočjo fotografij (kot je razvidno iz grafa 4, so to tudi
najpogostejše oblike dokumentiranja, ki jih uporabljajo sodelujoče vzgojiteljice), saj za
uporabo teh načinov ni nujno potrebno, da je opazovanje načrtno. Vendar se pri tem
zastavlja vprašanje, ali gre pri takšnem dokumentiranju resnično za dokumentiranje
otrokovega razvoja. Če vzgojiteljica ne ve, kaj opazuje, zakaj opazuje ter opažanj ne analizira,
potem po mojem mnenju težko govorimo o dokumentiranju otrokovega razvoja − ostane le
pri zapisih in fotografijah dogodkov. Takšna dokumentacija je sicer lahko koristna za
predstavljanje dela vzgojiteljice in vrtca, ne pa tudi za spremljanje otrokovega razvoja.
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Moje naslednje vprašanje je bilo, kako vzgojiteljice dokumentirajo čustveni razvoj malčkov.
Rezultati so prikazani v grafu 4.

Katere načine dokumentiranja uporabljate?
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Graf 4: Načini dokumentiranja čustvenega razvoja malčkov
Vzgojiteljice uporabljajo kar nekaj različnih načinov za dokumentiranje svojih opažanj o
čustvenem razvoju malčkov. Pod drugo so vzgojiteljice zapisale naslednje načine:


portfolio,



zvezek za govorilne ure,



evalvacije,



opazovalni listi, kamor beležim: odnos do vrstnikov in odraslih, vključevanje
v raznovrstne interakcije, interese, iniciativno sprejemanj izzivov.

Kot je razvidno iz grafa 4, anketiranke za dokumentiranje najpogosteje uporabljajo
fotografije, avdio in video posnetke. Menim, da je do takšnega rezultata prišlo zato, ker
vzgojiteljice rade dokumentirajo različne dogodke na ta način, vendar menim (kot sem
omenila že zgoraj), da vsako fotografiranje ni nujno tudi dokumentiranje razvoja otroka.
Fotografije velikokrat služijo temu, da se ustvari spomin na nek dogodek, kar je gotovo tudi
eden od namenov fotografiranja, vendar v tem primeru ne moremo govoriti o fotografiji kot
načinu dokumentiranja otrokovega razvoja. U. Stritar in S. Sentočnik (2007) navajata
obvezne elemente fotografije: ime in priimek otroka, starost otroka, datum, okoliščine,
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komentar. Dobro je zapisati tudi, kaj se je ob fotografiranju dogajalo, kako je aktivnost
nastala, kdo je dal pobudo za aktivnost ipd. Fotografije lahko dopolnimo z drugimi oblikami
dokumentiranja, npr. z anekdotskimi zapisi, zapisi intervjujev, izdelki otrok (prav tam).
Vsak način dokumentiranja ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, zato je pri izboru
pomembno, da vzgojiteljica ve, s katerim namenom zbira podatke o otrokovem razvoju
(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).

9.7

NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE ČUSTVENEGA RAZVOJA

Ali načrtujete dejavnosti za spodbujanje
čustvenega razvoja eno- do dvoletnikov?
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Graf 5: Ali vzgojiteljice načrtujejo dejavnosti za spodbujanje čustvenega razvoja malčkov?
Od vseh sodelujočih vzgojiteljic jih več kot dve tretjini (68%) dejavnosti za spodbujanje
čustvenega razvoja načrtuje, četrtina (26%) jih tega ne počne, 4 anketiranke pa na to
vprašanje niso odgovorile.
Vzgojiteljice, ki so na zgornje vprašanje odgovorile pritrdilno, sem prosila, naj navedejo nekaj
primerov dejavnosti. Mnoge vzgojiteljice, ki so sicer potrdile, da dejavnosti načrtujejo,
primerov niso navedle. Kljub temu sem dobila kar veliko primerov; združila sem jih v šest
skupin. Ker se mi zdijo te ideje zelo uporabne, sem jih poskušala čim manj krčiti in
spreminjati. Tako je nastal spodnji seznam dejavnosti za spodbujanje čustvenega razvoja
malčkov:
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IGRE:
socialne igre, prstne igre, bibarije, simbolna igra, igre vlog (družina, nega dojenčka),
gibalne igre, rajalne igre, igre, kjer je potrebno deliti igrače in s tem kontrolirati svoja
čustva, igra »ena meni, ena tebi«, enostavne domišljijske igre, igre za spoznavanje,
joga smeha, masiranje;
JEZIK:
pogovor ob slikanicah, fotografijah; pogovor ob umetno ustvarjenih konfliktnih
situacijah; »Povej, kako je …« - spodbujanje k razmišljanju o stvareh in situacijah, ki
jih sprožijo različna čustva; vsako jutro se zberemo na blazini, pozdravimo, pobožamo
in zapojemo »Mi se imamo radi« - stisnemo se skupaj; dnevna pozornost – kako se
počutim danes, kako se počutijo moji prijatelji; individualni pogovori;
LUTKE:
lutka pripoveduje, sprašuje; ogled in dramatiziranje lutkovne predstave o piščančku
Piku;
IZRAŽANJE ČUSTEV:
izražanje čustev z risanjem; opazovanje v ogledalu – poimenovanje različnih
čustvenih izrazov, »Pokaži svoja čustva«; risanje lastnih obrazov – kako se počutimo;
opis razpoloženj – igra obrazov;
TEMATSKI SKLOP:
Koga imam rad, kdo ima rad mene?, Kako se počutim?, Čustva;
OSTALO:
praznovanja, obiski med skupinami.

Med primeri dejavnosti so prevladovale razne igre, kar se mi zdi razumljivo, saj je potreba po
igri otrokova primarna potreba, prav tako pa se otrok najlažje in najhitreje uči z igro, še
posebej v tem najzgodnejšem obdobju. Tudi tu so vzgojiteljice omenjale pomembnost
dobrega počutja otrok in sprejetosti – tako njihovih čustev kot celotne osebnosti.
Precej velik je delež sodelujočih vzgojiteljic, ki dejavnosti za spodbujanje čustvenega razvoja
malčkov ne načrtujejo. Ob rezultatu, da vse anketiranke menijo, da se čustvenemu razvoju
pri svojem delu veliko posvečajo (tabela 1), je ta podatek nekoliko presenetljiv. Iz tega lahko
sklepam, da se skoraj tretjina anketirank čustvenemu razvoju posveča predvsem spontano in
nenačrtovano. Gotovo je tudi takšen način delovanja pomemben, vendar bi naj bilo, tako kot
izobraževalno, tudi vzgojno delo vzgojiteljice načrtovano.
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9.8

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ČUSTVENI RAZVOJ MALČKOV

Na koncu me je zanimalo, kateri so po mnenju vzgojiteljic najpomembnejši dejavniki, ki
vplivajo na čustveni razvoj malčkov. Šlo je za odprto vprašanje in odgovori so bili zelo
raznoliki. Vzgojiteljice so omenjale mnogo dejavnikov in s težavo sem jih razvrstila v smiselne
kategorije.
Po mnenju vzgojiteljic na čustveni razvoj najbolj vplivajo naslednji dejavniki:













OKOLJE
varno okolje, ugodno okolje, spodbudno okolje, pozitivno ozračje – okolje, v katerem
otrok preživi največ časa (vrtec, dom), čustveno bogato okolje, ugodno ozračje;
DRUŽINA
odnosi v družini, vpliv staršev, zaupanje staršev, urejeni družinski odnosi;
VRTEC
normativi in standardi v vrtcu, vrtčevska skupina (kakšni otroci so v skupini), umirjen
ritem življenja v vrtcu, vrstniki;
VZGOJITELJICA
pozitivna naravnanost vzgojiteljice, vzgojiteljičin pristop do otroka, sposobnost
empatije vzgojiteljice in pomočnice, izobraženost vzgojiteljice in pomočnice,
karakterne lastnosti vzgojitelja, poznavanje razvojne stopnje otrok, način dela in
osebnost vzgojitelja, spoštljiv odnos do otroka in staršev, vzgojiteljeve kompetence,
dajanje občutka otroku, da se vedno lahko obrne nate, ko te potrebuje, skrbno
načrtovane dejavnosti;
ODNOSI
ljubezen, zadovoljevanje osnovnih emocionalnih potreb, pristni čustveni odnosi,
telesni stik, občutek varnosti, sprejetosti;
VZGOJA
zgled odraslih, pristop, usklajen med starši in vzgojiteljico, upoštevanje otrokovih
individualnih potreb, dati otroku dovolj časa, omogočiti otroku raziskovanje, jasne
meje;
OSTALO
samoaktivnost, dednost, karakter otroka.

Če pogledamo zgornji seznam, lahko hitro opazimo, da je veliko omenjenih dejavnikov
povezanih z vzgojiteljico. Anketiranke so poudarjale predvsem osebnost vzgojiteljice in način
dela z otroki. Iz tega sklepam, da se vzgojiteljice zavedajo, da imajo na čustveni razvoj
malčka velik vpliv in da nikakor ni vseeno, kakšna oseba je vzgojiteljica. Večina sodelujočih v
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raziskavi je omenila tudi pomembnost pozitivnih odnosov ter poudarila pomembno vlogo
družine.
Skoraj vse, kar so navedle vzgojiteljice, bi lahko strnili v 3 temeljne dejavnike, ki vplivajo na
razvoj osebnosti: dednost, okolje in samodejavnost (Žagar, 2009). Večinoma so vzgojiteljice
naštevale dejavnike, ki bi jih lahko uvrstili pod okolje. Za otrokov osebnosti razvoj je po
mnenju Žagarja (2009) pomembno predvsem socialno okolje, katerega elementa sta tudi
družina in vrtec. Okolje lahko na otrokovo vedenje vpliva na dva načina: lahko sproži
vedenje, ki v otroku že obstaja, ali pa vpliva na to, da otrok določeno vedenje opusti in
sprejme novo obliko obnašanja (prav tam).
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10 SKLEP
Namen diplomskega dela je bil raziskati stališča vzgojiteljic o vplivu vrtca na čustveni razvoj
malčkov. Z empirično raziskavo sem želela ugotoviti, kako vzgojiteljice vidijo svojo vlogo pri
čustvenem razvoju otrok od prvega do drugega leta.
Pred izvedbo raziskave sem si zastavila raziskovalna vprašanja, na katera lahko sedaj
odgovorim. Pri tem je potrebno upoštevati, da je bil vzorec majhen, zato rezultatov ne
morem posplošiti na celotno populacijo. Omeniti moram tudi svoj dvom v resničnost vseh
pridobljenih podatkov. Povprečne vrednosti so namreč pri večini anketnih vprašanj zelo
visoke, kar se mi ne zdi realen rezultat. Zato se sprašujem, ali so anketirane vzgojiteljice
odgovarjale iskreno oz. ali so si za odgovarjanje vzele dovolj časa in ob tem premislile o
svojem delu ali pa so anketni vprašalnik le na hitro izpolnile in tako opravile svojo dolžnost.
Menim, da vsi dobljeni rezultati niso realen odraz stališč sodelujočih vzgojiteljic, kar je še
razlog več, da rezultatov ne morem posplošiti.
Ugotovila sem, da vzgojiteljice, ki so sodelovale v raziskavi, sebe dojemajo kot pomembne
osebe v otrokovem razvoju, saj vse razen ene menijo, da lahko spodbudno vplivajo na
čustveni razvoj malčkov. Po rezultatih sodeč precej vzgojiteljic svojo vlogo celo nekoliko
precenjuje, saj meni, da lahko zadovolji večino otrokovih čustvenih potreb. Sodelujoče
vzgojiteljice tako v večini menijo, da poznajo čustvene potrebe malčkov ter da se nanje tudi
večinoma odzovejo, pri čemer upoštevajo individualnost vsakega otroka.
Ob tem, ko so vzgojiteljice tako prepričane o tem, da lahko spodbudno vplivajo na čustveni
razvoj malčkov ter se po njihovi oceni pri svojem delu čustvenemu razvoju veliko posvečajo,
pa je nekoliko presenetljiv rezultat, da skoraj ena tretjina anketirank dejavnosti za
spodbujanje čustvenega razvoja otrok ne načrtuje. Sklepam, da te vzgojiteljice menijo, da
lahko čustveni razvoj malčkov najbolj spodbujajo z načinom vedenja, komunikacije,
odzivanja, s spodbujanjem otrok k večji samostojnosti; torej z vsemi nenačrtovanimi oblikami
delovanja v vsakodnevnih situacijah. Do neke mere se s takšnim stališčem strinjam, saj je pri
najmlajših otrocih še posebej pomembno, da so deležni naše ljubezni in spoštovanja, ki se
kažeta v našem vedenju in komunikaciji z njimi. Otroci srkajo vase vtise iz okolja in tudi na
čustvenem področju se bodo najbolje razvijali, če bodo imeli dobre zglede odraslih, ki jih
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bodo lahko posnemali. Vendar pa to ne pomeni, da moramo opustiti načrtovanje. Prav
načrtovane dejavnosti so nam lahko v veliko pomoč in z dobro pripravljeno dejavnostjo, ki
odgovarja na otrokove trenutne potrebe, lahko otrok veliko pridobi. Iz odgovorov vzgojiteljic,
ki dejavnosti načrtujejo, je razvidno, da pripravljajo dejavnosti, ki temeljijo na igri in so
primerne za malčke ter lahko pripomorejo k njihovemu boljšemu čustvenemu razvoju.
Kakovost vrtca in s tem vpliv na otrokov razvoj sta v veliki meri odvisna od vzgojiteljice.
Vzgojiteljica je oseba, ki je vsakodnevno v stiku z otrokom, zanj skrbi in mu pripravlja
najrazličnejše dejavnosti. Rezultati moje raziskave kažejo, da se vzgojiteljice precej posvečajo
čustvenemu razvoju malčkov, da po njihovi oceni uporabljajo mnogo načinov za spodbujanje
njihovega čustvenega razvoja ter da sebe prepoznavajo kot tiste, ki lahko spodbudno vplivajo
na otrokov čustveni razvoj.
Z raziskovanjem na tem področju sem se tudi sama začela veliko bolj zavedati pomembnosti
vloge, ki jo ima vzgojiteljica pri otrokovem čustvenem razvoju. S pomočjo vse prebrane
literature sem razširila svoje znanje na tem področju in sedaj vem, kako pomembna je
vzgojiteljičina sposobnost prepoznavanja ter izražanja lastnih čustev, saj lahko le čustveno
zrela oseba pomaga otrokom pri razvoju čustvovanja ter mu nudi primeren vzorec za
posnemanje.
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12 PRILOGA
ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani!
Sem Anja Pinter, absolventka študija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V svoji diplomski nalogi
raziskujem stališča vzgojiteljic o vplivu vrtca na čustveni razvoj otrok, starih od 1. do 2. leta. V ta namen sem
pripravila spodnji anketni vprašalnik. Vljudno Vas prosim, da odgovorite na vprašanja ter mi tako pomagate pri
izvedbi raziskave.
Obkrožite, kakšna je vaša izobrazba:
 Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok
 Vzgojiteljica predšolskih otrok
 Drugo: ______________________
Obkrožite delo, ki ga opravljate:
 Vzgojiteljica
 Pomočnica vzgojiteljice
Koliko časa ste že zaposleni v vrtcu? (prosim napišite odgovor v letih) ________________
1. Kateremu področju razvoja se pri delu z eno- do dvoletniki najbolj posvečate?
Ocenite posamezna področja razvoja s številkami od 1 do 5, pri čemer pomeni 1, da se temu področju sploh ne
posvečate, 5 pa da se mu zelo posvečate.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Področja razvoja
Govorni razvoj
Kognitivni razvoj
Čustveni razvoj
Socialni razvoj
Gibalni razvoj

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. Pri naslednjih trditvah označite stopnjo strinjanja, pri čemer pomeni:
1 – sploh se ne strinjam
2 – se ne strinjam
3 – ne morem se opredeliti
4 – se strinjam
5 – popolnoma se strinjam

2 Izobraževanje
2.1 O čustvenem razvoju eno- do dvoletnikov imam dovolj znanja.
Znanje o čustvenem razvoju eno- do dvoletnikov sem pridobila v času
2.2
šolanja.
2.3
2.4
2.5
2.6

Znanje o čustvenem razvoju eno- do dvoletnikov sem pridobila sama, s
pomočjo literature.
Znanje o čustvenem razvoju eno- do dvoletnikov sem pridobila pri delu z
otroki.
Znanje o čustvenem razvoju eno- do dvoletnikov sem pridobila na dodatnih
izobraževanjih.
Znanje o čustvenem razvoju otroka mi pomaga pri razumevanju čustvovanja
eno- do dvoletnikov.

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Zadovoljevanje potreb
Znanje o čustvenem razvoju otroka mi pomaga pri odzivanju na čustvene
potrebe eno- do dvoletnikov.
Poznam čustvene potrebe eno- do dvoletnikov.
Vedno se odzovem na čustvene potrebe eno- do dvoletnikov.
Pri odzivanju na čustvene potrebe malčkov upoštevam individualnost
vsakega otroka.
Malčki v moji skupini imajo čustvene potrebe zadovoljene.
Kot vzgojiteljica lahko zadovoljim večino čustvenih potreb eno- do
dvoletnikov.
Nekatere čustvene potrebe eno- do dvoletnikov lahko zadovoljijo le njihovi
starši.

1

2

3

4

5

4. Ali menite, da lahko kot vzgojiteljica spodbudno vplivate na čustveni razvoj eno- do dvoletnikov? (obkrožite)
 DA
 NE
Če da, navedite nekaj načinov, ki jih uporabljate za spodbujanje čustvenega razvoja eno- do dvoletnikov.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. Naslednje trditve se nanašajo na načine, s katerimi lahko spodbujamo čustveni razvoj malčkov. Označite, v
kolikšni meri se vam zdijo pomembni, pri čemer pomeni:
1 – sploh ni pomembno
2 – ne zdi se mi posebej pomembno
3 – ne morem se opredeliti
4 – dokaj pomembno
5 – zelo pomembno
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9

Spodbujanje čustvenega razvoja
Prijazno dotikanje otrok.
Pogosti prijazni pogledi.
Pogovori z otrokom v višini njegovih oči.
Takojšnji odgovor na jok.
Spodbujanje otrok, da so aktivni na svoj lastni način.
Spodbujanje otrok k raziskovanju in odkrivanju lastnega okolja.
Opogumljanje otrok, da sami opravijo, kar zmorejo.
Vživljanje v načine odzivanja otrok.

5.10 Odgovarjanje na glasove (nagovore) otrok.
5.11 Poimenovanje otroških čustvenih stanj.
5.12 Uporaba različnih besed za opis čustev.
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18

Opisovanje doživljanja drugih ljudi.
Usmerjanje pozornosti na tisto, kar vpliva na nastajanje čustev pri ljudeh.
Nagrajevanje otrokovega prizadevanja.
Upoštevanje otrokovih čustev (jih ne zanikamo).
Izražanje lastnih čustev na primeren način.
Opisovanje lastnih čustev.

1

2

3

4

5

6. Pri naslednjih trditvah označite, kako pogosto uporabljate navedene načine spodbujanja čustvenega razvoja
malčkov, pri čemer pomeni:
1 – nikoli
2 – redko
3 – občasno
4 – pogosto
5 – zelo pogosto
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18

Spodbujanje čustvenega razvoja
Prijazno dotikanje otrok.
Pogosti prijazni pogledi.
Pogovori z otrokom v višini njegovih oči.
Takojšnji odgovor na jok.
Spodbujanje otrok, da so aktivni na svoj lastni način.
Spodbujanje otrok k raziskovanju in odkrivanju lastnega okolja.
Opogumljanje otrok, da sami opravijo, kar zmorejo.
Vživljanje v načine odzivanja otrok.
Odgovarjanje na glasove (nagovore) otrok.
Poimenovanje otroških čustvenih stanj.
Uporaba različnih besed za opis čustev.
Opisovanje doživljanja drugih ljudi.
Usmerjanje pozornosti na tisto, kar vpliva na nastajanje čustev pri ljudeh.
Nagrajevanje otrokovega prizadevanja.
Upoštevanje otrokovih čustev (jih ne zanikamo).
Izražanje lastnih čustev na primeren način.
Opisovanje lastnih čustev.

1

2

3

4

5

7. Ali čustveni razvoj eno- do dvoletnikov načrtno opazujete? (obkrožite)
 DA
 NE
Če da, na kakšen način opazujete čustveni razvoj?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

8. Ali opažanja o čustvenem razvoju eno- do dvoletnikov dokumentirate? (obkrožite)
 DA
 NE
Če da, obkrožite, katere načine dokumentiranja uporabljate (možnih je več odgovorov):








Etnografski zapis (dobeseden zapis dogodka)
Anekdotski zapis (opis dogodka)
Opazovalne lestvice
Datirani izdelki otrok
Dnevnik o otroku
Fotografije, avdio in video posnetki
Drugo: ____________________________________________________________________

9. Ali načrtujete dejavnosti za spodbujanje čustvenega razvoja eno- do dvoletnikov? (obkrožite)
 DA
 NE
Če da, katere dejavnosti načrtujete? Navedite nekaj primerov.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

10. Kateri so po Vašem mnenju najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na čustveni razvoj eno- do dvoletnikov?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam!

