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POVZETEK
Uvajanje otroka v oddelek prvega starostnega obdobja je občutljivo obdobje za vso družino.
Uspešno in učinkovito sodelovanje vrtca s starši ter skupno strmenje k zagotavljanju
optimalnega razvoja, srečnega in zdravega otroštva je v obdobju spoznavanja otroka in
družine prioritetni cilj vzgojiteljice. V svojem diplomskem delu sem raziskala področje
sodelovanja s starši pri uvajanju otrok v oddelke prvega starostnega obdobja ter njihovo
doživljanje in zadovoljstvo s potekom in postopki uvajanja.
V teoretičnem delu sem predstavila vrtec kot ustanovo, njegovo zgodovino na naših tleh ter
Kurikulum za vrtce, kot temeljno podlago načrtovanja vzgojnega dela. Predstavila sem tudi
vlogo vzgojiteljice in kako se je ta oblikovala skozi čas ter kompetence, ki jih delo z otroki
zahteva. Drugo poglavje je posvečeno otroku in njegovemu razvoju tako na telesni kakor tudi
osebnostni in psihični ravni. Pomembna tema je nedvomno družina in vrtec, kjer se poleg
osnovnih elementov družine, dotaknem tudi vzgojnih stilov ter seveda z velikim poudarkom
področju sodelovanja vrtca s starši in vseh oblik takega delovanja. Zadnje poglavje zajema
prvi stik z vrtcem – uvajanje, čas in način uvajanja, zlata pravila, ki so nam pri tem v pomoč,
ter odziv otrok.
V empiričnem delu sem s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika zbrala podatke o
stopnji in načinu informiranosti staršev pred vstopom v vrtec, dolžini in poteku uvajanja,
doživljanju uvajanja ter stopnji zadovoljstva pri sodelovanju z vrtcem. Starše sem prosila, da
izrazijo vzroke za svoje nezadovoljstvo, podajo svoja mnenja, pobude in morebitne pohvale.

Ključne besede: predšolski otroci, vrtec, uvajanje, prvo starostno obdobje, sodelovanje s starši
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SUMMARY

The period when children enter the early childhood division is sensitive for the entire family.
During the period of acquaintance with children and their parents, the teachers’ main goal is
establishing a successful and effective collaboration between the kindergarten and parents.
They are both aimed at providing the optimal development as well as a happy and healthy
childhood. The diploma thesis treats the collaboration of kindergarten with parents when
children enter the early childhood division. Furthermore, the diploma thesis presents the
parents’ experiences and satisfaction with the development and procedures related to the
introduction to kindergarten.

The theoretical part describes the kindergarten as an institution, the historical development of
kindergarten in Slovenia as well as the Kindergarten Curriculum, which represents the basis
for the preparation of educational activities. The diploma thesis presents also the role of the
teacher and its development throughout time as well as the skills that are required when
working with children. The second chapter discusses children and their development on the
physical as well as on the personal and psychological level. Another important topic is family
and kindergarten. Along with the basic role of the family, the thesis treats also educational
styles and focuses mainly on the collaboration of the kindergarten with parents. The final
chapter presents the first contact with kindergarten – entering the kindergarten, time and
manner of introduction, helpful golden rules and children’s response.

The empirical part is based on an anonymous questionnaire, which was used to get an
overview on how many information had the parents gained before their children entered the
kindergarten and how had they received these information. Furthermore, it asked the parents
about the length and development of the introductory period, their experiences with the
introductory period and their satisfaction with the collaboration with the kindergarten. The
parents were asked to present the reasons for their dissatisfaction and to provide their
opinions, proposals and eventual commendations.

Key words: preschool children, kindergarten, introducation, early childhood, collaboration
with parents
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I. UVOD
Vrtec je moj drugi dom že več kot desetletje. Biti vzgojiteljica je zame več kot le služba, je
razdajanje in sposobnost odprtega sprejemanja, prilagajanje in pogajanje, vseživljenjsko
učenje in stalna osebnostna rast, ustvarjalnost in fleksibilnost. Biti vzgojiteljica je poslanstvo,
ki terja nenehno vrednotenje sebe, svoje poti in pristopov, ki se nikoli ne zadovolji, ampak
išče, poskuša in upa. Biti vzgojiteljica je lepo, a tudi težko.

V teh letih sem spoznala nekaj bistvenih resnic o vzgoji, o pomenu sprejemanja in
sodelovanja z družinami, o nujnosti odkritega in odprtega odnosa ter o tem, da otrok rabi
prostor in čas, da lahko izživi svoja čustva, se prilagodi in zaživi. Bistvo vsega pa je zaupanje,
saj v trenutku, ko mi zaupajo starši ter mi zjutraj brezskrbno in radostno predajo svojega
otroka, mi lahko začne zaupati tudi otrok in moje delo se lahko prične.
Uvajanje otroka v vrtčevsko skupino je vsakič nov izziv, ki od vzgojitelja terja veliko mero
empatije, razumevanja in iznajdljivosti ter poznavanje otroka in zakonitosti v njegovem
razvoju. Kako se približati družini, da mi bo zaupala in me sprejela in kako ustvariti prvo vez
in tisti dragoceni stik z otrokom, je vsakič dilema, ki pesti vsakega vzgojitelja.
Velikokrat je odgovor na to odkritost in sprejemanje družine take kot je, predvsem pa
spoštovanje staršev in zavedanje, da lahko le z roko v roki poskrbimo za otrokov optimalen
razvoj. »Ljubezen je izjemno pomembna kot vzgojno sredstvo in pogoj ter vzrok za nastajanje
in razvijanje otrokovih človeških lastnosti ter sposobnosti. Teh se otrok ne more naučiti
drugače, kot da jih občuti v družini. Otrok se v družino rodi, z njo živi, v njej zori in se uči
(Pšunder, 1994, str. 50).«
Ko nam starši in otrok zaupajo, lahko začnemo živeti in ustvarjati v vrtčevski skupnosti in
pred mano je nov izziv, zgraditi pristne odnose v skupini, omogočiti, da se vsak posameznik
počuti sprejet in se lahko svobodno izraža v vsej svoji edinosti, spodbujati rast in razvoj otrok
ter gojiti njihovo radovednost in ustvarjalnost. Maria Montessori (2009, str. 102) poudarja:
»Cilj resnično nove vzgoje in izobraževanja je naslednji: najprej je treba odkriti pravega
otroka, potem pa ga moramo osvoboditi. Lahko bi rekli, da je to problem obstoja: samo
obstajati.«
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V letih študija socialne pedagogike sem se pri svojem poklicu naučila veliko stvari gledati
drugače, z druge strani ali perspektive. Izobraževanje mi je bilo v pomoč pri razumevanju
staršev, njihovega doživljanja in delovanja. Ker verjamem, da imajo poleg pristopa
vzgojiteljice ravno starši s svojim vplivom in delovanjem največjo vlogo v procesu uspešnega
uvajanja, sem se odločila, da v diplomski nalogi raziščem to področje in tako z anketo
poskušam osvetliti njihov pogled na uvajanje, zadovoljstvo, morebitne pripombe ali predloge.
Prepričana sem, da bo ta vpogled pripomogel k zagotavljanju še bolj kakovostnega in
učinkovitega pristopa vrtca in tako omogočal, da bo vrtec še bolj prijazen prostor za
vzgojiteljice, otroke in starše.
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II. TEORETIČNI DEL
1

VRTEC
Eden naših največjih virov razumevanja otroka
je otrok v vsakem od nas.
Vzpostavite stik s to žarečo energijo, tako da:
 duhajte cvetlice
 pecite piškote
 pihajte mehurčke
 igrajte in sprehajajte se po pesku
 sprehajajte se po snegu
 zavrtite si ploščo in plešite
 gugajte se na gugalnici
 skačite ristanc
 rišite z barvicami
 skačite čez vrv
 poskakujte z žogo
... in to počnite z vsem srcem.
(Finski pregovor)

Po definiciji Zakona o vrtcih so temeljne naloge vrtcev pomoč staršem pri celoviti skrbi za
otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj
otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti (Zakon o vrtcih, 1996).
Kovrigine v svojem delu Sestra odgajateljica u jaslima i dječjem vrtiču, piše, da so jasli in
vrtci ustanove, ki zagotavljajo socialno vzgojo otrok (Kovrigine, 1980).
Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju
novih doživetij, izkušenj in spoznanj tako, da predenj postavlja smiselne zahteve oz.
probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogočajo izražanje, doživljanje ter ga
močno čustveno in socialno angažira (Kurikulum za vrtce, 1999).
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Poglavitno vlogo v življenju vrtca ima igra, dejavnost, ki nudi otroku pot do razvoja, učenja in
napredovanja. Preko igre se v vrtcu uresničujejo temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, saj
predstavlja

vrzel

med

otrokovim

aktualnim

in

potencialnim

razvojem.

Igra

je

najpomembnejša dejavnost otroštva, ki prispeva k vsem področjem razvoja. Otroci preko igre
spodbujajo čutila, usklajujejo vid in gibanje, pridobivajo nove spretnosti in nadzor nad
telesom, preizkušajo vloge in dojemajo stališča drugih, postavljajo temelje za razumevanje
matematike, se pripravljajo na pismenost in še veliko več. Predšolski otroci se igrajo različne
igre pri različni starosti. Za otroka mora biti igra predvsem prijetna in ustvarjalna, zanimiva,
svobodna, odprta in notranje motivirana (Stokes Szanton, 2001).
Osrednja skrb pri vsakem programu za najmlajše otroke zajema področje zdravja in
zagotavljanja varnosti otrok, pri čemer se posebna pozornost namenja vzdrževanju varnega in
čistega fizičnega okolja, preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni, skrbi za zdravo prehrano
in gibanje, predvsem pa zagotavljanje okolja z ustrezno in prijetno čustveno in fizično klimo
(Kurikulum za vrtce, 1999).
Avtorica Stokes Szanton (2001) ugotavlja, da dobri predšolski programi vplivajo na kvaliteto
razvoja otrok. Kvaliteto programov določajo različni kriteriji, med njimi: velikost skupin,
odnos med številom otrok in odraslih in usposobljenost osebja. Pozitiven vpliv se kaže na
dveh ravneh: pri otrocih, pri katerih kvaliteten program vzpodbuja razvoj, in pri starših vpliva
na njihov način vzgoje otrok.

1.1

ZGODOVINA VRTCEV NA SLOVENSKEM

Pri nas je bil prvi otroški vrtec odprt v Ljubljani, 4. novembra 1834. V vrtec oz. zavetišče so
sprejemali otroke revnejših, zaposlenih staršev, stare od dveh do petih let. V zavetišču so
otroke vzgajali in poučevali po načelih verske vzgoje, spoštovanja staršev in pokorščine
(Pavlič, 1991).
Leta 1869 je bil sprejet državni zakon, ki je urejal določila o otroških vrtcih in njim podobnih
zavodih. Do takrat so ustanovljene zasebne vrtce oskrbovala razna društva, cerkveni redi ali
posamezniki, zakon pa je dajal odpiranju predšolskih ustanov pravno podlago (prav tam).
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Drugi pomembni dokument je državni osnovnošolski zakon iz leta 1872, ki daje vrtcu pravni
položaj vzgojne ustanove s pravico javnosti, po katerem vrtci niso izjemne ustanove za otroke
premožnih slojev, ampak bi morali biti dostopni tudi »nižjim ljudskim slojem, naj bi postali
pravi temelj za duševno in nravstveno vzgojo.« (Pavlič, 1991, str. 46).
Določila o vrtcih so predpisovala prostorske pogoje, opremo in usposobljenost osebja, varen
dostop, primerno osvetlitev, zdrave prostore, dovolj prostora za neomejeno gibanje, vrt,
igrišče ali zavarovan prostor, mize, klopi in druga sredstva. Vzgojno delo je bilo zasnovano
po Fröblovih načelih o koristnih razvojnih spodbudah, primernih zaposlitvah z igrami, urjenju
telesa, pridobivanju spretnosti in razvoju čutil ter opravljanju lahkih vrtnih del in drugih
opravil ter izobraževanju ob opazovanju, pogovoru s pripovedovanjem povesti, učenju pesmi,
gibalnim igram in petju (Pavlič, 1991).
Po letu 1880 se je začela mreža otroških vrtcev širiti po vsem slovenskem ozemlju,
najgostejša pa je bila v Ljubljani. Vrtci so bili zasebni, občinski, raznarodovalni vrtci ali vrtci
narodnoobrambne družbe. Do prve svetovne vojne je bilo največ otrok v otroških vrtcih v
večjih krajih in industrijskih središčih. To so bili državni ali zasebni vrtci pod vodstvom
posameznih žena ali zasebnih redovnih družb. Izdelan so morali imeti statut in potrjen
program dela.
Med prvo svetovno vojno so se odpirali otroški vrtci in zavetišča za slovenske otroke brez
staršev, v katerih niso bile le sirote, ampak tudi otroci, ki so imeli očete pri vojakih in
zaposlene matere. Begunska zavetišča so bila pomembna, ker so podhranjene in bolne otroke
obvarovala najhujšega in ker so otroci v njih lahko slišali materni jezik – slovenščino.
Med vojnama se je oblastem postavljalo veliko vprašanje, ali naj vrtec spada in ali naj se
sprejme pod organizacijo osnovne šole. Nekateri so menili, da se otroci v vrtcih preveč igrajo
in tako vizijo je imel tudi prvi ustanovitelj vrtca Friderk Fröbl, ki je menil, da je namen vrtca
poleg varstva otrok tudi to, da se jih zaposli in vzgaja. Pri nas so bili do tedaj vrtci le
zaposlovalnice za otroke na stopnji zavetišča in niso prevzemali svojih nalog kot javno
vzgajališče.
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Z Zakonom o narodnih šolah 1929 se vrtci preimenujejo v zabavišča in sprejemajo otroke od
četrtega do sedmega leta starosti. Poleg zabavišč so bila dnevna zavetišča za otroke do
četrtega leta.
V zabaviščih so otroke razvrščali v skupine po rasti, duševnih in telesnih sposobnostih in si s
tem olajšali vzgojno delo. Takratni vrtci so bili deležni velikih kritik in neodobravanja (prav
tam).
Med drugo svetovno vojno je bilo ljudstvo izpostavljeno velikemu tujčevemu pritisku,
izgonom in raznarodovanju, kar je vplivalo tudi na življenje otrok in delovanje vrtcev.
Slovensko ozemlje je bilo razdeljeno med nemške, italijanske in madžarske okupatorje, od
katerih so največji pritisk izvajali Nemci, ki so ustanavljali nemške vrtce, da bi se otroci
zgodaj naučili nemški jezik, tudi Madžari so začeli poučevati v madžarščini, Italijani pa so
obljubili, da bodo upoštevali slovenski jezik, vendar so bile te obljube le navidezne. Vojna je
terjala hud davek in veliko otrok je ostalo sirot, za veliko število teh otrok se ni vedelo, kdo
so, saj so ostali brez staršev ali drugih sorodnikov, zato so se organizirale različne oblike
socialnega skrbstva in varstva ter mladinskih domov. Povojna predšolska vzgoja je postala
sestavina družbenega, socialnega, zdravstvenega in vzgojnega varstva otrok; zahtevali so, da
se tovrstna vzgoja in varstvo dobro organizirata, saj so matere prevzemale vedno večjo
odgovornost v proizvodnji in družbenopolitičnem življenju (prav tam).
Po vojni se je mreža predšolskih ustanov širila, hkrati pa so se poglabljale študije o predšolski
vzgoji, pedagogiki in otroški psihologiji. (Pavlič, 1991)
Velike spremembe na področju vrtcev so se zgodile s kurikularno prenovo, ki je v nasprotju s
prejšnjim poudarjanjem kolektivizma, skupinske rutine in enakosti postavila v središče
otrokove pravice v smislu zaščite individualnosti in zasebnosti (Bahovec in Bregar Golobič,
2004).
Načela kurikularne prenove, ki je zajela področje vzgoje in izobraževanja, so: skladnost
(ravnovesje) in povezovanje med različnimi znanstvenimi področji, stopnja določenosti
kurikula, razbremenitev posameznih predmetov oz. predmetnih področij, kakovost znanja in
vrste znanj, fleksibilnost pri izbiri metod in oblik dela, enake možnosti, eksperimentalno
preverjanje in implementacija (Marjanovič Umek, 1997).
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Glavne smeri sprememb sta avtorici Dolar Bahovec in Bergar Golobič strnili v naslednja
glavna osišča (Bahovec in Bregar Golobič, 2004, str. 8):


od prevladujoče skupinske rutine k pravici do zasebnosti in individualni
avtonomiji,



od pravila »za vse enako« k pravici do izbire in novemu razumevanju »pravice do
igre«,



od discipliniranja telesa k drugačnemu pojmovanju »pravice do zdravja in
varnosti«,



od formalne enakosti k dejanskemu upoštevanju razlik.

Teoretska izhodišča za pripravo predšolskega kurikula so bila (Batistič Zorec, 1997):
 pluralnost teoretskih smeri in pristopov (ne temelji zgolj na nekaterih teorijah, je
dovolj okviren in splošen, dopušča uveljavitev posameznih specifik in je odprt za nova
spoznanja),
 sodobni pogledi na predšolski kurikulum (v smeri decentralizacije, od visoko
strukturiranih programov k bolj odprtim, v smeri odprte vzgoje, ki izhaja iz otroka),
 razvojna ustreznost,
 uravnoteženost med različnimi področji razvoja,
 poudarjanje procesa.

1.2

KURIKULUM ZA VRTCE

Danes je Kurikulum za vrtce nacionalni dokument, osnovan kot strokovna podlaga za
načrtovanje dela v vrtcu. Omogoča kakovostno predšolsko vzgojo in vključno s strokovnimi
podlagami in usmeritvami v strokovni literaturi pomembno vpliva na usmerjenost in ravnanje
vzgojiteljic pri vzgojnem delu.

V Kurikulu so predstavljena načela in cilji predšolske vzgoje, temeljna vedenja o razvoju
otroka v predšolskem obdobju, o dnevni rutini in drugih dejavnostih v vrtcu, odnosih med
otroki in odraslimi, prostoru kot elementu kurikula ter sodelovanju s starši.
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Kurikulum za vrtce vsebuje globalne cilje in iz njih izpeljane cilje za posamezno področje
dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, narava, družba in matematika, ter ponuja primere vsebin
in dejavnosti za posamezno področje, ločeno za prvo (1-3) in drugo (3-6) starostno obdobje
(Kurikulum za vrtce, 2007). Načela uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce so (Kurikulum za
vrtce 2007) :
 načelo demokratičnosti in pluralizma,
 načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih
delavcev v vrtcu,
 načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo
multikulturalizma,
 načelo omogočanja izbire in drugačnosti,
 načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti,
 načelo uravnoteženosti,
 načelo strokovne utemeljenosti kurikula,
 načelo pogojev za uvedbo novega kurikula,
 načelo horizontalne povezanosti,
 načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete,
 načelo sodelovanja s starši,
 načelo sodelovanja z okoljem,
 načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega
spopolnjevanja,
 načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije),
 načelo razvojno-procesnega pristopa,
 načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov
izražanja.
8
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Kurikulum za vrtce poudarja avtonomnost vrtcev, avtonomnost vzgojiteljic in njihovih
pomočnic. Učinkovito izvajanje Kurikula omogoča le vsakodnevno timsko delo vzgojnega
osebja, ki temelji na sodelovanju, osebnih pobudah in ustvarjalnem reševanju problemov.

1.3

VZGOJITELJICA

»Vzgojiteljica v vrtcu je tisto prvo zunanje okolje, »svet«, s katerim se otrok sreča in je zanj
pogosto najpomembnejša poleg matere. Izkušnje iz predšolskega obdobja pa se v otroka
globoko vtisnejo, mnogo bolj kot kdajkoli kasneje v življenju, čeprav se na to zelo rado
pozablja« (Ženva, 1990, str. 68).
Naj na kratko zarišem spremenjeno vlogo vzgojiteljice v preteklih letih. V obdobju socializma
ni imela vzgojiteljica tako rekoč nobene avtonomije, saj je bila značilnost obdobja visoka
stopnja centraliziranosti in hierarhičnosti. Ločevanje med varstveno in vzgojno funkcijo je
bilo strogo, velika stopnja direktivnosti vzgojiteljic pa je pomenila pasivnost otrok – njihova
vloga je bila predvsem v tem, da sprejemajo in uresničujejo predviden program. Kasneje se je
centraliziranost na področju predšolske vzgoje občutno zmanjšala in v vrtcih se je začelo
nasproti direktivnemu vodenju uveljavljati timsko delo. Namesto enakosti se pojavi želja po
raznolikosti vrtcev, spreminja pa se tudi vloga pomočnice vzgojiteljice in njeno sodelovanje z
vzgojiteljico (Bahovec in Bregar Golobič, 2004).
Prenovljen kurikulum ponuja vzgojiteljicam strokovno odgovornost in avtonomijo, same so
odgovorne za ustvarjanje, razvijanje in spreminjanje kurikula ter razvijanje sebe in svojih
kompetenc. Uveljavljata se sodelovanje in supervizija. Pomočnice vzgojiteljic sodelujejo pri
vzgojnem delu, vloga vzgojiteljic pa je nedirektivna – sledi potrebam in interesom otrok in
spodbuja njihovo aktivno udeležbo v vseh elementih kurikula, tako pri načrtovanju kakor tudi
pri izvedbi in evalvaciji. Kurikulum poudarja vlogo odraslih, pri čemer so mišljene
vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, svetovalni in vodstveni delavci ter drugi. Navaja dvig
kakovosti medsebojnih interakcij, ugodno socialno klimo, timsko delo, delo v tandemu ter
sodelovanje in supervizijo. Že dolgo je uveljavljeno tudi stališče, da vzgoja vedno vsebuje
tudi nenamerne učinke, tako imenovani prikriti kurikulum, zato se poudarja tudi velik pomen
evalvacije (Batistič Zorec, 2008).
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V strokovni literaturi, predvsem starejši, zasledimo veliko opisov lastnosti, ki so zaželjene ali
celo zahtevane pri osebnosti vzgojiteljice. Tudi Maria Montessori v svojih delih poudarja, da
si, kdor dela v vzgoji in izobraževanju, ne sme domišljati, da se na službo lahko pripravi le s
študijem in izobrazbo, ampak je predvsem potrebno, da v sebi kultivira določene moralne
vrline. Za vzgojne naloge se mora pripraviti od znotraj, sam v sebi in se znebiti svojih
notranjih ovir, zaradi katerih ne bi mogel razumeti otroka (Montesori, 2009).
Taka in podobna prepričanja so vodila v skorajšnje idealiziranje vzgojiteljskega poklica, kar
je strokovnim delavcem povzročalo nemalo težav, predvsem občutke krivde in strahu pred
izgubo avtoritete, občutek nemoči in nezadovoljstva. Nekateri splošno sprejeti miti, kakšen je
dober vzgojitelj, nosijo osnovno sporočilo, da morajo biti dobri vzgojitelji boljši in popolnejši
kot povprečni ljudje. Od njih se pričakuje delavnost, naklonjenost, razumevanje, doslednost,
zaupanje, odkritost, čustveno odzivanje, spoštovanje in upoštevanje otrokovih sposobnosti,
pravičnost, poštenost, objektivnost, iskrenost, prilagodljivost, realnost,... (Bahovec in Bregar
Golobič, 2004).
V sodobni literaturi se po mnenju dr. Batistič Zorčeve (2008) namesto osebnih lastnosti in
poslanstva poudarjajo znanja, sposobnosti in veščine, torej kompetence. Nekaj najpogosteje
omenjenih kompetenc vzgojiteljic:


je pozorna in sodelujoča opazovalka, ki pozna interese in potenciale otrok,



sposobna se je odzivati na radovednost otrok ter upošteva, podpira in razširja
njihove ideje, mišljenje in čustva,



pozna značilnosti razvoja in učenja otrok, je zmožna načrtovati in kritično
analizirati vzgojno delo,



zna učinkovito sodelovati in komunicirati s strokovnim timom, starši in socialnim
okoljem.

Za Ženvo (1990) je osebnost vzgojiteljice ključnega pomena in je lahko vzgojiteljica, če je
zdrava, osveščena osebnost, ki zna pogumno živeti svoje življenje, lahko za otroke celo
idealen model. Vzgojitelj, ki je sposoben razvijati svojo lastno identiteto, bo to omogočal tudi
otrokom in s tem razvijal tudi njihovo kreativnost.
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2 OTROK OD PRVEGA DO TRETJEGA LETA STAROSTI
Otrokov razvoj je kompleksen, dinamičen in večrazsežnosten proces. Področja razvoja se
medsebojno povezujejo in prepletajo.
Razvoj delimo na (Zupančič, 2004, str. 9):
Slika 2-1: Področja razvoja

2.1 TELESNI RAZVOJ
»Gibalni razvoj pri večini otrok poteka v določenem zaporedju, v hitrosti njegovega
razvoja pa se kažejo precejšnje individualne razlike« (Marjanovič Umek et alt., 2004, str.
172).
Razvoj gibanja se manifestira v različnih oblikah, v večji moči in hitrosti ter ravnotežju,
usklajenosti in hitrosti gibov, boljši usklajenosti hitrih in kratkih gibov. Večina otrok
shodi med devetim in trinajstim mesecem, hoja postane postopoma bolj usklajena, razvija
se tudi vzvratna in bočna hoja, do konca drugega leta večina otrok že usklajeno teče in
poskoči z obema nogama (Bayley, 1993, v Marjanovič Umek et alt., 2004).
V prvi polovici drugega leta večina malčkov s pomočjo hodi po stopnicah, kasneje
osvojijo tudi samostojno hojo in spuščanje po stopnicah (Marjanovič Umek et alt., 2004).
Po drugem letu gibi postajajo lepši, natančnejši in predvidljivi.
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Večina dvoletnikov ob vsaki priložnosti rada zapleše, počasi zmorejo sestaviti tudi bolj
zapletena gibalna zaporedja, poskoke, hojo po prstih, naučijo se voziti ali poganjati igrače
s kolesi (Leach, 2004).
Po prvem letu se tudi v razvoju fine motorike kaže vse večji nadzor, natančnost in
napredek ter usklajenost gibanja v povezavi oko – roka.
Malčki zlagajo kocke, se urijo v samostojnem hranjenju in pitju iz lončka, pri oblačenju in
slačenju, vedno bolj spretni so tudi v risanju in uporabi različnih pisal. Proti tretjemu letu
otrok postopoma razkriva vedno več o tem, kaj s svojim telesom zmore in česa ne ter
prevzema kontrolo nad gibi. Vedno boljše obvladovanje telesa ga vodi v vedno nova
preizkušanja svojih sposobnosti in nove dogodivščine, s tem pa tudi v nevarnost telesnih
poškodb (prav tam).
»Gibalni razvoj je odraz zorenja (na katerega vplivajo predvsem genetski, pa tudi okoljski
dejavniki), ki določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih gibalnih sposobnosti v
razvoju, ter posameznih izkušenj, ki vplivajo zlasti na hitrost doseganja mejnikov v
gibalnem razvoju« (Kozar, 2003, v Marjanovič Umek et alt., 2004, str. 180).

2.2 ZNAČILNOSTI OSEBNOSTNEGA RAZVOJA PREDŠOLSKEGA
OTROKA
Osebnostni razvoj je močno povezan z razvojem mišljenja in dojemanja sveta. Preko tega
otrok postopoma prehaja iz egocentrične faze lastnih želja in motivov v obdobje, ko bolj
razume in sprejema zahteve okolja, kar ponazarja interakcijo med otrokovim spoznavnim
in socialnim razvojem (Toličič, 1979).
Na otrokov osebnostni razvoj močno vpliva družinsko okolje, to je okolje primarne
socializacije, kjer je odločilnega pomena odnos staršev do otroka in to, kako otrok ta
odnos sprejema in doživlja. Otrok potrebuje naklonjenost: kakor potrebuje doma
naklonjenost staršev, tako potrebuje v vrtcu naklonjenost vzgojiteljice – zaradi te potrebe
je tudi pripravljen sprejemati zahteve odraslih in tako postopoma moralna in socialna
pojmovanja intenzivira (prav tam).
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V predšolskem obdobju je za osebnostni razvoj nujnega pomena tudi socializacija, saj je
otrok v tem obdobju šele sredi tega procesa. Starši in vzgojitelji naj bi s svojim ravnanjem
preprečevali težave ali motnje pri otroku. Če otrok čuti naklonjenost in odobravanje
staršev in vzgojiteljice, lahko nekatere nagonske težnje sprošča na socialno sprejemljiv
način, v nasprotnem primeru se namesto sprejemljivih oblik vedenja lahko pojavlja
nezadovoljstvo in napadalnost (prav tam).

2.3 TEORIJE PSIHIČNEGA RAZVOJA
Razvojne teorije predstavljajo znanstvene študije, ki razlagajo zakaj se ljudje različno
vedejo. Vsaka izmed njih pomembno prispeva k razumevanju določenih vidikov razvoja.
Na kratko bom orisala psihoanalitske, vedenjske, kognitivne in teorije socialnega učenja,
poleg katerih poznamo še humanistične, informacijsko procesne, kontestualistične in
druge.

2.3.1 Psihoanalitske teorije

a) Freudova teorija psihoseksualnega razvoja
Freudova teorija psihoseksualnega razvoja predpostavlja, da zadovoljevanje otrokovih
seksualnih potreb vpliva na vedenje v odraslosti, pri čemer je ključno za razvoj otrokove
osebnosti starševo obvladovanje otrokovih seksualnih in agresivnih potreb (Marjanovič
Umek, Zupančič, 2004).
Po Freudu je osebnost sestavljena iz treh delov: id-a (ono), ki je podedovan in predstavlja
izvor bioloških potreb in želja, ter teži k njihovi takojšnji zadovoljitvi; ega (jaz), ki je
razumski del osebnosti in usklajuje potrebe ida z realnostjo, in superega (nadjaz), ki je
nadzorni del osebnosti in vsebuje ponotranjene norme, standarde in vedenja družbe
(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004).
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Predpostavljal je, da na vsaki stopnji razvoja otrok preusmerja svoje impulze na enega od
področij (Batistič Zorec, 2000):
Slika 2-2: Razvojni stadiji po Freudu

STOPNJA

STADIJ

STAROST

OBJEKT

ZNAČILNOSTI

UŽITKA

RAZVOJA
1

oralni

0-1

usta

Sesanje, grizenje

2

analni

2-3

anus

Zadrževanje, izločanje telesnih
izločkov

3

falični

3-6

genitalije

Ojdipov in Elektrin kompleks

4

latenca

do 11 oz.13

impulzi se

Začasna potlačitev potreb

umirijo
5

genitalni

po 13

impulzi se

Objekt seksualnih stimulacij in

okrepijo

zadovoljstva postane nekdo
izven družine

Freudova teorija je pomembna, ker je prva poudarila pomembnost zgodnjih izkušenj za
kasnejši razvoj in obravnavala družinske odnose kot pomemben dejavnik v otrokovem
razvoju (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004).

b) Eriksonova teorija psihosocialnega razvoja
Erikson je Freudovo teorijo razširil z vplivom socialnih dejavnikov in namesto o telesnih
govori o splošnih načinih delovanja ega, specifičnih glede na stopnjo razvoja. Na vsaki
stopnji se posameznik sooča z lastnim delovanjem na okolje in vpliva okolja nanj ter tako
oblikuje določeno napetost ali psihosocialno krizo, po kateri je avtor tudi poimenoval
posamezno razvojno stopnjo. Na vsaki razvojni stopnji poskuša posameznik razrešiti krizo
in v primeru, da jo reši ugodno, razvije specifično moč ega, ki se veže na razreševanje te
stopnje in na to, kako uspešno se bo spoprijel s krizo na naslednji stopnji (Marjanovič
Umek, Zupančič, 2004).
Na prvi stopnji je pomembno, kako se na dojenčkove potrebe odzivajo starši, da se iz tega
ravnanja razvije temeljno zaupanje, oz. ob pomanjkanju le tega, nezaupanje.
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V drugem in tretjem letu malčki s svojim protislovnim ravnanjem (gradijo/rušijo) vadijo
svojo lastno izbiro, voljo in avtohtonost, starši pa jih začnejo nadzorovati in omejevati.
Če malčka naučijo prilagodljivosti socialnim normam, ne da bi inhibirali njegovo
avtohtonost, bo ta razvil novo osrednjo moč ega – voljo. V nasprotju z avtonomijo ob
negativnih izkušnjah razvije sram in dvom (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004).
Primerjava Freudovih in Eriksonovih stopenj v teoriji razvoja

(Marjanovič Umek,

Zupančič, 2004):
Slika 2-3: Razvojne stopnje po Eriksonu

2.3.2 Vedenjske teorije ali teorije učenja
Teoretike te smeri je zanimalo, kako se učimo in zakoni učenja, zagovarjali pa so tudi
tezo, da lahko preučujemo le to, kar vidimo in merimo, torej opazujemo lahko le vedenje,
kar posameznik dela in reče. Teorije vedenja zagovarjajo kontinuiteto v razvoju, raziskave
pa potekajo večinoma v kontroliranem laboratorijskem okolju (Batistič Zorec, 2000).
John B. Watson kot predstavnik te smeri predstavlja tri temeljne značilnosti te teorije
(prav tam):
1. opazovanje vedenja, torej kar nekdo dela, govori
2. proučevanje načina, kako se učimo in odnosa med dražljajem in reakcijo
3. poudarjanje vpliva okolja.
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Na Watsonovo delo ima velik vpliv ruski fiziolog Ivan Pavlov s svojimi spoznanji o
klasičnem pogojevanju, katere je Watson preučeval in tako ugotovil, da se metoda
pogojevanja lahko uporabi v obratni smeri, kot od-pogojevanje.
Pogojevanje je raziskoval tudi Burrhus F. Skinner, ki je menil, da klasično pogojevanje
razloži le nekatera vedenja in da je v vsakdanjem življenju pogostejše operativno ali
instrumentalno pogojevanje, pri katerem je za učenje vedenja bistveno ojačanje ali
podkrepitev (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004).

2.3.3 Teorije socialnega učenja
Te teorije slonijo na predpostavki učenja kot posledice opazovanja oz. posnemanja. Začetniki
teorije, Dollard, Miller, Sears, Whiting, Doob, so se pri raziskovanju navezovali na
posamezne vsebine psihoanalitične teorije, kot so obrambni mehanizmi, identifikacija,
agresivnost,... Korak naprej je naredil Albert Bandura, ki je menil, da se posameznik ne uči
zgolj na osnovi lastnih izkušenj, temveč z opazovanjem in posnemanjem drugih oseb oz.
modelov, pri čemer mu kot model služijo osebe iz realnega in simboličnega sveta. Bandurova
teorija vključuje tudi elemente kognitivne teorije, saj poudarja pomen razmišljanja,
razumevanja in nekatere ostale ( Batistič Zorec, 2000).
Socialnokognitivni model, ki ga zagovarja Bandura, vključuje tri procese, ki so v medsebojni
interakciji (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004):
Slika 2-4: Shema socialnokognitivnega modela

VEDENJE

OSEBA

OKOLJE
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Kognitivne teorije

a) Piaget
Piaget je razvoj mišljenja opisal s štirimi stopnjami, za katere so značilne univerzalnost,
invariantnost zaporedja, ravnotežje, transformacija in ireverzibilnost in postopnost v razvoju
(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004).
Pri razvoju mišljenja potekajo trije procesi:
 miselna organizacija,
 adaptacija,
 ekvilibracija.

Po Piagetu so dejavniki, ki vplivajo na razvoj: dednost, izkušnje, socialna transmisija in
uravnoteženje, pri razvoju pa ločimo štiri stadije:
1. senzomotorni ali zaznavno-gibalni stadij (0-2 leti),
2. stadij predoperativnega mišljenja ali stadij priprave konkretnih operacij (2-7 let),
3. stadij konkretnih operacij ali konkretno operativno mišljenje (7-11),
4. stadij formalnih operacij ali formalno operativno mišljenje (11-15).

V prvem stadiju, ki je obdobje pred govorom, otrok razumeva svet preko zaznav in gibanja.
Piaget ločuje šest podstadijev tega stadija:


refleksi (0-1 mesec),



primarne krožne reakcije (1-4 meseci), ko vedenje, ki mu povzroča zadovoljstvo,
skuša ponoviti,
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sekundarne krožne reakcije (4-8 mesecev), ko ponavlja motorične akcije, ki se
nanašajo na zunanje objekte,



usklajevanje krožnih reakcij (8-12 mesecev), kjer koordinira dve ali več akcij za
dosego cilja,



tercialne krožne reakcije (12-18 mesecev), ko eksperimentira in išče nove rešitve
in



mentalna reprezentacija (18-24), ki predstavlja zmožnost ponotranjenja vedenjskih
akcij v notranje miselne akcije (Batistič Zorec, 2000).

b) Vigotski
Lev S. Vigotski je menil, da je »kognitivni razvoj rezultat interakcije med otrokom in
socialnim okoljem« (Batistič Zorec, 2000, str. 71).
Za razliko od Piageta je Vigotski menil, da »naravna linija« razvoja prevladuje le na začetku,
približno prvi dve leti, nato pa ima vedno bolj pomembno vlogo kultura (prav tam).
Izhodišča teorije Vigotskega so še, da razvoj poteka v stadijih in da je otrok aktiven v razvoju.
Menil je, da sta »mišljenje in govor ključ za razumevanje človekove zavesti« (Batistič Zorec,
2000, str. 75, po Vigotski, 1977, str. 394).
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3 DRUŽINA IN VRTEC
»Vrtec ne more otroku nadomestiti doma, družine ali celo mame, lahko pa postane partner
družine pri skrbi za otrokov razvoj in vzgojiteljica lahko postane pomemben drugi v
otrokovem življenju« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011, str. 56).

3.1 DRUŽINA
Vaši otroci niso vaši otroci.
Sinovi in hčere klica življenja k življenju so.
Po vas prihajajo, a ne od vas.
Čeprav so z vami, niso vaša lastnina.
Lahko jim darujete svojo ljubezen, toda ne morete
jim dati svojih misli, kajti oni imajo svoje misli ...
Lahko si prizadevate, da boste takšni kot oni,
toda ne trudite se, da bi oni ravnali tako kot vi.
Kajti življenje ne teče nazaj in se ne ustavlja
ob tem, kaj je bilo včeraj.
(Khalil Gibran)
Danes se srečujemo z velikimi spremembami na področju družbe, družine in odnosi med
spoloma, živimo v obdobju, ki ga Beck (Beck, 2009) označuje kot družbo tveganja.
Spreminjajo se tudi oblike in definicije družine. Med mnogimi sem izbrala definicijo, ki jo
navaja Čačinovič Vogrinčič (1998, str. 105): »Družino tvorijo dva ali več posameznikov, ki
so v interakciji, imajo skupne motive in cilje, povezujejo jih skupna pravila, norme in
vrednote; odnose v njej odraža in določa relativno trajna struktura statusov in vlog, v družini
se oblikujeta zanjo značilna struktura moči in načinov vodenja, izoblikuje se relativno trajna
mreža komunikacij ter statusov in vlog posameznih družinskih članov, definirajo se vloge
glede na delitev dela, razločijo se čustveni odnosi med člani.«
Družina je temelj osnovnih človekovih vrednot, zavezništva med člani družine, oblikovanja
značajev, kvalitet, osebnosti, rasti in razvoja. Je prostor, kjer se zadovoljujejo osnovne potrebe
posameznikov, usmerja njihov razvoj in integracija v kulturo in družbo.
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Zaradi vseh teh dejavnikov je družinska vloga kompleksna, vseskozi išče ravnotežje med
vpetostjo v družbo na eni strani in ločenost od nje ter zadovoljevanje potreb po intimnosti na
drugi.
Asen (1998) primerja družino z organizacijo, ki ima svoje posebnosti, značilnosti in pravila.
Ravnovesje družine lahko porušijo številni dejavniki in ob kriznih razmerah morajo družine
odkrivati načine za vnovično vzpostavitev ravnovesja. »Organiziranost družine se nenehno
spreminja, s tem pa se prilagaja zunanjim in notranjim pritiskom« (Asen, 1998, str.12).
V gimnazijskem učbeniku Uvod v psihologijo (Kompare, Stržišar, Dogša, Vec in Curk,
2012), avtorji navajajo več funkcij družine: biološko-reproduktivno, ekonomsko, seksualno,
vzgojno izobraževalno, socializacijsko in druge, med vsemi pa izpostavljajo psihološko
funkcijo družine kot najpomembnejšo. Psihološka funkcija družine zadovoljuje potrebe po:


varnosti; družina bi morala biti prostor, kjer se vsak vedno počuti varno, kjer se
mu ne more zgoditi nič, kar mu škodi ali povzroča trpljenje;



ljubezni, sprejetosti in bližini oz. intimnosti; v družini bi moral biti vsak sprejet in
cenjen, ne glede na to, da včasih stori kaj napak, vsak bi moral tudi dobivati zelo
jasna sporočila, da je ljubljen; v družini se člani tudi najbolje poznajo med sabo,
kar poveča globino, trdnost in pomembnost medsebojnega odnosa, zaradi česar
pravimo, da smo si v družini v čustveno podporo (takrat, kadar se znajdemo v
stiski, kot npr. pri težavah v šoli ali službi, bolezni ipd.);



razvoju in uveljavljanju; v družini je namreč laže zagotoviti t. i. varen prostor za
preizkušanje novih veščin, brez posmehovanja, lažje je videti droben napredek
posameznika ter ga spodbujati v preizkušanju novosti in vztrajanju;



samostojnosti; predvsem starši naj bi si čim bolj prizadevali, da bo njihov otrok
postopno postal res samostojna, odgovorna odrasla oseba, ki bo znala poskrbeti za
lastno dobro (Kompare et al., 2012).

Berger in Luckmann navajata, da se vsak posameznik rodi v objektivno družbeno strukturo,
znotraj katere se sooči s pomembnimi drugimi, ki so zadolženi za njegovo socializacijo.
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Primarna socializacija je tako tista, ki ji je posameznik izpostavljen v otroštvu in s pomočjo
katere postane član družbe, sekundarna socializacija pa je vsak nadaljnji proces, ki že
socializiranega posameznika uvede v nova področja družbe, v kateri živi (Berger in
Luckmann, 1988).
Starše tako avtorja definirata kot pomembne druge, preko katerih otrok internalizira svet, ki
mu ga ti določajo kot pripadniku določene kulture in s svojo življenjsko zgodovino, družino
pa kot prvi socialni stik, ki s svojimi značilnostmi vpliva na osebnost otroka v vseh fazah
njegovega razvoja. V fazi primarne socializacije otrok pridobi zaupanje v pomembne druge
in internalizira svet, kakršnega doživljajo oni.
Ravno zaradi razvoja varnosti in zaupanja so izjemnega pomena odnosi znotraj družine.
Ackermann je iskal povezave med intrapsihičnim in interpersonalnim delovanjem člana
družine ter razmerja med zdravimi silnicami v družini in patološko prilagojenostjo ter tako
predstavil hipotezo o zdravi družini (Ackermann, povzeto po Čačinovič-Vogrinčič, 1998, str.
49): »Družina je zdrava, če uresniči biološke potenciale odnosa roditelj-otrok in mož-žena:
zagotoviti mora zaščito pred nevarnostmi in materialni obstoj družine; pripadati mora
skupnosti in biti vanjo integrirana; navznoter mora biti enotna, sposobna, da se sama
stabilizira in raste; ohraniti mora sposobnost, da se prilagaja spremembam. Družina mora
zagotoviti vzdušje, v katerem se bo psihološka identiteta njenih članov uskladila z identiteto
družinske skupine, tako da bo omogočala individualizacijo. Družinske vloge morajo biti v
skladu s spolom, dobro definirane in morajo omogočati zadovoljevanje temeljnih potreb
njenih članov.«

3.1.1

Vzgojni stili

Vzgojni stili nam kažejo, kako starši postavljajo pravila v družini in kako nadzorujejo in
usmerjajo vedenje otrok. Najbolj razširjena je delitev na avtoritarni, permisivni in avtoritativni
stil vzgoje, katerim pa nekateri avtorji dodajajo še vzgojno brezbrižnost in kaotično vzgojo.
Avtoritarni ali represivni vzgojni stil je značilen za patriarhalni tip vzgoje, ki temelji na
predpostavki, da je osnovna naloga vzgoje na otroka prenesti moralne pravila, norme in
vrednote, uveljavljene v družbi, in temelji na podrejanju staršem.
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Tak vzgojni stil je pri nas prevladoval predvsem v preteklosti, srečamo pa ga tudi v
današnjem času, predvsem pri manj osveščenih starših. Najpogostejši posledici takega
vzgojnega stila sta lahko upor otroka staršem ali njegova pretirana prilagodljivost in
ustrežljivost do staršev. Drugi negativni učinki take vzgoje so lahko še razvoj agresivnosti in
neprimernega vedenja ter primanjkljaj pri spretnostih odločanja, sodelovanja in spoštovanja
potreb drugih ter druge.
V skrajnosti lahko avtoritarna vzgoja, zaradi sistema uveljavljanja moči nad šibkejšim, preide
v psihično ali fizično zlorabljanje in trpinčenje.
Permisivna vzgoja ali laissez-faire je vzgojni stil, ki otroku dopušča veliko svobode z
minimalnimi ali nikakršnimi omejitvami. Je med vsemi stili najmanj vsiljiv, saj temelji na
prepričanju, da je otrok sposoben sam spreminjati svoje vedenje in ga je bolje ne omejevati,
saj je to prisila nad otrokom, ki omejuje njegove ustvarjalne potenciale in individualnost.
Značilnost take vzgoje je zelo nizka raven zahtev staršev in visoko sprejemanje otroka, ki mu
je dopuščena velika mera svobode. Posledica take vzgoje je lahko pretirano razvajen,
nesocialen ali celo antisocialen otrok, ki vidi smisel le v brezpogojnem zadovoljevanju lastnih
potreb. Tak otrok lahko razvije bolj ukazujoč nadjaz in še bolj ponotranji avtoriteto kot tisti z
izrazito represivno vzgojo in je v skrajnih primerih lahko permisivna vzgoja lahko še bolj
represivna kot avtoritarna vzgoja sama.
Avtoritativni, interakcijski ali demokratični vzgojni stil spodbuja vrednote, ki se nanašajo na
enakost, svobodo in hkrati odgovornost. V vzgoji se uveljavlja predvsem v zadnjih desetletjih
in ima bistvo v iskanju ravnovesja med popustljivostjo in avtoriteto. Značilnost take vzgoje je,
da temelji na dogovarjanju in prevzemanju odgovornosti, manj pa na podrejanju. Tak vzgojni
stil mora biti fleksibilen in v nenehni interakciji starši – otrok, razvijajoč in sodelujoč. S tega
vidika je tak vzgojni sil zelo zahteven, saj od vzgojitelja zahteva veliko časa, znanja in veščin
ter doslednosti in presojanja.
Nekateri avtorji dodajajo tudi brezbrižnost in zanemarjanje, pri čemer gre za opuščanje ali
zanemarjanje vzgoje, ko starši niso sposobni ali ne znajo vzpostavljati čustvenega odnosa z
otrokom. Najbolj neučinkovit in celo škodljiv pa je stil kaotične vzgoje, kjer se prepletajo vsi
vzgojni stili od avtoritarnega do popustljivega, ki pa se pojavljajo nestalno, brez kakršnekoli
orientacije za otroka, ki tako nikoli točno ne ve, kaj lahko počne in česa ne sme.
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3.1.2 Razvoj navezanosti
Po Praperju (1992, str. 53) pomeni »navezanost« trajajoč intimen emocionalen odnos. Pojem
navezanosti velikokrat povezujemo s fenomenom simbioze, saj sta si v marsičem podobna.
Simbioza se začne razvijati, ko začne otrok kontaktirati navzven, čemur naj bi sledil razvoj
navezanost. Simbioza se dogaja v diadi (med dvema osebama, navadno med otrokom in
materjo), navezanost pa je prenosljiva in jo je mogoče širiti ter se prenaša poleg mame na
očeta, sorojence, vzgojitelje. Ženske z dobrimi izkušnjami navezanosti in temeljnega zaupanja
se že do fetusa vedejo drugače, bolj spontano in se tudi po porodu bolje odzivajo na otrokove
potrebe. Bolj ko se med odraščanjem spodbuja otrokovo pot k samostojnosti, boljša je
navezanost. Težave imajo otroci, ki nimajo gotovosti v trdnost odnosa, pri takih otrocih se
kaže pretirana navezanost in odvisnost (prav tam).

Horvat in Magajna (1987) opisujeta tri faze navezanosti:
1. nespecifično navezanost, ki traja do približno sedmega meseca in se izraža v
otrokovem nasprotovanju in joku, če ga kdo odloži iz naročja, vendar se otrok tako
odziva na vsako osebo, ne le mater,
2. specifična navezanost, ko se po sedmem mesecu otrokov odziv diferencira in
bližina matere povzroča nasmeh in lagodje, bližina tujca pa sproži anksioznost,
3. večkratna (multipla) navezanost se razvija približno do osemnajstega meseca, ko
otroci začnejo kazati znake navezanosti tudi do drugih oseb v svojem okolju.

Bowlby je verjel, da se otroci rodijo s prirojeno potrebo po navezanosti, saj jim to pomaga
preživeti. Trdil je, da je strah pred tujci del mehanizma za preživetje, saj naj bi otroci razvili
prirojene vzorce obnašanja, kot sta jok in smeh, ki pripomorejo k zagotavljanju bližine in
stika z materjo (ali drugim materinskim likom). Poudarjal je, da obstaja primarna vez
(običajno z materjo), ki je veliko pomembnejša od vseh ostalih, čeprav ne izključuje možnosti
navezanosti na druge figure. Odsotnost matere ali nezmožnost vzpostavljanja navezanosti v
prvih dveh letih življenja lahko povzroči nepovratne in dolgoročne negativne posledice pri
otroku, kot so prestopnišvo, agresivnost in depresija (McLeod, 2007).
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Pojav navezanosti je preučevala tudi Ainsworthova s poskusom, imenovanim »A strange
situation«, v katerem so opazovali vedenje otrok, starih od 12-18 mesecev, v seriji sedmih,
triminutnih epizod. Ocenjevali so: stopnjo separacijske anksioznosti, otrokovo voljo do
raziskovanja, igranja, odziv na tujo osebo in vedenje ob ponovnem snidenju z materjo.
Ugotovitve poskusa so pokazale, da otrok, ki je varno navezan na mamo, pokaže
vznemirjenost in razburjenje, ko ta odide, in veselje ob njeni vrnitvi.
Varno navezani otroci so sposobni raziskovati okolico, če vedo, da se imajo h komu zateči v
primeru potrebe. Varna navezanost se razvije, ko je mati sposobna prepoznati in se odzvati na
otrokove potrebe na primeren in odgovoren način.
Pri ambivalentni navezanosti otrok kaže tesnobo do tujcev tudi, če je mati prisotna. Ob
njenem odhodu je v veliki stiski, ob vrnitvi išče njeno bližino, a je nanjo jezen, lahko celo
agresiven. Taki starši se veliko ukvarjajo z otroki, a pod njihovimi (materinimi) pogoji in so
občasno otrokove potrebe ignorirane ali preložene na kasneje. Izogibajoča se navezanost se
kaže v zelo šibkem izražanju čustev ob odhodu in prihodu matere, kar kaže na vzgojo, kjer so
bile otrokove potrebe pogosto spregledane in je zato otrok prepričan, da z manifestiranjem
svojih potreb ne bo dosegel odziva pri drugih osebah. Kasneje je bila identificirana tudi četrta
oblika navezanosti, to je neorganizirana, zmedena navezanost (McLeod, 2008).

3.2 SODELOVANJE VRTCA S STARŠI
Avtorici Balič, Borucky (1990) v prispevku Oblike sodelovanja s starši in utrjevanje vezi med
otrokovim domom in vrtcem ugotavljata, da skupno načrtovanje, sodelovanje v aktivnostih in
razpravljanje staršev, vzgojiteljev in otrok o pomembnih vprašanjih vzgoje ustvarja enotnost
vzgojnih vplivov in odnos, ki zbližuje dom in vrtec, hkrati pa ustvarja pozitiven odnos do
vrtca in vzgojiteljic, kar je še posebno pomembno v času otrokovega prilagajanja na vrtec.
Vrtec daje velik pomen sodelovanju s starši, poglabljanju kakovosti v medosebnih odnosih in
komunikaciji z njimi ter izboljšanju teh dejavnikov.
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Po Valentinčiču (1981) so za uspešno delo s starši bistveni pedagoška razgledanost in
strokovnost, zavzetost za otrokov razvoj, osebna zrelost ter sposobnost, da s starši
vzpostavimo pristne človeške slike. Odvisnost otroka, ki je vključen v vrtec, je porazdeljena
med vrtec in družino.
Zadovoljevanje potreb udeležencev v pedagoškem procesu lahko pojasnimo s trikotnikom
(Glogovec, 1993, str. 104):
Slika 3-1: Shema zadovoljevanja potreb v pedagoškem procesu

Pri vzgoji mlajšega otroka morajo starši in vzgojitelji zgraditi vzajemno partnerstvo, ki terja
napore in kompromise na obeh straneh ter predpostavlja vzajemnost, spoštovanje, upoštevanje
in zaupanje. Uspešno partnerstvo vodi do optimalnega razvoja otroka (Vukomanovič et alt.,
1984).
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Komunikacija

Učinkovita komunikacija je tista, pri kateri si prejemnik razlaga sporočilo pošiljatelja enako,
kot je le–ta želel. Odvisna je od učinkovitega pošiljanja in prejemanja sporočil. (Johnson in
Johnson, 1997, v Vec, 2002).
Da bi lahko vzgojitelj v vrtcu uspešno in učinkovito komuniciral s starši, je izrednega pomena
poznavanje in upoštevanje komunikacijskih zakonov:
 nemogoče je nekomunicirati,
 vsaka komunikacija ima vsebinski in odnosni vidik,
 problem izhodiščne točke (interpunkcije) dogodkov,
 komunikacija lahko poteka na digitalen in/ali analogen način,
 komunikacija poteka na simetričen in /ali komplementaren način (Vec, 2002).
Pri odnosu med vrtcem in starši moramo upoštevati dejstvo, da je to izrazito emocionalno
obarvan odnos, ki temelji na občutljivih temeljih. Slabi odnosi in komunikacija lahko vodijo
do negativnih predpostavk, nezaupanja, odklonilnosti in drugih konfliktov.
Gordon (v Vidmar, 1990) navaja značilnosti dobrega odnosa:
 odprtost, ki zajema direktnost in poštenost,
 prepričanje, da nas drugi ceni,
 zavedanje medsebojne odvisnosti,
 posameznikova rast in razvijanje kreativnosti in individualnosti,
 skupno zadovoljevanje potreb.
Podobno tudi Brajša (Brajša, 1993) navaja pogoje za kvalitetno komunikacijo, ki so
komunikacijska svoboda in neogroženost ter sprejemanje in iskrenost v komunikaciji, občutek
neogroženosti

lastne

osebnosti,

sprejemanje

komunikacije

vseh

sogovornikov

in

komunikacijska iskrenost.
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Ločimo lahko tudi kreativno od nekreativne komunikacije:
Slika 3-2: Elementi kreativne komunikacije

RAVEN KOMUNIKACIJE

ELEMENTI KREATIVNE KOMUNIKACIJE

Osebna raven

Optimizem, prožnost in hkrati strogost, konstruktivnost,
podjetnost, razpoložljivost

Vsebinska raven

Pozitivni pogledi, pričakovanje dobrih rezultatov, izogibanje
prezgodnjemu vrednotenju, prizadevanje k pozitivnim in
konstruktivnim sklepom, sprejemanje morebitnih nepravilnosti
in negotovosti, preprost govor

Odnosna raven

Taktnost, priznavanje tujih kvalitet, kazanje zanimanja za
drugega in cenjenje uspehov drugega, podpora, sodelovanje,
delitev

tveganja,

enakopravno

pogovarjanje,

skupno

razmišljanje
Vplivnostna raven

Vlivanje zaupanja, opogumljanje in ne kaznovanje
(povzeto po Brajša, 1993)

Izrednega pomena so tudi sporočila, ki jih vsakodnevno posredujemo staršem. To so sporočila
o otrokovem počutju, odnosu do ostalih otrok, o napredku, posebnostih, aktivnostih v skupini,
dnevni rutini in drugih stvareh, ki zadevajo otroka in njegov dan v vrtcu.
Da bi bila ta sporočila razumljiva, dorečena in popolna, morajo vsebovati (Brajša, 1993):
1. konkretiziranje (dopuščanje izjem, razmejevanje, ne generaliziramo),
2. dopolnjevanje (vključevanje sebe in drugih, navajanje razlogov, posledic in primerov,
ne izpuščamo),
3. preverjanje (vnaprej oblikovana mnenja predpostavk, ne izkrivljamo).
V nasprotju z učinkovito in kreativno komunikacijo pa se postavljajo ovire, ki otežkočajo
odnos in sodelovanje med vzgojitelji in starši (Vidmar, 1990):


neenakopravnost v čustvenem doživljanju komunikacijske situacije,



neosebni, formalni, posplošeni pogovori in kontakti s starši,



analiza in diagnosticiranje otroka s strani vzgojitelja,



poučevanje staršev brez upoštevanja njihovih potreb,
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vztrajanje na normativnosti (otrok po meri vrtca),



prilagajanje vrtca individualnim potrebam in ambicijam posameznih staršev (vrtec
po meri staršev),



strah in negotovost staršev glede sporočanja za otroka pomembnih vsebin,



ponujanje rešitev problemov namesto nudenja pomoči za kreativno iskanje rešitev
pri starših,



poudarek na načrtovanih formalnih kontaktih pred spontano komunikacijo.

Če lahko na grobo poenostavim elemente dobre komunikacije v odnosu do staršev, bi
povzela, da to zagotavlja vzpostavljanje take komunikacije in kontakte, ki zadovoljujejo
potrebe obeh in si prizadevajo k priznavanju kompetentnosti drug drugemu.

3.2.2 Program Krepimo družine
V okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja sem dobila izjemno priložnost sodelovati v tri
dnevnem izobraževanju Krepimo družine, ki se je odvijalo med 26. in 28. januarjem 2011 na
Bledu.
Seminar sta vodili Pat Stanislaski in Eve Robinson. Pat Stanislaski je direktorica programa
Partnering for prevention, LLC, zasebno svetovalno podjetje s sedežem v New Jerseyu. Pred
tem je delala kot skrbnica urada »Office of Early Childhood Services«, oddelka za pomoč
otrokom in družinam. V tej vlogi je bila odgovorna za vse preventivne programe, ki se
osredotočajo na otroke, stare od 0-6 let, vključno s skladom »New Jersey Children’s Trust
Fund«, pobudo »Strengthening Families Initiative« in obsežnega programa obiskov na domu.
Eve Robinson je ravnateljica vrtca Montclair Community Pre-K iz New Jerseya, ki v svojem
vrtcu izvaja in razvija strategijo »Strengthening families«.
Program Krepimo družine je sicer v prvi vrsti oblikovan za preprečevanje nasilja in zlorab pri
otrocih, mlajših od pet let, saj lahko v vrtcu dosežemo s svojim vplivom in ravnanjem najvišje
število otrok in staršev.

Razlog, da ga predstavljam v svojem diplomskem delu, je, da je program, oz. filozofija, kot
sta jo poimenovali predavateljici, izrazito socialnopedagoško naravnana, saj temelji na
principih moči in opogumljanja.

28

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Diplomsko delo; Alenka Rušt

V opisih težav, s katerimi se soočajo starši pa v veliko primerih vidim starše otrok, ki se
uvajajo v vrtec in prepoznavam njihove stiske in negotovosti. Program Krepimo družine tako,
ne samo da učinkuje preventivno proti nasilju in zanemarjanju, v prvi liniji krepi družine in
jim nudi strategije za spoprijemanje z vsakodnevnimi težavami, v drugi vrsti pa povezuje
starše in vrtec, saj stremi k uveljavljanju neposrednega in zaupnega odnosa s starši, krepi
odnos do vrtca kot prostora, ki temelji na spoštovanju, zaupanju, podpiranju, pomoči in
varnosti, kjer se starše opogumlja in vzgaja (Krepimo družine, 2011).
Strokovnjaki so več let preučevali dejavnike tveganja pri številnih socialno težavnih primerih,
da bi našli skupne značilnosti pri družinah, ki so prestajale zlorabljanja in zanemarjanje.
V nasprotju s tem so zaščitni dejavniki tiste lastnosti, ki lahko služijo kot blažilci in pomoč
staršem, torej temeljijo na povečevanju odpornosti in predstavljajo okvir za sodelovanje z
družinami.
Zaščitne dejavnike predstavljajo:
1. PROŽNOST STARŠEV ali starševska odpornost. To je odpornost na vsakodnevne
strese in pritiske, prožnost v težkih situacijah. Pomeni verjeti v to, da obstajajo rešitve
in imeti zaupanje in podporo, da jih najdemo. Čustveno odporni starši ohranjajo
pozitivno držo in ustvarjalno rešujejo probleme tako, da se z njimi učinkovito soočijo.
Omogočamo jo z nudenjem toplega in pristnega okolja ter pomoči, če in ko je to
potrebno.
2. ŠTEVILO SOCIALNIH MREŽ. Socialna izolacija lahko vodi v stiske in preprečuje
razvoj močnih in pozitivnih odnosov. Vrtec lahko krepi socialne povezave tako, da
ustvari socialni prostor, ki omogoča staršem, da se povezujejo v prijaznem okolju.
3. ZNANJE O STARŠEVSTVU IN OTROKOVEM RAZVOJU. Pomanjkljiva znanja o
osnovah otrokovega razvoja lahko nosijo za posledico neustrezna pričakovanja glede
otrokovih sposobnosti in tako povzročijo odklonilne ali neprimerne odzive staršev na
otrokovo obnašanje.
Naloga vzgojiteljice je, da staršem posreduje vedenja o otrokovem razvoju in
posebnostih posameznih razvojnih področij, ki lahko staršem pomagajo pri vzgoji in
pri izgradnji pozitivnih odnosov v družini.
4. PODPORA V KRIZNIH ČASIH. Dejstvo je, da vsaka družina potrebuje kdaj pomoč,
lahko je to le pogovor in razumevanje ali strokovna svetovalna ali druga služba.

29

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Diplomsko delo; Alenka Rušt

Programi za predšolsko vzgojo so, zahvaljujoč se rednim stikom s starši, dobra
možnost, da zaslutijo stresne in krizne situacije in lahko staršem ponudijo pomoč, ko
je to najbolj potrebno.
5. Zaščitni faktor, ki je vezan na otroka, je PODPIRANJE OTROKOVEGA
ZDRAVEGA SOCIALNEGA IN ČUSTVENEGA RAZVOJA, pri čemer igra
visokokakovostna predšolska vzgoja pomembno vlogo, saj vpliva na otrokov socialni
in čustven razvoj na dva načina: z aktivnostmi v skupini in z delom s starši (prav tam).
V svojem delu v vrtcu ter pri uvajanju otrok v vrtec in soočanju staršev z izkustvom vrtca
vidim potrebo po krepitvi teh zaščitnih faktorjev. Poglejmo to skozi posamezne dejavnosti.
Manj prožni starši se bodo z izkustvom vrtca stežka spopadli, sploh v primeru, ko bo imel
otrok težave pri uvajanju, ki se bodo kazale z jokom in upiranjem ali morda celo s tem, da
bodo prvič otroka predali neznani osebi. Takim staršem moramo ponuditi naše razumevanje
ter toplo in sprejemajoče okolje zanje in njihove malčke.
Pomembno je, da jih v tej fazi seznanimo z možnimi zapleti in težavami pri uvajanju, s
posledicami, ki jih lahko ima uvajanje na celotno družino in vedenja otroka tudi v času, ko ni
v vrtcu. Starše seznanimo s strategijami, kako se s tem spopadati, kako ravnati, da bi otroku ta
prehod čimbolj olajšali. Staršem, ki so v stiski, moramo ponuditi pomoč, morda pogovor s
svetovalno delavko vrtca ali pa stik in pogovor z drugimi starši, ki se soočajo s podobnimi
težavami.
Vzgojiteljica lahko preko formalih ali neformanih srečanj poveže starše, ki v istem obdobju
uvajajo otroke, ali so jih pred tem, da si lahko delijo izkušnje in nasvete ter tako poiščejo
razumevanje in uteho. Naloga vzgojiteljice je tudi, da staršem predstavi delovanje vrtca in
življenje v skupini, jih seznani s svojim delom z otroki ter jim tako nudi vpogled v vzgojni
program in jim pokaže, da je vrtec varno in toplo okolje, kjer bomo poskrbeli za otrokov
optimalen fizični in čustven razvoj. Ko nam zaupajo starši, nam lahko začnejo zaupati tudi
njihovi otroci.
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3.2.3 Oblike sodelovanja
V zadnjih letih področju sodelovanja s starši in obliki ter vsebini takih sodelovanj dajemo
velik poudarek. Vrtci današnjega časa se namreč zelo dobro zavedajo, kako lahko dobro
sodelovanje s starši pripomore k bolj učinkoviti in celostni vzgoji ter optimalnemu razvoju
otroka.
1. ČAS PRIHODA V VRTEC IN ODHODA DOMOV
To je primeren čas za dnevno izmenjavo informacij o otroku in sporazumevanju o
problemih in težavah, ki se lahko, tako doma kot v vrtcu, pojavljajo v zvezi z
otrokom.
Pri prihodu je komunikacija bolj namenjena obveščanju vzgojiteljice o posebnostih
otroka s strani staršev, npr. o neprespanih nočeh, nalezljivih boleznih, rasti novih
zob,... Namenjen pa je lahko tudi vzgojiteljičinim opazkah o prejšnjih dnevih v vrtcu
in preteklih dejavnostih.
Ob odhodu lahko starše seznanimo o tem, kako je otrok preživel dan, o morebitnih
posebnostih in počutju, njegovih uspehih. To je tudi priložnost za opozarjanje staršev
na sestanke, srečanja in druge dogodke v vrtcu.

2. PISNA KOMUNIKACIJA
Dober način za informiranje družin in navezovanja stikov z njimi je pošiljanje kratkih
in jasnih sporočil o dogajanju v vrtcu.
To so lahko obrazci (formularji) o počutju in aktivnosti otroka z informacijami o
hranjenju, počitku, toaletnem treningu, posebnostih,... ki jih vzgojiteljica zapisuje
dnevno in so na vpogled staršem, ko pridejo po otroka. Za take oblike sporočanja se
navadno odločajo vzgojiteljice predvsem v jasličnih oddelkih, v dogovoru s starši ob
začetku šolskega leta.
V pisni obliki posredujemo staršem tudi razna vabila, obvestila o zbiralnih akcijah ali
prireditvah. Področje, ki ga pri pisni komunikaciji ne smemo zanemarjati, je vsekakor
vsebinska sporočilnost (jasna, kratka in jedrnata sporočila) ter zunanji izgled vabila, ki
naj bi pričal o vzgojiteljičini ustvarjalnosti in estetski dovršenosti.
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3. OGLASNE DESKE
Oglasne deske lahko služijo za razobešanje raznih vabil in obvestil, likovnih izdelkov
otrok, vsebujejo lahko posebne informacije in novice, opis dejavnosti in aktivnosti v
oddelku in vrtcu. Oglasne deske so lahko skupne, na katerih so splošna obvestila, ki
veljajo za vse oddelke vrtca ali za posamezno skupino.
Oglasne deske skupine velikokrat prikazujejo vsebino načrtovanega vzgojnega dela,
vzgojne sklope, nove pesmice ali obravnavane pravljice in druge aktivnosti v skupini.
4. SREČANJA
Druženje staršev, otrok in vzgojnega osebja omogoča pridobivanje izkušenj pri
komuniciranju, pridobivanju novih prijateljstev, izboljševanju informiranosti staršev
in vzgojiteljev, zbliževanju otrokovega doma in vrtca ter omogočanju vsestranskega
razvoja otroka (Balič, Borucky, 1990).
Srečanja lahko organiziramo kot odprte ure, skupne igre, telovadne urice, razne
delavnice, urejanje igralnice ali drugih prostorov vrtca in njegove okolice, pohode in
izlete,...
Pozitivna plat tovrstnih srečanj je, da starši sodelujejo s svojimi otroki v aktivnostih,
opazujejo jih pri igri v družbi sovrstnikov in v odnosu do vzgojnega osebja. Opazujejo
lahko, koliko otrok zmore in kaj mu dela težave, vzgojiteljičin odnos do otrok ter
njene metode vodenja in spodbujanja.
Za vzgojitelja so srečanja lahko neprecenljiva priložnost, da na nevsiljiv način svetuje
staršem, jih na kaj opozori ali pokaže, kako ravnati v posamezni situaciji (Balič,
Borucky, 1990).

5. RODITELJSKI SESTANKI
Na roditeljskih sestankih se obravnava in rešuje tiste vsebine, ki so skupne vsem
staršem v skupini, lahko pa jih združimo tudi s predavanjem o kakšni aktualni temi, ki
ga izvede vzgojno osebje, svetovalna delavka vrtca ali zunanji strokovnjak.
Roditeljski sestanki so navadno namenjeni staršem določenega oddelka vrtca,
poznamo pa tudi množične roditeljske sestanke za več oddelkov hkrati ali za celo
enoto vrtca. Taki sestanki imajo navadno informativno vlogo.
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Uvodni roditeljski sestanek je običajno namenjen splošnim informacijam in
obvestilom, skupnim dogovorom in predstavitvi letnega delovnega načrta skupine,
zaključni pa analizi in vrednotenju dela ter sodelovanja s starši. Če se med letom
pojavi kakšna izredna sitaucija ali težava, lahko skliče vzgojiteljica sama ali na
pobudo staršev še dodatni roditeljski sestanek.
Poznamo formativne oblike roditeljskih sestankov, ki imajo izobraževalni namen in s
katerimi posredujemo staršem nova znanja z različnih področij ter informativne
sestanke, ki dajajo staršem splošne informacije o vzgojno izobraževalnem programu,
vsebini vzgojnega dela, splošne informacije (Pšunder, 1998).

Shema roditeljskega sestanka (Strojin, 1992):


priprava (cilji, osrednja tema),



vabilo na sestanek,



pozdrav udeležencev, lahko animacija (video o dogajanju v skupini, krajša
aktivnost, citat,...),



predstavitev vsebine in spodbujanje k diskusiji,



zaključek (zahvala za udeležbo, lahko misel za konec).

6. GOVORILNE URE
Na roditeljske sestanke spadajo splošne stvari, medtem ko so osebne zadeve in težave
predmet govorilnih ur, ki so srečanja med vzgojiteljem in posameznimi starši. Če se s
starši pogovarjamo ob mizi, je dobro pomisliti na postavitev in razdaljo stolov, saj
večja oddaljenost pomeni večjo socialno distanco (Strojin, 1992).
»V pogovoru med štirimi očmi nastane ozračje medsebojne zaupljivosti, ki je pogoj za
odkrito obravnavanje težav določene družine pri vzgoji in za izmenjavo mnenj o
posameznem otroku ...« (Valentinčič, 1981, str. 20).
Med govorilnimi ali pogovornimi urami pogovor s starši osvetli otroka iz takega
zornega kota, kot ga vidijo in doživljajo starši, kar nam omogoča boljši vpogled v
otoka kot takega. Govorilne ure morajo biti izpeljane v demokratskem duhu in starši
so vključeni kot sodelavci v analizi vzgojnih pojavov ter iskanju rešitev. Vzgojitelj
lahko spodbuja pri starših samokritičnost do svojega ravnanja pri vzgoji ter skupaj
iščejo poti do odgovorov in dogovorov za bodoče ravnanje tako vzgojnega osebja kot
staršev.
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Pogovore s starši vedno začenjamo s pozitivnimi opažanji, ugodnimi obvestili ter
svetlimi stranmi, šele kasneje načnemo morebitna kritična vprašanja in jih skupaj s
starši razčlenimo (Valentinčič, 1981).

7. OBISKI NA DOMU
Nekateri programi, kot recimo metodologija Korak za korakom, izvajajo tudi obiske
vzgojnega osebja na domu družine. Obiski se navadno opravljajo dvakrat letno.
Prvi, krajši obisk je načrtovan takoj, ko se otrok vključi v metodologijo, drugi, daljši,
pa proti koncu šolskega leta.
Namen obiskov je vzpostavitev stikov, dvosmerne komunikacije in zaupanja.
Vzgojiteljice boljše spoznajo življenjske razmere otroka, kulturno okolje, razmere v
družini. Starši pa lahko opazujejo, kakšen je neposreden stik med otrokom in
vzgojiteljico (Stokes Szanton, 2001).

3.2.4

Sodelovanje s starši v Vrtcu Koper

V Vrtcu Koper dajemo sodelovanju s starši v zadnjih letih velik poudarek, saj se zavedamo,
da so vez med nami in otroci in da nam zaupajo, kar je njim najvrednejše.
Vrtec Koper deluje že 67. leto. Leta 1946 je takratna Vojna uprava ustanovila prvi vrtec na
Primorskem, ki je vključeval štirideset predšolskih otrok. Šest let kasneje je Ljudski odbor
Občine Koper dodelil prostore še za šestdeset otrok. Prve jasli za najmlajše so v Kopru
zaživele leta 1963. V desetletju, ki je sledilo, so se v Kopru in okolici gradili in odpirali novi
vrtci: 1969 vrtec Polžek v Šalari, leta 1973 vrtec Kekec, leta 1975 vrtec v Pobegih ter leta
1979 vrtec v Bertokih, ki sta delovala pod okriljem Osnovne šole Elvire Vatovec Prade. Vrtca
v Pobegih in Bertokih sta se leta 1987 priključila k Vrtcu Koper, leta 1993 pa je bil odprt tudi
vrtec v Vanganelu, kjer je sicer v prostorih šole delovala vrtčevska skupina med leti 1977 in
1989. Leta 1998 je odprl vrata nov vrtec Ribica v centru Kopra, ki ima danes še oddelka
Žogica in Čebelica.
Osnova za vzgojno pedagoško delo vrtca je Kurikulum za vrtce in Dodatek kurikulumu na
narodno mešanih območjih.
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Vzgojno delo v vrtcu se izvaja po Letnem delovnem načrtu, vsako leto strokovni kolegij
določi tudi rdečo nit vrtca, ki se nanaša na eno od vzgojnih področij in zajema cilje
dejavnosti. Rdeča nit v šolskem letu 2012/13 se je glasila: En, dva, tri – v vrtcu smo vsi in se
je osredotočala na področji matematike in družbe, seveda v povezavi z ostalimi področji.
Vrtec je v prejšnjih letih s pomočjo staršev oblikoval vizijo, na katero smo zelo ponosni, in se
glasi tako:

V mislih in srcih malih otrok
naša dejanja puščajo sledi.
Odrasli smo zanje odgovorni.

Vsi otroci v Vrtcu Koper
v zdravem okolju doživljajo,
raziskujejo in spreminjajo svet.
Skupaj s starši
ustvarjamo varno in spodbudno
sedanjost za srečno prihodnost.
Cilji dejavnosti predšolske vzgoje Vrtca Koper:
 vključevanje pestre in raznovrstne ponudbe na vseh področjih dejavnosti,
 nudenje uravnotežene ponudbe različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje, ki
hkrati omogočajo poglobljenost na določenih področjih,
 omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
 upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok,
 vzpostavljanje kakovostne medosebne interakcije med otroki ter med otroki in
odraslimi v vrtcu,
 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši,
 oblikovanje

pogojev

za

večje

izražanje

in

ozaveščanje

skupinskih

razlik

(nedeskriminatornost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor,
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo),
 seznanjanje z jezikom okolja v Slovenski Istri (italijanski jezik).
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Vrtec Koper združuje šest enot z dvema dodatnima oddelkoma: enota Kekec, enota Polžek,
enota Pikapolonica, enota Zajček, enota Ribica in oddelek Čebelica ter enota Ribica z
oddelkom Žogica, v katerem delam kot vzgojiteljica in pedagoški vodja. V šolskem letu
2012/13 je tako delovalo 46 oddelkov, za nemoten in uspešen potek dela pa je skrbelo
približno 150 strokovnih, administrativnih in tehniških delavcev.

3.2.5

Oblike sodelovanja s starši v oddelku Žogica

Kot sem že omenila, dajemo sodelovanju s starši in komuniciranje z njimi, poseben poudarek.
Starši lahko že pred samim vpisom otroka v naš vrtec pridobijo potrebne podatke na spletni
strani vrtca ali osebno na upravi vrtca, prisrčno pa sprejmemo tudi vsakega, ki potrka na vrata
in izrazi željo, da bi si ogledal prostore in življenje v vrtcu.
Za starše otrok novincev, ki se vpišejo v vrtec, organiziramo že v mesecu juniju
predstavitveni sestanek v enoti, ki bo gostila njihovega otroka. Na tem prvem sestanku, na
katerega pridejo starši sami, si lahko pobliže ogledajo prostore vrtca, se seznanijo s
podrobnostmi glede vpisa, znižanega plačila vrtca, raznih subvencij in podobno. Sestanek
vodi pomočnica ravnateljice s svetovalno delavko vrtca, ki staršem predstavi učinke uvajanja
na otroka in družino ter morebitne težave, s katerimi se lahko srečajo, vodja enote pa
predstavi potek dneva v vrtcu, navadno ob fotografijah ali posnetkih, prostore ter odgovarja
na morebitna vprašanja staršev.
Pred samim začetkom šolskega leta so starši vabljeni k vzgojiteljici otroka na individualen
razgovor, kjer ob pomoči vprašalnika skuša s pomočjo staršev spoznati nadobudneža, še
preden prestopi vrata vrtca.

Z vprašalnikom skušamo pridobiti informacije o tem, s kom otrok živi, če je že bil v varstvu
pri osebi, ki ni ožji družinski član, posebnosti glede njegovega dnevnega ritma,
prehranjevalnih in spalnih navad, o tem, kaj ga razveseljuje in potolaži, s čim se najraje igra in
kaj ga posebno zanima, o njegovi posebnostih in morebitnih zdravstvenih težavah, pa seveda
o željah in pričakovanjih staršev.
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Na sestanku se s starši uskladimo in dogovorimo o okvirnem poteku uvajanja, ki se oblikuje
glede na čas, ki ga imajo starši na razpolago, ter na potrebe in posebnosti otroka.
Točen potek uvajanja se določa med samim uvajanjem, ko lahko vidimo odziv otroka in tako
načrtujemo, kako postopati v prihodnjih dneh in kdaj ter koliko krajšati prisotnost starša v
skupini, pri čemer se seveda upošteva možnosti, ki jih ima družina, glede časa in
organiziranosti.
Septembra ali kadarkoli med šolskim letom, če je potrebno, pričnemo z uvajanjem. O načinu
in postopku uvajanja se vzgojiteljica s starši dogovori že na individualnem sestanku. Sama se
ne dogovarjam o točnem časovnem sosledju uvajanja, ampak raje sprotno, skupaj s starši
ugotavljam potrebe po podaljšanju ali skrajšanju prisotnosti staršev, pri čemer vedno
upoštevam potrebe in zmožnosti staršev glede njihove razpoložljivosti in želja ter tudi
dopusta.

V drugi polovici septembra imamo prvi roditeljski sestanek, ki je najprej skupen, kjer vodja
zdravstveno higienskega režima predstavi predavanje za starše o nalezljivih boleznih na temo
bolan otrok in vrtec, sledijo sestanki v igralnicah posamezne skupine, kjer se starši lahko
spoznajo, predstavimo jim nekatere organizacijske vidike vrtca, letni delovni načrt, oblike
našega sodelovanja in podobno.
Med letom s pomočnico vzgojiteljice organizirava vsaj tri srečanja za starše, od katerih je eno
skupno za vso enoto, ostala pa skupinska. Prvo srečanje navadno organiziramo v mesecu
decembru, vsebine so lahko različne. V preteklem letu smo organizirale skupno praznovanje z
lutkovno igrico in prihodom dedka Mraza, v preteklih pa razne novoletne delavnice z izdelavo
okraskov ali krašenjem igralnice in drugih prostorov vrtca. Srečanje, ki je v moji skupini
postalo že tradicionalno, se organizira okoli dneva žena in je posvečen mamam, ki preživijo
popoldan skozi oči svojih otrok.
To je izredno dragocen popoldan, ko se mame pobliže spoznajo, doživijo vrtec, kot ga
doživljajo njihovi otroci, boljše spoznajo moj način dela, pristope in metode ter stkejo nove
medsebojne vezi, zaupajo si svoje stiske in tegobe glede vzgoje otrok ter si izmenjajo nasvete.
V toplejšh, pomladnih mesecih se odpravimo na skupno kolesarjenje, pohod ali izlet s starši,
na katerem se nam večkrat pridružijo tudi babice in dedki.
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Konec maja ali v začetku junija starše povabiva na drugi roditeljski sestanek, kjer jim
predstavim analizo letnega delovnega načrta, cilje, ki smo jih dosegli, in mejnike, ki smo jih
prestopili.
Staršem se predstavi posebnosti dela v poletnih mesecih in pusti prostor še za razpravo ali
morebitna vprašanja. Na željo staršev lahko po sestanku opravimo še govorilne ure.
Junija zaključimo šolsko leto s prireditvijo, nastopom in pogostitvijo, navadno takrat staršem
pokažemo, kaj smo se naučili, otroci dobijo mape likovnih izdelkov, ki so jih izdelali med
letom, vedno pa poskrbimo še za kakšno presenečenje. Zaključna srečanja so lahko skupna ali
za posamezno skupino, večkrat povabimo tudi zunanje izvajalce (npr. plesne šole,
čarodeja,...), da nam to praznovanje še posebno popestrijo.
Enkrat mesečno so v vrtcu organizirane tudi govorilne ure, ki potekajo vsak drugi ponedeljek
v mesecu, po potrebi pa se lahko s starši srečamo tudi izven tega časa.
Med letom so starši povabljeni na Šolo za starše, predavanja naše svetovalne delavke ali
zunanjih strokovnjakov, o raznih vzgojnih in razvojnih temah.
Velikokrat pozivamo starše, da nam pomagajo pri zbiranju raznih odpadnih ali naravnih
materialov, za sodelovanje pri raznih humanitarnih akcijah in drugo. Starši nam lahko
pomagajo tudi kot spremljevalci na raznih izletih ali se nam pridružijo v vrtcu pri praznovanju
otrokovega rojstnega dne.
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4 PRVIČ V VRTEC
Prvič oditi v vrtec velikokrat pomeni prvič ostati brez mamice ali očka. To je trenutek, ko se
tudi starši prvič zavedo, da se tesna povezava med njimi in otrokom počasi trga. Otrokov
vstop v vrtec je namreč prav poseben korak v svet.

Veliko dejavnikov vpliva na to, kako bo otrok sprejel vrtec in kako se bo odzval na novo
situacijo. Na to vplivajo njegova starost, stopnja razvoja, njegov značaj, pretekle izkušnje,
kako vzpostavlja stike z odraslimi in otroki ter zdravje in psihofizično počutje. Eden
pomembnejših dejavnikov pri uspešnemu sprejemanju vrtca pa je nedvomno odnos staršev do
vrtca ter njihovo zaupanje do vzgojiteljice.

4.1 PRED VSTOPOM V VRTEC
Vstop v vrtec predstavlja veliko spremembo, ne samo za otroka, temveč za vso družino. Otrok
se velikokrat prvič sooča z ločitvijo od matere, postavljen je v novo okolje, obkrožen z novimi
ljudmi in kupom pravil, dnevno rutino, novo hrano,...
Sam mora vzpostavljati socialne stike s sovrstniki ter pridobiti občutek sprejetosti in
pripadnosti, v množici otrok si izbojevati pozornost vzgojiteljice in vrstnikov, pa tudi deliti
stvari in počakati na vrsto.
Otrok in starši imajo s predpripravo na vrtec možnost miselno in čustveno predelati izzive, ki
so pred njimi. Pri uvajanju enoletnega otroka obstajajo določene posebnosti, saj njegovi
psihični procesi potekajo pretežno na nezavedni in čustveni ravni (Varjačič, 2007).
Glavni koraki priprave na vrtec, s katero je dobro začeti mesec ali dva pred vstopom v vrtec,
so (Varjačič, 2007):
 Pogovor z otrokom o vrtcu. Tudi z mlajšim otrokom se je smiselno pogovarjati o
vstopu v vrtec, čeprav pri njem ne bomo dosegli takega odziva kot pri npr. triletniku,
je pogovor vseeno učinkovit.
 Pogovor z osebjem vrtca. Starši se lahko že pred vpisom otroka v vrtec srečajo z
vzgojiteljico, svetovalno delavko ali drugim zaposlenim v vrtcu.

39

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Diplomsko delo; Alenka Rušt

Nekateri vrtci sami povabijo starše na razgovor, v nasprotnem primeru lahko starši
sami zaprosijo za srečanje. Vsekakor se je pred samim vstopom otroka v vrtec
potrebno pogovoriti z vzgojiteljico, ki bo v neposrednem stiku z otrokom, ter uskladiti
poglede glede uvajanja.
 Obisk vrtca. Za obisk se starši lahko dogovorijo z vzgojiteljico in tako otroku
predstavijo prostore vrtca ter ga seznanijo z vzgojnim osebjem.
 Priprava prek igre. Pri nekoliko starejši otrocih se lahko igramo različne igre vlog, ki
otroku predstavijo vrtec in življenje v njem.
 Razvojna vprašanja. Neposredno pred uvajanjem ali med njim ni priporočljivo
dosegati hitrih razvojnih premikov, kot so ukinitev dojenja, odvajanje od dude,
steklenice ali plenic, spremembe v dnevni rutini ali druge spremembe, ki lahko
vplivajo na počutje in doživljanje otroka.
 Družinske okoliščine. V primeru, da se ob uvajanju dogajajo še kakšne druge, večje
spremembe, kot so selitev, izguba bližnjega, rojstvo otroka, ločitev, izguba službe ali
drugo, je stres za družino toliko večji. V takih primerih, če se spremembi ne moremo
izogniti, velja premisliti o odlogu uvajanja.
 Priprava staršev. Tudi starši se morajo privaditi na spremenjen družinski ritem, nova
usklajevanja in dogovarjanja o novih obveznostih. O uvajanju se je potrebno
velikokrat dogovarjati tudi v službi, morda tudi s starimi starši, če bodo pri tem
pomagali.

4.2 ČAS IN NAČIN UVAJANJA
Starši se z vzgojiteljico dogovarjajo o načinu uvajanja, okvirnem poteku uvajanja in
časovnem okvirju. Uvajala naj bi oseba, katera ima z otrokom dober odnos, ki ni konflikten
ali preobremenjen. Navadno uvaja mama, velikokrat pa zelo uspešno uvajajo tudi očetje.
Pri uvajanju v vrtec se otrok sooča za naslednjimi razvojnimi nalogami (Varjačič, 2007, str.
51):


odreči se stalni dnevni prisotnosti staršev in čustveno sprejeti nujnost kratkotrajnih
ločitev;



navezati se na vzgojitelje, ki bodo pretežno nadomeščali starše;



navaditi se na spremembo dnevne rutine;
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navaditi se na novo okolje, drugačno hrano, ležalnik ipd;



navaditi se na skupino otrok, v kateri bo sam le eden od mnogih;



postati samostojnejši;



naučiti se sodelovanja z otroki;



vključiti se v skupinske igre in vodene dejavnosti.

Vsekakor je za otroka dobro, da se na spremembo prilagodi počasi in postopoma, s pomočjo
staršev. S tem želimo doseči, da bi imel otrok čas odreči se določenim potrebam in da bi lažje
predelal frustracijo ob krizi ločitve od staršev (prav tam).
Načini uvajanja so različni od enote do enote vrtca, za vse pa je osnova dolgotrajno in
postopno uvajanje, ki omogoča lažji prehod. Postopno uvajanje je pomembno zaradi dejstva,
da so otrokove negativne reakcije hujše in trajajo dlje, če v njegovem življenju pride do ostrih,
važnih sprememb,. Pri pravilnem pristopu vzgojnega osebja se praviloma hitro vzpostavi
otrokova prilagojenost novemu načinu življenja (Kovrigine, 1980).
Glede na čas uvajanja Varjačič (2007) loči:
a) Dolgotrajno uvajanje, ki traja od treh tednov do enega meseca, po potrebi pa še dlje. V
prvem tednu je eden od staršev (po dogovoru, lahko tudi oba) ves čas prisoten v
skupini, skrbi za svojega otroka, lahko se vključuje v dejavnosti in navezuje stike z
drugimi otroki in odraslimi ter ostaja z otrokom navadno do kosila. V drugem tednu se
postopoma uvaja odsotnost starša, ki je prvi dan še vseskozi prisoten, vsak naslednji
dan svojo odsotnost podaljšuje, pri čemer vzgojiteljici in otroku svoj odhod napove. V
drugem tednu se lahko poskuša tudi s spanjem v vrtcu, če pa otrok tega ne želi, se ga v
to ne sili, saj je otrok ob prebujanju še posebno občutljiv in potrebuje ob sebi osebo, ki
ji zaupa. V primeru, da otroka uspava roditelj, je pomembno, da je prisoten tudi ob
njegovem prebujanju. V tretjem tednu je eden od staršev prisoten le še v jutranjem
času in se manj posveča svojemu otroku. Če otrok še ne zdrži do konca dneva, ga
lahko starši prej vzamejo iz vrtca, priporočljivo pa je počasi začeti z uvajanjem spanja
v vrtcu, če se to do sedaj ni storilo.
V četrtem tednu se lahko poskuša z običajnim ritmom prihoda in odhoda, še vedno pa si starši
lahko vzamejo zjutraj pol ure za preživeti z otrokom v skupini. Ko se starši odločijo, da se ne
bodo več zadrževali v skupini, se morajo tega držati.
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Dolgotrajen način uvajanja je še posebno primeren za otroke (Varjačič, 2007, str. 55):


ki imajo malo izkušenj z drugimi otroki,



ki se težjo navežejo na osebe izven ožje družine,



ki imajo močno čustveno vez predvsem z materjo,



ki so edinci,



ki so boječi, plašni, tihi, občutljivi, nefleksibilni,



katerih starši imajo slabo izkušnjo iz vrtca,



ki v družini doživljajo večje spremembe (selitev, ločitev, izguba,..),



v starosti do treh let.

b) Srednje dolgo uvajanje, ki traja od enega do dveh tednov in poteka podobno kot
dolgotrajno uvajanje, le s krajšimi in hitrejšimi koraki in prehodi.
Srednje dolgo uvajanje je najprimernejše za otroke, ki:


imajo več izkušenj z drugimi otroki,



so že navezani na osebo izven ožjega družinskega kroga,



imajo starejše brate in sestre podobne starosti,



živijo v stabilnih razmerah (Varjačič, 2007, str. 56).

c) Kratko uvajanje traja od enega do nekaj dni, med katerimi je roditelj že od vsega začetka
prisoten krajše obdobje, vendar je vseeno dobro, da je polno prisoten vsaj prvi dan.
Po tem začetnem dnevu se odsotnost staršev postopoma podaljšuje. Kratko uvajanje je
primerno za otroke:


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



ki zlahka sprejemajo druge odrasle in se znajo tudi navezati nanje,



ki imajo starejše brate ali sestre podobne starosti,



živijo v stabilnih razmerah,



so doma neproblematični,



so varno navezani,



so starejši od treh let (Varjačič, 2007, str. 56).
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4.3 ODZIVI OTROK NA UVAJANJE
Številne raziskave proučujejo odzive manjših otrok na ločitev od staršev.
Ob uvajanju se pri otrocih izražajo različna negativna, pa tudi pozitivna čustva: od jeze,
agresivnosti, hrepenenja po starših, razočaranja, pa do veselja in radovednosti. Starši lahko
otrokom pomagajo pri izražanju čustev in agresije, bodisi preko pogovora ali s tem, da jim
pomagajo neposredno izraziti agresijo preko športa, igre ali drugih dejavnosti (Varjačič,
2007).
Otroci lahko na krizo uvajanja različno reagirajo. Nekateri nočejo v vrtec in se oklepajo
staršev, brcajo, tepejo, so sitni in razdražljivi ter celo odklanjajo stik s starši. Drugi imajo
težave s spanjem, ponoči se prebujajo in imajo nemiren sen ali so bolj zaspani. Veliko jih
reagira z odklanjanjem hrane, morda celo pijače (Plavec, 2012).
V skrajnih primerih se lahko pojavi celo povišana temperatura ali nazadovanje pri že
osvojenih področjih, kot so na primer odvajanje od dude, navajanje na kahlico, dojenje in
podobni (Kovrigine, 1980).
Pomembno je, da se starši o spremembah, ki jih oni najbolje zaznavajo, pogovorijo z
vzgojiteljico, da se dogovorijo o nadaljnjem postopanju ter tako olajšajo uvajanje in privajanje
otroka (Plavec, 2012).
Večina otrok od starosti 8 mesecev kaže veliko stisko, ko neznana oseba nadomesti mater ali
očeta. Ker je otrok premajhen, da bi razumel koncept časa, lahko za odraslega kratkotrajno
odsotnost občuti, kakor bi ljubljeno osebo izgubil za vedno. Če je ta ločitev daljša, gredo
otroci skozi serijo prepoznavnih faz: od zmedenosti, ki ji sledi nasilen protest, kasneje pa
nesrečen jok, ki se izmenjuje z obdobji apatije. V najslabšem možnem primeru, ko otrok ne
more navezati stika in zgraditi odnosa s pomembnim drugim, lahko zdrsne celo v depresijo,
ko se noče več igrati, niti jesti (Goldschmied, Jackson, 1994).
Iz že zapisanega je jasno, da se prilagoditev na vrtec ne zgodi pri vseh otrocih enako hitro, niti
z enako lahkoto ali težavnostjo. Ker se mlajši otroci težje prilagodijo spremembam so tudi
njihove reakcije na vstop v vrtec velikokrat negativne. Odvisne so od navad in rutine doma,
od otrokovega značaja in preteklih izkušenj, starosti in stopnje razvoja ter zdravstvenega
stanja otroka.
Vrtec mora poskrbeti za pazljiv in nežen pristop ter pravilno organizirano uvajanje in
postopke ločevanja od staršev, saj le tako lahko omogoči otroku lažji prehod na novo okolje.
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Pri postopnem navajanju na vrtec se sčasoma oblikujejo navade na dnevni ritem življenja v
ustanovi, na način prehrane in počitka, hkrati pa se oblikujejo tudi odnosi med otroki in
vzgojnim osebjem ter ostalimi otroki (Kovrigine, 1980).
Prej ali slej se pojavi trenutek, ko se mati loči od otroka in ga prepusti vzgojiteljici. Velikokrat
ostane takrat vzgojiteljica z jokajočim in upirajočim se otrokom v naročju. Pomembno je, da
zna vzgojiteljica prisluhniti otroku in si skuša pridobiti njegovo zaupanje. Vzgojiteljičin
pristop, ko poskuša hitro utišati otroka ali ga odvrniti od joka tako, da mu maha pred nosom z
igračko ali ga poskuša preusmeriti k raznim zvokom ter ga ziba in trese v naročju, je
velikokrat zgrešen. Otrok mora imeti možnost in prostor, da svojo stisko izrazi v kontekstu
tihega razumevanja (Goldschmied, Jackson, 1994).
Ob odhodu roditelja je pomembno, da se ta poslovi od otroka. Način, kako lahko to
vzgojiteljica izpelje, je, da se skupaj usedejo in mati pove otroku, ki ga drži v naročju ali stoji
ob njej, da odhaja in bo ponj prišla kasneje. Nato mati poljubi in objame otroka, ga s pomočjo
vzgojiteljice potisne v njeno naročje, če je to potrebno, in odločno odide. To je lahko za vse
mučen trenutek, a je do otroka odkrit in iskren (prav tam).
Velikokrat se zgodi, da otrok joče le ob slovesu od staršev, saj težko prenese trenutke ločitve,
vendar se po odhodu staršev hitro razvedri in pridruži aktivnosti. Morda bo otroka v tem
primeru pomirilo, če bo v vrtec prinesel kakšno stvar od doma (igračo, nanico), ki mu bo
predstavljala simbolični most med domom in vrtcem (Leach, 2004).

4.4 ZLATA PRAVILA UVAJANJA
Pravila, ki naj bi staršem in otrokom pomagala pri vstopu v vrtec, so (Varjačič, 2007, str. 81):
1. otroka naj uvaja oseba, ki ima z njim dober odnos,
2. na uvajanje že predhodno pripravite sebe in otroka,
3. otroku predstavite pozitivne in realne vidike vrtca, vendar sprejmite tudi otrokova
negativna čustva do vrtca,
4. vzemite si dovolj časa za uvajanje,
5. napravite si okvirni časovni načrt uvajanja, ki pa ga po potrebi tudi spremenite,
6. v času uvajanja bodite do otroka bolj prizanesljivi in v njegovo življenje ne vnašajte
preveč drugih sprememb in zahtev,
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7. ustvarite prepoznavni ritual prihoda v vrtec in poslavljanja od otroka,
8. otrok naj s seboj v vrtec prinese najljubšo igračko ali kak drug predmet, ki ga bo
spominjal na dom,
9. na začetku uvajanja bodite otroku v pomoč pri vključevanju v družbo pri
vsakodnevnih opravilih v vrtcu,
10. otrok naj v vrtcu vsaj enkrat zaspi z vašo pomočjo in se ob vas prebudi,
11. od otroka se vedno poslovite in nikdar ne odidite, ne da bi ga na to opozorili,
12. držite se svojih obljub glede tega, kdaj boste prišli po otroka,
13. ne dopustite, da bi otrok v vrtcu predolgo hlipal,
14. poskusite zgraditi iskren, zaupen in spoštljiv odnos z vzgojitelji v vrtcu,
15. dilemah v zvezi z uvajanjem se pogovorite z osebjem vrtca, svoja čustva pa zaupajte
bližnji osebi.
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III. EMPIRIČNI DEL

5 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
V empiričnem delu naloge sem raziskala in osvetlila mnenja staršev in njihova občutja ob
uvajanju otrok v vrtčevske oddelke prvega starostnega obdobja. Predstavila bom prakso
sodelovanja vrtca s starši na področju uvajanja otrok, stopnjo njihovega zadovoljstva, vzroke
za vključitev otrok v vrtec, informiranost staršev ter njihovo doživljanje tega, za vso družino
pomembnega, prehoda. Ugotavljala sem, kakšen je bil časovni okvir uvajanja in kdo je
določal potek le tega ter odkrivala nove, boljše načine skupnega sodelovanja, do katerih sem
skušala priti s pomočjo pripomb, pohval, graj in nasvetov staršev.
Z anketnim vprašalnikom sem želela osvetliti svetle in temne točke našega delovanja glede
sodelovanja s starši ob vstopu otrok v oddelek prvega starostnega obdobja.

Skladno s tematiko sem si zastavila naslednje cilje:
- ugotoviti starostno strukturo staršev ter število otrok v posamezni družini,
- preveriti statistično pomembne razlike glede na spol, starost in število otrok,
- kolikšna je stopnja informiranosti in kateri so najpogosteje uporabljeni viri iskanja
informacij,
- raziskati trajanje, potek in zadovoljstvo s samim uvajanjem,
- zbrati predloge in mnenja staršev glede sodelovanja z vrtcem.
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6 HIPOTEZE
H1: Starši so zadovoljni s stopnjo obveščenosti s strani vrtca.
H2: Večina staršev so o poteku uvajanja dogovarja z vzgojiteljico.
H3: Starši, ki imajo v vrtcu že drugega (ali več) otroka, sprejemajo vstop otroka v vrtec in
prvi stik z vrtcem kot bolj pozitivno, prijetno izkušnjo kot starši, ki imajo v vrtcu samo enega
otroka.
H4: Starši so na splošno zadovoljni s sodelovanjem z vrtcem pri vstopu otroka v vrtec.
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7 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

7.1 RAZISKOVALNI INSTRUMENT
Raziskovalne hipoteze sem empirično preverjala z nestandardiziranim vprašalnikom (priloga
1), ki sem ga sestavila sama.
V prvem delu vprašalnika starše sprašujem o osnovnih podatkih (vprašanja od 1 do 3).
Drugi del je namenjen vzrokom vključitve in doživljanju prvega stika z vrtcem (vprašanji 4 in
5).
V tretjem delu raziskujem stopnjo informiranosti (vprašanja od 6 do 9).
Četrti del zajema sam potek uvajanja (vprašanja od 10 do 12).
Zadnji del vprašalnika je namenjen izražanju zadovoljstva ali nezadovoljstva s sodelovanjem
z vrtcem ter dajanju mnenj, pripomb in predlogov za izboljšanje obstoječe prakse.

7.2 POTEK ZBIRANJA PODATKOV
Raziskavo sem opravila med starši otrok, vključenih v različne enote Vrtca Koper, starih od
1-3 leta. Vzgojiteljice so staršem ob prihodu ali odhodu iz vrtca razdelile vprašalnike, ki so jih
doma izpolnili in jih vrnili v zaboje za oddajo anket. Vprašalniki so bili anonimni.
V raziskavi so sodelovali starši enot:
 Ribica ,
 Žogica,
 Pikapolonica – Vanganel,
 Kekec,
 Zajček – Pobegi in
 Bertoki.
Skupno sem staršem razdelila 114 vprašalnikov, od katerih sem prejela 61 pravilno
izpolnjenih anket (54%).
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7.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV
Postopke sem obdelala s pomočjo SPSS programa. Rezultate sem prikazala z grafi in
tabelami. Za analizo opisnih spremenljivk sem uporabila 2 test ter, kjer je bilo potrebno,
Fisherjev natančnostni test.

7.4 OPIS VZORCA
Anketni vprašalnik je izpolnilo 61 oseb, od tega 54 (88.5 %) žensk in 7 (11,5 %) moških.
4 osebe v vzorcu (6,6 %) so bile mlajše od 25 let, 15 oseb (24,6 %) je imelo med 25 in 30 let,
23 (37,7 %) jih je bilo starih od 30 do 35 let, 16 (26,2 %) jih je bilo starih od 35 do 40 let, tri
osebe v vzorcu (4,9 %) pa so starejše od 40 let. 30 anketirancev (49,2 %) ima enega otroka,
26 (42,6 %) ima dva otroka, tri otroke pa ima pet oseb v vzorcu (8,2 %). Več kot treh otrok
nima noben udeleženec v raziskavi (glej Tabela 1 in Graf 1 – 3).
Tabela 1: Opis vzorca

Spol

Starost

Število otrok

f

f%

ženski

54

88,5 %

moški

7

11,5 %

do 20 let

0

,0 %

20-25 let

4

6,6 %

25-30 let

15

24,6 %

30-35 let

23

37,7 %

35-40 let

16

26,2 %

nad 40 let

3

4,9 %

1

30

49,2 %

2

26

42,6 %

3

5

8,2 %

4 ali več

0

,0 %

61

100%

Skupaj
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11,5%

88,5%

ženski
moški

Graf 1: Spol

Graf 2: Starost

8,2%

49,2%

42,6%
1 otrok
2 otroka
3 otroci

Graf 3: Število otrok
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7.5 OPISNA STATISTIKA
Kar 51 od 61 udeležencev v raziskavi (83,6 %) je otroka vključilo v vrtec zaradi družbe
vrstnikov in socializacije, 32 (52,5 %) staršev je svojega otroka vključilo v vrtec zaradi vzgoje
ter strokovnosti vzgojnega osebja, 26 (42,6 %) pa tudi zato, ker nimajo drugega varstva (glej
Graf 4).

Graf 4: Zakaj ste vključili otroka v vrtec?

Veliki večini (50 oseb, 82 % vzorca) je bil prvi stik z vrtcem prijetna izkušnja, 9 (14,8 %) jih
ima glede tega mešane občutke, za dve osebi (3,3 %) pa je bila to neprijetna izkušnja (glej
Graf 5). Kar 60 od 61 udeležencev (98,4 %) je odgovorilo, da so s strani vrtca dobili dovolj
podatkov o vstopu v vrtec in uvajanju.

3,3%

14,8%

Prijetna izkušnja
82,0%

Glede tega imam mešane občutke

Neprijetna izkušnja

Graf 5: Prvi stik z vrtcem
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73,8 % vprašanih je največ informacij v zvezi z vstopom v vrtec in uvajanjem dobilo pri
vzgojiteljici na individualnem razgovoru, 59 % pri vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice ob
samem uvajanju otroka, 55,7 % pa na sestanku za starše otrok novincev. Na internetu ali pri
pomočnici ravnateljice oz. ravnateljici na upravi vrtca je informacije dobilo 6 vprašanih (9,8
%), ena oseba pa se je pozanimala pri znancih (glej Graf 6).

Graf 6: Kje ste dobili največ informacij v zvezi z vstopom v vrtec in uvajanjem?

27,9 % anketirancev se je udeležilo samo individualnega razgovora z vzgojiteljico svojega
otroka, dve osebi ste se udeležili le sestanka za starše otrok novincev junija 2010, kar 67,2 %
oseb v vzorcu pa se je udeležilo obeh srečanj. Le ena oseba se ni udeležila nobenega srečanja
(glej Graf 7). Večina je bila na splošno zadovoljna z informacijami, ki so jih pridobili pred
začetkom uvajanja. En roditelj bi si želel več informacij o boleznih, drug pa, da bi pred
uvajanjem izvedeli, kakšen je splošni potek uvajanja ter koliko je priporočljivo, da se starši
vmešavajo v samo uvajanje.
1,6%

3,3%

27,9%

Sestanek za starše otrok novincev (junij 2010)
67,2%

Individualni razgovor z vzgojiteljico mojega otroka
Obeh
Nobenega

Graf 7: Katerih srečanj ste se udeležili?
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Največ staršev (41 %) je svojega otroka uvajalo en teden, 27,9 % je svojega otroka uvajalo
1–3 dni, 19,7 % pa dva tedna. Ena oseba v vzorcu ni uvajala svojega otroka, 6 (9,8 %) pa je
otroka uvajalo tri tedne (glej Graf 8).

Graf 8: Koliko časa ste uvajali vašega otroka?

Potek in trajanje uvajanja je v 80,3 % določila vzgojiteljica v dogovoru s starši, v 14,8 % je to
določila vzgojiteljica sama, v treh primerih (4,9 %) pa so to določili starši (glej Graf 9).

14,8%

4,9%

Vzgojiteljica
80,3%

Starši
Vzgojiteljica v dogovoru s starši

Graf 9: Kdo je določal potek in trajanje uvajanja?
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88,5 % vprašanih staršev meni, da je bilo obdobje uvajanja ravno pravšnje, da je bilo
prekratko in bi si želeli daljšega uvajanja je odgovorilo 5 staršev (8,2 %), dvema (3,3 %) pa se
je zdelo uvajanje predolgo in bi si želeli krajšega (glej Graf 10).

3,3%
8,2%

ravno pravšnje, primerno

88,5%

predolgo, lahko bi se uvajali krajši čas
prekratko, želeli bi si uvajati dlje

Graf 10: Dolžina uvajanja
Le trije starši so odgovorili, da jih je pri začetnem sodelovanju z vrtcem in uvajanju nekaj
motilo, jezilo ali drugače vznejevoljilo. Kot moteč dejavnik so omenili predolgo uvajanje
ostalih otrok, prisotnost nekaterih staršev v igralnici z otrokom, ena mama pa je omenila, da
ni vajena kar pustiti jokajočega otroka, saj v drugih varstvih tega niso počeli.
Po drugi strani je kar 65,6 % vprašanih staršev želelo posebej pohvaliti vrtec. Najpogosteje so
izpostavili strokovnost vzgojiteljic, pa tudi njihovo prijaznost do otrok in staršev, njihovo
prilagodljivost in potrpežljivost ter dobro komunikacijo. Starši so opazili tudi, da njihove
otroke varujejo vzgojiteljice, ki rade opravljajo svoje delo, zaradi tega lahko dajo svojega
otroka v varstvo brez skrbi (glej Priloga 2).
Starše smo vprašali tudi, če bi na področju sodelovanja s starši ob vstopu otroka v vrtec želeli
kaj izboljšati. Omenili so, da si želijo več vsakodnevnih informacij o dogajanju o vrtcih,
nekateri si želijo še dodatnega individualnega pogovora kmalu po vpisu, pojavila pa se je tudi
želja, da bi svojega otroka vsaj pri uvajanju opazovali skozi okno. Po drugi strani pa so
predlagali, da starši ne prisostvujejo uvajanju v igralnici in da naj bo otrok sam z vzgojiteljico
in pomočnico. Izpostavili so tudi, da si želijo upoštevanje želja staršev glede uvajanja,
predlagajo tudi, da bi vsak roditelj dobil vprašalnik za individualno obravnavo otroka, saj bi
bilo tako lažje opisati potrebe, posebnosti in navade njihovih otrok.
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Omenjen je še krajši čas uvajanja, želja po več informacijah o morebitnih boleznih, en
roditelj pa je izpostavil, da bi bilo smiselno, če bi se lahko otrok pred vstopom v skupino
otrok spoznal z vzgojiteljico individualno, da bi imel ob sebi vsaj eno poznano osebo (glej
Priloga 3).
Na koncu so starši v predlogih in mnenjih najpogosteje izpostavili svoje zadovoljstvo z
vrtcem. Omenili pa so še, da si želijo večji poudarek na zdravi prehrani, več skupinskih
druženj oz. srečanj med starši in osebjem vrtca.
Predlagajo tudi več igranja in druženja na prostem in v naravi ter več izletov. Izpostavljeno je
bilo tudi, da bi uvajanje lahko začeli tudi pred 1. septembrom, ko številni starši lažje dobijo
dopust, predlagajo pa tudi več sodelovanja z ostalimi vrtci, tako da bi si starši lahko izmenjali
izkušnje, izražena pa je bila tudi želja po samostojnih nastopih otrok pred starši (glej Priloga
4).

7.5.1 Opis podatkov glede na spol, starost in število otrok
Nadalje smo preverili odgovore udeležencev v raziskavi glede na spol, starost (mlajši od 30
let in starejši od 30 let) in število otrok (en otrok in dva otroka ali več), če pa obstaja
statistično pomembna povezanost, pa smo preverili s χ2 testom oz. Fisherjevim natančnim
testom, kadar je bila pričakovana vrednost celic prenizka in zato χ2 test ne bi dal zanesljivih
rezultatov (glej Tabela 2 – 4).
Med spoloma smo ugotovili statistično pomembne razlike samo glede odgovora na vprašanje,
kakšna je bila za njih prva izkušnja z vrtcem (p=0,026). Kar 87 % žensk je prvo izkušnjo
označilo kot prijetno, medtem ko je tako odgovorilo le 42,9 % moških, ki imajo v primerjavi z
ženskami glede prve izkušnje z vrtcem bolj pogosto mešane občutke. Mlajši od 30 let so v
primerjavi s starejšimi od 30 let pogosteje menili, da je bilo obdobje uvajanja otroka
prekratko in bi si želeli, da bi bilo daljše, saj je tako odgovorilo 21,1 % mlajših in le 2,4 %
starejših (p=0,04). Pri odgovorih na preostala vprašanja nismo ugotovili statistično pomembne
povezanosti s starostjo. Med starši, ki imajo enega otroka, in tistimi, ki imajo dva otroka ali
več, nismo ugotovili nobenih statistično pomembnih razlik v odgovorih na zastavljena
vprašanja. Rezultate je zaradi majhnosti vzorca potrebno jemati nekoliko z zadržkom, za
večjo zanesljivost bi bilo potrebno pridobiti večji vzorec.
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Tabela 2: Frekvenčne porazdelitve odgovorov glede na spol

Spol (f (%))
ženski

moški

p

Ker nimamo drugega varstva

22 (40,7
%)

4 (57,1 %)

0,409

Zaradi družbe vrstnikov,
socializacije

44 (81,5
%)

7 (100 %)

0,587

Zaradi vzgoje, strokovnosti
vzgojnega osebja

26 (48,1
%)

6 (85,7 %)

0,061

prijetna izkušnja

47 (87 %)

3 (42,9 %)

0,026

neprijetna izkušnja

1 (1,9 %)

1 (14,3 %)

glede tega imam mešane občutke

6 (11,1 %)

3 (42,9 %)

Ali menite, da ste dobili s
strani vrtca dovolj podatkov
o vstopu v vrtec in
uvajanju?

Ne

1 (1,9 %)

0 (0 %)

Da

53 (98,1
%)

7 (100 %)

Kje ste dobili največ
informacij v zvezi z vstopom
v vrtec in uvajanjem?

Na internetni strani vrtca ali drugih
internetnih straneh

5 (9,3 %)

1 (14,3 %)

0,535

Pri pomočnici ravnateljice ali
ravnateljici na upravi vrtca

5 (9,3 %)

1 (14,3 %)

0,535

Na sestanku za starše otrok
novincev

31 (57,4
%)

3 (42,9 %)

0,466

Pri vzgojiteljici na individualnem
razgovoru

41 (75,9
%)

4 (57,1 %)

0,288

Pri vzgojiteljici in pomočnici
vzgojiteljice ob samem uvajanju
otroka

31 (57,4
%)

5 (71,4 %)

0,478

Pri znancih

1 (1,9 %)

0 (0 %)

1

Sestanek za starše otrok novincev
(junij 2010)

2 (3,7 %)

0 (0 %)

0,766

Individualni razgovor z vzgojiteljico
mojega otroka

16 (29,6
%)

1 (14,3 %)

Obeh

35 (64,8
%)

6 (85,7 %)

Nobenega

1 (1,9 %)

0 (0 %)

Nič

1 (1,9 %)

0 (0 %)

1-3 dni

15 (27,8
%)

2 (28,6 %)

1 teden

20 (37 %)

5 (71,4 %)

2 tedna

12 (22,2
%)

0 (0 %)

3 tedne

6 (11,1 %)

0 (0 %)

Vzgojiteljica

8 (14,8 %)

1 (14,3 %)

Starši

3 (5,6 %)

0 (0 %)

Vzgojiteljica v dogovoru s starši

43 (79,6
%)

6 (85,7 %)

Zakaj ste vključili otroka v
vrtec?

Prvi stik z vrtcem je bila za
vas kot starše:

Katerih srečanj ste se
udeležili?

Koliko časa ste uvajali
vašega otroka?

Kdo je določal potek in
trajanje uvajanja?

1

0,439

1
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ravno pravšnje, primerno

48 (88,9
%)

6 (85,7 %)

predolgo, lahko bi se uvajali krajši
čas

2 (3,7 %)

0 (0 %)

prekratko, želeli bi si uvajati dlje

4 (7,4 %)

1 (14,3 %)

0,594

Tabela 3: Frekvenčne porazdelitve odgovorov glede na starost
Starost (f (%))
< 30

30+

p

9 (47,4 %)

17 (40,5
%)

0,614

16 (84,2
%)

35 (83,3
%)

0,932

9 (47,4 %)

23 (54,8
%)

0,592

prijetna izkušnja

14 (73,7
%)

36 (85,7
%)

0,399

neprijetna izkušnja

1 (5,3 %)

1 (2,4 %)

glede tega imam mešane občutke

4 (21,1 %)

5 (11,9 %)

Ali menite, da ste dobili s
strani vrtca dovolj podatkov
o vstopu v vrtec in
uvajanju?

Ne

1 (5,3 %)

0 (0 %)

Da

18 (94,7
%)

42 (100
%)

Kje ste dobili največ
informacij v zvezi z vstopom
v vrtec in uvajanjem?

Na internetni strani vrtca ali drugih
internetnih straneh

2 (10,5 %)

4 (9,5 %)

1

Pri pomočnici ravnateljice ali
ravnateljici na upravi vrtca

3 (15,8 %)

3 (7,1 %)

0,364

Na sestanku za starše otrok
novincev

11 (57,9
%)

23 (54,8
%)

0,82

Pri vzgojiteljici na individualnem
razgovoru

14 (73,7
%)

31 (73,8
%)

0,992

Pri vzgojiteljici in pomočnici
vzgojiteljice ob samem uvajanju
otroka

13 (68,4
%)

23 (54,8
%)

0,315

Pri znancih

0 (0 %)

1 (2,4 %)

1

Sestanek za starše otrok novincev
(junij 2010)

1 (5,3 %)

1 (2,4 %)

0,382

Individualni razgovor z vzgojiteljico
mojega otroka

4 (21,1 %)

13 (31 %)

Obeh

13 (68,4
%)

28 (66,7
%)

Nobenega

1 (5,3 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

1 (2,4 %)

1-3 dni

6 (31,6 %)

11 (26,2
%)

1 teden

7 (36,8 %)

18 (42,9

Zakaj ste vključili otroka v
vrtec?

Ker nimamo drugega varstva
Zaradi družbe vrstnikov,
socializacije
Zaradi vzgoje, strokovnosti
vzgojnega osebja

Prvi stik z vrtcem je bila za
vas kot starše:

Katerih srečanj ste se
udeležili?

Koliko časa ste uvajali
vašega otroka?

Nič

0,311

0,79
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%)

Kdo je določal potek in
trajanje uvajanja?

Obdobje uvajanja vašega
otroka je bilo po vašem
mnenju:

2 tedna

3 (15,8 %)

9 (21,4 %)

3 tedne

3 (15,8 %)

3 (7,1 %)

Vzgojiteljica

2 (10,5 %)

7 (16,7 %)

Starši

1 (5,3 %)

2 (4,8 %)

Vzgojiteljica v dogovoru s starši

16 (84,2
%)

33 (78,6
%)

ravno pravšnje, primerno

15 (78,9
%)

39 (92,9
%)

predolgo, lahko bi se uvajali krajši
čas

0 (0 %)

2 (4,8 %)

4 (21,1 %)

1 (2,4 %)

prekratko, želeli bi si uvajati dlje

0,866

0,04

Tabela 4: Frekvenčne porazdelitve odgovorov glede na število otrok

Število otrok (f (%))
1

2+

p

Ker nimamo drugega varstva

12 (40 %)

14 (45,2
%)

0,684

Zaradi družbe vrstnikov,
socializacije

24 (80 %)

27 (87,1
%)

0,454

Zaradi vzgoje, strokovnosti
vzgojnega osebja

17 (56,7
%)

15 (48,4
%)

0,517

prijetna izkušnja

23 (76,7
%)

27 (87,1
%)

0,521

neprijetna izkušnja

1 (3,3 %)

1 (3,2 %)

glede tega imam mešane občutke

6 (20 %)

3 (9,7 %)

Ali menite, da ste dobili s
strani vrtca dovolj podatkov
o vstopu v vrtec in
uvajanju?

Ne

1 (3,3 %)

0 (0 %)

Da

29 (96,7
%)

31 (100
%)

Kje ste dobili največ
informacij v zvezi z vstopom
v vrtec in uvajanjem?

Na internetni strani vrtca ali drugih
internetnih straneh

4 (13,3 %)

2 (6,5 %)

0,367

Pri pomočnici ravnateljice ali
ravnateljici na upravi vrtca

3 (10 %)

3 (9,7 %)

0,966

Na sestanku za starše otrok
novincev

15 (50 %)

19 (61,3
%)

0,375

Pri vzgojiteljici na individualnem
razgovoru

24 (80 %)

21 (67,7
%)

0,277

Pri vzgojiteljici in pomočnici
vzgojiteljice ob samem uvajanju
otroka

19 (63,3
%)

17 (54,8
%)

0,5

Pri znancih

0 (0 %)

1 (3,2 %)

1

Sestanek za starše otrok novincev
(junij 2010)

1 (3,3 %)

1 (3,2 %)

0,735

Individualni razgovor z vzgojiteljico

10 (33,3

7 (22,6 %)

Zakaj ste vključili otroka v
vrtec?

Prvi stik z vrtcem je bila za
vas kot starše:

Katerih srečanj ste se
udeležili?

0,492
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%)

Obeh

19 (63,3
%)

22 (71 %)

Nobenega

0 (0 %)

1 (3,2 %)

Nič

1 (3,3 %)

0 (0 %)

1-3 dni

9 (30 %)

8 (25,8 %)

1 teden

12 (40 %)

13 (41,9
%)

2 tedna

4 (13,3 %)

8 (25,8 %)

3 tedne

4 (13,3 %)

2 (6,5 %)

Vzgojiteljica

5 (16,7 %)

4 (12,9 %)

Starši

1 (3,3 %)

2 (6,5 %)

Vzgojiteljica v dogovoru s starši

24 (80 %)

25 (80,6
%)

ravno pravšnje, primerno

27 (90 %)

27 (87,1
%)

predolgo, lahko bi se uvajali krajši
čas

0 (0 %)

2 (6,5 %)

prekratko, želeli bi si uvajati dlje

3 (10 %)

2 (6,5 %)

0,575

0,799

0,336
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

8.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 1. HIPOTEZE
H1: Starši so zadovoljni s stopnjo obveščenosti s strani vrtca.
Vrtci dajemo vedno večji poudarek oblikam in vsebine sodelovanja ter komunikaciji s starši,
saj le to pripomore k optimalnemu razvoju ter učinkovitejši in bolj celostni vzgoji.
Tudi predpriprava na vrtec je pomembna faza uvajanja in ravno s tem, ko staršem nudimo
dovolj kakovostnih in koristnih informacij o poteku vpisa, vseh potrebnih formularjih, urnikih
in postopku, jim omogočamo, da bolj mirno in z zaupanjem začenjajo to novo potovanje.
Hipotezo preverjam z vprašanjem številka 6: Ali menite, da ste dobili s strani vrtca dovolj
podatkov o vstopu v vrtec in uvajanju?
1,60%

Ja

Ne

98,40%

Graf 11: Zadovoljstvo z informiranjem ob vstopu v vrtec
Staršem

so

informacije

o

vrtcu

dostopne

na

spletni

strani

Vrtca

Koper:

http://www.vrteckoper.si/, kjer dobijo informacije o vpisu, urnikih enot, jedilnike in druge.
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Največ informacij o samem uvajanju in vstopu v vrtec pa dobijo, kot pravijo sami, pri
vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice ter pri vzgojnem osebju ob samem uvajanju, veliko
informacij pridobijo tudi na sestanku za starše otrok novincev.

Graf 12: Kje ste dobili največ informacij v zvezi z vstopom v vrtec in uvajanjem?

Na vprašanje, katere informacije (ki jih niste) bi želeli še izvedeti pred začetkom uvajanja, so
anketiranci večinoma odgovarjali, da so dobili vse potrebne informacije ali pa so polje pustili
prazno. Le dva anketiranca sta odgovorila, da bi potrebovala več informacij. Prvi je odgovoril,
da bi želel več informacij o tem, kako na splošno poteka uvajanje in koliko je priporočljivo,
da se starši vmešavajo, drugi pa bi želel več informacij o boleznih.

Prvo hipotezo lahko z gotovostjo potrdimo.

8.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 2. HIPOTEZE
H2: Večina staršev se o poteku uvajanju dogovarja z vzgojiteljico.

O pomembnosti postopnega prilagajanja na vrtec ter pomembni vlogi staršev pri tem sem že
pisala v poglavju 4.2.
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Nujnost sodelovanja in dogovarjanja vzgojitelja in staršev poudarja tudi Plavec (2012), ko
poudarja pomembnost pogovora o spremembah, ki jih starši najbolje zaznavajo, z
vzgojiteljico. Le tako lahko se lahko skupno dogovarjajo o nadaljnjem postopanju in tako
olajšajo uvajanje in privajanje otroka (prav tam).
Na vprašanje, kdo je določal potek in trajanje uvajanja, je velika večina staršev odgovorila, da
so to izpeljali v dogovoru z vzgojiteljico.

14,8%

4,9%

Vzgojiteljica
80,3%

Starši
Vzgojiteljica v dogovoru s starši

Graf 13: Kdo je določal potek in trajanje uvajanja?
Zaskrbljujoče je dejstvo, da je kljub vsem izobraževanjem, aktivom, timom ter napotkom in
superviziji vodstva kar 14,8 odstotkov staršev odgovorilo, da je potek uvajanja določala
vzgojiteljica sama. Upam si trditi, da je tako postopanje v veliki večini primerov neučinkovito
in daljša čas uvajanja. Vzgojitelj mora biti tisti, ki s svojim ravnanjem in izkušnjami staršem
svetuje, jih usmerja in vodi skozi uvajanje, da bi bilo to čim prijaznejše zanje, predvsem pa za
njihove in naše otroke.
Le ob upoštevanju staršev, njihovega poznavanja svojih otrok ter predvsem potreb in odzivov
otroka lahko zagotovimo optimalen prehod v vrtec. Nenazadnje moramo upoštevati tudi
potrebe staršev in njihov čas, ki si ga lahko za uvajanje vzamejo. Žal si ne morejo vsi starši
zagotoviti v službi dopusta, ki bi trajal od nekaj dni do enega tedna ali celo več, v nekaterih
službah je ravno septembra to skoraj nemogoče. Morda je to ravno tisti odstotek staršev, ki so
potek uvajanja določali sami (5 %). Tudi take okoliščine moramo razumeti in spoštovati.
Velikokrat se starši pri uvajanju izmenjujejo, pogosto na pomoč priskočijo tudi stari starši,
tete in strici.
Postopno uvajanje je možnost, ki jo staršem ponudimo, je pravica, ki jo lahko izkoristijo.
Nedvomno je priporočljivo, ni pa obvezujoče ali dolžnost staršev.
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Eden od anketirancev je na vprašanje »Koliko časa ste uvajali vašega otroka?«, odgovoril nič
in tako možnost postopnega uvajanja ni izkoristil – tudi to je njegova pravica.
Večina staršev je uvajala en teden (41%), še 19,7 odstotkov dva tedna, torej je skupno kar
60,7 odstotkov staršev otrok imelo srednje dolgo uvajanje, ki traja od enega do dveh tednov,
kot je opisano v poglavju 4.2.
Velika večina staršev tudi meni, da je bilo to uvajanje ravno pravšnje, s tem se stinja kar 88,5
odstotkov anketirancev.
Tudi drugo hipotezo lahko potrdimo, saj se večina staršev o poteku uvajanja dogovarja z
vzgojiteljico.

8.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 3. HIPOTEZE
H3: Starši, ki imajo v vrtcu že drugega (ali več) otroka, sprejemajo vstop otroka v vrtec in
prvi stik z vrtcem kot bolj pozitivno, prijetno izkušnjo kot starši, ki imajo v vrtcu samo enega
otroka.
Hipotezo smo preverili s 2 testom, pri čemer se je izkazalo, da med sprejemanjem vrtca kot
pozitivno izkušnjo in številom otrok ni statistično pomembne povezave (p > 0,521). Razlika,
ki smo jo zaznali ni statistično pomembna.
Hipotezo smo preverjali z vprašanjema številka 3, kjer anketirance sprašujemo o številu otrok,
ter vprašanjem številka 5 – prvi stik z vrtcem je za vas prijetna ali neprijetna izkušnja. Prvi
stik z vrtcem je bil prijeten za 87,1 odstotkov staršev z dvema ali več otroki in za 76,7
odstotkov staršev z enim otrokom. Kot neprijetno izkušnjo je predstavljalo uvajanje le za
približno tri odstotke tako tistih z enim otrokom kot tistim z dvema ali več otroki.
Morda je za rezultat kriv manjši vzorec in bi se pri večjem številu anketirancev pokazale večje
in statistično pomembnejše razlike.

Hipotezo sem postavila iz dejstva, da je vstop v vrtec velika obremenitev ne le za otroka,
temveč za vso družino. Dobra priprava na vrtec zajema poleg obiska vrtca in pogovora z
vzgojnim osebjem tudi pogovor z otrokom in pripravo preko igre.
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Na uspešno uvajanje vplivajo tudi družinske okoliščine in razna razvojna vprašanja, kot so
odvajanje od dojenja, dude, plenic, spremembe v dnevni rutini in druge.
Izjemnega pomena je poleg priprave otroka tudi priprava staršev. Vstop v vrtec pomeni
spremembe v dnevnem ritmu in vrsto prilagajanj in usklajevanj za vso družino.
Ravno zaradi teh dejstev je uvajanje drugega otroka po mojem mnenju lažje. Družina gre po
poti, ki jo je že prehodila, čeprav jo vsak posameznik prehodi po svoje in se vsak drugače
odziva na separacijo od staršev in prilagajanje na novo okolje. Kljub temu so pri drugem
otroku starši že seznanjeni s potekom uvajanja, navadno poznajo vrtec in vzgojno osebje, in
če je bilo pri starejšem otroku uvajanje uspešno in so na splošno z vrtcem zadovoljni, bodo v
drugo uvajanje vstopili samozavestno in zaupljivo. Nasprotno, lahko prvo, manj uspešno
uvajanje v starših znova obudi strahove in tesnobo, ki so jo takrat doživljali, po drugi strani pa
imajo tudi izkušnjo, da se težave vendar premagajo in se otroci kljub začetnim težavam kmalu
privadijo na vrtec in naposled uživajo v njem. Velikokrat starši uvajanje drugega otroka
primerjajo s prvim, čeprav gre le malokrat za podobno pot, saj se bratje in sestre drugače
odzivajo. Nedvomno pa je tudi za sorojenca prehod lažji, če mu je vrtec že poznan kraj, ki ga
njegov bratec ali sestrica tako z veseljem obiskuje, kjer se druži s prijateljčki, igra in ustvarja.
Pri svojih preteklih izkušnjah sem spoznala, da je zaupanje staršev ključno za uspešno
izpeljan prehod otroka v vrtec. Nezaupanje, strahove in dvome starši nezavedno prenašajo na
svojega otroka. Le kako naj malček, ki ga mama s solznimi očmi, napol oklepajoče in stežka
prepušča vzgojiteljičinemu naročju, sproščeno, vedro in zaupljivo zakoraka novi dogodivščini
naproti? Tak otrok lahko v maminem ravnanju razbere, da ga nerada pusti v vrtcu in bi ga raje
odpeljala s seboj v službo. Jasno mu je, da njegova mama tem ljudem ne zaupa in je v skrbeh,
da mu v vrtcu sploh ne bo lepo, pa tudi kako naj mu ob takih predpostavkah tudi bo?
Nasprotno, mama, ki samozavestno prepusti otroka vzgojiteljici ter mu z zaupanjem v očeh
vošči prijeten dan ter mu vedro pomaha v pozdrav, svojemu malčku sporoča, da bo vse v
redu, da je to prijeten kraj, kjer bo zanj lepo in dobro poskrbljeno.
Staršem, ki se prvič srečujejo z vrtcem in vzgojiteljicami, ki jih ne poznajo, je težko slepo
zaupati in skriti pred otrokom bojazni, ki jih ob tem preživljajo. Ob tem nehote večajo
otrokovo stisko in mu otežujejo prilagajanje.
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Kjub predstavljenim dejstvom pa raziskava ni pokazala statistično pomembnih povezav med
številom otrok in doživljanjem vrtca kot prijetno ali neprijetno izkušnjo. Hipotezo števiko 3
zavržemo.

8.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 4. HIPOTEZE
H4: Starši so na splošno zadovoljni s sodelovanjem z vrtcem pri vstopu otroka v vrtec.
Hipotezo smo preverjali z vprašanji številka 5, 12, 13 in 14.
Prvi stik z vrtcem je bil za 82 odstotkov staršev prijetna izkušnja, le 5 odstotkov staršev je
odgovorilo, da jih je pri začetnem sodelovanju nekaj motilo, jezilo ali drugače vznevoljilo. Ti
so kot razlog svojega nezadovoljstva navajali sledeče dejavnike:
 predolgo uvajanje ostalih otrok,
 prisotnost nekaterih staršev v igralnici z otrokom,
 puščanje jokajočega otroka.
Priznam, da sem bila nad prvima dvema pripombama kar malo presenečena, saj sta po mojem
mnenju odraz nesprejemanja in nestrpnosti, nikakor pa ne pokazatelj neučinkovitosti ravnanja
vrtca. Žal pogosto pri starših opažamo veliko mero sebičnosti in visokih zahtev, ki pa so
usmerjene le v skrb za njihovega otroka, ob tem pa ne pomislijo, da je v skupini še veliko
ostalih otrok in da mora vzgojiteljica svojo skrb, nego in pozornost usmeriti in porazdeliti
med vse otroke v skupini. Velikokrat v pretirani usmerjenosti in pokroviteljski skrbi za
svojega otroka od vzgojiteljice pričakujejo, da bo posameznika favorizirala, izpostavila, zanj
prav posebno skrbela. Naša družba potrebuje več razumevanja, strpnosti, sprejemanja,
enakopravnosti. To so elementi, ki se jih trudimo privzgojiti otrokom, velikokrat na žalost
tudi staršem.
Na vprašanje, ali jim je bilo kaj posebno všeč, morda vredno pohvale, je pritrdilo kar 65,5
odstotkov vprašanih (priloga 2).
Največkrat izpostavljeni argumenti so bili:
 strokovnost vzgojiteljic,
 prijaznost do otrok in staršev,
 prilagodljivost,
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 potrpežljivost,
 komunikacija.
Med uvajanjem v vrtec vzgojiteljica intenzivno spoznava družino in otroka. Nedvomno je od
nje odvisno kako bo vsa družina vrtec sprejela, je vez, most med domom in vrtcem. Iz vsega
navedenega lahko hipotezo številka 3 potrdimo.
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IV. SKLEP
V svojem diplomskem delu sem želela raziskati področje uvajanja v vrtcu, kjer sem
zaposlena. Problematiko sem želela osvetliti predvsem s perspektive staršev, njihovega
doživljanja ter velike spremembe, ki jo uvajanje predstavlja v družinski sferi, stopnje
njihovega zadovoljstva, pobrskati med njihovimi dvomi in strahovi. Predvsem pa sem želela
potrditev, da se na tem področju v zadnjih letih veliko dela, da smo v tem pogledu dosegli
kvalitetno raven sodelovanja in udejstvovanja. Kakor pri vsaki stvari lahko tudi na področju
uvajanja in sodelovanja s starši in družinami postopke še izboljšamo in prilagodimo predvsem
tako, da se še bolj približamo družini, njenim specifikam in potrebam.

Seznanjanje z vrtcem je trenutek, v katerem ne smemo omejiti svoje skrbi in prizadevanja le
na otroka, temveč tudi na starše, ki se takrat najbrž prvič za daljši čas ločijo od otroka in ga
predajo v roke popolnim tujcem. Velikokrat je uvajanje pospremljeno z jokom, negodovanjem
in upiranjem otroka, kar predstavlja za starše situacijo polno tesnobe in strahov, pravi stres.
Vsak otrok reagira na uvajanje drugače, tudi vsak roditelj in nenazadnje vzgojiteljica. Takrat
mora dober vzgojitelj nuditi podporo, razumevanje in pomoč tudi staršem.
Večkrat sem že poudarila, da sprejemanje vrtca s strani staršev vpliva na to, kako ga bo
sprejel tudi otrok. Uvajanje je tudi za vzgojiteljico vedno znova izziv, ki ga niti dolga leta
delovne dobe ne omilijo. Vzgojiteljica ni le vodja, animatorka in motivatorka vrtčevske
skupine ter kreatorka predšolske vzgoje, saj postane pomemben drugi v otrokovem življenju.
Poleg poznavanja zakonitosti otrokovega razvoja, tako telesnega, kakor čustvenega in
socialnega, velike mere empatije, odzivanja na otrokove potrebe in prepoznavanja stisk, je
vzgojiteljica tudi tista, ki mora znati svetovati staršem, jih usmerjati in bodriti pri vzgoji, kar
je včasih izredno težko, sploh v situacijah ko se pojavijo težave.
Ravno pri tem vidiku svojega dela vidim velik potencial uporabe svojega socialno
pedagoškega znanja. Kompetence, ki sem jih razvijala v času študija, so pomembno vplivale
na moje delo, pogled na krizne situacije, vrednotenje odnosov znotraj vrtca, v skupini in
seveda s starši.
Spremenila sem pogled na veliko vidikov svojega poklica, naučila sem se na dejstva pogledati
z druge plati, predvsem pa pomena opolnomočenja oseb, ko so v stiski in to najbolj
potrebujejo.
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Le dobra vzgojiteljica, ki je sposobna prepoznati stiske otrok in staršev, ki zna oceniti vrsto in
stopnjo navezanosti otroka na starše, prepoznati vzgojni stil staršev, lahko začuti, da so starši
velikokrat le nemočni in negotovi in da to lahko izražajo na različne načine, tudi s kazanjem
nestrpnosti do vrtca ali vzgojiteljice. Zato je pomembna naša podpora in opolnomočenje, da
starše vključujemo in seznanjamo z življenjem v vrtcu, saj skupno načrtovanje vodi do
pozitivnejših odnosov do vrtca.
Kvalitetno sodelovanje omogoča (Korošec, 1990, str. 170):
 poenotenje vzgojnih vplivov, ki oblikujejo otrokovo osebnost in razvoj,
 sistematično usposabljanje staršev za vzgojo otrok,
 vplivanje na vsebine, organizacijo in načine dela v vrtcu,
 prispeva k humanizaciji in demokratizaciji odnosov med starši in vzgojitelji ter
odnosov do otrok,
 odpiranje vrtca v neposredno okolje.
Načini uvajanja in sodelovanja ter vključevanja staršev se razlikujejo ne samo od vrtca do
vrtca, temveč od vzgojiteljice do vzgojiteljice. Postopno uvajanje je izrednega pomena
predvsem za manjše otroke, ki jim na tak način omogočimo, da se na spremembo prilagodijo
postopoma, s podporo in prisotnostjo staršev. Kratkotrajno uvajanje lahko pri mlajših otrocih,
ki še ne razumejo koncepta časa, so navajeni na stalno prisotnost matere in kažejo strah in
nezaupanje do tujcev ter visoko stopnjo separacijske anksioznosti, privede do velike stiske in
s tem povezanih težav.
Vse to je razlog, da sem sodelovanje s starši pri uvajanju mlajših otrok v oddelke vrtca vzela
pod drobnogled. Z anketo sem želela ugotoviti stopnjo zadovoljstva staršev, ugotoviti
morebitne pomanjkljivosti in primanjkljaje naše prakse, izvedeti za mnenje staršev o uvajanju
in prvi stik z vrtcem ter njihove pobude in predloge za izboljšanje le te. Pri raziskavi sem si
zastavila štiri hipoteze, od katerih sem lahko tri z gotovostjo potrdila.
Pri prvi hipotezi sem predpostavljala, da so starši zadovoljni s stopnjo obveščenosti s strani
vrtca, ki se je izkazala kot pravilna, saj je dobrih 98 odstotkov staršev to potrdila.
Veseli me dejstvo, da skoraj 10 odstotkov staršev poišče informacije tudi na internetu, največ
pa jih dobijo na razgovoru z vzgojiteljico.
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Nedvomno so dobro informirani starši, ki se zavedajo, kakšen izziv je pred njimi boljše
pripravljeni in odprti za sprejemanje vrtca in samo uvajanje.
Pri drugi hipotezi sem preverjala, ali se starši o poteku uvajanja dogovarjajo z vzgojiteljico,
kar je potrdilo 80 odstotkov anketirancev. Kljub potrditvi hipoteze me je globoko razočaral
podatek, da skoraj 15 odstotkov vzgojiteljic samih določa potek uvajanja, kar je po mojem
mnenju, ob vseh dejstvih, ki sem jih navedla na prejšnjih straneh, popolnoma neprimerno in
skrajno nestrokovno, ter nenazadnje neodgovorno.
Zavrgla sem hipotezo, da se starši, ki imajo v vrtcu že enega ali več otrok, lažje spoprijemajo
z vrtcem kot tisti s prvo izkušnjo uvajanja. Z veseljem sem ugotovila, da je bil prvi stik z
vrtcem ne glede na število otrok za večino staršev prijetna izkušnja.
Najpomembnejša hipoteza, ki je hkrati predstavljala glavni cilj raziskave, je zadnja, kjer sem
ugotavljala stopnjo splošnega zadovoljstva s sodelovanjem z vrtcem pri uvajanju. Kar 82
odstotkov staršev je bilo s sodelovanjem zadovoljnih, veliko jih je tudi izpostavljalo pozitivne
dejavnike pri tem in izražalo pohvale. Na nekatere dejavnike, ki so jih navajali kot razlog
nezadovoljstva, pa vrtec kot tak nima vpliva (npr. predolgo uvajanje ostalih otrok).
Ob vprašanju, kaj bi želeli izboljšati, so izpostavljali željo, da bi se otrok spoznal z
vzgojiteljico pred vstopom v vrtec, da bi po vstopu dobili več informacij o boleznih,
predlagali so tudi individualni razgovor kmalu po vpisu, kar me nekoliko čudi, saj so prve
pogovorne urice že v začetku oktobra, vedno pa damo staršem možnost, da se dogovorijo za
pogovor izven tega časa. Nasploh pa mora biti med samim uvajanjem stopnja komunikacije
visoka in izmenjava podatkov o otrokovem doživljanju sprotna in izčrpna. Sama ponudim
staršem tudi možnost telefonskega pogovora, ko želijo na hitro preveriti stanje in se prepričati,
ali je vse vredu. Nekateri starši predlagajo tudi krajše uvajanje, spet drugi odsotnost staršev
pri uvajanju, zato moramo taka mnenja spoštovati in razumeti.
Na koncu ankete sem starše prosila za mnenja in predloge. Na to vprašanje odprtega tipa je
odgovorilo enaindvajset anketirancev, od tega jih je 52 odstotkov pohvalilo vrtec in
vzgojiteljice, eno mnenje pa je bilo usmerjeno v ravnanje ostalih staršev.
Predlogi staršev so se večinoma nanašali na delo in življenje v vrtcu na splošno in se niso
dotikali samega uvajanja. Glede tega sta se izrazila dva anketiranca: prvi želi krajše uvajanje,
drugi pa predlaga začetek uvajalnega obdobja pred prvim septembrom, saj je med poletjem
marsikomu lažje dobiti dopust.
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Cilji, ki sem si jih zastavila ob začetku svojega raziskovalnega dela, sem dosegla. Potrdila
sem, da so naša prizadevanja na področju sodelovanja s starši in uvajanja otrok v skupine
prvega starostnega obdobja uspešna in smo na pravi poti. Dobila sem potrditev, da je trud, ki
ga vlagamo v naše delo, poplačan.
Seveda so se pri tem pokazale tudi vrzeli, kar je bil tudi namen vsega. Zdaj mora biti naš cilj
usmerjen v izboljšanje stanja še na teh področjih, ki pa so navadno močno zakoreninjena
delovanja posameznikov, te pa je težko izkoreniniti. Naša prizadevanja bodo nedvomno še
naprej potekala v smeri izboljševanja ter poklicne in osebnostne rasti.
Za konec bi rada delila misel krasne osebe, ki sem jo imela priložnost spoznati na svoji
poklicni poti. To je poslanica predavateljice in nosilke programa Krepimo družine, Pat
Stanislaski, vsem vzgojiteljicam, ravnateljicam in svetovalnim delavkam, ki smo se udeležile
izobraževanja in se zavezale, da bomo po najboljših močeh pomagale otrokom in družinam v
stiski:
Danes, ko začenjate to delo, postajate kot zvezde – luč v temi in sijoči simbol upanja za
družine. Če se boste kdaj počutile same in nemočne, se ozrite v nebo, v zvezde. Predstavljajo
nas vse – po vsem svetu – ki delamo za blagostanje otrok. Predstavljajo nas vse, ki si
prizadevamo za svet, kjer bodo nekoč lahko vsi otroci odraščali v varnem okolju, bodo
ljubljeni in bodo postali zdravi in negujoči odrasli ljudje.
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VI. PRILOGE
PRILOGA 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani starši!
Letos ste se prvič srečali z vrtcem. Vsak prvič je prelomnica v življenju in odhod v vrtec je za
vso družino velika sprememba in izziv, ki pomeni določen napor in prinaša nove izkušnje. V
Vrtcu Koper se že vrsto let trudimo, da bi bil ta korak karseda prijeten, tako otrokom kakor
tudi vam, staršem.
Sem Alenka Rušt, vzgojiteljica predšolskih otrok v Vrtcu Koper, zaposlena v oddelku prvega
starostnega obdobja. Ob delu končujem študij Socialne pedagogike in v svoji diplomski
nalogi želim predstaviti dobro prakso sodelovanja vrtca s starši na področju uvajanja otrok
prvega starostnega obdobja v vrtec ter tudi z vašo pomočjo raziskati in odkriti še nove, boljše
načine skupnega sodelovanja. Zato potrebujem vaše mnenje in vtise doživljanja prvega stika z
vrtcem ter morebitne pripombe, pohvale, graje in nasvete za naše delo v prihodnje.
Vprašalnik vam bo vzel

le nekaj minut in je anonimen. Uporabljen bo le za namene

diplomskega dela. Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem!
Alenka Rušt
1. Vaš spol:
 ženski
 moški
2. Vaša starost:
 do 20 let
 20-25 let
 25-30 let
 30-35 let
 35-40 let
 nad 40 let
3. Število otrok:
 1
 2
 3
 4 ali več
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4. Zakaj ste vključili otroka v vrtec (možnih je več odgovorov)?
 Ker nimamo drugega varstva
 Zaradi družbe vrstnikov, socializacije
 Zaradi vzgoje, strokovnosti vzgojnega osebja
 Drugo:_____________________________________________________________
5. Prvi stik z vrtcem je bila za vas, kot starše:
 prijetna izkušnja
 neprijetna izkušnja
 glede tega imam mešane občutke
6. Ali menite, da ste dobili s strani vrtca dovolj podatkov o vstopu v vrtec in uvajanju?
 ja
 ne
7. Kje ste dobili največ informacij v zvezi z vstopom v vrtec in uvajanjem (možnih je več
odgovorov)?
 Na internetni strani vrtca ali drugih internetnih straneh
 Pri pomočnici ravnateljice ali ravnateljici na upravi vrtca
 Na sestanku za starše otrok novincev
 Pri vzgojiteljici na individualnem razgovoru
 Pri vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice ob samem uvajanju otroka
 Drugo:_____________________________________________________________
8. Katerih srečanj ste se udeležili:
 Sestanek za starše otrok novincev (junij 2010)
 Individualni razgovor z vzgojiteljico mojega otroka
 Obeh
 Nobenega
9. Katere informacije (ki jih niste) bi želeli še izvedeti pred začetkom uvajanja?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Koliko časa ste uvajali vašega otroka?
 nič
 1-3 dni
 1 teden
 2 tedna
 3 tedne
 drugo_________________________________
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11. Kdo je določal potek in trajanje uvajanja?
 Vzgojiteljica
 Starši
 Vzgojiteljica v dogovoru s starši
12. Obdobje uvajanja vašega otroka je bilo po vašem mnenju:
 ravno pravšnje, primerno
 predolgo, lahko bi se uvajali krajši čas
 prekratko, želeli bi si uvajati dlje
 drugo______________________________________________________________
13. Vas je pri tem začetnem sodelovanju z vrtcem in uvajanju kaj motilo, jezilo ali drugače
vznejevoljilo?
 Ne
 Ja:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
14. Vam je bilo kaj posebno všeč, morda vredno pohvale?
 Ne
 Ja:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
15. Kaj bi si želeli izboljšati na področju sodelovanja s starši ob vstopu otroka v vrtec?
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
16. Vaša mnenja in predlogi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav!
Alenka Rušt
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PRILOGA 2: Vam je bilo kaj posebno všeč, morda vredno
pohvale? (izpis odgovorov)
1. Zelo razumevajoči vzgojiteljica in pomočnica.
2. Zelo prijazne vzgojiteljice, ki jih je otrok takoj vzljubil.
3. Zelo hitro so se ujeli, začeli hoditi na zrak.
4. Vzgojiteljice med seboj sodelujejo, imajo rade otroke, ki radi hodijo v vrtec.
5. Vzgojiteljica in pomočnica sta strokovni, dobrovoljni, s srcem v službi.
6. Vzgojiteljica in pomočnica sta se zelo potrudili, da je bilo uvajanje neboleče.
7. Vzgojiteljice so bile zelo mirne, profesionalne, kar je dobro vplivalo na nas.
8. Vzgojiteljice.
9. Vzgojiteljica, njene metode.
10. Vzgojiteljica in pomočnica se zelo trudita, hčerkica ju ima zelo rada.
11. Vzgojiteljici sta si vzeli čas za vsakega otroka, mu potrpežljivo pomagali, da se
privadi.
12. Vse osebje vrtca Ribica je zelo profesionalno in hkrati zelo toplo do otrok.
13. Vsaka stvar je po svoje posebna.
14. Všeč mi je, ko otroka pričakate z dobro voljo, polno ljubezni.
15. Uvajalni načrt, možnost uvajanja daljše obdobje.
16. Trud vzgojiteljic pri uvajanju otroka oz. prilagajanja na novo situacijo.
17. Super vzgojiteljice, super okolje.
18. Strokovnost, varnost.
19. Strokovnost, prijaznost, brez skrbi jim lahko zaupam otroka v varstvo.
20. Strokovnost in prijaznost vzgojiteljice in pomočnice.
21. Strokovnost.
22. Pristop vzgojiteljice in njene pomočnice.
23. Pripravljenost vzgojiteljice in pomočnice.
24. Prijaznost, komunikacija, spodbujanje.
25. Prijaznost vzgojiteljice in pomočnice, njuna nežnost do otroka.
26. Potrpežljivost in prijaznost vzgojiteljice in pomočnice.
27. Pomoč vzgojiteljice pri prihodu v vrtec, ko zjutraj otrok joče.
28. Podpora staršem, da zaupajo otroka in mu ne otežujejo uvajanja.
29. Otrokom so puščale popolno svobodo, niso rinile v njih, dokler niso sami želeli.
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30. Odnos vzgojiteljice in pomočnice do otrok.
31. Odnos vzgojiteljice, prilagodljivost.
32. Nežnost vzgojiteljic.
33. Moj otrok je vesel, rada gre v vrtec.
34. Materinski odnos vzgojiteljic Urške in Dafine.
35. Ljubeznivost vzgojiteljic.
36. Da mi znajo povedat koliko je spal in jedel, odnos do otroka, ko pride v vrtec.
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PRILOGA 3: : Kaj bi si želeli izboljšati na področju sodelovanja
s starši ob vstopu otroka v vrtec? (izpis odgovorov)
1. Z vaše strani je vse v redu, s strani staršev pa tako tako. 100 ljudi, 100 čudi.
2. Več informacij vsakodnevno, kaj se je dogajalo, kaj so delali, razni problemi, ki so
nastali,...
3. Več informacij o boleznih.
4. Upoštevanje želja staršev in na osnovi tega narediti program uvajanja.
5. Ne bi bilo slabo, če bi vprašalnik individualne obravnave dobil vsak starš ob podpisu
pogodbe in prenesel izpolnjenega na razgovor z vzgojiteljico pred vstopom vrtec.
Tako bi bolje opisal potrebe in navade otroka.
6. Mogoče bi bilo dobro, da starši opazujejo skozi okno, ko je otrok v vrtcu, vsaj pri
uvajanju na začetku.
7. Krajši čas uvajanja.
8. Kmalu po vpisu še en individualen pogovor, ko smo starši zmedeni in želimo več
informacij o tem kako se otrok uvaja.
9. Individualno srečanje otroka z vzgojiteljico pred vstopom v vrtec.
10. Idealno bi bilo, če bi se lahko otrok spoznal z vzgojiteljico individualno, pred vstopom
v skupino otrok, da bi imel vsaj eno poznano osebo ob sebi.
11. Da starši ne prisostvujejo uvajanju v igralnici, otrok naj bo pri uvajanju sam z
vzgojiteljico in njeno pomočnico.
12. Da se vsakega otroka obravnava individualno, s svojimi karakteristikami in
posebnostmi.
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PRILOGA 4: Vaša mnenja in predlogi (izpis odgovorov)
1. Zelo zadovoljni z vzgojiteljico in pomočnicami.
2. Zelo sem oz. sva zadovoljna z vzgojiteljicami, zelo pohvalno.
3. Zelo dobre vzgojiteljice in pomočnice in zelo prijazne do otrok.
4. Zadovoljna sem z vstopom otroka v vrtec in z delom vzgojiteljic.
5. Z naše strani gre ena velika pohvala celotni enoti Žogica. Hči vam 100% zaupam, ker
hodi z veseljem v vrtec in domov dobrovoljna. Kaj si lahko še želim, hvala!
6. Vstop v vrtec in podpora se mi v mojem primeru zdita strokovno ustrezna in sem z
načinom popolnoma zadovoljen. To se odraža tudi na otroku, ki rad obiskuje vrtec.
7. Večji poudarek zdravi prehrani.
8. Več srečanj med starši in osebjem vrtca.
9. Več skupinskih druženj.
10. Več igranja in druženja na prostem.
11. Uvajanje bi lahko začeli tudi pred 1. septembrom, ker je nekaterim staršem težko vzeti
dopust ravno takrat, med poletnimi počitnicami pa je verjetno marsikomu lažje dobiti
dva tedna dopusta.
12. Tako naprej.
13. Super ste.
14. Skrajšati čas uvajanja.
15. Samo več izhodov v naravo.
16. Samo pohvalno, tako naprej.
17. Predlagam, da bi lahko imeli z otroki več izletov, skupnih druženj, pogrešam tudi
samostojne nastope pred starši, saj menim, da bi bilo zelo zanimivo in sproščujoče.
18. Nič, starši smo puno zadovoljni da naš otrok gre v vrtec ker ima prijatelje.
19. Mogoče bi se mogli bolj starši potrudit, da ne vidijo samo svojega otroka.
20. Menim, da Vrtec Koper dela dobro in strokovno, kar so najboljši rezultat zadovoljni
otroci. Predlagala pa bi večje sodelovanje z ostalimi vrtci (tudi tujimi), kjer bi si starši
lahko izmenjali izkušnje.
21. Imamo zelo dobre izkušnje in prav rada bi pohvalila vzgojiteljice in vrtec.
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