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POVZETEK 

 

Sodelovanje med starši in vzgojitelji je eden pomembnejših vidikov kakovosti dela v vrtcu, 

saj sodelovanje prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske vzgoje. Od staršev in 

vzgojiteljev se pričakuje pripravljenost za sodelovanje pri vzgoji otrok, saj lahko le s 

sodelovanjem uspešno usklajujejo vzgojne stile in spodbujajo otrokov celostni razvoj V 

teoretičnem delu sem opredelila otroštvo in vzgojo, družinsko vzgojo ter vzgojo v vrtcu. 

Predstavila sem sodelovanje in usklajenost staršev in vzgojiteljev pri vzgoji otrok. V 

empiričnem delu sem predstavila rezultate raziskave, katere vzorec je predstavljalo 50 staršev 

in 33 vzgojiteljic ter pomočnic vzgojiteljice. Raziskovalni vzorec predstavljajo starši, ki imajo 

otroka vključenega v mestni oz. vaški vrtec ter vzgojitelji, ki so zaposleni v mestnem oz. 

vaškem vrtcu. Vzgojitelji in starši največkrat sodelujejo pri vzgoji otrok na govorilnih urah, 

roditeljskih sestankih, raznih praznovanjih in piknikih, pa tudi preko aktivnosti, ki vključujejo 

starše v delo oddelka. Starši se pri sodelovanju z vzgojiteljicami večinoma ne srečujejo s 

težavami, ravno nasprotno pa so pokazali rezultati odgovorov vzgojiteljic, ki navajajo kar 

nekaj težav pri sodelovanju s starši. Starši se počutijo odgovorni za vzgojo otrok, vendar 

menijo, da je za vzgojo otrok odgovorna tudi vzgojiteljica.  

 

KLJUČNE BESEDE: sodelovanje med starši in vzgojitelji, družinska vzgoja, vzgoja v vrtcu, 

usklajevanje vzgojnih stilov. 

 

 

  



 

SUMMARY 

 

Cooperation between parents and teachers is one of the important aspects of quality 

kindergarten education because it complements family education in an adequate way. Both 

parents and teachers are expected to cooperate in children's education because it is the only 

way to successfully harmonise educational styles and encourage comprehensive development 

of children. The theoretical part defines childhood, family education and kindergarten 

education. It touches on the cooperation between parents and teachers and the harmonisation 

of their approaches to children's education. The empirical part contains the results of a 

research, in which 50 parents and 33 teachers and teacher assistants took part. The sample 

consisted of the parents whose child is attending a kindergarten in a town or village and 

teachers working in a kindergarten in a town or village. Results suggest that teachers and 

parents usually cooperate during individual consultation hours, parent meetings, celebrations 

and picnics, or though activities aiming to involve parents in the work of a class. On the one 

hand, the parents do not usually encounter difficulties when cooperating with teachers, but on 

the other hand, the teachers point to a number of issues they have been facing when 

cooperating with parents. Although the parents feel responsible for their children's education, 

they still believe that the teachers are responsible as well. 

 

KEYWORDS: cooperation between parents and teachers, family education, kindergarten 

education, educational styles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAZALO 

 

1   UVOD ................................................................................................................................... 1 

2   ZGODOVINSKI PREGLED OTROŠTVA IN VZGOJE OTROK ............................... 2 

3   DRUŽINA ............................................................................................................................ 5 

3. 1   Vzgojna naloga družine in vzgojni stili ......................................................................... 7 

3. 3   Družinska vzgoja in otrokov razvoj ............................................................................ 11 

3. 4   Kakovost družinskega okolja in razvoj otroka, vključenega v vrtec ........................... 13 

4   PREDŠOLSKA VZGOJA, VRTEC, INSTITUCIONALNA VZGOJA ...................... 14 

4. 1   Razvoj institucionalne vzgoje ..................................................................................... 14 

4. 2   Varstvo, korekcija, kompenzacija in vrtec kot dopolnjevanje družinske vzgoje ........ 19 

4. 3   Razvoj vrtcev na Slovenskem ..................................................................................... 20 

4. 4   Sistem predšolske vzgoje v Sloveniji .......................................................................... 21 

4. 5   Vzgoja v sodobnem vrtcu ............................................................................................ 23 

5   SODELOVANJE STARŠEV IN VZGOJITELJEV PRI VZGOJI OTROK .............. 24 

5. 1   Vpliv družine in vrtca na otrokov razvoj .................................................................... 27 

5. 2   Usklajenost staršev in vzgojiteljev pri vzgoji predšolskih otrok ................................. 29 

6   EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................. 32 

6. 1   Opredelitev raziskovalnega problema ......................................................................... 32 

6. 2   Cilji raziskovanja ......................................................................................................... 32 

6. 3   Raziskovalna vprašanja ............................................................................................... 32 

6. 4   Raziskovalna metoda ................................................................................................... 33 

6. 4. 1   Osnovna raziskovalna metoda ............................................................................. 33 

6. 4. 2   Opis vzorca .......................................................................................................... 33 

6. 4. 3   Opis merskih instrumentov ................................................................................. 33 

6. 4. 4   Postopek zbiranja podatkov ................................................................................ 34 

6. 4. 5   Statistična obdelava podatkov ............................................................................. 34 



 

6. 5   Rezultati in interpretacija ............................................................................................ 34 

6. 5. 1   Starši in vzgoja otrok ........................................................................................... 34 

6. 5. 2   Vzgojiteljice in vzgoja otrok ............................................................................... 35 

6. 5. 3   Načini in pogostost sodelovanja staršev in vzgojiteljev pri vzgoji otrok ............ 37 

6. 5. 4   Pomembnost sodelovanja staršev in vzgojiteljev pri vzgoji otrok ...................... 40 

7   ZAKLJUČEK .................................................................................................................... 47 

8   LITERATURA .................................................................................................................. 49 

9   PRILOGE .......................................................................................................................... 52 

9. 1   Vprašalnik za starše ..................................................................................................... 52 

9. 2   Vprašalnik za vzgojiteljice .......................................................................................... 55 

9. 3   Priloga k empiričnemu delu ........................................................................................ 58 

 



 

KAZALO TABEL 

 

Tabela 1: Mnenja vzgojiteljic zaposlenih v vaškem vrtcu o načinih vzgojnega sovplivanja ... 36 

Tabela 2:Mnenja vzgojiteljic zaposlenih v mestnem vrtcu o načinih vzgojnega sovplivanja .. 36 

Tabela 3: Povprečje ocen posameznih trditev. ........................................................................ 40 

Tabela 4: Odgovornost staršev pri vzgoji otrok ....................................................................... 58 

Tabela 5: Delež ocenjenih trditev staršev in vzgojiteljic ......................................................... 58 

 

KAZALO GRAFOV 

 

Graf 1: Odgovori staršev o težavah pri medsebojnem sodelovanju ........................................ 44 

Graf 2: Odgovori vzgojiteljic o težavah pri medsebojnem sodelovanju .................................. 45 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Glavne dimenzije vzgojnega stila ………………..………………………………….12 

 

 



 

1 

 

1   UVOD 

 

Sodelovanje med starši in vzgojitelji je najpomembnejši dejavnik otrokovega razvoja in 

vzgoje otroka. Prav posebej pa je sodelovanje pomembno zato, ker je predšolski otrok bolj kot 

kadar koli pozneje povezan in soodvisen od staršev in družinskega okolja, obenem pa je 

predšolski otrok vpet tudi v vrtčevsko okolje, kjer je v interakciji z vzgojiteljem in sovrstniki. 

V tem obdobju je staršem in vzgojiteljem skupno eno – skrb za vzgojo otroka in njegov 

optimalen razvoj (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

 

V diplomskem delu bom raziskovala sodelovanje staršev in vzgojiteljev pri vzgoji otrok, ki so 

vključeni v vrtec. V teoretičnem delu diplomskega dela bom najprej opredelila otroštvo in 

vzgojo otrok skozi zgodovino vse do danes. Ker je otrokovo primarno okolje družina, bom 

predstavila družino, družinsko vzgojo in njen pomen. Kot otroku drugo pomembno okolje 

bom opisala institucionalno vzgojo, razvoj in naloge vrtcev ter vzgojo v sodobnem vrtcu. V 

zadnjem poglavju teoretičnega dela bom pisala o sodelovanju med starši in vzgojitelji, o 

trenutno veljavni zakonodaji in kurikulumu za vrtce, ki obravnavata sodelovanje vzgojiteljev 

in staršev ter o usklajenosti staršev in vzgojiteljev pri vzgoji otrok. 

 

V empiričnem delu bom ugotavljala, v kolikšni meri se starši počutijo odgovorni za vzgojo 

otrok in kako vzgojno nalogo vrtca izpolnjujejo vzgojiteljice. Raziskala bom na kakšen način 

in kako pogosto med seboj sodelujejo starši in vzgojitelji, kako so naklonjeni posameznim 

področjem sodelovanja in, ali se pri medsebojnem sodelovanju srečujejo s kakšnimi težavami 

oziroma ovirami.  
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2   ZGODOVINSKI PREGLED OTROŠTVA IN VZGOJE OTROK 

 

Shaffer (v Batistič Zorec, 2003) ugotavlja, da zanimanje za otroke in njihovo vzgojo ter 

razvoj opazimo že v delih iz antičnega obdobja. O tem, kako vzgajati, sta pisala že Aristotel in 

Platon. Z vzgojo otrok so se ukvarjali tudi Špartanci, pri katerih je veljala skrajno kruta 

vzgoja, saj so pri sedmih letih otroke vzgajali v javnih vojašnicah, kjer so jih pretepali, 

stradali ipd. Prav tako so tudi Rimljani želeli vzgajati otroke kot dobre državljane, in sicer z 

ljubeznijo in disciplino (Batistič Zorec, 2003, str. 31). 

 

Srednjeveška umetnost (predvsem slike) nakazuje, da do 16. stoletja ne moremo govoriti o 

otroštvu, saj so otroka pojmovali kot nekoga šibkejšega. Otroštvo je bilo opredeljeno na 

najbolj nebogljeno dobo in brž, ko si je otrok telesno opomogel, je bil vključen v svet 

odraslih. Vzgojo otrok je zagotavljalo vajeništvo, ki je temeljilo na sobivanju otrok in odraslih 

(Aries, 1991, str. 8).  

 

Obdobje odkritja otroštva v 16. stoletju nakazuje umetnost, ki v ospredje postavlja otroško 

telo, otroške navade in otroško čebljanje. Konec 17. stoletja je vajeništtvo kot način vzgoje 

nadomestila šola (Aries, 1991, str. 70). E. Singer (v Batistič Zorec, 2003) navaja, da 17. 

stoletje velja za stoletje pedagogov razsvetljenstva, kot sta Jan Amos Komenski ter John 

Locke, ki sta zagovarjala spontano igro, radovednost in potrebo po aktivnosti pri otrocih 

(Batistič Zorec, 2003, str. 37). 

 

Šolanje otrok v 18. stoletju je ločilo otroke od družbe odraslih in nekdaj svobodno otroštvo 

podredilo strogemu disciplinskemu režimu. Otroke so zapirali v internate in jih podrejali šibi 

in zaporu. Število otrok v družini se je zmanjševalo, da bi starši lahko bolje skrbeli za svoje 

otroke (Aries, 1991, str. 10). Pavlović 18. stoletje, imenuje tudi kot »stoletje discipline«, saj 

so bili otroci še vedno deležni ostre discipline in telesne kazni (prav tam). V tem času je 

veljalo mišljenje, da je šola tista, ki prevzame način kaznovanja od družinske vzgoje. V 

družinskem okolju se je pojavil še en pomemben element vzgoje, to je skrb za higieno in 

zdravje. V 18. stoletju so v družine začeli posegati zdravniki, katerih prvi namen je bil, da 

zaščitijo družino pred umazanijo in boleznijo, posledično pa je vse večji pomen dobival 

pregled in s tem nadzor nad družinsko vzgojo (Salecl, 1991, str. 79). Med največje mislece 

tedanjega čas sodi Jean Jack Rousseau, čigar pogledi na vzgojo so vplivali na francoske starše 
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v 18. stoletju. Rousseau je v ospredje postavljal tezo, da je človek po naravi dober in da je 

potrebno pustiti, da otroštvo dozori v otrocih. Nasprotoval je kaznovanju otrok (Batistič 

Zorec, 2003, str. 40).  

 

Goldson (prav tam) pravi, da so za prvo polovico 19. stoletja značilne številne spremembe, 

npr. rast prebivalstva, industrializacija, urbanizacija, porast revščine, migracije in razvoj 

politične zavesti pri delavskem razredu. Potreba po poceni delovni sili je povzročila, da so 

otroci postali delovna sila. Množičnemu zaposlovanju otrok je sledil porast humanitarnosti, ki 

je omejevala otroško delo. Politična reakcija je povzročila nastanek reformatorskih in 

industrijskih šol, katerih cilji so bili: moralna korekcija, zaščita in regulacija. Obdobje 

»reševanja otrok« je potekalo preko izobraževanja. Šolanje je postalo obvezno v zadnji 

četrtini 19. stoletja. Tako otroci niso bili več delavci, ampak pasivni in podrejeni učenci. 

Okoliščine so bile torej ustvarjene tako, da se bodo otroci razvijali bolj zdravo in 'v dobro 

naroda'. Nastala je zavest, da je država odgovorna za zagotavljanje izobraževanja in 

zdravstvenega varstva otrok. Strokovnjaki, zdravniki, pedagogi in psihologi so začeli prodirati 

v šole in jih proučevati (prav tam). V pravu so se pojavila določila, ki so obravnavala problem 

nadzora nad družino in šolo, oblikovale so se socialne službe, ki so prevzele nadzor nad 

vzgojo otrok. Država je tako prevzela vzgojno vlogo in si podrejala družino  (Salecl, 1991, str. 

83). Da Mause poudarja, da so očetje prvič začeli proučevati otroke in pomagali materam pri 

skrbi zanje (Batistič Zorec, 2003, str. 43). 

 

Zigler in Stevenson omenjata, da je šele v 20. stoletju prevladal koncept, ki otroštvo 

opredeljuje kot posebno in edinstveno obdobje. Otroci so postali naša skupna prihodnost. 

Goldson (prav tam) navaja, da se je v tem stoletju pojavil koncept, ki ga avtor imenuje 

'nacionalni otrok', ki izhaja iz nacionalnega interesa po izobraževanju, prilagajanju in zaščiti 

otrok. Po njegovem mnenju gre predvsem za družbeno korist. Državne institucije so bile 

prostor varovanja otrokovih interesov pred neustreznim ravnanjem v družini. Isti avtor 

ugotavlja tudi, da v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja skrbi, ki so bile usmerjene na 

medicinsko zaščito in materialno blaginjo, zamenjajo psihološke in psihiatrične paradigme. 

Predmet raziskovanja je tako postal otrok – njegov razum in njegova družina. Največ 

pozornosti so namenili prav problematični družini ter vedenju otrok. V tem obdobju so na 

vzgojo vplivale behavioristične teorije. Watson je trdil, da je vsakršno vedênje podvrženo 

zunanji stimulaciji. E. Singer (prav tam) ugotavlja, da se je po drugi svetovni vojni pojavila 

permisivnost vzgoje, ki je staršem narekovala, naj se ravnajo po potrebah otroka (zlasti pri 
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hranjenju in toaletnem treningu) in opozarjala na škodljivost agresivnega ravnanja z otrokom. 

Vpliv progresivnih pedagogov in humanističnih psihologov je med ljudmi širil spoznanje, da 

ima otrok prirojeno zmožnost za ustvarjalno in konstruktivno učenje in razvoj, če le ni oviran 

pri raziskovanju. De Mause navaja, da v drugi polovici 20. stoletja govorimo o modaliteti 

pomoči, za katero velja, da otrok na določeni razvojni stopnji bolje ve, kaj potrebuje, kot 

odrasli. Modaliteta pomoči zahteva, da sta oba starša polno vključena v življenje otroka, da 

sta empatična in zadovoljujeta otrokove potrebe in otroka ne disciplinirata in mu ne 

privzgajata navad. Tovrstno ravnanje od staršev terja veliko časa, energije in pogovorov. Po 

De Mausovem mnenju tak otrok postane prijazen, iskren, nikoli depresiven, ne sledi slepo 

skupini in se ne podreja avtoritetam. Bowlbyjeva teorija o pomenu čustvene vezi med materjo 

in otrokom je razširila prepričanje, da je najbolje, če je mati doma. Bowlby je poudarjal 

pomembnost izobraževanja deklet za materinstvo. Nekateri strokovnjaki menijo, da je 

Bowlby, s svojimi tezami, ki predpostavljajo usmerjenost v otroke in družino, vplival na 

povečanje števila otrok (npr. t. i. baby boom v ZDA). Lasch (prav tam) poudarja, da je 

reakcija, ki je sledila ekstremni permisivnosti v vzgoji, upoštevala potrebe staršev. V ospredje 

je prišlo ravnanje po materinskem instinktu, poudarjali so starševsko samozavest pri vzgoji. 

Vzgoja v šestdesetih in osemdesetih poleg starševske ljubezni poudarja tudi odločnost pri 

zahtevah. Pojmovanje avtoritete se je spremenilo (prav tam). 

 

Prost (v Batistič Zorec, 2003) ugotavlja, da je otrok v sedanjosti postal objekt intenzivne 

čustvene investicije in avtentična vrednost. Vpliv institucij na pojmovanje otroka je predvsem 

to, da je materi postala model vzgojiteljica. Značilna je večja subtilna avtoriteta staršev, ki kot 

najpomembnejše postavlja sprejemanje otroka in poglabljanje vanj ter upoštevanje njegove 

ustvarjalnosti in družbenosti. Lasch poudarja, da socialne in izobraževalne institucije 

postajajo zamena za družino in ločujejo otroka od sveta odraslih. Sieger in White (prav tam) 

navajata izolacijo in segregacijo otrok v 'otroških prostorih', kot sta npr. vrtec in šola in tako 

otrokom postane onemogočeno odraščanje v svet odraslih. Ti prostori so 'socialno prazni', 

zato jih je treba napolniti z metodami, materiali in načini dela, ki so ločeni od dela in 

aktivnosti odraslih. Lasch (prav tam) prenos funkcij iz družine na institucijo označuje kot 

slabljenje skrbi za otroka. Poleg prenosa funkcij so se znotraj družine zgodile še druge 

spremembe. Zaradi vpliva masovnih medijev in industrije se je spremenila tudi kakovost 

odnosa med starši in otrokom. Na eni strani je tako model idealnega starševstva, na drugi 

strani pa je hkrati uničevanje samozavesti staršev. Družinsko življenje je od zunaj vsiljeno. 

Vse te spremembe otrokom otežujejo identifikacijo. E. Singer (prav tam) meni, da na 



 

5 

 

negotovost staršev pri vzgoji vplivajo številni nasveti strokovnjakov, ki so namenjeni staršem. 

V razvitem zahodnem svetu, za katerega so značilne večje demografske spremembe, so 

družine vse bolj izolirane, saj so zaradi številčnejših selitev deležne manjše čustvene podpore 

in pomoči prijateljev in sorodnikov. Še vedno velik problem predstavlja naraščanje števila 

zaposlenih mater, ki pogosto nimajo nikogar, ki bi jim pomagal pri skrbi za otroke in 

gospodinjstvu. Hart (prav tam) osemdeseta leta imenuje desetletje otroka. Leta 1989 je bil 

sprejet akt Konvencija o otrokovih pravicah, ki je od nekaterih držav terjal, da presežejo 

tradicionalno pojmovanje otroštva. Pavlovič kot ključni dosežek navaja udeležbo otrok (npr. 

pravico, da otrok izrazi svoje mnenje in je to mnenje tudi upoštevano). Otrokova naloga je s 

pasivnega nivoja prešla na aktivni nivo. Med pomembno spremembo sodobnega časa sodi 

tudi spremenjena vloga očeta pri vzgoji otrok. Morrison ugotavlja, da so očetje ponovno 

dobili veselje do starševstva in se ukvarjali z otrokom. Avtor je ugotovil tudi, da v sodobnem 

času očetje niso več avtoritarni, nečustveni in neljubeči (prav tam). 

 

3   DRUŽINA 

 

Sprva se zdi, da z definicijo pojma družine ne bi smelo biti težav, a se s tem strokovnjaki v 

zadnjih dveh desetletjih intenzivno ukvarjajo. Sodobni statistični stroki je prioriteta 

pojmovanje družine, ki se uporablja za popisne in populacijsko statistične namene in ga 

priporoča Ekonomska komisija združenih narodov za Evropo (UNECE): družina je definirana 

ožje kot jedrna družina, družina sta dve osebi ali več oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu 

in so med seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim razmerjem. V tem 

primeru so družina tudi pari brez otrok ali eden od staršev z enim ali več otroki. Ta definicija 

se uporablja predvsem v popisih prebivalstva. Ta statistična definicija pa se razlikuje od 

sociološke definicije, po kateri je družina skupina oseb, ki živi v skupnem gospodinjstvu in jo 

sestavlja vsaj en otrok in ena odrasla oseba ter je med seboj povezana z zakonsko zvezo, 

kohabitacijo ali starševskim razmerjem (Rener, 2006, str. 16). Na sociološki definiciji temelji 

tudi definicija družine po OZN (prav tam), ki pravi, da družino predstavljajo vsaj en (odrasel) 

človek ali skupina ljudi, ki skrbi za otroka/e in je kot taka (torej kot družina) prepoznana v 

zakonodajah ali običajih. Na osnovi te definicije je OZN predlagala naslednjo tipologijo 

družin: 

- Jedrna družina, kamor sodijo biološke in socialne jedrne družine staršev in otrok, 

enostarševske družine in posvojiteljske družine. 
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- Razširjena družina, kamor sodijo tri- in večgeneracijske družine, poligamne razširjene 

družine in plemenske razširjene družine. 

- Reorganizirane družine, kamor sodijo dopolnjene ali vzpostavljene družine, življenje 

v skupnostih (komunski način življenja) in reorganizirane družine istospolnih 

partnerjev (prav tam). 

 

V. Satir in sodelavci v delu Družina za naš čas (1995) družino opredeljujejo kot prostor, v 

katerem nastajajo telesno zdrave, duhovno prebujene, čuteče, ljubeče, igrive, ustvarjalne, 

produktivne in odgovorne osebe. Odrasli, ki so za družino zadolženi, so ustvarjalci takih ljudi 

(Satir in sod., 1995, str. 11). Slovenska avtorica J. Lepičnik Vodopivec (1996) pa družino 

definira kot institucijo, ki ima vsaj dve vlogi. Prva se kaže v njeni biološkoreproduktivni 

vlogi, druga v širši, družbeni (Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 2). 

 

M. Pšunder (1998) navaja, da ima družina biološkoreproduktivno, vzgojno, čustveno, 

ekonomsko in pravno nalogo. Biološkoreproduktivna naloga družine je za preživetje izredno 

pomembna in se kaže v rojevanju otrok. V državah razvitega sveta se je biološka reprodukcija 

skrčila in tako so otroci postali središče družinskega življenja. Čustvene naloge družine 

zahtevajo določeno stopnjo razvite osebnosti, kulture ter možnosti individualnega odločanja. 

Ljubezen ob začetku partnerske zveze naj bi bila uvod v dolgo družinsko življenje, ki temelji 

na sreči, spoštovanji in medsebojni pomoči. Lastninski odnosi, ki so še vedno prisotni v 

sodobnem svetu, so naravnani tako, da ženske in otroke potiskajo pod moževo oz. očetovo 

okrilje. Te odnose lahko razumemo kot pokorščino enega od partnerjev, največkrat žene. 

Otroci niso obravnavani kot samostojne osebnosti, zato navadno postanejo izvrševalci povelj. 

Pa vendar ugotovitve kažejo, da gre v mnogih družinah za humano sožitje, ki je prežeto z 

družinsko srečo. Družinsko življenje mora omogočati, da člani družine živijo zadovoljno, 

smiselno in brez izrabljanja. Ekonomske naloge družine so se skozi čas močno spreminjale 

Včasih so bili moški edini vzdrževalci družinskih članov, danes pa so zaposlene tudi ženske 

ob hkratni družinski in gospodinjski zaposlitvi, kar omogoča boljše materialne možnosti 

družine. Ob tem postaja pomembna delitev odgovornosti domačih in vzgojnih opravil med 

partnerjema. Pravna naloga izhaja iz družine kot posebne socialne skupnosti, v kateri 

nastajajo trije vidiki družinskega življenja, ki so med seboj povezani, lahko pa nastajajo vsak 

zase. Gre za skupno gospodinjstvo, zakonsko zvezo in družinsko skupnost (Pšunder, 1998, str. 

9). Lindz (v Lepičnik Vodopivec, 1996) meni, da družina vzgojno nalogo uresničuje s skrbjo 

za razvoj otroka, zato mora biti družina prilagojena razvojni stopnji otroka. Družina s svojim 
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ravnanjem vpliva na otrokovo samovrednotenje, samospoštovanje, zaupanje ter na 

samostojnost in odločnost (Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 21). 

 

Družina je osnova in vir izkušenj otroka, rasti, razočaranj in zadovoljite. V družini poteka 

primarna socializacija, ki pa je posredno tudi pod vplivom širšega socialnega okolja, ki je 

vpeto v družinske člane in v družinsko življenje. Za otroka je družina prvi socialni sistem, v 

katerem otrok živi ter s svojimi značilnostmi vpliva na razvoj otrokove osebnosti. Otroku je 

družina svet v malem in prva šola za življenje (prav tam). V družini poteka posnemanje kot 

najelementarnejša oblika vzgoje, kjer gre za prevzemanje zunanjih vzorcev vedenja 

(Žnidaršič, 2012, str. 7). 

 

V. Satir je ugotovila, da z vidika komunikacije obstajata dva tipa družin: uspešna in 

neuspešna družina. Za prvo velja, da prevladuje jasna, dosledna in neposredna komunikacija, 

samospoštovanje je na visoki ravni, pravila so humana in elastična, posamezniki izražajo 

svoje misli, čustva in občutja. Odnosi znotraj družine so odkriti in prijateljski. Ravno 

nasprotno pa velja za neuspešno družino, kjer prevladujeta stiska in strah, v družini teče 

posredna in nejasna komunikacija, spoštovanje je na zelo nizki ravni, ali ga sploh ni, izražanje 

mnenj je nezaželeno. Vse to se kaže tudi na telesnem izrazu in obrazu članov družine – 

njihova telesa so toga, obrazi so mrki, prevladujejo pogledi v tla (Satir, 1995, str. 46). 

 

Coloroso (po M. Pšunder) navaja tri vrste družin: trdo, mehko in prožno. Med seboj se 

razlikujejo po strukturi, ki povezuje člane in v odnosu do zunanjega sveta. Trda in mehka 

družina sta si nasprotujoči skrajnosti. Trda družina uporablja nadzor in oblast, ki ju izvajajo 

starši, mehka družina nima čvrstih vezi in člani družine nimajo potrebe po kakršni koli 

strukturi. Prožna družina, v nasprotju s trdo in mehko, ima dobro strukturo, je prožna in 

funkcionalna. Taka družina otroku daje podporo, ki jo potrebuje, da lahko optimalno razvije 

svojo osebnost in spozna svoj pravi jaz. Otrok v taki družini občuti samozaupanje in tudi 

zaupanje v druge, počuti se varnega. Prožna družina pomaga otroku razviti notranjo disciplino 

(Pšunder, 1998, str. 21). 

 

3. 1   Vzgojna naloga družine in vzgojni stili 

 

Družina je temeljna družbena celica, ki skrbi za vzgojo otrok in je v tej svoji funkciji 

nezamenljiva. Je primarna družbena skupnost, kjer se začne proces vzgoje in so njeni člani 
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med seboj povezani. V družini nastaja novo življenje in se oblikuje človekova osebnost. 

Veliko procesov ostane dolgotrajnih. Z gotovostjo lahko rečemo, da je vzgoja zapleten in 

dolgotrajen proces, v katerem imajo veliko in odgovorno vlogo prav starši. Učinkovitost 

vzgojnega delovanja v družini je odvisna od skladnosti družinskih odnosov, položaja otroka v 

družini, od vrste družine, psihosocialne in moralne zavesti staršev, ekonomskih razmer v 

družini, pedagoškega čuta staršev in kulture vzgajanja. V družini je vzgoja medčloveški odnos 

sprejemanja in dajanja, kar se uresničuje z zaupanjem, razumevanjem, ljubeznijo, željami, 

veseljem in razočaranji (Pšunder, 1998, str. 77). 

 

Družina vzgaja in socializira hkrati. Socializacija je najpomembnejša vzgojna naloga družine, 

saj v družini otrok zadovoljuje svoje temeljne biološke ter sociološke potrebe. Otrok v družini 

na najbolj spontan način doživlja medsebojne odnose, moralna spoznanja, vrednote, spoznava 

okolje, govor in mišljenje (Bergant, 1981, str. 66). Družina deluje kot nekakšna spontana šola 

za čustvene in socialne odnose do drugih ljudi. Hkrati prav družina lahko otrokom daje večjo 

možnost individualnega ravnanja kot druge institucije, saj ima več možnosti za individualno 

prilagajanje otrokovim posebnostim. Poleg socializacije v družini poteka tudi proces otrokove 

identifikacije. To je proces, ki ga M. Bergant (v Lepičnik Vodopivec, 2002) opredeljuje kot 

proces, ki pomaga socializirati otrokovo osebnost. Otrok osvoji čustva, pojmovanja, stališča 

staršev in drugih njemu pomembnih oseb na tako visoki stopnji intenzivnosti, da postanejo del 

njegove osebnosti. Starši so torej že sami po sebi pomemben dejavnik vzgoje. Starši na svoje 

otroke prenašajo svojo osebnost, socialno zrelost, samostojnost, čustvenost, itn. Vsi ti 

dejavniki lahko otežujejo razvojno identifikacijo otrok s starši, kot posledico pa zaznamo 

vzgojne težave otrok (Lepičnik Vodopivec, 2002, str. 24). 

 

Musek v svojem delu (po Becker 1964) glavne dimenzije vzgojnega stila razporedi v 

koordinatni sitem. Ena dimenzija, ljubezen in toplino ločuje od hladnosti in sovraštva, druga 

pa popoln nadzor ločuje od svobode. Tretjo dimenzijo avtor razume kot dimenzijo, ki ločuje 

odmaknjene odnose do otroka od pretirane zaskrbljenosti in bojazni. S tem modelom avtor 

poskuša predstaviti vzgojne stile, ki prevladujejo v družinah, noben od teh skrajnih vidikov 

dimenzij pa ne vpliva ugodno na razvoj posameznikov in odnosov v družini (Musek, 1995, 

str. 156). 
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Slika 1: Glavne dimenzije vzgojnega stila (povzeto po Musek, 1995, str. 156). 

 

Različni avtorji (npr. Ajduković, 1990) na podlagi raziskav ugotavljajo, da so v ospredju 

dimenzije sprejemanja in odklanjanja ter usmerjenost k otroku in usmerjenost k partnerju 

(Lepičnik Vodopivec, 2002, str. 26). Poudarjanje strogosti in odklanjanje otroka povzročata 

zapiranja otroka vase in agresivnost, nedoslednost staršev otroku ruši občutek varnosti in ga 

naredi nevrotičnega, prevelika skrb za otroka in razvajanje pa vodita do nesamostojnosti in 

nezainteresiranosti otroka (prav tam). 

 

M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) vzgojni stil opredeljujeta kot odnos med vzgojiteljem in 

vzgajancem, odnos, katerega namen je vzgojiti posameznika z določenimi lastnostmi. Vzgojni 

stil je sistem metod, sredstev, postopkov, s katerimi skušamo vzgojiti posameznika z 

določenimi lastnostmi. Uporaba in zagovarjanje posameznega vzgojnega stila je odvisno od 

stališč posameznika in njegovega razumevanja elementov, ki se nanašajo na vzgojo otroka in 

vlogo vzgojitelja pri tem ter od posameznikovih implicitnih teorij o vzgoji in njeni moči. 

Odnos, ki ga vzpostavljamo pri vzgoji, ni izoliran, ampak je del občečloveških odnosov, ki so 

prisotni v družbi (Peček Čuk, Lesar, 2009, str. 130). 
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Po M. Bergant (1971; 1986) poznamo tri vzgojne stile: represivni vzgojni stil, permisivni 

vzgojni stil in vsedopuščujočo vzgojo. Represivna vzgoja je vzgojna usmerjenost, ki poudarja 

in uporablja negativna vzgojna sredstva, prepovedi in omejitve, otroka svari, utesnjuje, 

nadzoruje ter kaznuje in skuša s strogostjo in pritiskom odpraviti otrokove napake. Vzgojitelj 

ima represivno, odkrito avtoriteto. Permisivna vzgoja temelji na pozitivnih vzgojnih ukrepih, 

ljubezni, skrbi za razvoj otrokovih pozitivnih sposobnosti, upoštevanju otrokovih želj in 

potreb. Cilj vzgoje je srečna, samoiniciativna, kritična in ustvarjalna osebnost. Vzgojitelj 

avtoriteto sicer ima, vendar ni prezahtevna. Zagovorniki tega vzgojnega stila zagovarjajo, da 

se tisto, kar naj bi permisivna vzgoja bila, v praksi še ni uresničilo. Tisto kar se je uresničilo 

oz. se uresničuje, je vsedopuščujoča vzgoja. Gre za vzgojni stil, ki sloni na tem, da otrok dela, 

kar hoče, vzgojitelj se odreče svoji odgovornosti in aktivnosti ter vzgajancem dopušča vse. V 

takšnem vzgojnem procesu je otrok subjekt vzgoje, vzgojitelj pa objekt. Vzgojitelj nima 

nobene avtoritete v odnosu do otroka. Takšna delitev vzgojnih stilov ima kar nekaj zadreg, 

npr.: nedodelan koncept avtoritete, avtorji zagovarjajo tisti vzgojni stil, ki je na sredini 

(permisivni), a nihče ne ve točno, kaj to na sredini je, kdaj se nagne preveč v eno (represivno) 

ali drugo (vsedopuščujočo) smer (prav tam). 

 

Zaradi tovrstnih zadreg avtorici M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) predstavljata drugačne 

delitve vzgojnih stilov, in sicer: 

- Avtokratski stil 

Starši imajo vnaprej določene ideje o obnašanju svojega otroka; vnaprej vedo, kaj je za 

njihovega otroka najbolje in jim posledično vsiljujejo svoja vedenja. Starši se največkrat 

odločajo v imenu otrok, sami ocenjujejo in načrtujejo postopke otrok, ob tem pa ne 

upoštevajo dejanske potrebe otroka. Prizadevajo si biti oblastni, želijo imeti moč, pa četudi s 

silo. Otroci, katerih starši uporabljajo tovrsten stil vzgoje, so pretirano poslušne in 

nesamostojne osebnosti. Komunikacija v družini je enosmerna – od enega k drugemu roditelju 

in otrokom, povratnih informacij ni. Med starši velja prepričanje, da morajo odrasli storiti vse 

namesto otroka, saj otrok ne zna nič (prav tam). 

 

- Svobodni stil 

Starši, ki zagovarjajo tovrsten stil, se umikajo in pustijo, da se stvari odvijajo same od sebe. 

Tak pristop velja za sprejemljivega v primeru, da je otrok že izoblikoval zavest in lasten 

občutek odgovornosti. Pristop pozitivno vpliva na otrokov razvoj ustvarjalnosti in 

iniciativnosti. Komunikacija znotraj družine je šibka, potrebno je individualnih spodbud. 
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Otroci, ki so podvrženi svobodnemu vzgojnemu stilu, so notranje motivirani. Z vidika 

ustvarjalnosti je tak stil vzgoje pozitiven (prav tam). 

 

- Demokratični stil 

Starši upoštevajo potrebe otrok in spoštujejo njihove individualne razlike, so dosti bolj 

tolerantni v razumevanju nezrelih otrokovih reakcij. S tem stilom vzgoje starši otroke 

pripravljajo na samostojnost pri odločanju ter reševanju konfliktov. Komunikacija v družini je 

neposredna in vsestranska, družina je med seboj povezana, povratne informacije so stalnica. 

Motivacija je usmerjena na usklajenost individualnih ciljev posameznika ter skupnih ciljev 

družine (prav tam). 

 

Pri vzgojni funkciji družine je potrebno upoštevati, da moramo družinske funkcije in odnose 

obravnavati širše, saj sta struktura družine in njeni odnosi podvržena družbeno-ekonomskem 

položaju v družbi (Lepičnik Vodopivec, 2002, str. 29). 

 

3. 3   Družinska vzgoja in otrokov razvoj 

 

Starši so vzgojitelji svojih otrok tako po svoji naravni kot družbeni funkciji. Materinski in 

očetovski občutek jim nalagata, da skrbijo za otroke in jih vzgajajo v odgovorne osebe. V 

obdobju zgodnjega otroštva je najpomembnejši vzgojitelj mati, saj je od njene vloge, skrbi ter 

od njene ljubezni odvisno, kakšne osebnosti ter telesnega in duševnega zdravja bo otrok. V 

primeru, da mati vzgojne funkcije ne opravlja odgovorno, se pojavijo negativne posledice v 

obliki psihičnih motenj. Raziskave Vukasoviča (1994) in tudi drugih strokovnjakov so 

pokazale, da so otroci, ki so bili prikrajšani za materino ljubezen, nežnost ter skrb, izrazito 

zaostali na področju kognitivnega, emocionalnega in socialnega razvoja. Isti avtor navaja 

Rousseuja, ki pravi, da mora biti vzgojitelj v prvi vrsti sam človek. Imeti mora pozitivne 

človeške lastnosti, kot so: poštenost, strpnost, iskrenost, prijaznost, optimizem, delavnost, 

doslednost, primerno kulturno vedenje, telesno in mentalno zdravje ter ljubezen in skrb za 

otroke (Lepičnik Vodopivec, 2002, str. 30). 

 

V vsakem zgodovinskem obdobju človeštva sta imela družina in družinska vzgoja različno 

težo in pomen. Strokovnjaki so posredovali veliko teorij o tem, kdo naj bi vzgajal otroka: 

starši ali družba. V okoljih, kjer so zagovarjali tezo, da je vzgoja naloga družbenih institucij, 
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so se kot rezultat pokazali otroci, ki so bili zaostali na fizičnem, intelektualnem in 

emocionalnem področju, kar je v prid tezi, ki poudarja nezamenljivost družine in družinske 

vzgoje (prav tam). 

 

Prvi element nezamenljivosti družine in družinske vzgoje temelji na emocionalnih elementih 

ter toplih medosebnih stikih, ki vežejo med seboj starše in otroke. Sprva so ugotovili, da so 

predšolski otroci izredno čustvena bitja, ki za spontano učenje potrebujejo veliko čustvenih 

spodbud, ki prihajajo iz otrokovega socialnega okolja. Otroci, ki so bili v zavodih podvrženi 

brezosebnim odnosom, so bili topi, brezvoljni, pomanjkanje individualnih pobud in kontaktov 

pa je vplivalo na otrokovo iniciativnost in radovednost. Potrebo po varnosti, ki jo potrebuje 

vsak majhen otrok, lahko zadovolji le čustvo ljubezen. Prav ljubezen je otroku jamstvo, da ga 

starši ne bodo zapustili. Občutek varnosti kot moč in opora bo otroku omogočal, da v življenje 

stopa optimistično in samozavestno. Socialnih sposobnosti, kot so ljubeznivost, 

sočustvovanje, težnja po razumevanju drugih in tudi ljubeznivosti same, se otrok ne more 

naučiti, če v predšolskem obdobju sam ni deležen ljubezni, sočustvovanja, pomoči in 

razumevanja staršev kot nekaj vsakodnevnega. Na drugi strani rezultati klinične psihologije 

kažejo, da so otroci, ki so jih starši zanemarjali, zapostavljali in čustveno odklanjali, dosti bolj 

nesrečni in osebnostno moteni (Bergant, 1981, str. 68,69). 

 

Pomembnost družinske vzgoje na otrokov razvoj pa velja omeniti tudi s stališča otrokove 

identifikacije, istovetenja med otroki in starši ter obratno. M. Bergant (1981) navaja, da je 

istovetenje izraz, ki pomeni »da je nekdo sprejel stališča, pojmovanja in vrednotenja ter 

vzorce vedenja in lastnosti od neke druge osebe tako globoko, da so postali stalen del njegove 

osebnosti« (prav tam). Proces istovetenja je sprva najmočnejši v družini, saj otrok vnaša v 

svojo osebnost lastnosti staršev, ki jih občuduje in jim popolnoma zaupa. Ugotovitve kažejo, 

da imajo otroci, ki do desetega leta starosti niso imeli stalnih »pomembnih« oseb, s katerimi 

bi se lahko identificirali, težje okvare osebnosti. Proces identifikacije ne temelji zgolj na 

srečanju otroka in vzgojitelja, ampak so pomembne tudi druge okoliščine: otrok mora biti 

čustveno povezan z osebo, odnosi z osebo morajo biti večletno prepleteni, biti si morata 

podobna in skupaj doživljati življenjske dogodke, veselje in stike. Vse to pa je mogoče le, če 

živita v istem svetu. Vsi ti pogoji se najlažje in najgloblje uresničujejo prav v družini. V 

zavodih/institucijah, kjer se vzgojitelji neprestano menjajo, otrok nima možnosti vzpostavitve 

osebnih stikov in čustvenih vezi. Proces identifikacije je za otroka pomemben prav v 

zgodnjem otroštvu, saj je v tem obdobju otrok še premalo razumsko razvit in svet doživlja na 
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podlagi čustev – čustveno sprejme razlage in simbole »pomembnih ljudi«, čustveno sprejema 

razlage družbenih motivov ravnanja. Starši tako otroku podajo tudi model »pametnega in 

stvarnega« odnašanja, ki je za otroka v tem obdobju edini pogled na svet, saj ni sposoben 

vrednotenja in primerjanja z drugimi. Tesna povezanost staršev in otroka se vtisne globoko v 

zavest in podzavest bodočega odraslega. Če je otrok v predšolskem obdobju razvil sposobnost 

identifikacije z drugimi, bo lahko nadaljeval naslednje etape socializacije in se identificiral s 

širšimi družbenimi skupnostmi, svojim spolom, raso, poklicem, narodom itd. Praktični in 

teoretični izsledki raziskav kažejo, da družinske vzgoje nikakor ni mogoče popolnoma 

nadomestiti z drugimi javnimi institucijami in šolskimi ustanovami (prav tam). 

 

Družina zadošča otrokovi potrebi po varnosti, družabnosti, ljudeh (starših), ki vsak dan 

skrbijo zanj in ga imajo za sebi enako vrednega. Ob enem družina nudi okolje, ki je stalno, 

več let isto, kar daje občutek trdnosti in zaupanja. Otrok vedno ve, kam se lahko zateče po 

pomoč in po spodbudo. Teh potreb ne more zadovoljiti nobena druga institucija (prav tam).  

 

3. 4   Kakovost družinskega okolja in razvoj otroka, vključenega v vrtec 

 

Glede na to, da je kakovost družinskega življenja pomemben dejavnik otrokovega razvoja, se 

strokovnjaki sprašujejo o vplivu družinskega okolja na razvoj otrok, ki so vključeni v vrtec in 

tako velik delež dneva preživijo s stiku s strokovnimi delavci in ne s svojimi starši 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008, str. 117). Raziskovalci (npr. Howes, 1990, v 

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008) ugotavljajo, da je kakovost družinskega okolja 

oziroma mamino vedenje boljši napovedovalec otrokovega socialnega, govornega in 

spoznavnega razvoja otrok v zgodnjem otroštvu, ki niso vključeni v vrtec, kot tistih, ki so v 

vrtec vključeni. Spinath in sodelavci (prav tam) ugotavljajo, da se tudi sicer vpliv dejavnikov 

deljenega okolja na otrokov razvoj povezuje z dejavniki, ki so značilni za posameznika (npr. 

skupina vrstnikov). Druge raziskave (npr. Guber in Fitzgerlad, 1994, v prav tam) pa kažejo 

prav nasprotno. Kakovost družinskega okolja, mamina izobrazba ter njeno vedenje 

pomembno vplivajo na otrokov razvoj, ne glede na to, ali so otroci vključeni v vrtec ali so v 

maminem varstvu. Tudi raziskava (NICHD, 2001 v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008, 

str. 118) kaže, »da so socialno-ekonomske značilnosti otrokove družine in kakovost 

družinskega okolja pomembno pozitivno povezani s spoznavnim, govornim, socialnim in 

čustvenim razvojem malčkov in otrok v zgodnjem otroštvu, neodvisno od števila ur, ki ga ti 

dnevno preživijo v vrtcu, prav tako pa tudi od kakovosti in oblike predšolske vzgoje«. V 
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nadaljevanju raziskovalci navajajo, da so razlike pri otrokovem razvoju pri dva- in triletnikih, 

ki so obiskovali vrtec več kot 30 ur na teden ali so bili izključno v maminem varstvu. Učinek 

zgodnje vključenosti v vrtec je povezan z mamino odzivnostjo in občutljivostjo. Malčki, 

katerih mame so izražale večjo občutljivost, so bili bolj varno navezani na svojo mamo. 

Mamina občutljivost je bila prav tako pomembno povezana z otrokovo socialno 

kompetentnostjo pri starosti dveh let, saj so bili otroci bolj socialno kompetentni v interakciji 

s svojimi sovrstniki. Rezultati potrjujejo pomen družinskega okolja pri oblikovanju zgodnjih 

interakcij z vrstniki pri otrocih, ki so vključeni v vrtec v obdobju zgodnjega otroštva (prav 

tam). 

 

4   PREDŠOLSKA VZGOJA, VRTEC, INSTITUCIONALNA VZGOJA 

 

4. 1   Razvoj institucionalne vzgoje 

 

Sprva je izraz vzgoja pomenil posnemanje, posnemanje kot kategorija najprimitivnejše in 

najenostavnejše oblike vzgoje (v času praskupnosti), ko so dečki posnemali moške, deklice pa 

ženske. Širša uporaba pojma vzgoja se je začela v času antike, sprva v Grčiji in nato v Rimu. 

Zanimivo je dejstvo, da šola, lat. schola prihaja iz grščine in pomeni prosti čas, čas za 

svobodne dejavnosti. V Atenah so do sedmega leta otroke vzgajali doma, vzgajali so jih 

sužnji. Pri vzgoji so poudarjali predvsem telesno vzgojo otrok, ob enem pa niso zanemarjali 

otrokovih potreb po igri in razvoj otrokovih umskih sposobnosti. Pri starosti sedmih let so 

dečki vstopili v šole, deklice pa so ostale doma, prepuščene vzgoji materam in gospodinjskim 

opravilom, le redke so se učile branja in pisanja. Dečki so se šolali do štirinajstega leta. 

Obiskovali so šole gramatistov, kjer so se v šoli učila branja, pisanja in računanja. V šoli 

kitaristov so se učili igrati na liro, kitaro in petja pesmi. V palestrah so dečke telesno vzgajali, 

kar je bil tudi glavni cilj tovrstne vzgoje – razvita telesna lepota, moč in gibčnost. Po 

dopolnjenem štirinajstem letu so le najbogatejši dečke pošiljali v gimnazije (Devjak in sod., 

2012, str. 17). 

 

Rimljani so vzgojo prevzeli od Grkov. Rimske šole so bile predvsem praktične, saj so za 

vzdrževanje svojega imperija potrebovali spretne govornike, uradnike in vojake. Tako kot 

grške, so tudi rimske šole so obiskovali le sinovi bogatih staršev. Najprej je otroka učil oče, 
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nato pa ga je predal učitelju v zasebni šoli. Po dopolnjenem šestnajstem letu je deček oblekel 

togo in končal družinsko šolo (prav tam).  

 

Vzgojo v času fevdalizma je močno zaznamovalo prepričanje, da je človek zaznamovan z 

grehom in zlom, zato je bil cilj vzgoje veren in poslušen človek. Prve srednjeveške šole so 

bile mestne in cerkvene, ki so bile ustanovljene za potrebe svojega stanu. Učni jezik v šolah je 

bil materinščina, pouk je bil praktično naravnan. Kasneje so bogato meščanstvo in Cerkev 

začeli skupaj ustanavljati univerze, ki so postale najvišja stopnja tedanjega izobraževalnega 

sistema (prav tam).  

 

V dobi humanizma je vzgoja prinesla nove vsebine, v središče zanimanja je prišel človek. 

Pedagogika v dobi humanizma v ospredje postavlja otroka ter ljubezen in potrpežljivost do 

njega. Dobi humanizma je sledilo obdobje protestantizma, ki je pomembno prispevalo k 

demokratizaciji izobraževanja. Poudarjanje branja Svetega pisma v materinščini je terjalo 

pismenost in izobraževanje vseh ljudi. Osnovna šola je bila torej namenjena vsem. 

Protestantskemu gibanju je sledilo ostro nasprotovanje Cerkve in ukinjanje protestantskih šol 

(prav tam).  

 

Mnogi razvojni premiki in spremembe so vplivali na organizacijo življenja ljudi, največkrat 

pa so prizadeli prav otroka. Prav to se je zgodilo na prehodu iz predindustrijske v industrijsko 

družbo, ko so se ljudje iz vaškega okolja preseljevali v mesta, zaposliti so se morali tudi 

mnogi otroci. V tradicionalni družbi je skrb za »otroke s ceste«, ki so živeli na vasi, 

zagotavljala družina ali ožje družinsko sorodstvo, v industrijski družbi pa družina sama ni 

mogla več skrbeti za otroke. Sprva so zanje začele skrbeti prostovoljne kreativne in cerkvene 

organizacije, ki so otrokom nudile varovanje in hrano. Prav prehranjevanje in varovanje otrok 

sta bili prvi funkciji družbeno organizirane skrbi za predšolske otroke. Otrok je živel v svetu 

odraslih, se od njih učil in bil ob enem v stiku z najbolj kruto realnostjo (Boh, Vojnovič, 

1990, str. 5).  

 

E. Singer (v Batistič Zorec, 2003) meni, da kot prvo institucijo za predšolske otroke lahko 

imenujemo Oberlinovo šolo kljub temu, da so prej že obstajale materinske šole ter druge 

institucije. Oberlinova šola je imela mnogo širšo funkcijo kot le varovanje otrok, saj se je 

Oberlin zavedal pomena spontanih aktivnosti otrok – igre ter učenja govora. V 19. stoletju so 

po Ameriki in Evropi nastajale poskusne šole za mlajše otroke, ki so jih imenovali otroške 
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šole. Nastale so z namenom, da zmanjšajo revščino in nemoralnost med ljudmi. Sicer lahko 

govorimo o institucionalni vzgoji, a takrat še ni obstajala pedagoška tradicija (Batistič Zorec, 

2003, str. 113). 

 

Robert Owen je ustanovil institucijo, ki je temeljila na njegovi tezi, da je gibalo napredka v 

izboljšanju človekovega razuma in morale. Owen je menil, da mora družba prevzeti 

odgovornost za vzgojo, saj se starši pri vzgoji ravnajo po iracionalnih motivih. Verjel je, da je 

človek po naravi dober in da otroci niso krivi, če se naučijo slabih navad (prav tam). 

 

E. Singer (v Batistič Zorec, 2003) ugotavlja, da je ustanavljanje otroških šol v družbo prineslo 

mnenje, da imajo predšolske institucije tudi vzgojno funkcijo, v središču pa so bili otroci 

predvsem iz neprivilegiranih slojev. Spremembe zgodnjega kapitalizma (kot so slabi 

življenjski pogoji, naraščajoča revščina, zanemarjanje otrok) so vplivale tudi na življenje 

otrok in politiko otroškega varstva. Prav zato se je v začetku 19. stoletja razvila politika 

otroškega varstva, ki je težila k družbeni korekciji. Če institucionalna vzgoja ne more 

spremeniti staršev oz. družbe, pa je njen cilj postal poskus korekcije domačih razmer. Tako so 

otrokom iz manj spodbudnih okolij nudili boljše zdravstveno-higienske razmere, jih negovali 

in jim dajali vzgojne spodbude. Predšolske institucije bi tako pripomogle k zmanjšanju težav 

med nižjimi družbenimi sloji. Avtorica trdi, da je v obdobju po letu 1820 začel naraščati 

optimizem in prepričanje v človekove zmožnosti učenja. Osrednji problem je postal način 

izobraževanja ljudi. Na eni strani so vrata odpirale nove institucije, ki so skrbele za dvig 

nivoja človečnosti, na drugi strani pa je bilo v tistem času objavljenih vse več pedagoških 

knjig. Klub temu pa je še vedno obstajal odpor do izvendružinske vzgoje, saj so bili mnogi še 

vedno mnenja, da morajo biti najmlajši otroci doma pri materah. Prav v tem času so v Evropi 

nastale tudi jasli, ki so bile namenjene otrokom do drugega leta starosti. E. Singer (prav tam) 

ugotavlja, da vse tovrstne institucije niso imele ugodnih materialnih pogojev in veliko število 

otrok. Celo 19. stoletje je Cerkev imela največji vpliv na predšolske ustanove, tako je 

najpomembnejše mesto zasedala religiozna vzgoja in vzgajanje pokorščine. Namesto igranja 

so v ospredje postavljali disciplino, biblijsko znanje, prevladati je začel »šolski koncept« 

učenja predšolskih otrok, kar je povzročilo padec optimizma za izobraževanje mlajših otrok 

(prav tam). 

 

Avtorji v knjigi Predšolska vzgoja: od starega k novemu (2012) navajajo, da je po Robertu 

Ownu idejo o družbeno organizirani vzgoji razvil Friderik Fröbel, ki je v delo z otroku uvedel 
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koncept strukturirane in vodene igre v učenje, razvil je sistem materialov za igro in delo, 

metodiko dela v vrtcih in opozoril na nezamenljivost družinske vzgoje predšolskega otroka. 

Fröbel je propagiral ustanavljanje otroških vrtcev. Leta 1837 je ustanovil prvi vrtec, ki je 

zajemal naslednja pedagoška načela: z naravo skladna vzgoja (Rousseau), s štirimi nagoni 

(nagon po delu, spoznavanju, umetnosti in religioznosti) skladna vzgoja. Trdila je, da ima že 

otrok določena nagnjenja, ki jih je pri vzgoji treba upoštevati. Otroku je z vzgojo treba 

postavljati pogoje, ki otroku pomagajo pri razvoju in v predšolski dobi je za to najboljše 

sredstvo igra. Prav zaradi tega je razvil cel sistem iger (npr. z uporabo žoge, krogle, obročev, 

valja, živali, dela na vrtu …). Poudarjal je, da je treba otroka zaposliti z ustrezno dejavnostjo. 

Njegovo pedagoško delo je izrednega pomena, saj je prvi izdelal sistem predšolske vzgoje, 

ugotovil pomen dela in igre predšolskih otrok in vlogo matere pri vzgoji predšolskega otroka 

(Devjak in sod., 2012, str. 30). 

 

Pedagogika je v 19. in 20. stoletju vedno bolj postajala središče družbenega pomena. 

Nastajala so nova gibanja in trendi. Po mnenju T. Vonta (2009) je bil prvi, ki je znanstveno 

utemeljil studijo otroka, Charles Darwin, katerega zapiski o otroku in njegovem razvoju so 

bili osnova za t. i. gibanje za študij otroka. Darwin je utemeljil pedagogiko pragmatizma, ki 

pravi, da objektivne resnice ni, da je resnično samo to, kar je za posameznika koristno. 

Pomembna predstavnika reformske pedagogike sta tudi Maria Montessori in Rudolf Steiner 

(prav tam). T. Devjak (2008) navaja, da je Montessorijeva izhajala tudi iz Rousseaujevih in 

Fröbelovih načel. Ustanovila je prvo otroško šolo, kjer je začela uporabljati učne metode 

namenjene razvojno motenim otrokom. Ugotovila je, da otroci uživajo v nalogah in jih želijo 

opravljati samostojno. Vedno znova je uvajala nove materiale, ki so jih otroci z veseljem 

sprejeli. Po dvajsetletnih izkušnjah dela z otroki je začela svoja opazovanja in spoznanja 

povezovati v teorijo, ki je nastajala po induktivni poti. Spoznala je, da se otrok povsem 

drugače uči kot odrasel, da v svojem razvoju prehodi določene faze v zaporedju in se uči s 

povezovanjem (Devjak in sod., 2008). M. Batistič Zorec (2003) navaja, da Steiner velja za 

ustanovitelja walfdorske pedagogike, katere začetki segajo v začetek 20. stoletja, ko je Steiner 

ustanovil šolo za otroke delavcev tovarne cigaret v Stuttgartu. Steiner je zagovarjal, da je 

človek tridelno bitje, ki je sestavljeno iz fizičnega, duševnega in duhovnega telesa. Cilj vzgoje 

je harmoničen razvoj otrokovih fizičnih, duševnih in duhovnih sil (prav tam). 

 

D. Riley (v Batistič Zorec, 2003) pravi, da so med drugo svetovno vojno ustanavljali t. i. 

vojne jasli, v katerih so živele vojne sirote, otroci iz enostarševskih družin in otroci, katerih 



 

18 

 

matere so bile zaposlene. Politiko teh vojnih jasli je vodil spor med tistimi, ki so menili, da 

mora država poskrbeti za kakovostne vrtce, in tistimi, ki so menili, da je vzgoja skrb žensk. E. 

Singer (prav tam) meni, da je to vprašanje aktualno tudi v sodobnem času, saj se poraja 

vprašanje, ali so vrtci namenjeni blagostanju otrok ali gre za reakcijo na zahtevo zaposlovanja 

žensk. Po drugi svetovni vojni je začelo število otrok v vrtcih naraščati. Razlog naraščanja je 

predvsem zaposlovanje žensk ter nova znanstvena spoznanja o otrocih in vzgoji. E. Singer 

(prav tam) v svojem delu trdi, da so psihologi znova odkrili materinsko ljubezen, ki naj bi bila 

ključna za otrokov razvoj. Bowlbijeve teze o primarni navezanosti, mnenja psihologov in 

zdravnikov so zagovarjali družinsko vzgojo, vzgojo v institucijah sploh za najmlajše otroke pa 

označili za manj primerno. Strokovnjaki si niso enotnega mnenja glede teorije o primarni 

navezanosti – nekateri so trdili, da ni dokazov, da so otroci, ki so ves dan z materjo, na 

boljšem kot tisti, ki so v vrtcih; drugi so nasprotovali zaposlovanje mater, saj je ločitev od 

matere vzrok za moten otrokov razvoj; spet tretji so poudarjali, da je Bowlby zanemaril vlogo 

očeta. Sledil je upad števila vrtcev, saj jih oblasti niso bile pripravljene financirati. Razlogov 

za to je več: institucionalna vzgoja je bila značilna za diktatorske režime, psihiatri so vzroke 

za čustvene motnje iskali v konfliktih, ki izvirajo iz odnosov med ljudmi – potreba po ljubezni 

je dobila osrednje mesto v razvoju otroka, prevladala je ideologija družine in materinstva 

(prav tam). 

 

V začetku 60-ih let so si nasproti stale teorije, ki so nasprotovale vrtcem (Bowlbijeva teorija) 

in študije inteligentnosti, teorije učenja in kognitivne teorije, ki so zagovarjale vrtce. E. Singer 

(v Batistič Zorec, 2003) meni, da je za obdobje 60-ih let značilno optimistično prepričanje o 

možnosti kompenzacijske vloge predšolske vzgoje. Psihologi so dobili delo »reševalcev 

problemov«, ki so bili povezani s predšolsko vzgojo. Obenem so bili prav psihologi tisti, ki na 

osnovi znanstvenih spoznanj odgovarjajo na vprašanje o najustreznejšem vzgojnem vplivanju 

na otrokov razvoj v predšolskem obdobju. V tem času so vrtce obravnavali kot prostor, kjer je 

mogoče zgodaj odkriti motnje v razvoju in nanje preventivno vplivati. Vladalo je zanimanje 

za intelektualni razvoj otroka. Strokovnjaki (pedagogi in psihologi) so bili mnenja, da 

profesionalna predšolska vzgoja lahko pripomore k povečanju količnika inteligentnosti in k 

šolski uspešnosti otrok iz nižjih socialnih razredov. Haskins (prav tam) navaja, da je bilo v 

tem času izvedenih več eksperimentalnih programov za zgodnje izobraževanje, katerih 

rezultati so pokazali, da kakovostni predšolski programi pripomorejo k intelektualnem 

napredku otrok iz revnih družin ter zmanjšujejo število otrok, ki so potrebni šolanja v 

posebnih razredih ter zmanjšujejo ponavljanje v šoli. V 70-ih in 80-ih se je v vrtcu povečalo 
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število otrok iz srednjega in višjega razreda. Vzrok za te pojav je poleg ekonomskih okoliščin 

in življenjskega stila tudi prepričanje staršev, da vrtec bolj spodbuja otrokov razvoj kot 

domače okolje. Temu so botrovala tudi spoznanja in teorije razvojne psihologije, ki prva leta 

življenja označujejo kot najpomembnejša za učenje, miselni ter socialni razvoj otroka. Sledilo 

je širjenje mreže predšolskih ustanov, kar je povzročilo povzemanje šolskih sistemov v vrtcu, 

kar se je kazalo v konceptih vzgojnega dela in v povezovanju predšolskih institucij s šolskim 

sistemom (prav tam). 

 

4. 2   Varstvo, korekcija, kompenzacija in vrtec kot dopolnjevanje družinske 

vzgoje 

 

Zgodovine vrtcev ne moremo razlagati kot linearno napredovanja v smeri izboljšanja pogojev 

za vzgojo in razvoj predšolskih otrok, saj so nekatere pozitivne spremembe pomenile tudi 

»vračanje nazaj« (Batistič Zorec, 2003, str. 172). Selleck in Griffin ugotavljata, da se je 

funkcija vrtca spreminjala v smeri od prevladujoče varstvene k poudarjanju vzgojne in 

izobraževalne funkcije (prav tam). Prvotna funkcija je bila namreč varstvo in skrb za otroke 

zaposlenih mater. Zanimanje za vzgojno vplivanje v vrtcu se je v 19. stoletju nanašalo 

predvsem na otroke iz nižjih družbenih slojev, ki so zaradi zaposlovanja mater predstavljali 

največji delež populacije v vrtcih. V tem obdobju naj bi po mnenju E. Singerjeve vrtci 

pripomogli k korekciji družinske vzgoje, saj so otrokom iz manj spodbudnih okolij vrtci 

nudili ustreznejše zdravstveno-higienske pogoje, nego in vzgojne spodbude. Ko se je sredi 20. 

stoletja v psihologiji uveljavilo prepričanje o pomembnosti predšolskega obdobja za miselni 

razvoj in učenje, se je uveljavila kompenzacijska funkcija vrtca, ki so je bili prav tako deležni 

predvsem otroci iz nižjih družbenih slojev. Temeljni cilj predšolske vzgoje je bil nadomestiti 

primanjkljaje družinske vzgoje s spodbujanjem kognitivnega razvoja otroka. Raziskovalci, ki 

so preučevali vpliv kompenzacijskega gibanja na razvoj otroka, so ugotovili, da »vrtec ne 

more bistveno zmanjšati ali odstraniti razlik med otroki, ki izvirajo iz razlik v njihovih 

socialnih okoljih, kar pomeni, da še tako kakovosten program ne more povsem nadomestiti 

vzgoje v družini«. Na začetku 20. stoletja, ko so uvideli, da je vrtec koristen za vse družbene 

sloje, se je uveljavilo prepričanje, da vrtci ne morejo nadomeščati družine. Vrtec otrokom 

nudi drugačne izkušnje kot družina, zato je funkcija vrtca postalo dopolnjevanje družinske 

vzgoje. Spremenil se je tudi odnos države in javnosti do predšolske vzgoje. Vzgoja otrok, ki 

je bila včasih zasebna stvar družine, danes postaja vse bolj javna skrb. Zgodovina razvoja 
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funkcije vrtcev je bolj ali manj povezana s političnimi cilji družbe. Znanost je sprva imela 

stransko vlogo, sčasoma pa je postajala vse pomembnejša in tako tudi vse bolj pomembno 

vplivala na temeljno funkcijo vrtca (prav tam). 

 

4. 3   Razvoj vrtcev na Slovenskem 

 

Prve ustanove za predšolske otroke na Slovenskem so bile sirotišnice. V Ljubljani so 

novembra 1834 odprli otroško zavetišče, ki je bilo namenjeno revnim otrokom starim od dveh 

do petih let. Zavetišče ni bilo financirano s strani države ali občine, sredstva so dobivali s 

prostovoljnimi prispevki, zavetišče pa je nadzoroval župnik (Pavlič, 1992, str. 33). V 

naslednjih letih so začeli odpirati zavetišča tudi v drugih večjih krajih po Sloveniji. Leta 1869 

je v veljavo stopil zakon o obveznem osemletnem šolanju otrok, v dodatnih predpisih pa je 

vrtce opredelil kot ustanove, ki dopolnjujejo družinsko vzgojo (Batistič Zorec, 2003, str. 119). 

Širjenje odpiranja vrtcev na Dunaju je vplivalo na odpiranje novih vrtcev tudi na Slovenskem. 

Določila so predpisovala zahtevane pogoje glede prostora, opreme ter usposobljenosti učnega 

osebja ter vzgojo po Fröbelovih načelih. Po letu 1872 so bili vrtci namenjeni vsem otrokom 

po tretjem letu starosti in ne le tistim iz bogatih družin (prav tam). A. Dolanc in sodelavke (v 

Dolanc in sod., 1975) trdijo, da je razvoj vrtcev na Slovenskem kazal, da je vrtec sredstvo 

razredne, verske in narodnostne politike (Dolanc in sod., 1975, str. 3). Deželni šolski organi 

so ustanavljanje vrtcev še naprej prepuščali dobrodelnim, cerkvenim organizacijam ali 

društvom, ki so v vrtcih lahko uresničevali lastne interese (cerkev za versko vzgojo, tujci za 

učenje italijanskega ali nemškega jezika). Nekaj desetletji kasneje je v veljavo stopil zakon, ki 

je vzgojiteljicam narekoval obvezna izobraževanja (v obliki tečajev) ter daljšo prakso 

(Batistič Zorec, 2003, str. 120). V oddelku je bilo povprečno 70 otrok, vzgojiteljice pa so 

program izvajale po Fröbelovi metodi dela. Pogoji dela so bili precej oteženi, saj ni bilo 

dovolj sredstev, prostori so bili premajhni, material za delo pomanjkljiv in neustrezen (prav 

tam). 

 

V začetku dvajsetega stoletja še ni bilo zaslediti vplivov razvojne psihologije in pedagogike v 

slovenskih vrtcih, saj je država slabo skrbela za vrtce. Na začetku prve svetovne vojne so na 

naših tleh prenehali delovati vsi vrtci, v času vojne pa so ustanavljali begunska taborišča za 

sirote in otroke zaposlenih mater. V času kraljevine SHS so vrtci spadali k šolam, imenovali 

pa so se otroška zabavišča, ki so bili namenjeni otrokom od četrtega do sedmega leta, mlajši 

otroci pa so obiskovali t. i. otroška zavetišča. V veljavo so stopili predpisi o prostorskih 
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standardih, številu otrok v oddelku in usposobljenosti vzgojiteljev. Še vedno pa je mnogo 

delavskih in kmečkih mater otroke puščalo same doma. Iz zapiskov tedanjega časa lahko 

razberemo, da je delo v vrtcu temeljilo na kombinacije Fröbelovih metod dela in metod M. 

Montessori. V času druge svetovne vojne je bilo slovensko ozemlje razdeljeno med tri 

okupatorje, vsi pa so ukinili slovenske vrtce in šole ter ustanovili svoje. Otroke so poučevali 

njihovi vzgojitelji oz. učitelji v svojem jeziku (Batistič Zorec, 2003, str. 131). 

 

Tempo hitrega družbenega razvoja in sprememb po vojni, ki jih je doživela družina ter 

zaposlovanje mater, sta zahtevala vzgojo in oskrbovanje otrok izven družine. Po vojni je 

predšolske ustanove prevzelo ministrstvo za socialno politiko, ki je uvedlo obvezno 

izobraževanje vzgojiteljic, nekaj let pozneje pa je nastala enoletna šola za vzgojiteljice v 

Ljubljani. Po novi zakonodaji v novi Jugoslaviji so bile jasli namenjene otrokom do tretjega 

leta starosti, otroški vrtci pa od tretjega leta do obveznega šolanja. V povojnem obdobju so 

obnavljali in ustanavljali vrtce, naraščalo je števil jasli, število otrok v vrtcih se je v tem času 

podvojilo (Batistič Zorec, 2003, str. 140). Leta 1979 je bil sprejet program, ki je na nacionalni 

ravni uvedel enotna vsebinska in metodična izhodišča za delo v vrtcih v Sloveniji. Za otroke s 

težjimi motnjami v razvoju so organizirali razvojne oddelke. V vrtčevskih oddelkih so delale 

vzgojiteljice, ki so imele srednjo ali višjo izobrazbo vzgojiteljske smeri, v oddelkih do 

drugega leta starosti pa so kot vzgojiteljice lahko delale tudi medicinske sestre pediatrične 

smeri. Po končanem vrtčevskem obdobju je zrelost za vstop v šolo ugotavljala strokovna 

komisija (prav tam). 

 

4. 4   Sistem predšolske vzgoje v Sloveniji 

 

B. Devčič (v Devjak in sod., 2012) ugotavlja, da je pojem »predšolska vzgoja« v Sloveniji 

relativno nov pojem, ki je sprva predstavljal le obdobje tik pred vstopom v šolo, kasneje pa se 

pojem opredeli kot vzgojo od prvega leta otrokove starosti do vstopa v šolo. V Sloveniji se 

pojem »predšolska vzgoja« uporablja od leta 1993 dalje. Tistega leta je Ministrstvo za šolstvo 

in šport prevzelo področje predšolske vzgoje. Izraz otroško varstvo, ki se je nanašal na vse 

ukrepe in postopke, je zamenjal izraz predšolska vzgoja. Poleg institucionalnega varstva 

predšolskih otrok pojem predstavlja tudi otroške dodatke, starševski ter porodniški dopust in 

opremo za novorojenčka (Devjak in sod., 2012, str. 9). Vzgoja predšolskih otrok poteka v 

družini in institucijah (vrtcih) ter prek drugih dejavnikov okolja, ki jim je podvržen otrok. Na 

oblikovanje politik vzgoje in varstva predšolskih otrok vplivajo pogledi držav na vprašanje, 
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kdo je odgovoren za vzgojo in varstvo predšolskih otrok – starši ali družba. Države, ki 

področje vzgoje in varstva predšolskih otrok vidijo kot javni problem, so razvile politiko, ki 

omogoča pravico do kakovostnih programov predšolske vzgoje kot univerzalno pravico. 

Ravno nasprotno pa je v državah, kjer področje vzgoje in varstva predšolskih otrok vidijo kot 

zasebni problem. V teh državah so politike institucionalnega varstva bistveno manj razvite in 

so usmerjene le na določene skupine otrok (npr. otroci iz revnih družin, otroci s posebnimi 

potrebami …). Namesto pojmov vzgoja in varstvo predšolskih otrok v Sloveniji uporabljamo 

pojma predšolska vzgoja v vrtcu ali institucionalna vzgoja, saj je ločevanje med vzgojo in 

izobraževanje težavno (prav tam). V Sloveniji so najpogostejše organizacijske oblike 

predšolske vzgoje naslednje: otroške jasli, mešane starostne skupine, dnevno varstvo v 

družinah, organizirano družinsko dnevno varstvo, lastno družinsko varstvo, igralne skupine, 

otroški vrtci, predprimarna vzgoja ter varstvo zunaj pouka (Lipužič, 2002, str. 16).  

 

Zakon o vrtcih (1996) navaja, da imajo otroci poleg vrtca možnost vključevanja v predšolsko 

vzgojo v obliki vzgojnovarstvenih družin in predšolske vzgoje na domu. Predšolski program 

vzgojnovarstvene družine se izvaja na domu vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, ki je 

zaposlen v vrtcu ali na domu zasebnega vzgojitelja. Predšolski program predšolske vzgoje na 

domu lahko organizira vrtec za otroke, ki zaradi bolezni ne morejo biti vključeni v vrtec. 

Vrtec lahko organizira tudi občasno varovanje otrok na domu, ki ga lahko opravljajo 

vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in zunanji sodelavci, ki morajo imeti 

najmanj srednjo izobrazbo ali vsaj pet let izkušenj v vzgojno-izobraževalnem delu. S 

spremembami in dopolnitvami Zakona o vrtcih se je leta 2008 uvedla »nova oblika« 

predšolske vzgoje, imenovana varuh predšolskih otrok na domu. S to dejavnostjo, ki ne 

vključuje otroke v vrtčevske programe, je ministrstvo želelo urediti status dejavnosti, ki jih 

izvajajo neregistrirane varuhinje predšolskih otrok na sivem trgu. Tovrstni program ni deležen 

izvajanja vrtčevskega kurikula. Financiranje predšolske vzgoje zagotavljajo javna sredstva, 

sredstva ustanovitelja, plačil staršev in drugih virov in donacij. Javni vrtci, katerih 

ustanoviteljica je občina skupaj s plačili staršev financira vrtce. Iz državnega proračun se 

financirajo le: bolnišnični oddelki vrtca, predšolska vzgoja v zavodih za vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, plačilo oddelkov, kjer poteka dvojezično vzgojno 

delo, del sredstev je namenjen za investicijo v nepremičnine in opremo na narodno mešanih 

območjih. Sredstva iz občinskega proračuna so lahko deležni tudi zasebni vrtci, če 

izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje.  
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4. 5   Vzgoja v sodobnem vrtcu 

 

Vrtec je javni ali zasebni zavod, ki ga določata dva zakona o predšolski vzgoji: Zakon o vrtcih 

(ZVrt, 1996) ter Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFI, 1996). 

Slednji ureja pogoje opravljanje in določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih 

vzgoje in izobraževanja. Zakon o vrtcih (1996) pa ureja predšolsko vzgojo, bodisi v javnih ali 

zasebnih vrtcih (naloge vrtcev, cilje in načela, programe v vrtcih, financiranje, delovno 

obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja itd.). 

 

Program javnih vrtcev temelji na podlagi nacionalnega dokumenta Kurikulum za vrtce 

(1999). V Kurikulumu za vrtce so zapisana temeljna načela in cilji predšolske vzgoje ter 

spoznanja, da otrok svet dojema celostno, da se razvija in uči v interakciji s svojim socialnem 

in fizičnim okoljem. Kurikulum za vrtce predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. Za 

doseganje ustrezne kakovosti predšolske vzgoje pa je poleg Kurikuluma za vrtce pomembna 

tudi izpeljava v prakso oz. t. i. izvedbeni kurikulum, ki lahko s svojo življenjskostjo, vpetostjo 

v socialni kontekst, aktualnostjo, izbiro metod in načinov dela pomembno prispeva k širšemu 

razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu, njeni povezavi z družino ter ostalimi ravnmi vzgoje 

in izobraževanja ter drugimi institucijami in lokalno skupnostjo (Bahovec et al., 1999, str. 7). 

 

J. Lepičink-Vodopivec (v Devjak in sod., 2012) meni, da vzgojo predšolskih otrok danes 

razumemo kot: 

 proces socializacije (otrok se prilagaja okolju, ga asimilira in pri tem razvija lastnosti, 

ki so značilne za človeka; otrok razvija osebnostne dispozicije na način, ki je družbeno 

sprejemljiv in je v smeri, ki usposablja posameznika, da postane član te družbe), 

 proces intelektualizacije (proces razvoja otrokovih kognitivnih sposobnosti), 

 proces kultiviranja (proces, ko otrok sprejema kulturo prihodnjih generacij), 

 proces humanizacije (proces razvijanja tipičnih človeških lastnosti) (Devjak in sod., 

2012, str. 15). 

 

Po mnenju M. Senice (1998) je vrtec ustanova, ki nudi pomoč družini povsod tam, kjer tega 

starši ne zmorejo ter nudi ustrezne oblike varstva. Vrtec oblikuje programe, ki so naravnani na 

otroka, v katerih ima otrok možnost za negovanje lastnih dispozicij ter razvijanje sposobnosti 

in možnost vsesplošnega razvoja. Vrtec oblikuje kurikulume, ki otroku dajejo čim več 
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spodbud, čustvenega ravnotežja, socialnih kontaktov in aktivno vlogo staršev. Otroku vrtec ne 

more postati dom in vzgojiteljica otroku ne more postati mati, lahko pa postaneta partnerja v 

otrokovem razvoju (Senica, 1998, str. 53).  

 

5   SODELOVANJE STARŠEV IN VZGOJITELJEV PRI VZGOJI 

OTROK 

 

Starši se pri vzgoji otrok srečujejo s številnimi ovirami, pomoč pa vse bolj iščejo tudi zunaj 

družinskega kroga, v institucijah. Tako veliko ljudi zunaj družine skrbi za otrokovo rast in 

razvoj, zato je sodelovanje med njimi in starši nujno. T. Vonta (1998) proces, ki se vzpostavi 

pri vse večjem sodelovanju staršev z vse več ljudmi in institucijami, imenuje t. i. horizontalna 

kontinuiteta. Tudi vrtec je ena od institucij, ki je vključena v omenjeni proces. Predšolski 

otroci so izjemno navezani na svojo družino, zato je pravzaprav nemogoče ne sodelovati. 

Proces sodelovanje se razvija v tesni odvisnosti od položaja družine v družbi ter konceptualne 

naravnanosti vrtca. Sodelovanje vrtca s starši se je iz včasih zgolj formalnih oblik, kot so 

roditeljski sestanki, govorilne ure, razširil tudi na bolj neformalne oblike sodelovanja, npr. 

predstave, srečanja, delavnice itd. (Vonta, 1998, str. 111). 

 

V obdobju zadnjih nekaj desetletij se je razumevanje in pričakovanje po vključevanju staršev 

v ustanove kot je vrtec precej spremenilo. Od stroge prepovedi prihajanja staršev v vrtec do 

današnjega sodelovanja in partnerstva med starši in vzgojitelji, kar narekuje tudi trenutno 

veljavna zakonodaja, ki jo mora vzgojitelj izpolnjevati (Logar, 2012, str. 37). 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) opredeljuje, da se starši 

vključujejo v svet javnega vrtca, katerega pristojnost so predvsem imenovanje in razrešitev 

ravnatelja vrtca, sprejemanje programa razvoja in sprejemanje letnega delovnega načrta ter 

poročil o realizaciji le-tega, o vzgojni problematiki ter odločanje o pritožbah staršev v 

povezavi z vzgojnim in izobraževalnim delom v javnem vrtcu. 

 

Zakon o vrtcih (1996) navaja, da javni vrtec z letnim delovnim načrtom določa organizacijo 

ter podrobno vsebino življenja in dela, opredeli pa tudi sodelovanje s starši. Staršem je 

namenjena publikacija, v kateri vrtec predstavi programe, ki jih izvaja. 
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V Beli knjig o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995) je zapisano, da je pri 

odnosu med vrtcem in starši pomembna delitev odgovornosti in različnost pristojnosti. Vrtec 

(institucija) naj družini nudi storitve, ne pa posega v njeno sfero zasebnosti oziroma pravice 

staršev. Vrtec mora spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, 

stališča, navade in običaje otrokovih staršev. Starši pa morajo po drugi strani upoštevati meje 

svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije. Sodelovanje s starši je 

nujen pogoja za dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje (Bela knjiga, str. 56). 

 

Eden izmed ciljev veljavnega Kurikuluma za vrtce (Bahovec et al., 1999) je »izboljšanje 

informiranja in sodelovanja s starši« (prav tam, str. 10). V poglavju Načela uresničevanja 

ciljev Kurikuluma za vrtce je »načelo sodelovanja s starši« (prav tam, str. 15), ki omenja 

različne vidike sodelovanja s starši. Gre predvsem za javno dostopnost do pisnega in ustnega 

obveščanja o programih v vrtcu, pravico staršev do sprotne izmenjave informacij in 

poglobljenega pogovora z vzgojiteljem, pomočnikom ali svetovalnim delavcem, postopno 

uvajanje otroka v programe vrtca ter pravico sodelovanja staršev pri načrtovanju dela in 

življenja v vrtcu, a morajo ob tem upoštevati strokovno avtonomnost vrtca. Hkrati pa morajo 

delavci vrtca upoštevati določila o varovanju osebnih podatkov in pravico staršev do 

zasebnosti (prav tam). 

 

Sodelovanje med vzgojitelji in starši pomeni proces, kjer gre za delitev odgovornosti (ena 

stran – druga stran) in predstavlja formalna in neformalna srečanja. Gre za nekoliko bolj 

površinsko obliko sodelovanja v primerjavi s partnerstvom. Pri sodelovanju (največkrat) pride 

do neenakovrednega položaja pri odločanju o vzgoji in ni soodločanja. Partnerstvo med 

vzgojitelji in starši pa pomeni proces, kjer gre za višji nivo od sodelovanja, saj je v nasprotju s 

sodelovanjem vloga staršev in vzgojiteljev enakopravna, sodelovanje ni le površinsko, ampak 

poglobljeno v izvedbi smiselnih aktivnosti, ki temelji na dogovarjanju, sooblikovanju in 

soodločanju. Ob tem R. Beguš (2012) poudarja, da se je potrebno zavedati poslanstva, ki ga 

imamo. Dejanska razlika med partnerstvom in sodelovanjem je v tem, da je za sodelovanje 

pomembno, da dva različna elementa, ki participirata, vsak svoj del vlagata v skupno zadevo. 

Ostajata vsak na svoji strani in imata razdeljene vloge oz. enote, ki jih opravljata (Beguš, 

2012, str. 28). 

 

Sodelovanje družine in vrtca je pomembno predvsem zato, ker se z vzgojo otrok vsakodnevno 

srečujejo starši in vzgojitelji ter drugi strokovni delavci vrtca. Z vstopom v vrtec otrok prehaja 
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iz domačega, njemu znanega okolja v neznano socialno okolje. Otrok je pod vplivom 

različnih dejavnikov, zato je pomembno, da se dejavniki iz obeh otrokovih socialnih okolij 

kar se da približajo (Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 47). 

 

T. Vonta (1998) za sodelovanje kot proces vključevanja družin navaja naslednje značilnosti: 

- Dvosmeren proces: pomeni, da sta kakovost in obseg odvisna od družin in tudi od vrtca. 

Pri procesu na neki določeni stopnji ne moremo reči, da je dosežen najvišji nivo, ampak je 

kontinuiran proces, ki se neprestano spreminja. 

- Integrirana dejavnost: pomeni, da bo sodelovanje staršev in drugih družinskih članov bolj 

uspešno, če bo bolj vpleteno v vrtčevsko življenje.  

- Individualizirana dejavnost: pomeni, da ima vsaka družina posebnosti, potrebe, možnosti 

in interese, kar pomeni, da ne obstajajo univerzalne oblike sodelovanja s starši, ki bi 

ustrezale vsem družinam. 

- Poteka na različnih stopnjah v smeri vse večje participacije staršev oz. družin. 

(Vonta, - 1998, str. 112). 

 

Slovenski Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) v 46. členu 

navaja, da starši sodelujejo v svetu vrtca, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanoviteljev, pet 

predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev, ki so izvoljeni na svetu staršev. 66. člen 

istega zakona navaja, da se za organizirano uresničevanje interesa staršev v javnem vrtcu 

oblikuje tudi svet staršev, ki je tehnično in finančno podprt s strani vrtca. V svetu staršev je 

predstavnik vsakega oddelka, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Poleg sodelovanja 

staršev v svetu vrtca in svetu staršev so zakonsko določene tudi govorilne oziroma pogovorne 

ure ter roditeljski sestanki. 

 

I. Ucman (1998) navaja, da sodelovanje med starši in vrtcem delimo na formalne in 

neformalne oblike. Formalne oblike predstavljajo izmenjavo najnujnejših informacij. Ker pa 

se je pojavila potreba po dodatnem sodelovanju, se organizirajo tudi neformalne oblike 

sodelovanja. Neformalne oblike so po mnenju Črv in Nedić (2012) bolj sproščene, a jih je 

vseeno potrebno načrtovati. Po mnenj J. Lepičnik Vodopivec (2012) so to bolj spontane 

oblike sodelovanja, ki v večini primerov ugodno vplivajo na čustveno klimo med vzgojiteljem 

in starši ter največkrat gradijo zaupanje in spoštovanje med njimi. 
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5. 1   Vpliv družine in vrtca na otrokov razvoj 

 

Razvojna psihologinja M. Batistič Zorec v knjigi Razvojna psihologija in vzgoja v vrtcih 

(2003) ugotavlja, da so bile raziskave, ki so se ukvarjale z vplivom vrtca na otrokovo 

nezavednost, povezane z vprašanjem o negativnih vplivih zgodnjega vključevanja otrok v 

vrtec. Avtorica navaja, da nekatere študije kažejo, da mati ni nujno edina oseba, na katero se 

otroci najprej navežejo. Kot primer navaja ugotovitve Z. Cugmas (2001), ki na podlagi 

rezultatov številnih raziskav trdi, da lahko predšolski otroci razvijajo več odnosov 

navezanosti. Občutljivost drugih oseb lahko otrok kompenzira z manjšo občutljivostjo matere 

do njega. Ob tem avtorica navaja tudi E. Singer (1992), ki poudarja psihološko pomembno 

razliko med otrokovo navezanostjo na starše in otrokovo navezanostjo na vzgojiteljico, s 

katero otrok preživi le nekaj let. Po mnenju M. Batistič Zorec so pomembni rezultati mnogih 

raziskav npr. Srouffe in Cooper (1988), ki kažejo, da je vključitev otrok starejših od enega 

leta, ne vpliva negativno na otroka, če je vzgoja kakovostna (Batistič Zorec, 2003, str. 276 – 

278). 

 

V slovenskem prostoru ni bila objavljena še nobena študija, ki bi raziskovala vpliv vrtca na 

otrokov razvoj. Na vključevanje otrok mlajših od treh let so opozarjali predvsem pediatri. A. 

Sedaj (v Batistič Zorec, 2003) trdi, da se otrokov imunski sistem v prvih dveh letih šele 

razvija, zato so v tem obdobju otroci velikokrat bolni, v vrtcu pa je možnost okužb znatno 

večja. Meni tudi, da sta za otroka ločitev od matere in prilagajanje novemu okolju precej 

stresna, kar posledično privede do padca odpornosti in posledično do večje obolevnosti (prav 

tam). 

 

V družini je vzgoja naraven proces, ki se kaže v medsebojnih odnosih, načinu življenja ter 

družinski klimi. Družina je okolje, v katerem se otrok socializira in pridobiva raznovrstne 

izkušnje. Bistvo vzgojnega delovanje v družini je človeška relacija, glavni dejavniki pa so 

otrok, roditelj in vzgojitelj. Pomanjkanje enega dejavnika ali pomanjkanje njegove aktivnosti 

v vzgojnem delovanju lahko privede do spremembe v otrokovem razvoju. V vzgojnem 

procesu je otrok aktivni udeleženec, saj zbira informacije iz okolice v skladu s svojo razvojno 

stopnjo. Otrokova nova spoznanja in odkritja privedejo do kvalitativnega spreminjanja v njem 

samem. S svojim početjem otrok spreminja tudi okolje. Otrok je torej aktivni udeleženec, ki 

aktivira tudi svoje okolje. Izražanje otrokovih potreb od staršev in vzgojiteljev zahteva, da 

tudi oni postanejo aktivni v skladu z zadovoljevanjem njegovih potreb. Tako je tudi 
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starševstvo proces, kjer imajo starši dinamično ter aktivno vlogo. Razvoj starševstva je v 

največji meri odvisen od razvoja mreže medosebnih odnosov, katere razvoj je odvisen od 

sposobnosti prilagajanja življenjskega ciklusa posameznika ter od sprememb v sistemu stališč 

in vrednot. Starša s svojim načinom življenja prenašata otroku norme, vrednote, običaje, 

spoznanja in tako prispevata k oblikovanju otrokove osebnosti, ki bo spremenljiva v skladu z 

okoljem, v katerega bo otrok vključen. Vzgojni proces v družini poteka aktivno v odnosu do 

otroka in tudi v odnosu do staršev samih, ki se prav tako uče, spoznavajo sebe, spreminjajo 

vedenje. Prav to je glavni razlog za nenehno prilaganje strategij v vzgoji otrok (Lepičnik 

Vodopivec, 1996, str. 35). 

 

Današnji način življenja zahteva, da je otrok poleg družinske vzgoje deležen še institucionalne 

vzgoje. Vpliv družine in vrtca se na otroka prenaša spontano, s pomočjo vedenja, čustvenih 

odnosov, preko stališč in osebnostnih potez posameznika, kar pomeni spontano otrokovo 

učenje. Na otrokov razvoj vpliva tako življenje v družini in tudi življenje v vrtcu, saj so oboji 

za otroka kot nekakšen model, po katerem se uči. Tako učenje poteka povsem avtomatično, 

brez kontrole zavesti, kar pomeni, da se otrok avtomatično uči tako pozitivne kot tudi 

negativne oblike vedenja. Kaj in koliko se bo otrok naučil oz. usvojil, je odvisno od stopnje 

čustvene povezanosti med otrokom in starši oz. vzgojiteljem, od osebnostih lastnosti odraslih 

in otroka ter od same vsebine (prav tam). 

 

Z ustreznimi vzgojnimi postopki starši in vzgojitelji vplivajo na otrokovo vedenje. Starši 

najpogosteje spontano vnesejo v svoje ravnanje določene vzgojne postopke. Za razliko od 

staršev pa vzgojitelji načrtno in zavestno s svojim ravnanjem usmerjajo otrokov razvoj in pri 

tem upoštevajo pedagoška in psihološka načela ter profesionalne in lastne izkušnje. 

Velikokrat pa se vzgojni postopki staršev in vzgojiteljev precej razlikujejo, kar pomeni, da na 

otroka vplivajo zdaj eni in zdaj drugi, ki so med seboj neusklajeni. Zgodi se, da o vzgojnih 

postopkih, za katere misli družina, da so ustrezni, v vrtcu ne mislijo tako in obratno. Rešitev 

predstavlja ustrezna komunikacija med starši in vzgojitelji, s katero vplivamo na 

konstruktivno reševanje konfliktov. V tem primeru so starši deležni spodbujanja za aktivnejše 

sodelovanje z vzgojitelji, od vzgojitelja pa se pričakuje še večje zanimanje za obnašanje 

otroka v družinskem okolju. Tako se družinska in institucionalna vzgoja povezujeta, 

prepletata in dopolnjujeta v vplivu na otrokov razvoj (prav tam). 
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Woodhed (v Lepičnik Vodopivec, 1996) navaja rezultate raziskave, ki kažejo, »da je za 

uspešno sodelovanje družine in vrtca potrebno upoštevati, da je vzgoja kontinuiran proces in 

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

otroštvu je za otroka še vedno družina. Postopki v vrtcu so lahko uspešni le pod pogojem, če 

se nadgrajujejo s tistimi, ki so bili začeti v družini.« Potrebno se je zavedati, da otrok ni 

sposoben razlikovati med različnimi sistemi vlog in pričakovanj v vrtcu in doma. Programi v 

vrtcu morajo biti torej čim bližje družini in okolju, v katerem otrok živi. Ob tem mora 

vzgojitelj upoštevati tudi dejstvo, da ni enotnega modela predšolske vzgoje, ampak mora v 

svoje delo umestiti tudi specifikacijo okolja, v katerem deluje vrtec. Vzgoja ni statičen proces, 

saj se s spreminjanjem družbenega okolja spreminja tudi predšolska vzgoja. Starši so 

pomembni dejavniki pri vzgoji otrok, zato je pomembno, da z vzgojiteljem vzpostavijo 

mehanizme, ki bodo omogočali skupno sodelovanje (prav tam). 

 

5. 2   Usklajenost staršev in vzgojiteljev pri vzgoji predšolskih otrok 

 

Vzgojna naloga sodobnega vrtca je, da dopolnjuje družinsko vzgojo, vendar nekateri starši 

zmotno mislijo, da vrtec nadomešča družinsko vzgojo in da lahko starši prek svojih ideologij 

poskušajo vplivati na nacionalni program dela v vrtcu. Na drugi strani pa je potrebno omeniti, 

da mora vzgojitelj v vrtcu upoštevati otrokovo domačo vzgojo, družinske vrednote in navade 

in v ta področja družinskega življenja ne posega (Logar, 2012, str. 37). 

 

Usklajenost vseh vzgojnih dejavnikov je eden pomembnejših vzgojnih principov, kar v vrtcu 

pomeni, da se med roditeljem in vzgojiteljem gradi vzajemno partnerstvo, ki je pogoj za 

optimalen razvoj otroka. (Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 38). 

 

K. Špoljar (1991) ja v svoji raziskavi ugotovila, da imajo starši in vzgojitelji v veliki meri 

skupna stališča. Oboji menijo, da mora vrtec razviti otrokove socialne lastnosti in da vrtec ni 

pripravljalnica otroka za šolo. Enotni so si tudi pri poudarjanju pomena razvijanja govorne 

sposobnosti otrok. Ob enem pa avtorica poudarja tudi rezultate, ki kažejo različna stališča 

glede nalog vrtca. Staršem je pomembna varovalna vloga vrtca, vzgojitelji pa poudarjajo 

vzgojno-izobraževalni pomen. Prav slednja različnost stališč je vzrok za neskladje med 

vzgojitelji in starši, kar botruje negativnim stališčem vzgojiteljev do staršev. Avtorica navaja, 

da se vzgojitelji velikokrat pritožujejo, ker so starši nezainteresirani in jih zanima le, če je 

njihov otrok jedel, spal ipd., redki starši pa sprašujejo po uresničitvah posameznih vzgojno-
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izobraževalnih nalogah. Avtorica rešitev vidi predvsem v izobraževanju vzgojiteljev in 

spreminjanju vzgojno-izobraževalne prakse v vrtcih. Vzgojitelji bi morali bolj razvijati 

različne oblike sodelovanja in komunikacije s starši, da bi starši delovno in iniciativno 

sodelovali pri delu v vrtcu. Tako bi starši vrtec doživljali kot prostor, kjer lahko zadovoljijo 

svoje potrebe in skupaj z vzgojitelji rešujejo težave, s katerimi se srečujejo pri vzgoji svojih 

otrok. Starši bi bolj zaupali vzgojitelju, kar bi bilo posledično večje zanimanje staršev za 

vzgojno-izobraževalno delo vzgojitelja. (Špoljar, 1991, str. 3–13). 

 

Vzajemno prepletanje vzgojnih postopkov staršev in vzgojitelja bi privedlo tudi do preseganja 

razlik v pogledih na vzgojo, ki izhajajo iz različnih pojmovanj o tem, v kakšno osebnost naj bi 

se otrok razvijal. Vzrok za nastajanje razlik v pojmovanjih so predvsem različne osebnostne 

lastnosti, vzgojni modeli in različni sistemi vrednot. Te razlike vplivajo na različno izbiro 

vzgojnih postopkov, s pomočjo katerih bi dosegli želeni cilj. Prepletanje in usklajenost 

vzgojnih postopkov in stališč staršev ter vzgojiteljev poteka pod pogojem, da je pripravljenost 

in zavest o pomembnosti enotnega delovanja v procesu vzgoje obojestranska, kar pa lahko 

uresničijo le, če se starši in vzgojitelji dovolj poznajo. Starši morajo spoznati osebne 

značilnosti vzgojitelja, metode njegovega dela, organizacijo vrtca, cilje, ki jih želi doseči, 

pogoje, v katerih poteka vzgojni proces, otrokove sovrstnike itd. Vzgojitelji pa morajo 

spoznati osebne lastnosti staršev, pogoje v družini, v kateri otrok živi, odnose, ki vladajo v 

družini, vzgojni model, ki prevladuje v družini, kako se otrok vede v družini itd. Čim bolj se 

starši in vzgojitelji med seboj poznajo, tem boljše je razumevanje otroka in njegovega razvoja 

(Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 41). 

 

Sodelovanje med starši in vzgojitelji je zapleten in večdimenzionalen proces, ki temelji na 

obojestranski pripravljenosti za sodelovanje. Vzgojitelji so postavljeni pred veliko 

odgovornost, saj se od njih zahteva, da spodbujajo povezovanje s starši, da vzdržujejo odnose 

in obenem bogatijo. Sodelujoče medosebne odnose med starši in vzgojitelji je moč zagotoviti 

le, če oboji korenito spremenijo svoje vloge, ki so veljale v preteklosti. Harmonično odnosi se 

vzpostavijo šele, ko se ustvarijo pogoji za relativno stabilna pričakovanja (prav tam).  

 

E. Singer (v Batistič Zorec, 2003) ugotavlja, da so raziskovalci pokazali interes za 

raziskovanje med vzgojo v družini ter vzgojo v vrtcu, kjer je moč opaziti razlike v odnosih in 

vzgojnih stilih. V nasprotju z (večino) materami so vzgojiteljice specifično izobražene o 

vzgoji otrok in namerno ustvarjajo situacijo za učenje in igro otrok, se čim manj poslužujejo 
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kaznovanja, spodbujajo samostojnost itd. Vzgojiteljice sodelujejo tudi z drugimi strokovnimi 

delavci in so vpete v pravila in program aktivnosti (tudi na ravni vrtca), medtem ko so matere 

pri tem precej bolj svobodne (Batistič Zorec, 2003, str. 347). 
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6   EMPIRIČNI DEL 

 

6. 1   Opredelitev raziskovalnega problema 

 

V današnjem času, ko vrtec obiskuje velika večina otrok – v Sloveniji je bilo po podatkih 

Statističnega urada Republike Slovenije 30. septembra 2013 v vrtec vpisanih 75,6 % otrok 

starih od 1 do 5 let. Vrtci so postali kraj za dvig kakovosti družinske vzgoje, obenem pa so 

strokovnjaki začeli preučevati pozitivne vplive vrtca na otrokov razvoj. 

 

Otroku je poleg primarnega družinskega okolja postalo pomembno tudi vrtčevsko okolje. 

Tako družinsko kot tudi vrtčevsko okolje naj bi spodbujala otrokov celostni razvoj in ga 

pripravljala na življenje. Na tem mestu je pomembno, da starši kot tisti, ki ustvarjajo otroku 

ustrezno družinsko okolje in mu nudijo optimalne možnosti za vzgojo, razvoj in učenje, in 

vzgojitelji kot tisti, ki otroku nudijo vse tisto, česar v domačem okolju ne more dobiti, 

medsebojno sodelujejo. Starši in vzgojitelji lahko skupaj največ v dobro otroka naredijo le, če 

skupaj načrtujejo, opazujejo in sodelujejo pri vzgoji otroka in njegovem razvoju. 

 

6. 2   Cilji raziskovanja 

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, v kolikšni meri se starši počutijo odgovorni za vzgojo otrok, 

na kakšen način in kako pogosto sodelujejo z vzgojitelji ter ali se pri sodelovanju vzgojitelji in 

starši srečujejo s kakršnimi koli težavami in ovirami. Namen raziskave je bil tudi ugotoviti, na 

kakšen način vzgojitelji z vrtčevsko vzgojo dopolnjujejo domačo vzgojo. 

 

6. 3   Raziskovalna vprašanja  

 

1. V kolikšni meri se starši, katerih otrok je vključen v vrtec, počutijo odgovorne za 

vzgojo svojih otrok? 

2. Kako vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu uresničuje idejo o vrtcu kot dopolnjevanju 

družinske vzgoje? 

3. Na kakšen način in v kolikšni meri starši in vzgojitelji sodelujejo pri vzgoji otrok? 

4. Kako se staršem in vzgojiteljem zdi pomembno sodelovanje pri vzgoji otroka, 

vključenega v vrtec? 
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5. Ali se vzgojitelji in starši pri sodelovanju glede vzgoje otroka srečujejo s kakšnimi 

težavami oz. ovirami? Če ja, s katerimi? 

 

6. 4   Raziskovalna metoda 

 

6. 4. 1   Osnovna raziskovalna metoda 

Empirična raziskava temelji na kvantitativni raziskovalni paradigmi. Uporabila sem 

deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

6. 4. 2   Opis vzorca 

Raziskavo sem opravljala v dveh vrtcih, v vaškem in mestnem vrtcu. Sodelovali so starši in 

vzgojiteljice vaškega vrtca Vrtec pri OŠ Sodražica ter starši in vzgojiteljice mestnega vrtca 

Vrtec Hansa Christiana Andersena v Ljubljani. Od skupno 26 staršev, ki imajo otroka 

vključenega v vaški vrtec, je 21 anketiranih staršev ženskega in 5 moškega spola. 3 anketirani 

starši imajo otroka v prvem starostnem obdobju, 17 v drugem starostnem obdobju in 6 v 

prvem in drugem starostnem obdobju. Od skupno 24 staršev, ki imajo otroka vključenega v 

mestni vrtec, je 20 anketiranih staršev ženskega in 4 moškega spola. 6 anketiranih staršev ima 

otroka v prvem starostnem obdobju, ostalih 18 staršev pa v drugem starostnem obdobju. Od 

skupno 13 vprašanih vzgojiteljic, ki so zaposlene v vrtcu iz vaškega okolja, vzorec predstavlja 

7 vzgojiteljic predšolskih otrok in 6 pomočnic vzgojiteljice. 2 od skupno 13 vprašanih 

strokovnih delavk imata manj kot 5 let delovne dobe, 4 imajo med 5 in 15 let delovne dobe, 7 

vprašanih pa ima več kot 15 let delovne dobe. Od skupno 20 anketiranih vzgojiteljic, ki so 

zaposlene v vrtcu iz mestnega okolja, vzorec predstavlja 13 vzgojiteljic predšolskih otrok in 7 

pomočnic vzgojiteljice. 5 od skupno 20 vprašanih ima manj kot 5 let delovne dobe, 11 

vprašanih ima med 5 in 15 let delovne dobe, 4 pa imajo nad 15 let delovne dobe. 

 

6. 4. 3   Opis merskih instrumentov 

Instrument raziskovanja predstavljata dva anonimna anketna vprašalnika (vprašalnik za starše, 

katerih otrok je vključen v vrtec, in vprašalnik za strokovne delavce vrtca – vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic). Vprašalnika vsebujeta vprašanja odprtega in zaprtega tipa ter 

ocenjevalne lestvice. Vprašalnik za starše je vseboval 5 vprašanj, prav tako tudi vprašalnik za 

vzgojiteljice. Vprašalnika sta v Prilogi. 
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6. 4. 4   Postopek zbiranja podatkov 

Podatke, potrebne za raziskavo, sem zbirala v mesecu marcu 2014. Strokovnim delavkam 

vrtca sem anketne vprašalnike razdelila osebno. Starši so vprašalnike dobili posredno preko 

vzgojiteljic v vrtcu, ki so staršem razdelile vprašalnike. Vprašalnike za starše so dobili starši 

obeh starostnih skupin. Vprašalnike so tako starši kot tudi vzgojiteljice vrnili v za to 

namenjene označene lesene škatle pri vhodu v vrtec. 

 

6. 4. 5   Statistična obdelava podatkov 

Pridobljene podatke potrebne za raziskavo sem obdelala s pomočjo programa Microsoft 

Office Excel (2007). Uporabila sem naslednje statistične postopke: frekvenčno porazdelitev v 

absolutnih in relativnih frekvencah za opisne spremenljivke in izračun aritmetičnih sredin za 

numerične spremenljivke. Rezultate sem prikazala opisno ter v obliki strukturiranih tabel in 

grafično. 

 

6. 5   Rezultati in interpretacija 

 

6. 5. 1   Starši in vzgoja otrok 

Staršem sem v vprašalniku zastavila vprašanje: V kolikšni meri se počutite odgovorni za 

vzgojo otroka, ki je vključen v vrtec? Izbirali so med že danimi odgovori, in sicer: Sem 

odgovoren; Sem bolj odgovoren kot vzgojiteljica; Sem enako odgovoren kot vzgojiteljica; 

Vzgojiteljica je bolj odgovorna; Nisem odgovoren, odgovorna je vzgojiteljica. Rezultate sem 

obdelala ločeno za starše, katerih otrok je vključen v mestno in starše, katerih otrok je 

vključen v vaško okolje. Rezultati so prikazani opisno in v tabeli (glej Priloga: Tabela 4). 

Večina staršev (42,3 %), ki ima otroka vključenega v vrtec v vaškem okolju, meni, da so sami 

popolnoma odgovorni za vzgojo otrok, medtem ko večina staršev (62,5 %), ki imajo otroka 

vključenega v vrtec v mestnem okolju meni, da so sami bolj odgovorni za vzgojo otrok kot 

vzgojiteljica. Nekaj manj kot petina staršev (19,2 %), ki imajo otroka v vaškem vrtcu se 

počuti enako odgovorna za vzgojo otrok, medtem ko se le eden od staršev (4,2 %), ki ima 

otroka v mestnem vrtcu, počuti enako odgovornega kot vzgojiteljica. Odgovor, da se starši 

počutijo enako odgovorne kot vzgojiteljica, je izbralo pet (19,2 %) staršev, ki imajo otroka v 

vaškem vrtcu in le eden od staršev (4,2 %), ki ima otroka v mestnem vrtcu. Pomemben je tudi 

rezultat, ki kaže, da se vsi sodelujoči starši počutijo odgovorne za vzgojo svojih otrok, saj 

nihče ni odgovoril, da ni odgovoren za vzgojo otroka, ampak je odgovorna vzgojiteljica, pa 
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tudi odgovor, da je vzgojiteljica bolj odgovorna je označil le en starš. Rezultati kažejo, da ni 

večjih razlik med starši, katerih otrok obiskuje vaški oziroma mestni vrtec. Tako starši, 

katerih otrok obiskuje vaški vrtec, kot starši, katerih otrok obiskuje mestni vrtec, so označili, 

da se v največji meri sami počutijo odgovorni za vzgojo svojih otrok. 

 

O pomembnosti družinske vzgoje otrok piše tudi Winnicott (2010), ki pravi, da vrtec ni 

namenjen nadomeščanju odsotne matere, temveč je namenjen dopolnjevanju in širjenju 

domače vzgoje. Na podlagi tega avtor meni, da v času otrokovega bivanja v vrtcu 

vzgojiteljica prevzame nekatere dolžnosti matere. Ob tem pa je potrebno tudi zavedanje, da se 

kasneje otrok poistoveti tudi z drugim pomembnim odraslim (vzgojiteljem), ki je prav tako v 

določeni meri odgovoren za vzgojo otroka. 

 

6. 5. 2   Vzgojiteljice in vzgoja otrok 

V vprašalniku sem vzgojiteljicam zastavila vprašanje, na kakšen način uresničujejo idejo o 

vrtcu kot dopolnjevanju družinske vzgoje. Dobljene odgovore sem uvrstila v kategorije, in 

sicer ločeno za vzgojiteljice, ki so zaposlene v vaškem, in za vzgojiteljice, ki so zaposlene v 

mestnem vrtcu. Rezultati so prikazani opisno in v tabeli. 

 

Največ (76,9 %) vzgojiteljic, zaposlenih v vrtcu, ki se nahaja v vaškem okolju, je odgovorilo, 

da idejo o vrtcu kot dopolnjevanju družinske vzgoje uresničujejo preko pogovorov s starši. 

Med pogovore s starši sodijo vsakodnevni pogovori, izmenjava informacij ter dobra, jasna in 

sprotna komunikacija. Dve vzgojiteljici (15,4 %) sta odgovorili, da idejo uresničujeta preko 

govorilnih ur, prav tako dve preko roditeljskih sestankov in dve preko srečanj s starši. Pod 

kategorijo drugo, kar je odgovorilo 35,8 % vzgojiteljic, sem uvrstila naslednje odgovore 

vzgojiteljic: usklajevanje potreb in želja staršev, ki so v otrokovo korist; skupno reševanje 

težav; navajanje na higieno in samostojno hranjenje, spodbujanje pospravljanja igrač; 

povezanost in zaupanje med vzgojitelji in starši; elementi družinske vzgoje so preneseni na 

vzgojo v vrtcu. Rezultati so razvidni iz tabele 1. 
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Tabela 1: Mnenja vzgojiteljic zaposlenih v vaškem vrtcu o načinih vzgojnega sovplivanja 

Št. Kategorija N f f % 

1 Pogovori s starši 13 10 76,9 

2 Govorilne ure 13 2 15,4 

3 Roditeljski sestanki 13 2 15,4 

4 Srečanja s starši 13 2 15,4 

5 Drugo 13 5 35,8 

 

Največ vzgojiteljic (45 %), ki so zaposlene v mestnem vrtcu, je navedlo, da idejo o vrtcu kot 

dopolnjevanju družinske vzgoje uresničuje preko govorilnih ur in pogovorov s starši, kamor 

sodijo vsakodnevni pogovori, izmenjava informacij o otroku ter tematski razgovori. 40 % 

vzgojiteljic je navedlo, da idejo o vrtcu kot dopolnjevanju družinske vzgoje uresničuje preko 

roditeljskih sestankov, 20 % vzgojiteljic preko srečanj s starši, kamor sodijo pikniki in 

prireditve skupaj s starši, prav tako je 20 % vzgojiteljic navedlo upoštevanja želja in idej 

staršev ter dobro medsebojno sodelovanje, kamor sodi sodelovanje z oddelkom in odprtost 

oddelka za starše in skupno reševanje težav. Odgovori treh (15 %) vzgojiteljic, ki sem jih 

uvrstila v kategorijo drugo, so: opazovanje otroka, razumevanje staršev s strani vzgojiteljic ter 

odnos med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. Rezultati so razvidni iz tabele 2. 

 

Tabela 2:Mnenja vzgojiteljic zaposlenih v mestnem vrtcu o načinih vzgojnega sovplivanja 

Št. Kategorija N f f % 

1 Govorilne ure 20 9 45 

2 Pogovori s starši 20 9 45 

3 Roditeljski sestanki 20 8 40 

4 Srečanja s starši 20 4 20 

5 Upoštevanje želja in idej staršev 20 4 20 

6 Dobro sodelovanje 20 4 20 

7 Drugo 20 3 15 

 

Rezultati raziskave kažejo, da je vzgojiteljicam, ki so zaposlene v vaškem in mestnem vrtcu, 

skupno, da idejo o vrtcu kot dopolnjevanju družinske vzgoje uresničujejo preko pogovorov s 
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starši, bodisi na govorilnih urah, roditeljskih sestankih ali ob vsakodnevni izmenjavi 

informacij. Vsem vzgojiteljicam so skupen način uresničevanja ideje tudi srečanja s starši, 

kamor sodijo pikniki in najrazličnejše prireditve. Vzgojiteljice, zaposlene v mestnem vrtcu, so 

za razliko od vzgojiteljic v vaškem vrtcu odgovorile, da v vrtcu družinsko vzgojo 

dopolnjujejo tudi z upoštevanjem želja in idej staršev ter preko dobrega sodelovanja tako z 

vzgojiteljico kot tudi s celotnim oddelkom. Kar dve vzgojiteljici, zaposleni v vaškem vrtcu, 

sta odgovorili »Elementi družinske vzgoje so preneseni na vzgojo v vrtcu.«, kar sem uvrstila v 

kategorijo drugo, ena vzgojiteljica, zaposlena v mestnem vrtcu, pa je zapisala, da je 

pomemben odnos med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, kar je po njenem mnenju 

dejavnik, ki vpliva na uresničevanje ideje o vrtcu kot dopolnjevanju družinske vzgoje. 

 

6. 5. 3   Načini in pogostost sodelovanja staršev in vzgojiteljev pri vzgoji otrok 

S pomočjo vprašalnika sem želela izvedeti tudi, na kakšen način in kako pogosto med seboj 

sodelujejo starši in vzgojitelji. Tako starši kot vzgojiteljice so v vprašalniku odgovarjali, na 

kakšen način in kako pogosto sodelujejo pri vzgoji otrok. Vsi so izbirali med že podanimi 

odgovori, oziroma svoj odgovor dopisali pod Drugo in navedli pogostost sodelovanja (dnevno 

(D), tedensko (T), mesečno (M), letno (L). Nekateri so pogostost sodelovanja navedli tud kot 

npr.: vedno, po potrebi, včasih, odvisno. Pri načinih in pogostosti sodelovanja je potrebno 

upoštevati, da je sodelovanje pogojeno tudi s starostjo otroka oz. starostno skupino otrok, ki 

jo ima vzgojiteljica. Sodelovanje s starši pri najmlajših otrocih (1–2 leti) se razlikuje od 

sodelovanja pri starejših otrocih, saj z jasličnimi skupinami starši skupaj z vzgojiteljicami npr. 

ne hodijo na izlete, v gledališče ipd. Prav zaradi tega ne moremo odgovor vzgojiteljice, ki je 

navedla, da sodeluje s starši na naslednje načine: vsakodnevno komunikacija s starši ob 

prihodu/odhodu otroka v vrtec, mesečno sodelovanje na govorilnih urah in 2-krat letno na 

roditeljski sestankih, interpretirati kot vzgojiteljico, ki v primerjavi z drugimi znatno manj 

sodeluje s starši. 

 

Načini in pogostost sodelovanja: 

 

Govorilne ure: Večina (96,2 %) vzgojiteljic je odgovorila, da s starši na govorilnih urah 

sodelujejo enkrat mesečno, 4 vzgojiteljice so dopisale, da poleg rednih govorilnih ur na željo 

staršev oz. po potrebi razpišejo tudi dodatne govorilne ure. Starši so odgovorili, da preko 

govorilnih ur z vzgojiteljico sodelujejo mesečno, kar je navedlo 42 % staršev. Rezultati 

kažejo, da 34,6 % staršev iz vaškega okolja sodeluje z vzgojiteljico trikrat na leto, 15,5 % 
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staršev dvakrat na leto. 25 % staršev sodeluje z vzgojiteljico preko govorilnih ur dvakrat in 25 

% enkrat na leto. Le 6 % staršev je odgovorilo, da govorilnih ur ne obiskujejo. 

 

Roditeljski sestanki: Največ (92,3 %) vzgojiteljic, zaposlenih v vaškem vrtcu, je dogovorilo, 

da s starši preko roditeljskih sestankov sodelujejo trikrat na leto, ostale (7,7 %) pa dvakrat na 

leto. Nekaj več kot polovica vzgojiteljic, zaposlenih v mestnem vrtcu, je odgovorilo, da preko 

roditeljskih sestankov sodelujejo dvakrat na teden, ostale so odgovorile, da na tovrsten način 

sodelujejo trikrat na leto (20 %), štirikrat na leto (20 %) ter petkrat na leto (5 %). Večina (46,2 

%) staršev iz vaškega vrtca je odgovorila, da preko roditeljskih sestankov z vzgojiteljico 

sodelujejo trikrat na leto, kar je enkrat na leto več, kot večina staršev iz mestnega vrtca, kjer je 

največ (41,7 %) staršev odgovorilo, da na ta način sodelujejo dvakrat na leto.  

 

Komunikacija ob sprejemanju in oddajanju otroka: Vse vzgojiteljice so odgovorile, da v času 

sprejemanja in oddajanja otroka s starši komunicirajo enkrat ali dvakrat dnevno. Prav tako je 

odgovorila večina (66,5 %) staršev. Ostali starši pa so odgovorili, da v času sprejemanja in 

oddajanja otroka komunicirajo od enkrat do štirikrat na teden ali pa od enkrat do trikrat na 

mesec. Le eden od staršev je odgovoril, da ne komunicira od sprejemanju in oddajanju otroka. 

 

Praznovanja, pikniki in delavnice skupaj s starši: Rezultati kažejo, da se vzgojiteljice 

večinoma tovrstnega sodelovanja s starši poslužujejo trikrat na leto (53,8 % vaških 

vzgojiteljic) ali dvakrat na leto (55 % mestnih vzgojiteljic). Ena vzgojiteljica je odgovorila, da 

preko praznovanj, piknikov in delavnic ne sodeluje s starši, 2 na tovrsten način sodelujeta 

mesečno, prav tako dve pa se takšnega sodelovanja poslužujeta štirikrat ali več na leto. 

Večina (46,2 %) staršev iz vaškega vrtca je odgovorila, da na tovrsten način z vzgojiteljico 

sodelujejo enkrat na leto, slabih 20 % staršev dvakrat na leto, 15 % trikrat na leto, 7 % 

mesečno, 11,5 % staršev iz vaškega okolja pa preko praznovanj, piknikov in delavnic ne 

sodeluje z vzgojiteljico. Rezultati odgovorov staršev iz mestnega okolja pa kažejo, da se 

večina (45,8 %) staršev tovrstnega sodelovanja z vzgojiteljico ne poslužuje. 12,5 % staršev je 

navedlo, da na takšen način z vzgojiteljico sodelujejo enkrat na leto, prav toliko staršev je 

odgovorilo, da sodelujejo enkrat na mesec. Ostali so odgovorili, da sodelujejo bodisi dvakrat, 

trikrat ali štirikrat na leto. 

 

Izleti skupaj s starši: Preko izletov skupaj s starši enkrat na leto sodelujejo s starši vse 

vzgojiteljice zaposlene v vaškem vrtcu, medtem ko se za tovrstno sodelovanje odloča 60 % 
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vzgojiteljic zaposlenih v mestnem vrtcu, od tega 10 % organizira izlete skupaj s starši dvakrat 

na leto. Ostale (40 %) vzgojiteljice, zaposlene v mestnem vrtcu, preko izletov ne sodelujejo, 

kar sovpada s podatkom, ki kaže, da se kar 70,8 % staršev iz mestnega vrtca ne poslužuje 

tovrstnega načina sodelovanja. V primerjavi s starši iz mestnega okolja, so si starši iz vaškega 

okolja precej deljeni, saje 46,2 % staršev na ta način ne sodeluje, natanko toliko pa jih 

sodeluje enkrat na leto. Dvakrat ali trikrat na leto sodeluje 7,7 % staršev iz vaškega okolja in 4 

% staršev iz mestnega okolja. 

 

Vključevanje staršev v delo oddelka: 40 % vzgojiteljic, zaposlenih v mestnem vrtcu, je 

odgovorilo, da na takšen način ne sodelujejo s starši, 20 % jih je odgovorilo, da tako s starši 

sodelujejo mesečno, 5 % enkrat na leto, 10 % dvakrat na leto in 35 % od trikrat do štirikrat na 

leto. Nasprotno pa kažejo rezultati odgovorov vzgojiteljic, zaposlenih v vaškem vrtcu, saj je 

večina vzgojiteljic (53,8 %) odgovorila, da preko vključevanja staršev v delo oddelka sodeluje 

trikrat na leto. 23,1 % vzgojiteljic tako sodeluje enkrat na leto, 7,7 % enkrat na mesec, ostale 

(15,4 %) se tovrstnega načina ne poslužujejo. Zanimivi so tudi rezultati odgovorov staršev, ki 

kažejo, da se v nasprotju z vzgojiteljicami, večina (61,6 %) staršev iz vaškega okolja 

tovrstnega načina sodelovanja na poslužuje. Prav tako je odgovorila tudi večina (70,8 %) 

staršev iz mestnega okolja. Ostali odgovori staršev tako iz vaškega in mestnega okolja so 

razporejeni po pogostosti sodelovanja od mesečno pa do enkrat, dvakrat ali trikrat na leto. 

 

Strokovna literatura (članki ipd.): Odgovori vzgojiteljic kažejo, da 61 % vzgojiteljic, 

zaposlenih v vaškem vrtcu, staršem strokovno literaturo posreduje od enkrat do dvakrat na 

leto, 15,3 % vzgojiteljic pa trikrat na leto. Ena vzgojiteljica literaturo posreduje petkrat na 

leto, ena enkrat na mesec in ena nikoli. 40 % vzgojiteljic, zaposlenih v mestnem vrtcu, je 

odgovorilo, da staršem ne posredujejo strokovne literature, 35 % jih posreduje enkrat na 

mesec, ostale nekajkrat na leto. 

 

Drugo: Vzgojiteljice so pod drugo navedle tematska srečanja in šolo za starše, ki jih izvajajo 

od enkrat do trikrat na leto. Starši pa so pod drugo navedli predlog za povabilo gostov enkrat 

na leto ter šola za starše v organizaciji vrtca štirikrat na leto. 

 

 

 



 

40 

 

6. 5. 4   Pomembnost sodelovanja staršev in vzgojiteljev pri vzgoji otrok 

S pomočjo raziskave sem želela izvedeti tudi, kako se staršem in vzgojiteljem zdi pomembno 

sodelovanje po posameznih področjih. Devet trditev je predstavljalo dve področji sodelovanja 

staršev in vzgojiteljev, in sicer: (1) kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa in (2) 

partnerski odnos. Starši in vzgojiteljice so ocenjevali trditve s pomočjo številske ocenjevalne 

lestvice. Pri tem so upoštevali, da 1 pomeni »se nikakor ne strinjam« in 5 pomeni »se 

popolnoma strinjam«. Rezultati so prikazani opisno in v spodnji tabeli (ločeno za vaški (V) in 

mestni (M) vrtec), ki prikazuje povprečne vrednosti ocen. Več tudi v Prilogi, v tabeli 5. 

 

Tabela 3: Povprečje ocen posameznih trditev. 

Št. Trditev 
Področje 

sodelovanja 

Starši Vzgojiteljice 

   V    M    V    M 

1 

Sodelovanje z vzgojiteljem je najpomembnejši 

element za vzpostavitev odnosov in 

kakovostno izvajanje vzgojni-izobraževalnega 

programa. 

kakovost 4,15 4,66 4,54 4,30 

2 
Za sodelovanje je potreba vzpostavitev 

profesionalnega partnerskega odnosa. 
partnerstvo 3,96 4,37 4,77 4,80 

3 

Kakovost odnosa med starši in vzgojitelji 

vpliva na čustveno klimo, v kateri otrok 

odrašča. 

kakovost 4,38 4,46 4,85 4,60 

4 
Sodelovanje pri vzgoji otrok je proces, ki se 

začne že v obdobju uvajanja v vrtec. 
kakovost 4,65 4,50 4,85 4,85 

5 
Zaupanje staršev vzgojitelju je pogoj za 

kakovostno sodelovanje pri vzgoji otrok. 
kakovost 4,85 4,88 5,00 4,80 

6 

Zaupanje staršev v vrtec kot institucijo je 

pogoj za kakovostno sodelovanje pri vzgoji 

otrok. 

partnerstvo 4,42 4,42 4,85 4,45 

7 

Usklajena vzgojna usmeritev staršev in 

vzgojiteljev je pogoj za optimalen otrokov 

razvoj. 

kakovost 4,46 4,33 4,85 4,35 

8 
Otrokom je potrebno ponuditi različne stile 

vzgoje (dom in vrtec). 
kakovost 4,00 3,58 2,77 3,35 

9 

K dobremu sodelovanju pri vzgoji otrok 

pripomorejo tudi formalna izobraževanja 

staršev (npr. šola za starše). 

partnerstvo 3,38 3,88 4,15 4,00 

 

Sodelovanje je najpomembnejši element za vzpostavitev odnosov in kakovostno izvajanje 

vzgojni-izobraževalnega programa. To trditev, ki predstavlja področje kakovosti vzgojno-

izobraževalnega procesa je največ (62 %) staršev ocenilo z oceno 5, prav tako tudi največ 
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vzgojiteljic (48,5 %), precej manj staršev (18 %) in nekaj manj vzgojiteljic (42 %) pa je 

trditev ocenilo z oceno 4. Prav tako je 18 % staršev in 9 % vzgojiteljic ocenilo z oceno 3. Z 

oceno 2 je trditev ocenilo 2 % staršev. Vzgojiteljice z oceno 2 ali 1 trditve niso ocenile. 

Rezultati kažejo, da se tako starši kot tudi vzgojiteljice strinjajo, da je sodelovanje 

najpomembnejši element za vzpostavitev odnosov. Prav to trdita tudi E. in H. Jensen (2011). 

Omenjata, da do sodelovanja pride zato, da bi povečali kakovost otrokovega izkupička.  

 

S trditvijo, da je za sodelovanje potrebna vzpostavitev profesionalnega partnerskega odnosa, 

se popolnoma strinja večina (54 %) staršev in vzgojiteljic (78,9 %). Z oceno 4 je trditev 

ocenilo 20 % staršev in prav toliko vzgojiteljic. Starši so trditev ocenili tudi z ocenami 3 (18 

% staršev), 2 (4 % staršev) in 1 (4 %) staršev, kar pomeni, da se manjši delež staršev ne 

strinja s trditvijo o potrebnosti vzpostavitve profesionalnega partnerskega odnosa. Razlike 

med starši in vzgojitelji so nekoliko večje, kar pojasnjujeta E. in H. Jensen (2011), ki menita, 

da imajo vzgojitelji zaradi svoje izobrazbe in izkušenj veliko znanja o otroku, njegovem 

razvoju in vzgoji. Vzgojitelji so torej strokovnjaki tako pri delu z otroki kot pri sodelovanju s 

starši, zato bi morali vzpostaviti s starši kvaliteten in profesionalen odnos. Razliko lahko 

impliciram kot eno izmed težav, ki jo je navedla ena izmed vzgojiteljic »Starši ne cenijo 

vzgojiteljevo strokovnost. Zanima jih le, ali je otrok jedel, spal …«. Starši, ki vzgojitelja v 

vrtcu ne prepoznavajo kot strokovnjaka oz. profesionalca na svojem področju, veliko težje 

vzpostavijo profesionalen partnerski odnos, ki je po mnenju vzgojiteljic potreben za 

sodelovanje s starši.  

 

Dobra polovica staršev (60 %) in vzgojiteljev (69,7 %) je z oceno 5 ocenila tudi tretjo trditev, 

kar pomeni, da se večinoma strinjajo, da kakovost medsebojnega odnosa vpliva na čustveno 

klimo, v kateri otrok odrašča. Z oceno 4 je trditev ocenilo 24 % staršev in 30,3 % vzgojiteljic. 

Starši so trditev ocenili tudi s 3 (14 %) ter 2 (2 %). Tako starši kot tudi vzgojitelji se s trditvijo 

ne strinjajo popolnoma, kar kažejo nižje ocene (predvsem staršev) trditve. Pomembnost 

kakovostnega odnosa opisuje J. Lepičnik Vodopivec (1996), ki trdi, da je zadovoljujoč odnos 

med starši in vzgojitelji pogoj za harmonično in emocionalno stabilnost otroka. Ob takšnih 

odnosih bo otrok doživljal varnost, sprejetost in potrjevanja, kar ugodno vpliva na čustveno 

klimo otrokovega (družinskega in vrtčevskega) okolja.  

 

Prav tako se tudi s četrto trditvijo, ki opredeljuje sodelovanje kot proces, ki se začne že v 

obdobju uvajanja v vrtec, popolnoma strinja večina staršev (68 %) in vzgojiteljic (81,8 %). 
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Starši (24 %) in 18 % vzgojiteljic je isto trditev ocenilo tudi z oceno 4, 6 % staršev pa tudi z 

oceno 3, 2 % staršev pa je trditev ocenila z oceno 2, kar predstavlja, da se del staršev v manjši 

meri strinja oz. ne strinja s trditvijo o uvajanju otroka v vrtec kot začetku medsebojnega 

sodelovanja. Za razliko od staršev se vzgojitelji s trditvijo o pomembnosti sodelovanja že v 

uvajalnem obdobju strinjajo v veliki večini, kar kaže, da vzgojitelji trditve niso ocenili z manj 

kot oceno 4.  

 

Pri ocenjevanju naslednje trditve, ki opredeljuje, da je zaupanje staršev v delo vzgojiteljice 

pogoj za kakovostno sodelovanje pri vzgoji otrok, so si starši in vzgojitelji precej enotni. Kar 

88 % staršev in prav toliko (87,9 %) vzgojiteljic je trditev ocenilo z oceno 5, kar pomeni, da 

se velik delež sodelujočih popolnoma strinja s trditvijo o pomembnosti zaupanja v delo 

vzgojiteljice. 10 % staršev in 12 % vzgojiteljic je trditev ocenilo z oceno 4, z oceno 3 pa le 2 

% staršev. Varjačič (2007) navaja, da je eden ključnih dejavnikov za sodelovanje zaupanje 

staršev vzgojiteljem. Avtor meni, da nezaupanje izvira iz dveh dejavnikov: nepoznavanje 

vrtca in osebja v vrtcu ter tesna zveza med starši in otrokom, ki je niso pripravljeni zrahljati.  

 

Zaupanje staršev v vrtec kot institucijo je pogoj za kakovostno sodelovanje. S to trditvijo se 

popolnoma strinja 56 % staršev in slabih 70 % vzgojiteljic. Trditev je z oceno 4 ocenilo 32 % 

staršev in 21 % vzgojiteljic, z oceno 3 pa 12 % staršev in dobrih 9 % vzgojiteljic. Nihče od 

sodelujočih ni trditev ocenil z oceno 2 ali 1. Rezultati kažejo, da se staršem zaupanje v vrtec 

zdi precej manj pomembno kot zaupanje v delo vzgojiteljice, saj je manjši delež staršev in 

vzgojiteljic trditev ocenil z oceno 5 v primerjavi s prejšnjo trditvijo.  

 

Z naslednjo trditvijo, ki opredeljuje, da je usklajena vzgojna usmeritev staršev in vzgojiteljev 

pogoj za optimalen otrokov razvoj, se popolnoma strinja nekaj manj (48 %) kot polovica 

staršev in nekaj več (60 %) vzgojiteljic. 44 % staršev in 40 % vzgojiteljic je trditev ocenilo z 

oceno 4, 8 % staršev z oceno 3, nihče od sodelujočih trditve ni ocenil z 2 ali 1. Starši in 

vzgojiteljice se strinjajo s trditvijo, da je potrebna usklajena vzgojna usmeritev za otrokov 

razvoj, vendar ne popolnoma. Rezultati kažejo, da so manjše razlike med starši in 

vzgojiteljicami. Slednjim se zdi usklajena vzgojna usmeritev bolj potrebna, oziroma se večji 

delež vzgojiteljic popolnoma strinja s trditvijo v primerjavi s starši, saj je 12 % staršev manj 

trditev ocenilo z oceno 5. 

 



 

43 

 

Trditev, da je otrokom potrebno ponuditi različne vzgojne stile (doma in v vrtcu), se nanaša 

na prejšnjo trditev in predstavlja področje kakovosti. Rezultati kažejo, da se večina (40 %) 

staršev popolnoma strinja s trditvijo, medtem ko je z oceno 5 trditev ocenilo le 15 % 

vzgojiteljic. Večina vzgojiteljic (33 %) in 24 % staršev je trditev ocenilo z oceno 4. S 

sredinsko oceno 3 je trditev ocenilo 22 % staršev in 15 % vzgojiteljic. Sodelujoči so 

ocenjevali tudi z ocenami 2, in sicer 4 % staršev in 27 % vzgojiteljic ter z oceno 1, kar 

pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, 10 % staršev in prav toliko vzgojiteljic. Ocene 

kažejo, da se s to trditvijo strinja večina staršev (40 %), vendar ta večina predstavlja manj kot 

polovico vseh odgovorov staršev, zato ne gre trditi, da se starši s trditvijo popolnoma strinjajo. 

Ocene staršev so razdeljene vse od popolnega nestrinjanja do popolnega strinjanja. Povprečna 

ocena staršev znaša 3,79, medtem, ko povprečna ocena vzgojiteljic znaša 3,11. Tudi ocene 

vzgojiteljic so razporejene od popolnega nestrinjanja s trditvijo do popolnega strinjanja. 

Vzgojiteljice so trditev v največji meri ocenjevale z neskrajnimi odgovori (torej z ocenami 2, 

3 in 4). Rezultati kažejo, da se starši v večji meri strinjajo s trditvijo o pomembnosti različnih 

vzgojnih stilov kot vzgojiteljice. Prav to navaja tudi M. Batistič Zorec (2003), ki trdi, da je 

predšolskim otrokom v sodobnem manjšinskem svetu potrebno oboje – domača in vrtčevska 

vzgoja. Nikakor ne »enotnost vzgoje«, temveč različni socialno-čustveni odnosi, različne 

možnosti za razvoj otroka ter različni stili vzgoje. Avtorica svojo tezo podpira z enim od 

ciljev prenove predšolske vzgoje – vključitev večine otrok od tretjega do šestega leta starosti 

v eno od oblik zunajdružinske vzgoje. Čeprav so razlike med vzgojnimi stili nujne, je 

potrebna tudi določena mera ujemanja, ki temelji na sodelovanju in dogovarjanju o 

pomembnih vidikih otrokovega življenja v vrtcu in v družini. 

 

Kot zadnjo trditev so anketiranci ocenjevali trditev, ki navaja, da k dobremu sodelovanju pri 

vzgoji otrok pripomorejo tudi formalna izobraževanja staršev. Največji delež staršev (42 %) 

in vzgojiteljic (52 %) je trditev ocenil z oceno 4. S trditvijo se popolnoma strinja le 18 % 

staršev in dobrih 30 % vzgojiteljic. Sredinski odgovor je označilo 30 % staršev in 12 % 

vzgojiteljic. Z oceno 2 je trditev ocenilo 4 % staršev in 6 % vzgojiteljic. Vzgojiteljice trditve z 

oceno 1 niso ocenile v primerjavi s starši, ki so trditev z oceno 1 ocenili (6 %). Povprečna 

ocena odgovorov staršev znaša 3,63, kar je precej manj v primerjavi z vzgojiteljicami, katerih 

povprečna ocena znaša 4,1. Rezultati kažejo, da so starši mnenja, da formalna izobraževanja 

staršev nimajo velike teže pri dobremu sodelovanju z vzgojiteljico. Sicer se tudi vzgojiteljice 

popolnoma ne strinjajo s trditvijo, vendar je dobra polovica vzgojiteljic trditev ocenila z 

oceno 4. 
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6. 5. 5   Težave in ovire pri medsebojnem sodelovanju staršev in vzgojiteljic 

S pomočjo raziskave sem želela izvedeti, ali se starši in vzgojiteljice pri sodelovanju srečujejo 

s kakršnimi koli težavami oziroma ovirami. Vprašanje Ali se pri sodelovanju z vzgojiteljico/s 

starši srečujete s kakšnimi težavami  oz. ovirami v povezavi z vzgojo otrok? sem v vprašalniku 

zastavila tako staršem kot tudi vzgojiteljicam. Rezultate sem prikazala opisno in grafično, in 

sicer skupaj za starše in ločeno vzgojiteljice glede na okolje (vaško ali mestno) vrtca, v 

katerem so zaposlene. 

 

 

Graf 1: Odgovori staršev o težavah pri medsebojnem sodelovanju. 

 

Večina (94%) staršev je odgovorila, da se ne srečuje z nikakršnimi težavami oz. ovirami pri 

sodelovanju z vzgojiteljico. 3 (6%) starši pa so že imeli težave. Kot primer težav pri 

sodelovanju so napisali: »Vzgojiteljica je želela uvajanje izvesti v 2 dneh. Ni bila pripravljena 

na pogovor o tem.«, »Nejasna komunikacija, slabo obveščanje.« in »Umeščanje otrok v 

skupine.« 
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Graf 2: Odgovori vzgojiteljic o težavah pri medsebojnem sodelovanju. 

 

Rezultati raziskave kažejo, da se večina vzgojiteljic (61,5 %), zaposlenih v vrtcu v vaškem 

okolju, ne srečuje s težavami pri sodelovanju s starši. Ostale v raziskavo vključene 

vzgojiteljice (38,5 %) pa so kot težave navedle razvajenost otrok ter razhajajočo se vzgojo 

matere in očeta. Kot oviro so navedle, da so pri vzgoji starši premalo energični, premalo 

odločni in otrokom ne postavljajo jasnih meja, ali pa pri postavljanju meja popuščajo. Prav 

nasprotno pa kažejo rezultati odgovorov vzgojiteljic zaposlenih v mestnem vrtcu, kjer se 

večina vzgojiteljic (75 %) srečuje s težavam pri sodelovanju s starši. Največ vzgojiteljic je kot 

težavo pri sodelovanju navedlo »neupoštevanje vzgojiteljevih napotkov« in neustreznost 

domače vzgoje. Vzgojiteljice menijo, da so starši preveč zaščitniški do otrok, preveč se jim 

postavljajo v bran in so hiperprotektivni. Nekaj vzgojiteljic je kot težavo navedlo nezanimanje 

za sodelovanje z vzgojiteljico in celotnim oddelkom. Vzgojiteljice menijo, da starši doma 

vzgajajo za drugačne vrednote kot v vrtcu (v vrtcu spodbujajo skromnost, pomoč, 

prijateljstvo, doma pa prevladuje materializem in tekmovalnost). Velikokrat težavo 

predstavljajo ločeni starši, saj je velikokrat v tem primeru vzgoja med mamo in očetom 

neusklajena. Ostale vzgojiteljice (25 %), zaposlene v mestnem vrtcu, so dogovorile, da se pri 

sodelovanju s starši ne srečujejo s težavami oz. ovirami. 

 

Odgovori staršev in vzgojiteljic o morebitnih težavah pri medsebojnem sodelovanju so precej 

različni. Večina staršev, kar 94 % meni, da se pri sodelovanju z vzgojiteljico ne srečujejo z 

nikakršnimi težavami in ovirami, medtem ko dobra polovica (60,6 %) vzgojiteljic meni, da se 

srečujejo s težavami pri sodelovanju s starši. Prav tovrstne in podobne ovire so v vprašalniku 
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navedle tudi vzgojiteljice. Podatki, ki kažejo, da se starši pri sodelovanju z vzgojiteljico ne 

srečujejo z ovirami oz. težavami pa lahko impliciram kot oviro, ki jo vidijo vzgojiteljice – 

nesodelovanje staršev z vzgojiteljicami. Starši niso zainteresirani za sodelovanje, oz. imajo 

premajhen interes, zato se pri sodelovanju ne srečujejo z nikakršnimi težavami oz. ovirami. J. 

Lepičnik Vodopivec (2012) trdi, da so glavne ovire pri sodelovanju s starši naslednje: 

odtujenost medosebnih odnosov, pomanjkanje tradicije rednih stikov starši – vzgojitelji, 

prezaposlenost oziroma nezaposlenost staršev, ločevanje sveta družinskega življenja od sveta 

sistema izobraževanja in dela. J. Kalin (2009) prav tako opredeljuje dejavnike, ki zavirajo 

dobre odnose s starši: zavračanje medosebnega komuniciranja ter nesposobnost poslušanja, 

prenašanje odgovornosti drug na drugega, nesprejemljiva in toga mnenja o otroku in njegovih 

starših oz. vzgojitelju, nenehno kritiziranje otroka, vzgojiteljev in staršev, ponujanje rešitev, 

odklanjanje skupnega iskanja rešitev ter lastno prepričanost o videnju problema. Raziskave 

(Špoljar, 1991) so pokazale, da imajo starši in vzgojitelji veliko skupnih stališč, kljub temu pa 

se stališča razlikujejo predvsem v razumevanju naloge vrtca. Staršem je pomembna predvsem 

varovalna funkcija, vzgojitelji pa poudarjajo vzgojno-izobraževalni pomen.  
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7   ZAKLJUČEK 

 

Med pisanjem diplomskega dela sem spoznavala eno temeljnih vsakodnevnih dejavnosti 

vsakega vzgojitelja – sodelovanje s starši. Sodelovanje staršev in vzgojiteljev pri vzgoji otrok 

je bilo skozi zgodovino tesno povezano z družbenimi spremembami, saj je bila vzgoja otrok v 

največji meri odvisna od pojmovanja otroštva in aktualnih družbenih razmer. Sodelovanje 

staršev in vzgojiteljev skozi čas moramo obravnavati kot spremenljiv proces, saj se 

sodelovanje ni vedno razvijalo v dobrobit otroka, njegovih staršev in vzgojiteljev. Ob tem se 

je spreminjala tudi družina, njeno pojmovanje in njena funkcija. Prav družbene spremembe 

(predvsem zaposlovanje žensk in težnja po zunajdružinski vzgoji) pa so privedle do potrebe 

po ustanavljanju organiziranega varstva in vzgoje otrok, s čimer označujemo začetek 

izboljševanja kakovosti otroške dobe. Strokovnjaki so pisali literaturo, starši pa so otroke 

začeli vzgajati bolj načrtno in sistematično. Pojavila se je potreba po komunikaciji in 

sodelovanju med vrtcem (šolo) in družino, ki je aktualna tudi v današnjem času. Danes, ko se 

z vzgojo otrok ukvarjajo tako znanstveniki, starši in pedagoško izobraženi delavci vrtca, je 

pomembno zavedanje, da je sodelovanje eden ključnih dejavnikov uspešnega vzgajanja. Z 

vstopom v vrtec otrok prehaja iz njemu znanega okolja v novo, neznano socialno okolje, zato 

je pomembno, da se dejavniki obeh socialnih okolji kar se da približajo. 

 

Sodelovanje je danes več kot interes staršev in vzgojiteljev, je obveza, ki jo predpisuje 

trenutno veljavna zakonodaja, ki navaja, da je sodelovanje s starši nujen pogoj za 

dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje. Sodelovanje staršev in vzgojiteljev 

opredeljuje tudi kurikularno načelo sodelovanja s starši, ki navaja različne oblike sodelovanja 

s starši. V bistvu gre za javno dostopnost do pisnega in ustnega obveščanja o programih vrtca, 

pravice do postopnega uvajanja otroka v vrtec, pravico do sprotne izmenjave informacij in 

poglobljenega pogovora ter pravico do dodelovanja pri načrtovanju dela in življenja v vrtcu. 

 

Z raziskavo sem ugotovila, da se največ (42,3 %) staršev iz vaškega okolja in največ (62,5 %) 

iz mestnega okolja počiti odgovorna za vzgojo otrok in svoje nezamenljive vzgojne funkcije 

ne prelaga na vrtec oziroma vzgojiteljico. Rezultati raziskave kažejo, da so vaškim in mestnim 

vzgojiteljicam skupni naslednji načini, opredeljeni kot dopolnitev družinske vzgoje: govorilne 

ure, roditeljski sestanki, pogovori s starši in srečanja s starši. Vzgojiteljice, zaposlene v 

mestnem vrtcu, so navedle še, da idejo o vrtcu kot dopolnjevanju družinske vzgoje razvijajo 
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preko dobrega sodelovanja (20 % vzgojiteljic) in preko upoštevanja želja in idej staršev (20 % 

vzgojiteljic).  

 

Rezultati raziskave so pokazali tudi, da večina staršev (42 %) in vzgojiteljic (96,2 %) 

mesečno sodeluje na govorilnih urah. Trikrat na leto sodelujejo na roditeljskih sestankih. 

Vsakodnevno ob sprejemanju in oddajanju otroka komunicira dobrih 70 % staršev in vse v 

raziskavo vključene vzgojiteljice. Največ (46,2 %) staršev iz vaškega okolja skupaj z 

vzgojiteljico sodeluje preko praznovanj, piknikov in delavnic enkrat na leto, največ (45,8 %) 

staršev iz mestnega okolja pa na ta način ne sodeluje. Odgovori vzgojiteljic obeh vrtcev so 

bili, da nekaj več kot polovica vzgojiteljic preko praznovanj, piknikov in delavnic s starši 

sodeluje dvakrat do trikrat na leto. Izletov se ne udeležuje večina staršev iz vaškega in 

mestnega vrtca, ostali enkrat na leto. Vse vzgojiteljice iz vaškega in polovica iz mestnega 

vrtca so odgovorile, da na izlete skupaj s starši hodijo enkrat na leto. Večina staršev, 

vključenih v raziskavo (66 %), je odgovorila, da se ne vključujejo v delo oddelka, večina 

vzgojiteljic iz vaškega (53 %) starše v delo oddelka vključuje trikrat na leto, vzgojiteljice iz 

mestnega vrta pa starše v delo oddelka vključujejo mesečno (40 %), nekajkrat na leto (40 %), 

40 % jih je odgovorilo, da starše v delo oddelka ne vključujejo. Podobni so bili tudi odgovori 

glede literature, ki jo vzgojiteljice posredujejo staršem. 

 

Iz raziskave je moč razbrati, da se kar 94 % staršev pri sodelovanju z vzgojiteljico ne srečuje s 

težavami oziroma ovirami. Prav nasprotno pa kažejo odgovori vzgojiteljic, saj se dobrih 38 % 

vzgojiteljic zaposlenih v vaškem in kar 75 % vzgojiteljic zaposlenih v mestnem vrtcu srečuje 

s številnimi težavami pri sodelovanju s starši. 

 

Pomembno vlogo pri sodelovanju med vrtcem in starši pri vzgoji otrok ima tudi vzgojiteljeva 

kompetenca sodelovanja, ki ni samoumevna. Potrebno je, da se vzgojitelj zaveda lastne 

stopnje kompetentnosti sodelovanja in vedno strmi k čim učinkovitejšem sodelovanju, 

obenem pa mora biti tudi fleksibilen, saj starši staršem niso enaki. Prav tako so pomembni 

tudi pogledi vzgojitelja na starše in medsebojno sodelovanje. Menim, da bi se morali vsi 

vzgojitelji truditi, da bi starše obravnavali kot sodelavce, saj se oboji zavzemajo za najboljše, 

česar je otrok lahko deležen. 
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9   PRILOGE 

9. 1   Vprašalnik za starše 

Spoštovani starši! 

 

Sem Petra Košir, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. V okviru diplomskega dela želim 

raziskati, kako vzgojitelji in starši sodelujejo pri vzgoji otrok. 

Prosim Vas, da izpolnite vprašalnik in mi tako pomagate pri zbiranju potrebnih podatkov za 

raziskavo. Vprašalnik je anonimen. Rezultate vprašalnika bom uporabila izključno v študijske 

namene. Rešen vprašalnik oddajte v za to namenjeno škatlo pri vhodu v vrtec. 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

 

                                                                            Petra Košir 

 

 

1. V kolikšni meri se počutite odgovorni za vzgojo otroka, ki je vključen v vrtec? 

 

Navodilo: Obkrožite številko pred izbranim odgovorom. 

 

1- sem odgovoren 

2- sem bolj odgovoren kot vzgojiteljica 

3- sem enako odgovoren kot vzgojiteljica 

4- vzgojiteljica je bolj odgovorna 

5- nisem odgovoren, odgovorna je vzgojiteljica 

 

 

2. Na kakšen način kot starši sodelujete z vzgojiteljico pri vzgoji otroka vključenega 

v vrtec? 

 

Navodilo: Obkrožite številko pred izbranim odgovorom in izbrane odgovore dopolnite s 

pogostostjo sodelovanja na desni strani (kolikokrat dnevno (D), tedensko (T) ali mesečno 

(M)), kot kaže primer. 

Primer: 1- govorilne ure                                                                                                      1x/M 
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1- govorilne ure                                                                                  _________________ 

2- roditeljski sestanki                                                                          _________________ 

3- komunikacija ob sprejemanju in oddajanju otroka                        _________________ 

4- praznovanja, pikniki ali delavnice skupaj s starši                          _________________ 

5- izleti skupaj s starši                                                                         _________________ 

6- vključevanje staršev v delo oddelka                                               _________________ 

7- strokovna literatura (članki ipd.), ki jo posredujete staršem           _________________ 

8- drugo: _______________________________________               _________________ 

 

 

3. Pomembnost sodelovanja staršev in vzgojiteljice po področjih sodelovanja. 

 

Navodilo: Ocenite naslednje trditve s številkami od 1 do 5, upoštevajte, da 1 pomeni »se 

nikakor ne strinjam« in 5 pomeni »se popolnoma strinjam«. 

 

 

 

1. 

Sodelovanje z vzgojiteljem je najpomembnejši element 

za vzpostavitev odnosov in kakovostno izvajanje 

vzgojno-izobraževalnega programa. 

 

 

1         2         3         4         5 

 

2. 

Za sodelovanje je potrebna vzpostavitev 

profesionalnega partnerskega odnosa. 

 

1         2         3         4         5 

 

3. 

Kakovost odnosa med starši in vzgojitelji vpliva na 

čustveno klimo, v kateri otrok odrašča. 

 

1         2         3         4         5 

 

4. 

Sodelovanje pri vzgoji otrok je proces, ki se začne že v 

obdobju uvajanja v vrtec. 

 

1         2         3         4         5 

 

5. 

Zaupanje staršev vzgojitelju je pogoj za kakovostno 

sodelovanje pri vzgoji otrok. 

 

1         2         3         4         5 

 

6. 

Zaupanje staršev v vrtec kot institucijo je pogoj za 

kakovostno sodelovanje pri vzgoji otrok. 

 

1         2         3         4         5 

 

7. 

Usklajena vzgojna usmeritev staršev in vzgojiteljev je 

pogoj za optimalen otrokov razvoj. 

 

1         2         3         4         5 

 

8. 

Otrokom je potrebno ponuditi različne stile vzgoje 

(dom in vrtec). 

 

1         2         3         4         5 

 

 

9. 

K dobremu sodelovanju pri vzgoji otrok pripomorejo 

tudi formalna izobraževanja staršev (npr. šola za 

starše). 

 

 

1         2         3         4         5 
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4. Ali se pri sodelovanju z vzgojiteljico ali vrtcem pri vzgoji otrok srečujete s 

kakšnimi težavami oz. ovirami? 

 

Navodilo: Obkrožite  številko pred izbranim odgovorom. 

 

1- da 

2- ne 

 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z da, prosim, da na spodnje črte napišete, s kakšnimi 

težavami oz. ovirami se srečujete. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Na koncu Vas prosim še za nekaj osebnih podatkov. Ustrezno obkrožite. 

 

5.1.  Okolje, v katerem se vrtec nahaja je:       a) mestno         b) vaško 

 

5.2.  Vaš spol:  a) ženski        b) moški 

 

5.3  Otroka imam:     a) v prvi starostni skupini      b) v drugi starostni skupini 
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9. 2   Vprašalnik za vzgojiteljice 

Spoštovana vzgojiteljica! 

 

Sem Petra Košir, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. V okviru diplomskega dela želim 

raziskati, kako vzgojitelji in starši sodelujejo pri vzgoji otrok. 

Prosim Vas, da izpolnite vprašalnik in mi tako pomagate pri zbiranju potrebnih podatkov za 

raziskavo. Vprašalnik je anonimen. Rezultate vprašalnika bom uporabila izključno v študijske 

namene. Rešen vprašalnik oddajte v za to namenjeno škatlo pri vhodu v vrtec. 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

 

                                                                            Petra Košir 

 

1. Kako kot vzgojiteljica v vrtcu uresničujete idejo o vrtcu kot dopolnjevanju 

družinske vzgoje? 

 

Navodilo: Odgovor napišite na črto. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Na kakšen način kot vzgojiteljica sodelujete s starši pri vzgoji otrok, vključenih v 

vrtec? 

 

Navodilo: Obkrožite  številko pred izbranim odgovorom in izbrane odgovore dopolnite s 

pogostostjo sodelovanja na desni strani (kolikokrat dnevno (D), tedensko (T) ali mesečno 

(M)), kot kaže primer. 

Primer:1 - govorilne ure                                                                                                1x/M 

 

9- govorilne ure                                                                                  _________________ 

10- roditeljski sestanki                                                                          _________________ 
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11- komunikacija ob sprejemanju in oddajanju otroka                        _________________ 

12- praznovanja, pikniki ali delavnice skupaj s starši                          _________________ 

13- izleti skupaj s starši                                                                         _________________ 

14- vključevanje staršev v delo oddelka                                               _________________ 

15- strokovna literatura (članki ipd.), ki jo posredujete staršem           _________________ 

16- drugo: _______________________________________               _________________ 

 

 

3. Pomembnost sodelovanja staršev in vzgojiteljice po področjih sodelovanja. 

 

Navodilo: Ocenite naslednje trditve s številkami od 1 do 5, upoštevajte, da 1 pomeni »se 

nikakor ne strinjam« in 5 pomeni »se popolnoma strinjam«. 

 

 

 

1. 

Sodelovanje s starši je najpomembnejši element za 

vzpostavitev odnosov in kakovostno izvajanje vzgojno-

izobraževalnega programa. 

 

 

1         2         3         4         5 

 

2. 

Za sodelovanje je potrebna vzpostavitev 

profesionalnega partnerskega odnosa. 

 

1         2         3         4         5 

 

3. 

Kakovost odnosa med starši in vzgojitelji vpliva na 

čustveno klimo, v kateri otrok odrašča. 

 

1         2         3         4         5 

 

4. 

Sodelovanje pri vzgoji otrok je proces, ki se začne že v 

obdobju uvajanja v vrtec. 

 

1         2         3         4         5 

 

5. 

Zaupanje staršev v delo vzgojitelja je pogoj za 

kakovostno sodelovanje pri vzgoji otrok. 

 

1         2         3         4         5 

 

6. 

Zaupanje staršev v vrtec kot institucijo je pogoj za 

kakovostno sodelovanje pri vzgoji otrok. 

 

1         2         3         4         5 

 

7. 

Usklajena vzgojna usmeritev staršev in vzgojiteljev je 

pogoj za optimalen otrokov razvoj. 

 

1         2         3         4         5 

 

8. 

Otrokom je potrebno ponuditi različne stile vzgoje 

(dom in vrtec). 

 

1         2         3         4         5 

 

 

9. 

K dobremu sodelovanju pri vzgoji otrok pripomorejo 

tudi formalna izobraževanja staršev (npr. šola za 

starše). 

 

 

1         2         3         4         5 
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4. Ali se pri sodelovanju s starši srečujete s kakšnimi težavami oz. ovirami v 

povezavi z vzgojo otrok? 

 

Navodilo: Obkrožite  številko pred izbranim odgovorom. 

 

3- da 

4- ne 

 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z da, prosim, da na spodnje črte napišete, s kakšnimi 

težavami oz. ovirami se srečujete. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Na koncu Vas prosim še za nekaj osebnih podatkov. Ustrezno obkrožite. 

 

5.1. Okolje v katerem se vrtec nahaja je:       a) mestno         b) vaško 

 

5.2. Delovno mesto:     a) vzgojiteljica           b) pomočnica vzgojiteljice 

 

5.3 Delovne izkušnje v vrtcu:   a) do 5 let    b) 5-15 let     c) nad 15 let 
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9. 3   Priloga k empiričnemu delu 

 

Tabela 4: Odgovornost staršev pri vzgoji otrok 

 

Tabela 5: Delež ocenjenih trditev staršev in vzgojiteljic 

trditev/ocena 1 2 3 4 5 

1. trditev 
starši f % 0 2 18 18 62 

vzg. f % 0 0 9,1 42,4 48,5 

2. trditev 
starši f % 4 4 18 20 54 

vzg. f % 0 0 0 21,2 78,8 

3. trditev 
starši f % 0 2 14 24 60 

vzg. f % 0 0 0 30,3 69,7 

4. trditev 
starši f % 0 2 6 24 68 

vzg. f % 0 0 0 18,2 81,8 

5. trditev 
starši f % 0 0 2 10 88 

vzg. f % 0 0 0 12,1 87,9 

6. trditev 
starši f % 0 0 12 32 56 

vzg. f % 0 0 9,1 21,2 69,7 

7. trditev 
starši f % 0 0 8 44 48 

vzg. f % 0 0 0 39,3 60,6 

8. trditev 
starši f % 10 4 22 24 40 

vzg. f % 9 27,3 15,2 33,3 15,2 

9. trditev 
starši f % 6 4 30 42 18 

vzg. f % 0 6,1 12,1 51,5 30,3 

 

Št. 
Odgovori 

vaški vrtec mestni vrtec 

f f % f f % 

1 Sem odgovoren. 11 42,3 7 29,1 

2 Sem bolj odgovoren kot vzgojiteljica. 10 38,5 15 62,5 

3 Sem enako odgovoren kot vzgojiteljica. 5 19,2 1 4,2 

4 Vzgojiteljica je bolj odgovorna. 0 0 1 4,2 

5 Nisem odgovoren, odgovorna je vzgojiteljica. 0 0 0 0 

6 Skupaj 26 100 24 100 


