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POVZETEK 

Na discipliniranje otrok vplivajo številni dejavniki. Za izbiro ustreznega pristopa 

discipliniranja moramo dobro poznati otroka. V srednjem veku je veljala miselnost, da se 

otrok ţe rodi pokvarjen in lahko le s strogo disciplino v njem zatremo pregrešne nagone. V 

tistih časih je bil otrok v primerjavi z odraslim obravnavan kot manjvreden. Od takrat torej 

izvira enačenje discipliniranja s kaznovanjem, čeprav je uporaba teh dveh pojmov kot 

sinonimov napačna. Ker kaznovanje pomeni nekaj negativnega, se tak predznak pripisuje 

tudi disciplini, vendar disciplina nima vselej negativnega predznaka. Negativno konotacijo 

ima disciplina takrat, ko se vzpostavlja na osnovi sistema kaznovanja, pozitivno pa takrat, 

ko spodbuja razvoj odgovornosti in samokontrole ter je njen cilj samodisciplina. 

Poznavanje razlik med temi osnovnimi pojmi lahko pomaga strokovnim delavcem v vrtcu 

pri boljšem delu v skupini, saj je ustrezna disciplina pogoj in osnova za uspešno delo v 

vrtcu. V svojem diplomskem delu različne pristope k discipliniranju otrok raziskujem s 

pomočjo znanstvenih teorij. Teorija klasičnega pogojevanja razlaga, da je dobro uporabiti 

namig, še preden nastane konflikt (npr. določena pesem, zvok zvončka). Tako pripravimo 

situacije za vedenje, ki ga ţelimo doseči pri otroku ob določenem času, in je ustreznejši 

način kot popravljanje vedenja po tem, ko se je to ţe pojavilo. Za učenje primernega 

vedenja je z vidika operativnega pogojevanja bistvena podkrepitev. V vedenje se utrdijo 

tiste reakcije, ki so imele pozitivne posledice oz. so bile deleţne pozitivne podkrepitve, 

npr. nasmeh, pozornost, pohvala ipd. Z vidika socialnega učenja pa je primeren zgled 

odraslih, kar predpostavlja, da se otroci ne učijo le na osnovi lastnih izkušenj, temveč 

predvsem iz opazovanja vedenja in njihovih posledic pri drugih ljudeh. V empiričnem delu 

diplome sem s ugotavljala, kako se z discipliniranjem otrok soočajo vzgojiteljice (N = 48) 

in pomočnice vzgojiteljice (N = 52) z različno delovno dobo v vrtcu. Pri raziskavi, 

opravljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, razdeljenega med strokovne delavce treh 

slovenskih vrtcev, me je predvsem zanimalo, kakšno mnenje imajo strokovni delavci o 

discipliniranju otrok v vrtcu in kako pogosto uporabljajo določene pristope discipliniranja 

pri delu z otroki. Analiza rezultatov potrjuje, da je discipliniranje v vrtcu pomembno in da 

so strokovni delavci vrtca z njim dnevno soočeni. Kljub vsemu se kaţejo nekatere razlike v 

mnenju strokovnih delavcev o discipliniranju otrok glede na delovno mesto in delovno 

dobo. Kaţejo se tudi razlike v pogostosti določenega ravnanja pri delu z otroki glede na 

delovno mesto in delovne izkušnje strokovnih delavcev. 

Ključne besede: Discipliniranje, kaznovanje, avtoriteta, meje, zgled, participacija.





 

ABSTRACT 

Discipline is influenced by many factors. To select the appropriate disciplinary approach, 

we need to know the child very well. In the Middle Ages it was considered, that a child is 

born defective, and its sinful instincts can be suppressed only with strict discipline. In those 

days the child was regarded inferior compared to adults. Since then, discipline has been 

equated with punishment, but the use of these two terms as synonymous is incorrect. As 

punishment means something negative, such connotation can be attributed to the discipline 

as well, however, discipline doesn`t always have a negative connotation. Discipline is 

considered negative when it's established on the basis of the system of punishment. We 

mark discipline as positive when it promotes the development of responsibility and self-

control, and its objective is self-discipline. Knowing the difference between the basic 

concepts can help professionals to work better in a kindergarten, as appropriate discipline 

is the basis for a successful working environment. The child is still developing, so it's 

necessary to know its stage of development for an appropriate approach to a particular 

situation. In my thesis I'm researching the approach to disciplining, using scientific 

theories, which discuss the appropriate approach of disciplining. The theory of classical 

conditionality defends the use of a hint before the conflict occurs (eg. a certain song, the 

sound of a bell). By doing that, we prepare situations, for achieving the behavior, that we 

wish for a child to have at a specific time. That is also more suitable, than correcting the 

behavior after it has already occurred. To learn appropriate behavior in terms of 

operational preconditions, the support is essential. Reactions which had a positive impact 

or have received positive corroboration, imprint in the child's behavior the most. For 

example: smile, attention, approval etc. From the perspective of social learning, adults set a 

proper example, which presumes that children learn not only based on their own 

experience, but rather from the observation of other people`s behavior. Within the 

empirical research I'm noticing how the educators (N = 48) and assistant educators (N = 

52) in kindergarten with different seniority are establishing discipline. In a study, 

conducted with the help of a questionnaire, filled out by practitioners in three Slovenian 

kindergartens, I am particularly interested in educator's and assistant educator's opinions 

about disciplining children in kindergartens, and in the frequency of using different 

approaches, when working with children. Analysis of the results confirms that the 

discipline in a kindergarten is crucial and that the practitioners in kindergarten are 

confronted with it daily. Nevertheless, there are some differences in opinions among 



 

professionals about disciplining children depending on the job and seniority. Some 

differences are shown in the frequency of certain practices of work with children, 

regarding the workplace and work experience of practitioners.  

Keywords: disciplining, punishing, authority, limits, example, participation.
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1 UVOD 

Z vprašanji glede discipliniranja sem se prvič srečala ţe v srednji šoli pri opravljanju 

hospitacij in na kasneje na praksi v vrtcu. Videla sem, da imajo vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice zelo različne metode dela, kar se tiče discipliniranja. To je bil skoraj v vseh 

skupinah največji problem in posledično nekakšna »tabu« tema. Vsak strokovni delavec, ki 

sem ga spraševala o načinu discipliniranja v njihovi skupini, mi je odgovoril na način, kot 

je ţelel, da bi situacija delovala, vendar sem pri njegovem konkretnem delu videla, da 

njegovo vedenje ni vedno usklajeno z njegovimi besedami. To mi je dalo misliti, in ko sem 

se pričela spraševati o temi za diplomsko delo, sem se hitro odločila za to zahtevno 

področje. Zdaj ţe leto in pol kot študentka delam v vrtcu, kjer nadomeščam bolniške 

odsotnosti vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice. V tem času sem dobila boljši vpogled v 

načine discipliniranja otrok, saj sem bila z njimi neposredno soočena tudi sama. Videla 

sem, da je takojšnje in dosledno ukrepanje odraslega v konfliktnih situacijah res zelo 

pomembno za kakovostno delo v vrtcu.  

Z diplomskim delom imam priloţnost, da raziščem, katere pristope pri discipliniranju otrok 

uporabljajo strokovni delavci, in poiščem odgovore na nekatera odprta vprašanja. Upam, 

da mi bo podrobnejši pogled v strokovno literaturo pomagal pri razjasnitvi, kateri pristopi 

so najbolj priporočljivi v različnih situacijah in zakaj. Na novo pridobljena znanja mi bodo 

pomagala tudi kasneje pri reševanju praktičnih situacij, s katerimi se bom srečevala v vlogi 

vzgojiteljice v vrtcu in tudi v vlogi mame. 

Predvidevam, da je vsak strokovni delavec vsakodnevno postavljen v situacije, v katerih 

mora hitro odreagirati in poskrbeti za ustrezno disciplino. Vsak si prizadeva, da bi pristopil 

na ustrezen način, da bi ga otroci upoštevali in imeli za avtoriteto. Vendar pri delu 

nemalokrat vidim povsem obupane strokovne delavce, ki jim otroci ne sledijo v tolikšni 

meri, kot si to sami ţelijo. Za razumevanje vsega, kar je potrebno za vzpostavitev 

demokratičnih odnosov in ustrezne avtoritete strokovnih delavcev v vrtcu, in zakaj otroci 

včasih reagirajo povsem drugače, kot bi od njih pričakovali, sem tudi sama poiskala 

odgovore v različnih teorijah v strokovni literaturi. Pri iskanju odgovorov sem si nekoliko 

podrobneje pogledala vedenjske teorije: in sicer teorijo klasičnega pogojevanja Ivana 

Pavlova, teorijo instrumentalnega pogojevanja Skinnerja, teorijo socialnega učenja Alberta 

Bandure, nisem pa mogla tudi mimo psihoanalitične ali humanistične teorije in nekaterih 
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drugih. Med iskanjem strokovne literature sem med drugim naletela na Krofliča, T. Devjak 

s sod., J. Bluesteina, Papalio idr. Katere načine discipliniranja glede na različne situacije 

poznamo, na katere dejavnike moramo biti pri discipliniranju pozorni, kakšna je vloga 

vzgojiteljeve avtoritete pri discipliniranju otrok in kako otrokom najlaţje postavimo meje 

ter s tem ohranimo dobrobit otrok in odraslih pa so teme, ki jih bom predstavila v 

nadaljevanju.  
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2 ZGODOVINA DISCIPLINIRANJA 

Srednjeveška miselnost (srednji vek je trajal od leta 476 do leta 1492) je bila, da je človek 

zaznamovan z zlom, grehom in da je potrebno angaţirati vse sile za boj proti slabemu 

človeku (T. Devjak, 2010: 28). Veljala je miselnost, da se otrok ţe rodi pokvarjen in le s 

strogo disciplino lahko v njem zatremo pregrešne nagone. Zato se srednji vek pogosto 

označuje kot najbolj mračno obdobje v razvoju civilizacije. V tem zgodovinskem obdobju 

so otroku in njegovim potrebam namenili zelo malo pozornosti. Otroka so obravnavali kot 

pomanjšanega človeka. To poimenovanje je pojmovalo otroka kot kvalitativno enakega 

odraslemu, le da so vse funkcije kvantitativno zmanjšane (Panek, 1993: 24). Glavni 

vzgojni smoter je bil skladen s krščansko religijo in vladajočimi druţbenimi razredi, in 

sicer vzgojiti vernega in oblasti, dane od boga, pokornega človeka ter doseči zveličanje 

človeške duše (T. Devjak, 2010: 28). V krščanski religiji poznamo med drugim janzeniste 

(katoliki, ki so ţiveli v 18. stol. in so poudarjali strastno poboţnost), ki so podobno verjeli, 

da je človeška narava popolnoma pokvarjena, zato je treba vzpostaviti strog nadzor nad 

gojenci. Nadzor po Don Bosku (Kodelja, 1995: 70–71), ki je bil italijanski rimskokatoliški 

duhovnik, pedagog in je ţivel od leta 1815 do leta 1888, ni zadostno sredstvo. Potrebno naj 

bi bilo, da so vzgojitelji stalno med otroki, ne samo kot t. i. »pazniki«, vendar tudi kot 

pomočniki (prav tam). Podobnega mnenja je bil tudi Rousseau (Kodelja, 1995: 77), 

francoski knjiţevnik, filozof in pedagog, ki je ţivel v času od 1712 do 1778, saj naj bi 

nenehno bdenje nad otrokom preprečilo, da bi se spridil (prav tam). Vemo pa, da nenehen 

nadzor ni dober za razvijanje otrokove samostojnosti. Šele renesansa je prinesla humanejše 

poglede na otroka, ki je v tem obdobju prvič v zgodovini zahodne civilizacije dobil svoje 

temeljne pravice (Panek, 1993: 24).  

Za predindustrijsko druţbo (konec 18. stol.) je bilo značilno tudi telesno kaznovanje, ki po 

Kantovih besedah pomeni ali neizpolnitev otrokovih zahtev ali zadajanje bolečine (Salecl, 

2010: 127). Obstajajo razlogi za trditev, da je bilo mnogo otrok v predindustrijski druţbi 

bolj krepkih, hkrati pa bolj zasanjanih, kot je to običajno danes. Telesna kazen je morda 

sem in tja imela tudi ugoden, zastrašujoč učinek na otroka, še zlasti, če ga je kaznovala 

odrasla oseba, ki jo je spoštoval. V našem negotovem času lahko otrok, ki je tepen, dobi 

občutek, da tisti, ki tepe, to počne le iz sovraštva (Carlgren, 1993: 115).  

Po Krofliču (Devjak, 2012: 39) lahko v zgodovini sledimo štirim pomembnim 

spremembam o podobi otroka: 
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 Otrok je bil, kot ţe rečeno, v srednjem veku obravnavan kot pomanjšana odrasla 

oseba in zato ni potreboval posebne zaščite. 

 Otrok je grešno bitje je pogled, ki ga je vpeljalo krščanstvo in s tem opravičilo 

uporabo represivnih vzgojnih sredstev. 

 Otrok je nepopisan list papirja je pogled, ki so ga uvedli novoveški misleci. Na ta 

nepopisan list je bilo treba z vzgojo zapisati temeljne norme obstoječe kulture. 

 Otrok je občutljivo, a v svojem bistvu nepokvarjeno bitje, ki ga je treba z vzgojo 

zaščititi. 

Danes so o pravicah otrok, o otroku kot nepokvarjenem bitju, o zaščiti otrok in primernih 

načinih vzgoje napisane številne knjige in zdi se nam preprosto nepredstavljivo, da bi bilo 

fizično kaznovanje otrok lahko dopustno. D. Baumrind (Papalia in sod., 2003) je konec 19. 

stol. v svoji raziskavi prepoznala tri vzgojne sloge: 

- avtoritarnega, pri katerem odrasli otroke nadzorujejo, jih skušajo podrediti, ob 

kršitvi pravil jih samovoljno in nasilno kaznujejo ter so do njih hladni;  

- permisivnega, pri katerem odrasli otroke redkokdaj kaznujejo, od otrok manj 

zahtevajo, jim dovolijo nadzorovati lastne aktivnosti in so nezahtevni od otrok; 

-  tretji pa je avtoritativni vzgojni slog, pri katerem odrasli cenijo otrokovo 

individualnost, a tudi poudarjajo druţbene omejitve.  

Predšolski otroci, ki so vzgojeni na avtoritativni način, so samostojni, s privzgojenim 

samonadzorom, asertivni, radovedni in zadovoljni (Papalia in sod., 2003: 271), zato 

menim, da je tak način najustreznejši za vzgojo predšolskih otrok, več o tej temi pa bom 

pisala v poglavju Vloga vzgojiteljeve avtoritete pri discipliniranju otrok. 
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3 NAČINI DISCIPLINIRANJA 

Discipliniranje se nanaša na metode poučevanja otrok o značaju, samonadzoru in 

sprejemljivem vedenju. Lahko je močno orodje socializacije (Papalia in sod., 2003: 268). 

Neprimernemu vedenju v vzgojno-izobraţevalnih inštitucijah praviloma sledi kazen. 

Kodelja meni, da je kaznovanje v preventivnem vzgojnem pomenu drugotnega pomena. Ţe 

prej omenjeni Don Bosko (Kodelja, 1995: 96) je bil mnenja, da je osnovno pravilo, po 

katerem se mora vzgojitelj pri kaznovanju ravnati, to, da gojencev sploh ne kaznuje, če je 

mogoče, ampak ravna preventivno. Menil je tudi, da sta kazen in groţnja s še večjo kaznijo 

najbolj učinkovito sredstvo v rokah katoliškega vzgojitelja. Vendar pa strah ni povezan s 

strahom pred kaznijo, temveč s strahom pred Bogom oz. strahom pred izgubo vzgojiteljeve 

ljubezni zaradi prekrška (prav tam). 

Kazen je včasih nujna. Včasih otroci zavestno nagajajo in v takih primerih je dosledna, 

takojšnja in izključno s prekrškom povezana kazen lahko učinkovita. Vendar pa ima lahko 

nepremišljena kazen nasproten učinek od pričakovanega. Mlajši otroci, ki so hudo 

kaznovani, lahko postanejo agresivni ali pasivni, ker se čutijo nemočne. Lahko se tudi 

prestrašijo. Ojačevanje oz. podkrepitev (notranje z občutkom zadovoljstva ali zunanje s 

pohvalo, nagrado) in kaznovanje nista edina moţna načina vplivanja na vedenje. Papalia 

(Papalia in sod., 2003: 268) opisuje tri širše kategorije discipliniranja, ki jih omenjajo 

sodobne raziskave discipliniranja: z uveljavljanjem moči, indukcijo in začasno odtegnitvijo 

ljubezni. Večina staršev uporablja več strategij, odvisno od situacije, osebnosti staršev, 

osebnosti in starosti otroka, kakovosti njihovega odnosa ter od navad in pričakovanj 

kulture (Papalia in sod., 2003: 269). V nadaljevanju bom na kratko opisala omenjene tri 

kategorije discipliniranja. 

 Uveljavljanje moči pomeni, da odrasli otroka ustavi ali odvrne od nezaţelenega 

vedenja s fizičnim ali besednim vsiljevanjem vzgojnega nadzora. Primeri takšne 

oblike nadzora so zahteva, groţnja, odtegnitev ugodnosti, šeškanje in druge vrste 

kazni. 

 Induktivne tehnike so oblikovane tako, da spodbujajo ţeleno vedenje. Otroka tako 

opomnimo na logične posledice dejanj, se pogovarjamo z njim o tem, kaj je 

pravično, in mu pomagamo, da sam pride do tega spoznanja. 

 Odtegnitev ljubezni ali po Kantovih besedah moralno kaznovanje pomeni, da z 

otrokom ravnamo hladno ali z distanco, medtem ko si otrok ţeli naše ljubezni 
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(Salecl, 2010: 127), in ima več oblik. Otroka lahko ignoriramo, izoliramo ali mu 

pokaţemo neodobravanje.  

Pri discipliniranju se moramo tako starši kot vzgojitelji izogibati nekaterim otrokom 

nenaklonjenim odzivom (med katere avtorica uvršča tudi odtegnitev ljubezni) na otrokovo 

vedenje, ki otroku dajejo slab zgled. Avtorica A. Kast-Zahn (2009: 63) meni, da se je 

potrebno izogibati oštevanju, iz katerega otrok sklepa, da ga starši ne marajo, zlasti če 

oštevanje spremljajo poniţevalni očitki. Zaţelena niso niti vprašanja »zakaj«, kot npr.: 

»Zakaj si ugriznil fantka«? Ta so pogosto dopolnjena z očitki, kot so: »To je pa res višek«. 

Takšno vprašanje izraţa našo jezo in nemoč, zaradi česar se otrok počuti nezaţelenega, 

zaradi naše šibkosti pa dobi premoč. Kot bi ga spraševali: »Kaj naj s tabo«? Nihče ne 

pričakuje, da bo otrok znal odgovoriti na takšno vprašanje (Kast-Zahn, 2009: 64–65). Prav 

tako niso primerne prošnje in moledovanje, zlasti če od otroka res nekaj pričakujemo. 

Otrok lahko naši prošnji ustreţe ali pa tudi ne. S prošnjami se pred otrokom poniţamo in se 

mu prepustimo na milost in nemilost (Kast-Zahn, 2009: 65–66). Po besedah avtorice so 

zelo škodljive zahteve in groţnje brez posledic, ker nas na ta način otrok ne jemlje resno, 

in če je to pogosta tehnika, otroka dobesedno naučimo, da nas ne posluša (prav tam: 68).  

Tehnika, ki je prav tako pogosta, je ignoriranje (Papalia in sod., 2003: 269), spada med t. i. 

strategijo odtegnitve ljubezni. Ko ignoriramo otrokovo neprimerno vedenje, doseţemo, da 

otrok počne, kar ga je volja, in s tem izgubimo njegovo spoštovanje. Ignoriranje pa ima 

tudi drugo slabo značilnost; prej ali slej odrasli namreč izgubimo ţivce, kar se lahko 

spreobrne v napad besa ali prestrogo kazen, pri kateri izgubimo nadzor nad sabo. Tudi 

obnašanje do otroka, kot da je »zrak«, ne pripomore k boljšemu vedenju, saj lahko sproţi 

boj za pozornost z enakim ali večjim odmerkom istega neprimernega vedenja (Kast-Zahn, 

2009: 69–71). Po besedah Steinerja (Carlgren, 1993) v primeru prestroge nepremišljene 

kazni ali nasprotno neodzivnega reagiranja na otrokovo neprimerno vedenje, otrok kazen 

doţivi le kot neke vrste krutost (prav tam: 115). Vendar pa je včasih lahko metoda 

ignoriranja tudi uspešna; vsekakor je to odvisno od otrokove osebnosti. 

D. Mason s sodelavci predlaga tudi tehniko vţivljanja, pri kateri skušamo otroku opisati 

njegove občutke in mu pokazati naše razumevanje le-teh. Ta tehnika otroka opogumi, da 

izrazi svoje občutke namesto čustvenih izbruhov in tako laţje razvija svoje govorne 

sposobnosti. Če otroku opišemo svoja čustva in doţivljanje v določeni situaciji, bo laţje 

uvidel, da s svojim vedenjem vpliva na čustva drugih (Mason in sod. 1999: 15). Avtorji kot 

način discipliniranja predlagajo tudi t. i. odmor, kar predlagajo tudi nekateri drugi avtorji. 
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Mason s sodelavci omenja tudi metodo burkeţa, pri kateri odrasli uganjajo norčije in se 

obnašajo kot klovni, to pomaga tudi bolj čustvenim odraslim, da, namesto da bi zakričali, 

izrazijo svoj pritisk s sprejemljivejšim (čeprav nenavadnim) obnašanjem. Otroka pa lahko 

tudi šaljivo draţimo, tako da ga npr. izzovemo, naj se nikar ne zasmeji, ko je jezen. 

Učinkovita pa je tudi preusmeritev pozornosti na nekaj drugega ali umik odraslega (npr. z 

najljubšo otrokovo knjigo ali igračo skušamo zamotiti otroka ali pa se začnemo z 

njegovimi igračami igrati kar sami). Po mnenju avtorjev namreč nobena stvar ne more tako 

hitro pomiriti in pregnati otrokove togote, kot prav misel ali dejstvo, da se nekdo bolj 

zabava kot on sam. Včasih pa si lahko tudi priznamo, da je bila naša zahteva neutemeljena 

in preprosto popustimo, vendar moramo, če mislimo popustiti, to storiti čim prej, da otrok 

ne misli, da je s svojim neprimernim obnašanjem izsilil, da smo popustili (prav tam: 16–

19).  

Avtorja Curwin in Mendler (2001) predlagata t. i. tridimenzionalno disciplino, ki prestavlja 

velik izziv, saj za vzgojitelja pomeni nenehno preizkušanje lastnih in otrokovih meja. 

Posledično jo uporabljajo vzgojitelji, ki spoštujejo otrokovo dostojanstvo in od njih 

pričakujejo odgovorno vedenje. Prva t. i. dimenzija pristopa je preventiva, ki preprečuje 

nastanek teţav in spodbuja reševanje stresnih situacij na konstruktiven način. Druga t. i. 

dimenzija predstavlja akcijo oz. ukrepanje, ko se disciplinske teţave vseeno pojavijo. 

Poudarja usmerjenost k enostavnim rešitvam in sprotnemu reševanju teţav, kar prepreči, 

da bi se majhne teţave spremenile v velike. Tretja pa je dimenzija rešitve. Pri tej vzgojitelj 

posreduje pri reševanju teţave z nekom, ki stalno krši pravila (Curwin in Mendler, 2001: 

33). Vsak vzgojitelj bi po mojem mnenju moral kdaj pa kdaj vsaj poskusiti preseči meje in 

iste vzorce, ki jih uporablja vsak dan ter se tako znajti v neznanem. Le če stopimo iz naših 

varnih okvirjev, se lahko česa novega naučimo. 

Naš cilj ne sme biti vedno ravnati prav. Teţnja k popolnosti nas prisili v to, da se moramo 

sprijazniti z neuspehi in občutkom krivde. To povzroči preveč pomišljanja in obotavljanja, 

kar ne koristi nikomur. Veliko pametneje je, da smo pozorni na lastne napake, se z njimi 

sprijaznimo in se iz njih učimo (Kast-Zahn, 2009: 71).  
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4 NAČINI DISCIPLINIRANJA Z VIDIKA RAZLIČNIH 

TEORIJ UČENJA  

Obstaja veliko teorij o tem, zakaj je potrebno kaznovanje. Edini moţni odgovor pa 

najdemo le, če vemo, da kazen napne duševne sile in se zavest razširi na področja, ki jih 

prej ni obsegala (Carlgren, 1993: 115). Po drugih besedah je cilj discipliniranja, da se otrok 

nauči obvladovati svoje vzgibe, se nauči določenih meja, saj je le tako lahko resnično 

svoboden, samostojen in lahko razvije zdravo samozavest, ne pa da postane naplavina 

svojih vedno spreminjajočih se ţelja in razpoloţenj (Haberli-Nef, 1996: 65). 

Temeljna teza Kantove pedagoške teorije (Salecl, 2010) je, da je disciplina pogoj 

vsakršnega izobraţevanja in temelj celotne vzgoje. Vzgojo otroka, pravi, sestavljajo tri 

faze, ki postopoma vpeljujejo otroka v svet odraslih. Prva faza je vzreja, nato sledi 

disciplina, zadnja stopnja pa sta poučevanje in moralni trening. Disciplina spremeni 

ţivalsko naravo v človeško (Salecl: 121–122). Nepravilno razumevanje pojma nastane, ko 

se disciplina in kaznovanje uporabljata kot sinonima. Ker kaznovanje pomeni nekaj 

negativnega, se tak predznak pripisuje tudi disciplini, vendar disciplina nima vselej 

negativnega predznaka. Negativno konotacijo ima disciplina takrat, ko se vzpostavlja na 

osnovi sistema kaznovanja. Pozitivno pa se disciplina poimenuje takrat, ko spodbuja razvoj 

odgovornosti in samokontrole ter je njen cilj samodisciplina (M. Pšunder, 2011: 17). 

4.1 DISCIPLINIRANJE Z VIDIKA TEORIJE KLASIČNEGA 

POGOJEVANJA  

John B. Watson, Ivan Pavlov in Burrhus F. Skinner so prvi in najbolj znani predstavniki 

behavioristične teorije oz. teorije klasičnega pogojevanja, po mnenju katerih je razvoj 

proces učenja. Zagovarjajo mnenje, da razvoj poteka v majhnih korakih, pri katerih novi 

dogodki in izkušnje vplivajo na pojavljanje novih vzorcev vedenja, stari vzorci vedenja pa 

medtem ugašajo (Batistič Zorec, 2000). 

Klasično pogojevanje je učenje, pri katerem nevtralni draţljaj, ki ga A. Woolfolk (2002) 

imenuje namig, povzroči refleksne reakcije, ker je bil povezan s primarnim draţljajem. 

Tako nevtralni draţljaj postane pogojni (Batistič Zorec, 2000: 45). Brezpogojni refleks so 

podedovane zveze med draţljajem in odzivom, pogojni refleks pa je del naučenega 

vedenja, pridobljenega z izkušnjo v ţivljenju posameznega bitja (Hayes in Orrell, 1998: 
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26). Ivan Pavlov je preučeval odnos med draţljajem in reakcijo s poskusi na ţivalih. 

Izvajal je poskuse s psi, ki so se najprej slinili, ko so zagledali hrano, kar predstavlja 

brezpogojni refleks. Pavlov je nato trideset sekund pred delitvijo hrane dodal pogojni 

refleks, ki ga predstavlja zvonec. Po nekajkratni ponovitvi so se psi začeli sliniti ţe ob 

zvoku zvonca, torej preden so dobili hrano (Batistič Zorec, 2000: 45). 

Pavlov (Crain, 1992. nav. po Batistič Zorec, 2000) je ugotovil, da ima klasično 

pogojevanje naslednje značilnosti: 

 ugasnitev, kar pomeni, da pogojni refleks ugasne, če ni dalj časa povezan z 

brezpogojnim; 

 generalizacija, kar pomeni, da odgovor ni vezan le na en poseben draţljaj (npr. 

določen ton zvonca), ampak se generalizira na več podobnih draţljajev (zvonci 

različnih tonov), ki tudi izzovejo pogojni refleks; 

 diskriminacija, kar pomeni, da če pokaţemo več podobnih nevtralnih draţljajev 

(npr. zvonci različnih tonov), od katerih se nekateri povezujejo s pomembnim 

draţljajem, drugi pa ne, ţival začne ločevati med nevtralnimi draţljaji (reagira s 

slinjenjem le na tiste tone, ki so bili povezani s hrano); 

 pogojevanje drugega reda se pojavi kasneje, ko je pogojni refleks ţe nastal; tudi 

drugi nevtralni draţljaj, ki ga večkrat prikaţemo sočasno s prvim nevtralnim 

draţljajem (npr. zvonec), posledično povzroči pogojni refleks drugega reda (prav 

tam). 

Namig uporabimo pri pripravljanju situacije za vedenje, ki ga ţelimo doseči pri otroku ob 

določenem času, vendar se zlahka pozabi. Je namreč ustreznejši način kot popravljanje 

vedenja po tem, ko se je ţe pojavilo. Namig je npr. pesem, ki zaigra, ko je čas, za 

pospravljanje igrač. Če se po namigu o ustreznem vedenju otrok ustrezno vede, lahko 

vzgojitelj pohvali njegov doseţek, namesto da kaznuje njegovo napako. Draţljaj iz okolja, 

za katerega ţelimo, da postane namig, naj se pojavi neposredno pred (besedno) spodbudo, 

ki jo uporabljamo. Tako se bodo otroci naučili odzvati na namig in se ne bodo zanašali le 

na spodbudo. Posledično je nato potrebno spodbudo tudi oslabiti (Woolfolk, 2002: 163).  

Watson (Crain, 1992, nav. po Batistič Zorec, 2000) se je ukvarjal s pogojevanjem čustev 

oz. čustvenih reakcij. Najbolj znan je njegov poskus pogojevanja strahu pred podgano pri 

enajstmesečnem Albertu. Watson je trdil, da se otroci na začetku bojijo le dveh stvari, to 

sta močan zvok in izguba opore, na kateri reagirajo z brezpogojnim refleksom strahu. 
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Albert se sprva ni bal podgane, ko pa se je večkrat pojavila skupaj z močnim zvokom, je 

bil ustvarjen pogojni refleks, saj se je Albert začel bati tudi podgane. Watson je ugotovil, 

da je kmalu prišlo tudi do generalizacije, saj se je deček začel bati tudi drugih kosmatih 

ţivali. Praktični vidik Watsonovih raziskav je bil, da je mogoče metodo pogojevanja 

uporabiti tudi v obratni smeri kot od-pogojevanje. Uspelo mu je, da je pri otroku odstranil 

strah s pristopnim privajanjem na objekt, ki mu je strah povzročil (Crain, 1992, nav. po 

Batistič Zorec, 2000). 

Ugotovitve behavioristov lahko uporabimo pri discipliniranju otrok v vrtcu prav na način 

ustvarjanja pogojnega refleksa pri odzivanju na otrokovo neprimerno vedenje. Otrok npr. v 

skupini nagaja in ga brez besed odstranimo od ostalih (brezpogojni draţljaj). Nato otroka, 

preden ga odstranimo, besedno opozorimo in mu pojasnimo, kakšne bodo posledice, če ne 

preneha z neprimernim vedenjem (pogojni refleks). Naše besede ob ponovnem 

neprimernem vedenju otroka uresničimo. Otrok bo ob večkratni ponovitvi reagiral ţe na 

opozorilo in bo prenehal z neprimernim vedenjem, preden ga bomo za kratek čas odstranili 

od ostalih otrok. 

4.2 DISCIPLINIRANJE Z VIDIKA TEORIJE INSTRUMENTALNEGA 

POGOJEVANJA 

Operativno ali instrumentalno pogojevanje, katerega glavni predstavnik je Burrhus F. 

Skinner (Batistič Zorec, 2000), razlaga, kako okolje kontrolira vedenje. Za učenje je z 

vidika operativnega pogojevanja bistvena podkrepitev. V vedenje se po njegovem mnenju 

utrdijo tiste reakcije, ki so imele pozitivne posledice oz. so bile deleţne pozitivne 

podkrepitve oz. ojačanja, npr. nasmeh, pozornost, pohvala ipd. (Batistič Zorec, 2000: 46). 

Skinner (Hayes in Orrell, 1998) je odkril, da je moţno ţivali s postopkom izoblikovanja 

vedenja izuriti, da naredijo prav zapletena dejanja. Avtor to razloţi na primeru goloba, ki 

ga je Skinner (Hayes in Orrell, 1998) uril, da je hodil v obliki osmice. Uril ga je tako, da ga 

je najprej nagradil, ko je hodil v levo, in potem, ko je enkrat to počel in hodil v krogu, je 

Skinner (Hayes in Orrell, 1998) to spremenil in goloba nagradil samo, če je na koncu kroga 

spremenil smer in šel v desno. Ideje operativnega pogojevanja so pogosto s pridom 

prenesli na človekovo vedenje. Skinner (Hayes in Orrell, 1998) sam je mislil, da lahko z 

operativnim pogojevanjem dokaj dobro razloţimo vse dejavnosti ljudi, vključno z jezikom 

in mišljenjem. Številnim psihologom se to zdi pretirano. Vendar pa je mnogo primerov, pri 



11 

katerih nam te razlage pomagajo razumeti, zakaj se obnašamo prav na določene načine 

(Hayes in Orrell, 1998: 33). 

Metode za spodbujanje vedenja oz. podkrepitve so po A. Woolfolk (2002) pohvala, 

Premackovo načelo, oblikovanje in pozitivna vaja. Pohvalo lahko uporabljamo na tak 

način, da vzgojitelj izboljša vedenje otrok z ignoriranjem kršiteljev pravil in hvaljenjem 

tistih, ki pravila upoštevajo, menijo številni psihologi. Vendar je treba pri uporabi pohvale 

paziti, da jo otroci dobijo le, ko so do nje res upravičeni in se ne uporablja kar vsevprek, 

saj v tem primeru izgubi svojo vrednost (Woolfolk, 2002: 165). 

Premacovo načelo temelji na podkrepitvi. Po tem načelu je lahko vedenje, ki se pogosto 

pojavlja, npr. priljubljena aktivnost, učinkovit ojačevalec vedenja, ki se pojavlja redko, 

npr. manj priljubljeno vedenje. Povedano z drugimi besedami, najprej naredi to, kar jaz 

hočem, da storiš, potem naredi to, kar hočeš storiti sam. Spet je treba paziti, da se 

podkrepitev na tak način ne pojavi preveč pogosto (Woolfolk, 2002: 166– 167). Posledice 

vedenja, kot sta nagrada in kazen, behavioristi imenujejo ojačevalci (Batistič Zorec, 2000: 

47). Skinner (Batistič Zorec, 2000) je bil prav tako menja, da je za učenje vedenja bistveno 

ojačevanje. V vedenju se po njegovem mnenju utrdijo tiste reakcije, ki so bile deleţne 

pozitivnega ojačanja (npr. nasmeh, pozornost ali ţe prej omenjena pohvala) (prav tam: 46). 

Predzadnja metoda, ki jo navaja A. Woolfolk (2002), je oblikovanje in pomeni postopno 

ojačevanje. Namesto da čakamo na popolne rezultate, otroku neko vedenje, za katero 

ţelimo, da ga osvoji, razdelimo na več manjših korakov. Pri spodbujanju vedenja pa 

pomaga tudi pozitivna vaja, ki daje otrokom moţnost, da nadomestijo svoje neustrezno 

vedenje z ustreznim (Woolfolk, 2002: 167–168). Behavioristi tu dodajajo še vedenjske 

verige, ki osebi pomagajo, da med seboj poveţe sekvenco več oblik manjšega ojačanega 

vedenja in oblikuje kompleksno spretnost. Tako postopno postavljamo nove zahteve in jih, 

ko se pojavijo, tudi ojačujemo, npr. učenje olike pri jedi (Batistič Zorec, 2000: 48).  

Eden izmed načinov instrumentalnega pogojevanja, ki ima namen odstranitev 

nezaţelenega vedenja, je tudi kazen. Če nekemu vedenju sledi kazen, torej neprijetna 

posledica, je verjetno, da se to vedenje ne bo več ponovilo. Behavioristi pa dajejo prednost 

ojačevanju pred kaznijo. Kazen lahko sicer trenutno spremeni vedenje, vendar to ni 

najboljši način za trajno spremembo vedenja. Problem kazni je namreč v tem, da 

posameznika ne nauči alternativnega in zaţelenega načina vedenja. Poleg ţe omenjenih pa 

avtorica M. Batistič Zorec dodaja še druge negativne učinke, kot so apatičnost, 
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frustriranost ali agresivnost. Obstaja še en način instrumentalnega pogojevanja, in sicer, da 

vedenju ne sledi ojačevanje, npr. otroku, ki počne nekaj neprimernega, da bi pritegnil 

pozornost, nihče ne nameni pozornosti (Batistič Zorec, 2000: 47). 

V zvezi z ojačevanjem Skinner (Batistič Zorec, 2000) omenja naslednja principa: 

 vedenja se bo oseba bolj verjetno naučila, če je dosledno ojačana, kot pa če jo 

ojačamo le včasih; 

 najbolj se utrdijo tiste reakcije, ki so bile nemudoma ojačane. 

Otrok se šele uči kontrolirati svoje vedenje in je zato mnogokrat neuspešen pri reševanju 

problemov, saj še nima veliko izkušenj. Otroku lahko pokaţemo, da odobravamo njegovo 

lepo vedenje s pozitivno podkrepitvijo. V situaciji, kjer otrok npr. posodi svojo igračo 

prijatelju, se mu nasmehnemo in mu tako pokaţemo svoje odobravanje. Otrok bo iskal 

priloţnosti, ko bo za svoje vedenje deleţen nasmeha in se bo izogibal situacijam, v katerih 

bo namesto našega nasmeha prejel svarilni pogled. 

4.3 NAČIN DISCIPLINIRANJA Z VIDIKA TEORIJE SOCIALNEGA 

UČENJA 

Ime teorije izhaja iz njene ključne predpostavke, da večina učenja temelji na posnemanju 

različnih modelov, ki delujejo kot socialni vplivi na posameznika. Med predstavniki te 

teorije je največkrat omenjen Albert Bandura (Batistič Zorec, 2000), ki predpostavlja, da se 

ne učimo le na osnovi lastnih izkušenj, temveč predvsem iz opazovanja vedenja in 

njegovih posledic pri drugih ljudeh. Otrokovo vedenje torej ni vedno spontano in slučajno, 

ampak je reprodukcija tega, kar je videl. Glavni razlog, da otrok opazuje in posluša 

modele, je, da mu to daje informacije, ki mu pomagajo pri odločitvi, kako bo zadovoljil 

svoje potrebe v neki bodoči situaciji (Batistič Zorec, 2000: 48, 49). 

V procesu otrokovega razvoja lahko vidimo, da vsebuje proces socializacije, v katerem se 

otrok uči prilagoditi normam svoje druţbe in ravnati na načine, ki veljajo za sprejemljive. 

Zaradi tega teoretiki socialnega učenja menijo, da je za otrokov razvoj zelo pomembna 

prisotnost ustreznih modelov, ki jih lahko posnema. Taki t. i. »modeli vloge« otroku 

priskrbijo splošen sklop smernic, da se tako v kasnejšem ţivljenju lahko primerno obnaša 

(Hayes in Orrell, 1998: 426, 437). 
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Socialno učenje se pri predšolskih otrocih kaţe s posnemanjem modelov, ki jih lahko 

predstavljajo vrstniki ali pomembni drugi (npr. vzgojiteljica). Otroka npr. kaznujemo za 

njegovo neprimerno vedenje in s tem ostalim otrokom pokaţemo, kaj se zgodi, če se 

vedemo na neprimeren način. Ostale otroke tako odvrnemo od neprimernega vedenja, saj 

vidijo posledice na drugem primeru in zaradi modelnega učenja to pri nekaterih zaleţe. 

Teorija socialnega učenja nam pokaţe, kako je za otrokov razvoj pomemben ustrezen 

zgled odraslih.  

4.4 NAČINI DISCIPLINIRANJA Z VIDIKA NEKATERIH DRUGIH 

TEORIJ 

Poleg ţe predstavljenih teorij pa poznamo še vrsto drugih, med katerimi je tudi teorija 

Jeana Piageta. Piaget (Batistič Zorec, 2000) zagovarja diskontinuiteto v razvoju in navaja, 

da razvoj mišljenja poteka v stadijih. Za vsak stadij pa so značilne specifične strukture naše 

zavesti, ki se navzven kaţejo v specifičnostih. Za teorijo stadijev je značilno, da je 

zaporedje stadijev stalno, za vse otroke enako, medtem ko se čas pojavljanja določenega 

stadija lahko od posameznika do posameznika razlikuje. Piaget govori o štirih stadijih 

razvoja. Prvi je senzomotorični ali zaznavno gibalni stadij, ki poteka od rojstva do drugega 

leta; drugi je stadij predoperativnega mišljenja ali stadij priprave konkretnih operacij, ki 

poteka od drugega do sedmega leta; tretji je stadij konkretnih operacij, ki poteka od 

sedmega do enajstega leta, četrti pa je stadij formalnih operacij in se razvija od 11. do 15. 

leta (Batistič Zorec, 2000: 59). Poznavanje stadijev nam je v pomoč pri delu z otroki, saj 

tako discipliniranje prilagodimo miselni stopnji otroka in temu primerno tudi pristopamo. 

Njegovi starosti oz. stadiju primerno pa ga lahko tudi vključujemo v skupen proces 

postavljanja pravil z upoštevanjem posameznikovih individualnih miselnih sposobnostih. 

Med drugimi je znana tudi humanistična teorija, ki je bila najbolj izrazita v obdobju 

razsvetljenstva. Glavni predstavnik teorije je Abraham Maslow (1908–1970), znan po svoji 

teoriji motivacije. Po tej teoriji obstaja pet temeljnih potreb (Musek, 1999, nav. po Batistič 

Zorec, 2000). Te potrebe so v hierarhičnem vrstnem redu, v katerem morajo biti najprej 

zadovoljene niţje potrebe, da se lahko višja potreba sploh pojavi. Na najniţji stopnji so 

fiziološke potrebe (lakota in ţeja), naslednja je potreba po varnosti (fizična in psihološka 

zaščita), sledi potreba po ljubezni in pripadnosti (naklonjenost in sprejemanje), nato 

potreba po ugledu (odobravanje in prepoznavanje), najvišja pa je potreba po 

samoaktualizaciji (spontanost, naravnost, uravnoteţenost, človečnost, demokratičnost, 
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vrhunska doţivetja, humor …) (Musek, 1999, nav. po Batistič Zorec, 2000: 90). 

Poznavanje hierarhičnosti potreb za discipliniranje pomeni, da otrok v primeru, da nima 

zadovoljenih fizioloških potreb, ne more npr. slediti našim navodilom za delo. Pri majhnih 

otrocih so te osnovne potrebe še toliko bolj izrazite in kot strokovnjaki na področju vzgoje 

moramo osnovne otrokove potrebe dobro poznati ter jim omogočati njihovo zadovoljitev. 

Teorija izbire Williama Glasserja poudarja, da ljudje v večini dojemajo svet na svoj način 

in posledično izberejo vedenje, ki temelji na tem, kar je zanje realna situacija. Posamezniki 

pa, ki delujejo v skladu s teorijo izbire, določijo svoje lastne cilje in se ne obravnavajo kot 

ţrtve okoliščin, temveč vedo, da imajo moţnost izbire ciljev in sprememb. Človek, ki 

pozna teorijo izbire, jo torej lahko uporablja kot uporabno znanje v svojem ţivljenju, saj se 

zaveda, da je vsak posameznik tisti, ki si ustvari svet po svoji izbiri (Walter, Lambie in 

Ngazimbi, 2008: 3). Tudi otroke ţelimo naučiti, da so sami odgovorni za svojo izbiro in da 

morajo stati za svojimi besedami. To vedenje je pri discipliniranju preventivnega pomena.  

Omenila bom tudi psihoanalitično teorijo Sigmunda Freuda (1856–1939) in njegovo teorijo 

psihoseksualnega razvoja ter psihoanalitično teorijo Erika Eriksona (1902–1994). Freud 

označuje psihoanalizo kot dinamično teorijo, v kateri izvor psihične energije predstavljajo 

vrojeni goni, ki določajo moč in smer psihičnim aktivnostim (Musek, 1999: 64, nav. po 

Batistič Zorec, 2000: 24). Obstajata dve vrsti osnovnih gonilnih silnic; prve so povezane s 

teţnjo po ţivljenju, ki jo predstavlja spolni gon (eros), drugi pa so goni smrti (thanatos). 

Spolni gon vpliva tudi na konstruktivna dejanja, kot sta ljubezen in altruizem, medtem ko 

se gon smrti kaţe v destruktivnih akcijah, kot sta sovraštvo in agresivnost (Thomas, 1992, 

nav. po Batistič Zorec, 2000: 24). Poznavanje Freudove teorije nam omogoča laţje 

razumevanje otrok, ki jih v najzgodnejših letih pri vedenju lahko vodi delovanje katerega 

od gonov. Predstavljata namreč določene otrokove potrebe, ki jih včasih ţelijo zadovoljiti 

ne ozirajoč se na ostale. Pomagati jim moramo, da te konflikte rešujejo na konstruktiven 

način in jih spodbujamo k samodiscipliniranju. V primeru, da do konfliktov pride, pa jim 

pomagamo pri reševanju teţav. 

Eriksonova psihoanalitična teorija izhaja iz Freudove, a za razliko od njegove teorije 

Eriksonovi stadiji niso vezani le na dele telesa kot pri Freudu, ampak predvsem na odnose 

posameznika s socialnim okoljem (Berger, 1994, Thomas, 1992; nav po Batistič Zorec, 

2000). Eriksonova teorija poudarja aktivno vlogo otroka, ki se prilagaja na okolje, a ga 

hkrati tudi usmerja in kontrolira (Batistič Zorec, 2000: 31). V povezavi z discipliniranjem 
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je socialno okolje izredno pomembno, saj ima velik vpliv kot eden od zgledov v 

otrokovem ţivljenju, v skladu s katerim deluje. 
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5 POSTAVLJANJE MEJA KOT NAČIN DISCIPLINIRANJA 

Pomembnost meja poudarja J. Bluestein (1998: 38), ki pravi: »Otrokom je potrebno 

postaviti meje. S postavljanjem meja ne poskušamo nikogar nadzirati niti spreminjati. Z 

njimi ne silimo drugih, da bi se morali počutiti ali delovati drugače. Meje pomagajo 

ljudem, da prevzamejo odgovornost za svoje izbire in da ne prevzemajo odgovornosti za 

občutke ali dejanja drugih«. Med drugimi je tudi Kant mnenja, da so določene meje oz. 

pravila pogoj, da bo otrok kasneje upošteval človeška pravila – moralne maksime (Salecl, 

2010: 129). Ravno pritisk, da naj v vzgoji ne bi delali napak in bi ustregli vsem, le sebi ne, 

ustvarja nadaljnje teţave pri postavljanju meja (Rogge, 2000: 19). Medtem ko številni 

starši vzgojne ideale, kot sta svoboda in samostojnost, napačno razumejo kot odsotnost 

meja in pravil, otroci bolj kot kdajkoli prej iščejo jasne in trdne vzore, po katerih bi se 

lahko ravnali, ob katerih bi se razvijali in s katerimi bi se lahko merili (prav tam: 17). 

5.1 NAČELA POSTAVLJANJA MEJA 

Na področju postavljanja meja J. Bluestein (1998) omenja nekatera načela oz. t.i. 

»sestavine«, ki jih potrebujemo za uspešno postavljanje meja. V nadaljevanju jih bom 

podrobneje predstavila. 

 Ljubezen do otrok je brezpogojna in se ne kaţe le, kadar otrok izpolni vsa naša 

pričakovanja (Bluestein, 1998: 47–48). 

 Sprejemanje pomeni, da otroka sprejmemo tudi v njegovih nepopolnostih (prav 

tam: 51–52). 

 Ločevanje pomeni, da razlikujemo otrokovo osebnost in njegovo vedenje ter znamo 

to ločiti tudi pri sebi (prav tam: 57–58). 

 Spoštovanje do otrok, ki pomeni priznati jim pravico do osebnega dostojanstva; je 

temelj dolgoročnih ljubečih odnosov, pri katerem se moramo zavedati, da v 

odnosih med starši in otroki ne spodkopava starševske avtoritete (prav tam: 61–62). 

 Predvidevanje pomeni, da postavimo mejo, preden pride do konflikta (prav tam: 

67). 

 Sporazumevanje pomeni, da moramo ubesediti naša pričakovanja, ki jih imamo do 

otrok (prav tam: 71–72). 

 Spodbujanje občutka osebne moči pomeni, da verjamemo v lasten vpliv, ki ga 

imamo na okolje in oblikovanje svoje usode. Občutek osebne moči se kaţe v naših 
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izbirah, v načinu, kako doţivljamo posledice svojih izbir in spreminjamo, kar za 

nas ne deluje. Občutek osebne moči je prva obramba pred občutkom nemoči, ko se 

počutimo ţrtve, in je ključna sestavina samospoštovanja (prav tam: 77–78). 

 Prilagajanje, katerega alternativa so zdravi odnosi na temeljih pristopa »zmagam-

zmagaš«. Z medsebojnim prilagajanjem skušamo zmanjšati stres. Starši morajo 

zadovoljiti potrebe otrok po pripadanju, uspehu, svobodi, priznanju, občutku 

varnosti, moči in zabave, ne da bi pri tem prizadeli sebe (prav tam: 81–82). 

 Motiviranje, ki ga omenjajo tudi avtorji Juul in Jesen (2009) ter Woolfolk (2002), 

pomeni, da otroke poskusimo navdušiti nad dejavnostmi z zanimivimi in vabljivimi 

sredstvi (prav tam: 89). 

 Pogajanje otroku nudi občutek moči, izboljša komunikacijo, razumevanje in 

sprejemanje obveznosti ter je izredno učinkovita strategija za reševanje konfliktov. 

Poleg tega otroci to spretnost potrebujejo vse ţivljenje, da bodo lahko poskrbeli 

zase v odnosu z ljudmi in okoljem (prav tam: 100). 

 Popuščanje, ki ga opisuje tudi ţe omenjena avtorica D. Mason in sod. (1999), 

pomeni sprejemanje tistega, česar ne moremo nadzirati, zaupanje otrokovi prirojeni 

modrosti in prepričanost o tem, da bo otrok sčasoma le prišel tja, kjer mora biti 

(prav tam: 103–106). 

 Z doslednostjo sporočamo, da kar govorimo, mislimo resno; otrokom omogoča, da 

doţivijo in spoznajo povezavo med svojimi odločitvami in njihovimi rezultati, s 

čimer razvijajo odgovornost in sposobnost upravljati sebe. Pri doslednosti moramo 

najprej resno jemati sebe in upoštevati svoje meje (prav tam: 109–114). 

 Preusmerjanje, o katerem prav tako govori D. Mason in sod. (1999), pomeni, da 

sami sebe usmerimo k pozitivnejšim stvarem; to je dobro za naše duševno zdravje, 

telesno dobro počutje pa tudi za kakovost medsebojnih odnosov (prav tam: 121). 

 Priznanja in pohvale, pri čemer smo pozorni na pozitivne stvari pri drugih ljudeh, 

tudi na račun njihovih napak in nepopolnosti; takšna naravnanost ustvarja 

priloţnosti, da otrokom damo priznanje, občutek, da jih cenimo, vidimo njihov 

trud, uspeh in njihove pozitivne lastnosti, ne da bi jih skušali spreminjati (prav tam: 

125). 

 Zgled pomeni, da znamo delati tako, kot govorimo, s tem otrokom damo primer 

vzornega vedenja. Otroci vidijo, kako delujemo pod stresom in kako se obnašamo 
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do različnih ljudi. Prav tako slišijo in vidijo, kako govorimo, izraţamo moč in 

občutke, opazujejo naš vrednostni sistem in naša dejanja (prav tam: 133). 

 Podpiranje pomeni, da znamo empatično poslušati in dovoliti drugim doţivljanje 

čustev brez naše sodbe ali vmešavanja (prav tam: 148). 

 Spodbujanje otroku nudi varnost za čustvovanje tudi v okoliščinah, ki so videti 

preveč zapletene, da bi jim bil sam kos. Sprejemanje in potrjevanje lajšata 

obvladovanje in sproščanje občutkov. Pogosto zadostujeta, kajti teţave so včasih 

občutki sami in občutki potrebujejo varno zavetje (prav tam: 153). 

 Zaupanje je načelo, ki si ga je v odnosih potrebno zasluţiti. Otrokom se moramo 

naučiti zaupati, da bodo s časom znali sami sprejemati odločitve, ki bodo zanje 

dobre. Izogibati se moramo sodbam, da nimajo prav ali da so njihove izbire 

napačne. Bolje je, da jim pustimo odprto pot in jim dovolimo, da sami ugotovijo, če 

so storili napako pri svoji odločitvi (prav tam: 164). 

 Odmik in skrb zase pa sta načeli, o katerih bom več napisala v nadaljevanju 

diplomskega dela. 

Meje jasno pokaţejo naša pričakovanja in otroci vedo, pri čem so. Meje zmanjšujejo 

negotovost in tesnobo tako staršev kot otrok, zaradi česar se oboji vedejo bolj umirjeno 

(Byron in Baveystock, 2005: 59–60). Pri postavljanju meja moramo biti odločni, kar pa 

nima nič opraviti s kričanjem in vpitjem. Prav tako ne s fizičnim ali psihičnem nasiljem ter 

gospodovalnostjo. Ravno nasprotno, opraviti ima namreč z jasnostjo, opredeljenostjo, 

obvladanostjo, s pokončno drţo, z odločnimi besedami, s sproščenostjo, z notranjim mirom 

in z medsebojnim spoštovanjem (Rogge, 2000: 19). Ko so otroku jasne meje, se lahko 

uspešno sooči s posledicami, če se teh meja ne drţi (postavljenih s strani odraslega, otroka 

ali sporazumno), pa prav tako ve, da sledijo posledice, za katere je sam odgovoren. Vendar 

je vseeno zaţeleno, da ne spregledamo primernega vedenja, ko se otrok uči pravil in 

spoznava meje. Neprimerno vedenje naj ima posledice, ne smemo pa obsojati otrokove 

osebnosti kot celote, ampak ga sprejmimo takšnega, kot je (Kast-Zahn, 2009: 82–83). Če 

ne posvečamo pozornosti pozitivnim stvarem in bo otrok našo pozornost dobil le pri 

neprimernem vedenju, bomo takšno vedenje spodbujali.  

5.2 ŠTIRI STOPNJE V PROCESU POSTAVLJANJA MEJA 

Za postavljanje meja so po Kast-Zahn (2009) učinkovite štiri stopnje: poudarjanje dobrega, 

jasen govor, besedam sledijo dejanja in sklenitev dogovora (Kast-Zahn, 2009: 81).  
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5.2.1 Poudarjanje dobrega 

Spodbude, natančne pohvale, ljubeznive geste krepijo otroka in so nujna protiuteţ vsem 

neprijetnim zahtevam in nujnim omejitvam, ki mu jih nalagamo. Posledično bo 

posredovanje pravil in meja bolje sprejeto (Kast-Zahn, 2009: 86–87). Avtorica omeni tudi 

nagrado, za katero meni, da je boljša od groţnje, vendar ne na način podkupovanja, če se 

ne drţi dogovorjenih pravil. Ko otrok počne nekaj, za kar ve, da ne bi smel, in ne preneha, 

ko mu rečemo, bi ga podkupili, če bi mu ponudili nagrado (da bi npr. zlezel z gugalnice, 

nehal besneti ali metati hrano naokrog). Ko pa se vede vzorno ali pa ne gre za ubogljivost, 

temveč preprosto za pozabljivost (pozabi npr. odloţiti umazano perilo v košaro), je 

nagrada popolnoma sprejemljiva ponudba (Jay, 2010: 15).  

5.2.2 Jasen govor 

Pri postavljanju pravil moramo upoštevati starost otrok, morebitne spremembe vsakdana in 

tako otrokove kot lastne potrebe. Dobro je, če pravila poimenujemo, pa naj gre za spanje, 

prehrano, pospravljanje ali odnos do drugih ljudi (Kast-Zahn, 2009: 90-91). 

Otroka je prav tako potrebno naučiti razlike med prošnjo in nedvoumnim navodilom. Naše 

nedvoumno navodilo nikakor ne sme biti posredovano z besedo prosim (Kast-Zahn, 2009: 

96). Navodila morajo biti jasno izraţena. Namesto: »Kako razmetano sobo imaš«, je bolje, 

če rečemo: »Pospravi lego kocke v škatlo.« Na tak način ne postavljamo dvoumnih 

navodil. Dobro je tudi, če navodila izraţamo na pozitiven način. Tako lahko npr. namesto: 

»Ne teci na cesto« rečemo: »Ostani na pločniku« ipd. Otrokom damo navodila, ko je 

nujno, da naredijo, kar rečemo. Nikakor pa jih ne smemo ves dan bombardirati z ukazi 

(Kast-Zahn, 2009: 94–95). Pri jasnem govoru moramo biti pozorni tudi na naš glas, ki 

mora biti odločen, ne pretih in ne kričeč, in na govorico telesa, ki naj bo usklajena z našim 

govorom (dotik in pogled v oči) (prav tam: 97–98). 

Avtorica tu dodaja še tehniko »pokvarjene plošče,« s katero po njenih besedah uporabimo 

otrokovo lastno oroţje. Pri tej tehniki gre za vztrajanje, ko se otrok upira našim navodilom. 

Navodilo največ trikrat mirno ponovimo in se z otrokom ne zapletamo v pogovor, s 

katerim ţeli preusmeriti pozornost od zahteve (prav tam: 100–102). Če »pokvarjena 

plošča« ne zaleţe in otrok presliši naše navodilo, pa morajo besedam slediti dejanja.  
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5.2.3 Besedam sledijo dejanja 

Zavedati se moramo, da z dejanji ne kaznujemo, temveč postavimo meje, treba je pokazati, 

da otrokovega vedenja ne nameravamo dopuščati. Kazni so samovoljne in sovraţne, 

medtem ko se iz logičnih posledic otrok česa nauči (Kast-Zahn, 2009: 105). V naravi ni 

nagrade ali kazni, ampak le posledice naših dejanj, meni tudi avtor Zadel (Zadel, 2013: 

131). 

Logičnih posledic neprimernega vedenja ne napovemo, temveč pustimo, da se pokaţejo 

same od sebe (prav tam: 116). Iz logičnih posledic se otrok uči, če sledijo takoj, če 

reagiramo vedno enako in usklajeno s partnerjem oz. sodelavcem v vrtcu in če so posledice 

smiselne. Npr. vzeti igračo za pet minut, ker je ni ţelel pospraviti, je preblaga kazen, meni 

A. Kast-Zahn (2009: 118). Pri tem moramo poleg ustrezne kazni in upoštevanja otrokovih 

osebnostnih lastnosti (potrebno je grajati mirno in odločno in poudariti vedenje, ki ni bilo 

ustrezno, ne pa kazati morebitnega odpora do otroka) upoštevati tudi doslednost, če so 

otroci vnaprej seznanjeni s pravili (Woolfolk, 2002: 172). V primeru, da posameznikovo 

neprimerno vedenje nima vedno enakih posledic, otroka zmedemo in ga naredimo 

negotovega. Nedosleden odziv odraslih bo otroka naredil pasivnega in čakajočega na to, 

kaj bomo storili mi, da mu bo bolje. Na tak način otrok v ţivljenju ne dobi dovolj izkušenj, 

na podlagi katerih bi lahko razvil lastno odgovornost in rešitve, s katerimi bi bil zmoţen 

poskrbeti zase, ampak čaka, da ga bodo rešili drugi (Zadel, 2013: 132). 

Dejanje, ki sledi besedam, je lahko tudi odmor oz. odmik, ki pomeni postaviti mejo med 

svoja čustva in čustva drugega. Odmor je osnovna spretnost, s katero poskrbimo zase v 

vsakršnem odnosu (Bluestein, 1998: 167). 

Po A Kast-Zahn (2009) obstajajo tri vrste t. i. »odmora«: 

 Mama oz. oče med odmorom ostaneta z otrokom v istem prostoru. Takšen odmor 

bi bil primeren za otroke, ki jih je strah ločitve od staršev oz. odraslih. 

 Mama oz. oče odideta iz prostora in ga med odmorom pustita samega. Takšen 

odmor bi bil primeren za otroke po drugem letu starosti. 

 Otroka med odmorom odpeljeta v drug prostor, kjer nekaj časa ostane sam. Takšen 

odmor bi bil primeren za otroke, starejše od dveh let. 

T. i. »odmor« je med najučinkovitejšimi in najbolj raziskanimi metodami za postavljanje 

meja. Kot vzgojni ukrep pomeni prekinitev neprimernega vedenja, hkrati je tudi logična 
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posledica (Kast-Zahn, 2009: 117). Pomembno je, da se med »odmori« ne pogovarjamo z 

otrokom, vendar se na koncu pogovorimo z njim in ga vprašamo, ali se je pripravljen vrniti 

k ostalim otrokom (prav tam: 133). 

Pri odmoru gre vedno za natančno določeno vedenje, s katerim se ne strinjamo. Otroka 

nočemo jeziti ali kaznovati, temveč mu jasno in mirno pokazati, da takšnega vedenja ne 

bomo dopustili. Postaviti mu moramo meje, da bo spremenil svoje vedenje. Na tak način 

bomo pokazali spoštovanje do njegove osebnosti. Vendar pa postavljanje meja ni vedno 

enostavno, saj od nas zahteva veliko poguma in samozavesti, da si upamo biti 

nepriljubljeni pri lastnem otroku. Pomembno pri uporabi metode odmora je, da brez 

popuščanja vztrajamo in v zelo kratkih razmikih otroku ponudimo moţnost za pogovor in s 

tem zaključek fizične ločitve od ostalih. Ko se otrokovo neprimerno vedenje pomiri in je 

pripravljen na pogovor, je odmora konec (Kast-Zahn, 2009: 130–131).  

Otroci so, enako kot odrasli, nagnjeni k temu, da se, če jih nenehno bombardiramo s 

pravili, počutijo nebogljene, neodgovorne, v zmoti in potrebne opominjanja. Če čutijo, da 

jih spoštujemo, so veliko bolj pripravljeni sodelovati, zato je dobro, če pri postavljanju mej 

uporabljamo osebno govorico, npr. »Hočem, da se sezuješ preden stopiš v dnevno sobo«, 

namesto: »Takoj se sezuj!« (Juul, 2008: 168). 

5.2.4 Sklenitev dogovora 

Otroka lahko ţe zelo zgodaj vključimo v proces oblikovanja dogovorov. Čim več zamisli 

in predlogov bo prispeval, tem bolj se bo drţal dogovorjenega (Kast-Zahn, 2009: 144). V 

dogovor zapišemo, katere vzorce vedenja je treba spremeniti, npr. Igor ima večkrat na dan 

napade trme brez posebnega razloga. Beleţimo, kako pogosto prihaja do nezaţelenega 

vedenja, npr. vsak dan je imel dva do pet napadov trme, ki so trajali do pol ure. Če jasna 

navodila ne zaleţejo, se odločim za odmor, ki ga preţivi sam, po treh minutah pridem k 

njemu in ga vprašam, če se lahko pogovoriva. V primeru, da otrok na pogovor še ni 

pripravljen, odmor traja nadaljnje tri minute. Kakšno vedenje je potrebno, da se sklene 

premirje: npr. ko se otrok pomiri, se lahko vrne med ostale otroke, lahko mu ponudim, da 

se skupaj igrava. Zadnja stopnja v procesu oblikovanja dogovora pa je naše preverjanje 

uspeha, npr. pišem dnevnik, v katerem beleţim, kako pogosto se trma še pojavlja (Kast-

Zahn, 2009: 142–143). 
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 Dogovor bo prinesel uspeh v primeru, da ga sestavimo skupaj z otrokom in 

upoštevamo tudi njegove predloge in zamisli. 

 Dogovor potrdimo s podpisom vseh udeleţenih v procesu oblikovanja dogovora, 

torej otrok in vzgojiteljic. 

 Obesimo ga na dobro vidno mesto. 

 Dogovorjenega se drţimo nekaj tednov. Vmes vnesemo morebitne nujne 

spremembe in jih spet potrdimo s podpisom. 

 Če so z otrokom res hude teţave, lahko zaprosimo za strokovno pomoč, ki jo 

najdemo v vrtcu, npr. pri strokovnih delavcih (Kast-Zahn, 2009: 146). 

Po besedah A. Woolfolk (2002) bo postavljanje meja in pravil laţje, če bomo spodbujali 

iniciativo pri predšolskih otrocih, kar pomeni, da sami sprejmejo odločitve in jim 

dovolimo, da ukrepajo v skladu z njimi, npr. da imajo moţnost izbire med aktivnostjo in 

igro, da otrok ne prekinjamo, ko so močno zatopljeni v svojo aktivnost, sledimo njihovim 

predlogom in idejam, ponudimo jim pozitivne izbire – namesto, da rečemo vedno ne, 

otrokom ponudimo stvari, ki jih ţelijo, ne zdaj, ampak kasneje. Potrebno se je prepričati, 

da ima vsak otrok moţnost izkusiti uspeh, npr. otrokom nepoznane igre in spretnosti 

uvajamo po majhnih korakih, izogibamo se tekmovalnim igram. Avtorica predlaga tudi 

spodbujanje vţivljanja v vrsto različnih vlog, npr. otroci imajo moţnost uporabe kostumov 

in rekvizitov, ki se ujemajo s priljubljenimi zgodbicami. Pri učenju novih veščin ali 

spretnosti je še posebej pomembno, da smo tolerantni do morebitnih neuspelih poskusov in 

poskrbimo za veliko podkrepitev v obliki pohval, spodbud, olajšanja naloge in s tem 

povečanja moţnosti za uspeh otrok. Npr. uporabimo zajemalko, s katero lahko sami 

nalivajo; priznavamo trud, čeprav končni rezultat ni ustrezen; če storijo napako, jim 

pomagamo, da to popravijo ali ponovijo in pohvalimo, kar jim ţe dobro gre (Woolfolk, 

2002: 67). 

Pozitivno vedenje pri otrocih spodbujamo tudi tako, da prepoznamo pozitivno vedenje na 

način, ki ga otroci cenijo, npr. pri postavljanju pravil se dogovorimo tudi za pozitivne 

posledice ob upoštevanju pravil, ne le za negativne; ob iskrenem obţalovanju damo 

otrokom še eno priloţnost ipd. Uporabimo lahko tudi zanimive namige, npr. na steno 

nalepimo smešne znake, ki otroke spominjajo na pravila. Prepričati se moramo, da tudi 

tiste otroke, ki pogosto povzročajo teţave, pohvalimo, ko dobro opravijo nalogo 

(Woolfolk, 2002: 169).  
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Otrokom smo odrasli lahko dober zgled, če v prvi vrsti poskrbimo zase in za postavitev 

lastnih meja. Zavedati se moramo, da smo pomemben vzor za otroke, kar pomeni, da se 

moramo drţati tudi svojih pravil in meja, sicer tega ne moremo pričakovati od otrok, npr. 

otrokom rečemo, da se ne smejo pogovarjati med kosilom, čeprav to sami vedno počnemo. 

5.3 ZGLED 

Otroke usmerjamo in smo jim za zgled, ne smemo pa delati namesto njih, poudarja J. Holt 

(1983): »Če bomo otrokom nudili dostop do dejavnosti v okolju in moţnost vpliva nanje, 

vključno z našimi lastnimi ţivljenji, bodo videli, katere stvari so resnično pomembne nam 

in drugim in bodo zase naredili boljšo pot v ta svet, kot jim jo lahko nudimo mi« (Holt, 

1983: 261). Podobno tudi Don Bosco (Kodelja, 1995) pravi svojim vzgojiteljem: »Mi 

moramo biti personifikacija pravila, brez zgleda je tudi sto lepih besed zaman« (Kodelja, 

1995: 32). Komunikacija je namreč veliko več kot besede, ki jih izgovarjamo. 55 odstotkov 

vtisa je namreč določenega z govorico telesa, npr. drţe, kretenj in očesnega stika; 38 

odstotkov z barvo glasu in samo 7 odstotkov z vsebino naših besed (Moţina, 2004: 54–56). 

Na podlagi teh informacij lahko torej razberemo, da je nebesedno komuniciranje teţko 

obvladati in otroci bolj opazujejo naša konkretna dejanja, kot poslušajo naše besede. 

Odrasli se moramo zavedati svoje osebne odgovornosti in prenehati prelagati odgovornost 

na zunanje okoliščine; te morajo biti zgolj informacija, na podlagi katere sprejemamo 

odločitve. Otrokom bomo tako lahko učinkovit zgled. Učili jih bomo, da bodo tudi oni 

prevzemali nase odgovornost za lastna dejanja in bodo znali vzeti ţivljenje v svoje roke 

(Zadel, 2013: 88). Odrasel, ki otroka ceni in spoštuje, mu daje zgled za spoštovanje in 

takšno vedenje lahko potem pričakuje tudi od otroka (Rogge, 2000: 21). 

Otroku smo lahko dober zgled tudi pri odgovoru na njegovo neprimerno vedenje. Naloga 

odraslega je namreč, da otroku pomaga pri izbiri boljšega vedenja in ga vodi skozi ta 

proces. Tako lahko k otrokovemu neprimernemu vedenju pristopamo na pozitiven ali 

negativen način. Pri glasnem izbruhu otrokove jeze lahko namesto: »Nehaj ţe vpiti« 

pristopimo z besedami: »Slišim, da si razburjen. Z veseljem ti bom prisluhnila, ko se boš 

umiril in hotel pogovoriti« (Ferrer, 2007: 3). Na ta način otroku z lastnim zgledom 

pokaţemo ustreznejši pristop od kričanja. 

Kot ţe rečeno pa moramo poskrbeti tudi zase. Ob skrbi zase bomo otrokom boljši zgled 

takega vedenja, kakršnega pričakujemo tudi od njih. Kako naj otroke učimo, naj vprašajo, 

kadar kaj potrebujejo, se postavijo zase ali se umaknejo iz nevarnosti, če takšnih oblik 
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vedenja ne izkazujemo sami (Bluestein, 1998: 174). Pogoj za ljubeče, pozorne in 

učinkovite starše ali vzgojitelje je, da se počutimo dobro v svoji koţi. Sami sebi moramo 

znati postavljati uresničljive cilje in jih z vztrajnostjo tudi dosegati (Zadel, 2013: 88). 

5.4 PROCES SKUPNEGA POSTAVLJANJA PRAVIL 

Koncept Reggio Emilia poudarja pomembnost kakovostne interakcije in komunikacije. 

Osrednjega pomena so medsebojni odnosi med otroki, skupinami otrok in odraslimi, zlasti 

vzgojitelji in starši. Poslušanje otrokovih idej omogoča, da razumemo, kako otroci 

razmišljajo, kakšna vprašanja si postavljajo in kakšna razmerja vzpostavljajo s stvarnostjo. 

Otroci v vrtcu naj tako kot drugi pedagoški delavci aktivno poslušajo. Aktivno poslušanje 

namreč otroku omogoča, da sprejema in razume svoja čustva, namere in ravnanja. Otroku 

je tako dana moţnost, da prevzame odgovornost za posledice svojega ravnanja in za 

reševanje problemov in konfliktov (Devjak in sod. 2012: 52–53).  

Vzkliki: »Ne!«, »Bom jaz!«, »Nočem!«, ki jih pogosto slišimo iz ust majhnih otrok, kaţejo 

na to, da ţe zelo majhne otroke ţene potreba po uveljavitvi in veljavi, potrebo po tem, da bi 

nekaj obvladovali in dobili priznanje odraslih. Ţelijo dobiti moţnost, da nekaj dobro 

naredijo, da razvijejo stvari, ki jih obvladajo, npr. voţnjo s kolesom, delo s tovornjakom v 

peskovniku ipd. Tako kot odrasel človek, ki obvlada določeno področje, npr. delo z 

računalnikom, kuhanje ipd., se tudi otrok pri razvijanju tovrstnih talentov dobro počuti. Na 

tak način tudi otroke manj moti, da marsičesa drugega še ne znajo ali ne zmorejo 

(Podgornik, 2005: 27). Seveda pa je pomembno, da odrasli verjamemo v njihovo zmoţnost 

samostojnosti, saj zaupanje s strani odraslih za otroke predstavlja zanesljivo nevidno 

podporo, ki jim daje ogromno moč za ţivljenje (Ballhausen, 1994: 89). 

Le v samostojnem početju otroci izkusijo meje in se počutijo popolne. Bolečih izkušenj 

namreč ne moremo posredovati s teroriziranjem, z zaščitništvom in s pretiranim 

omejevanjem. Otrok ne smemo varovati pred včasih neprijazno resničnostjo; po besedah 

avtorja mora otrok v bliţino ognja, da zazna, kako ga je občutiti; otrok potrebuje občutek 

mraza, da začuti, kaj to pomeni (Rogge, 2000: 104). Prav zaradi potrebe po otrokovih 

konkretnih izkušnjah je tako pomembno, da so vključeni v vse stvari, ki jih zadevajo, med 

drugim tudi v proces postavljanja pravil. Vendar pa to, da otrok ne moremo varovati pred 

resničnostjo, ne pomeni, da se izmikamo odgovornosti in da jim pustimo, naj delajo, kar se 

jim zaljubi (prav tam).  
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Pri uvedbi discipliniranja moramo biti pozitivno naravnani. Pomembna lastnost pozitivne 

discipline, kot navaja M. Pšunder (2011), je, da si jo posameznik nalaga sam in ni določena 

s strani drugega (Pšunder, 2011: 18, nav. po Scarpaci, 2007). To pomeni, da je otrokova 

vpletenost v postavljanje pravil izredno pomembna, saj se bo s pravili, ki jih je predlagal 

tudi sam, laţje poistovetil in se jih bo zato bolj vestno drţal. Če se bo otrok drţal svojih 

lastnih omejitev, bo imel motivacijo za aktivno sodelovanje pri postavitvi in izvedbi pravil. 

Motivacija je lahko notranja ali zunanja, vendar pa je najugodnejša naša lastna, notranja 

motivacija. Za razvoj takšne motivacije moramo otrokom omogočiti razvoj učinkovitih 

vedenj, s katerimi bodo lahko dobro poskrbeli zase. Takšno učenje pa se začne v trenutku, 

ko otroka naučimo, da je za svoje počutje odgovoren sam in ne kdo drug iz okolja (Zadel, 

2013, 108). Torej, da otrok ne prelaga odgovornosti za svoje počutje na druge, česar bi se 

prav tako lahko naučili mnogi odrasli. 

Z otroki postavimo pravila, o katerih prej dobro razmislimo in so za nas pomembna. 

Vprašati se moramo, katero pravilo nam je pomembno. Katero otrok vedno znova prekrši? 

Kakšno vedenje izrazito škodi odnosu med odraslimi in otroki ter dnevni rutini v skupini? 

Pravila je treba poimenovati, pogoj za postavljanje pravil pa je tudi, da ga otrok pravilo 

razume. Zaţeleno je, da si pri postavljanju pravil pomagamo z risbami, saj s tem 

podkrepimo besede (Kast-Zahn, 2009: 136). Naredimo lahko tudi načrt za samonadzor, 

kamor beleţimo, kako pogosto je nezaţeleno vedenje in za kakšne posledice smo se 

odločili. Načrta se dosledno drţimo, če pa so otroci dovolj stari, lahko z njimi sklenemo 

dogovor oz. skupni načrt, predlaga avtorica (Kast-Zahn, 2009: 142). Paziti pa moramo, da 

se v primeru kršenja pravil, kjer se pojavi konflikt med otroki, ne znajdemo takoj v vlogi 

reševalca. Vsakič, ko rešimo problem namesto otrok, jim namreč odvzamemo priloţnost za 

prevzemanje odgovornosti in s tem motimo njihovo učenje in rast (Bluestein, 1997: 156). 

E. Pantley (2001) svojo knjigo z naslovom ABC odlične vzgoje začenja s stavkom: odlična 

vzgoja je vzgoja z načrtom. Temelji na akciji namesto na reakciji, na vedenju namesto na 

naključju, na skrbnosti namesto na jezi in na zdravem razumu namesto na nerazumnosti 

(Pantley, 2001: 31). Izraz odlična vzgoja ne pomeni, da bi starši morali biti ali naj bi se 

trudili biti popolni. Odlična vzgoja je proces, pri katerem starši kljub človeškim napakam 

ali slabostim po svojih najboljših močeh storijo vse, da bi vzgojili sposobne, odgovorne, 

srečne otroke, meni avtorica (prav tam). Vzgojitelji, ki imajo dovolj potrebnega znanja na 

področju vzgoje, so tisti, ki lahko najbolje poskrbijo za t. i. načrtno vzgojo otrok na način, 

da otrokom ponudijo ustrezno okolje in situacije, prek katerih se otroci učijo. 
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Pomemben izraz, ki ga danes vse pogosteje slišimo, je participacija otrok in predstavlja 

aktivno vpletenost otrok v vse aktivnosti, ki ga zadevajo, torej tudi postavljanje skupnih 

pravil, ki se ga vsekakor tičejo (Rutar, 2013: 73). Participacija otrok je pogojena z 

druţbenimi pričakovanji. V mnogih kulturah se še danes pričakuje, da so otroci v 

prisotnosti odraslih tiho. Otrok se ne spodbuja k izraţanju njihovih pogledov doma, v šoli 

ali v skupnosti. Otroci tako niso razumljeni kot socialna bitja (prav tam). Zaradi poloţaja v 

druţini in skupnosti je tudi mogoče psihično, fizično in spolno izkoriščanje otrok ter 

uporaba moči nad otroki. Takšno ravnanje ni v skladu z interesi otrok; tudi zato, ker 

pravice staršev nadvladujejo pravice otrok (Lansdown, 2001, nav. po Rutar, 2013: 81). 

Otroci so, v nasprotju s tem prepričanjem, socialna bitja ţe od rojstva. Otroci naj bi namreč 

ţe proti koncu drugega leta dosegli stopnjo socialnega razumevanja, ko prepoznavajo sebe 

in druge kot pomembne in obenem različne individuume z različno psihološko orientacijo 

do objektov ali subjektov v svetu (Moore, 2007, nav. po Rutar, 2013: 78). Kakršno koli 

podrejanje otrok odraslim je torej nesmiselno, nepotrebno in lahko tudi kaznivo. 

12. člen konvencije o otrokovih pravicah (Konvencija o otrokovih pravicah, 1989), 

zagovarja udeleţenost otroka v stvareh, ki ga zadevajo, seveda odvisno od starosti otroka. 

Med pravicami (Rutar, 2013, nav. po G. Lansdown) so tudi naslednje:  

 Vsi otroci so zmoţni izraţati svoje poglede; če tega še ne znajo izraziti verbalno ali 

pa zaradi svojih omejitev tega nikoli ne bodo zmogli, jih lahko spodbudimo, da to 

storijo skozi umetnost, poezijo, igro, s pisanjem, z risanjem, s petjem. 

 Vsi otroci imajo pravico do svobodnega izraţanja svojega pogleda; odrasli jim 

moramo potemtakem za to dati moţnost. 12. člen obvezuje starše, strokovno 

javnost in politike, da zagotovijo priloţnost in opogumljajo otroke k izraţanju 

pogledov glede vseh pomembnih zadev. To obenem pomeni, da jim ni treba izraţati 

svojega mnenja, če si tega ne ţelijo. 

 Vsi otroci imajo pravico biti slišani v vseh stvareh, ki jih zadevajo. Navedena 

pravica vsebuje vse situacije in odločitve, ki zadevajo otrokovo ţivljenje, v druţini, 

v vrtcu in v lokalni skupnosti. Pomembno je spoznanje, da mnoga področja javne 

zakonodaje vplivajo na ţivljenje ţe zelo majhnih otrok, med drugim na transport, 

bivanje, okolje, javno zdravstvo itd. 

 Pravica do resnega odnosa do otrokovega mnenja. Ni dovolj, da so otroci slišani, 

ampak je pomemben naš odnos do tega, kar izraţajo. Otrokovim mnenjem torej 
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pripišemo teţo, jih informiramo o odločitvah, sprejetih v vsebinah, ki jih zadevajo. 

Njihovi pogledi morajo biti spoštovani in upoštevani. 

 Teţa, ki jo pripišemo mnenju otrok, mora odsevati stopnjo razumevanja problema, 

o katerem otroci izraţajo stališča, poglede. To ne pomeni, da bomo mlajšim 

otrokom v vsakem primeru pripisovali manjšo teţo. Obstajajo mnogi problemi, o 

katerih so ţe majhni otroci zmoţni prispevati premišljeno mnenje, če so k izraţanju 

spodbujeni (Lansdown, 2001, nav. po Rutar, 2013: 77). 

Moč je samozavest in otroci morajo imeti občutek, da so pomembni. Tega občutka so 

deleţni, če jih odrasli povabimo k procesu sprejemanja odločitev. Sprva jim lahko pustimo 

soodločati pri preprostih vprašanjih, npr. kaj naj bo za kosilo, kam na izlet, kakšno darilo 

naj kupimo prijatelju ipd. Tudi sicer ljudje namreč veliko raje sodelujemo v skupini, kjer se 

počutimo cenjene, vključene in upoštevane. Pri odločitvah, ki jih sami zase sprejemajo 

majhni otroci, ni pomembna vsebina načrta, vaţno je, da ga imajo in ga lahko udejanjijo, 

saj s tem ustvarjajo kontrolo nad svojim ţivljenjem (Podgornik, 2005, 65–66). Razvoj 

zdrave samozavesti se namreč začne zelo zgodaj in otroci morajo imeti od vsega začetka 

moţnost izkusiti, da so pomembni in upoštevani, za kar jim moramo odrasli nuditi dovolj 

moţnosti. 

Vprašanje »Zakaj nisi …« povzroči paleto izgovorov in opravičevanj, npr. »nisem imel 

časa …«. Zamenjamo ga lahko z vprašanjem »kdaj?« Avtorica N. Podgornik (2005) navaja 

zanimiv primer otrokove vključenosti v odločitev (Podgornik, 2005: 64, 65), ki ga navajam 

v nadaljevanju. 

Primer se začne, ko starši zvečer pridejo domov, njun sin pa s prijatelji še vedno igra 

računalniške igre.  

Starša: »Dober dan, fantje, kako ste?« 

Otroci: »Lepo, igramo igrice. Super nam gre.« 

Starša: »No lepo, naju veseli, da napredujete. Koliko časa pa že igrate?« zanima 

očeta. 

Tilen: »Ne vem točno, mislim pa, da ne prav dolgo.« 

Oče: »Po navadi nam čas, ko počnemo stvari, v katerih uživamo, kar hitro mine. 

Včasih prav ne morem verjeti, da že dve uri igram tenis. Šele, ko vidim, da 

se že mrači, ugotovim, da je ura za domov.« 

Tilen: »Ja očka, prav imaš.« Se ne pusti motiti. 
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Oče vztraja: »Morda veste fantje, koliko je ura?«  

Tilen poskusi: »Ne, mislim pa, da bo kmalu pet.«  

 »Ura je že več kot šest. Predlagam, da danes zaključite z igranjem na 

računalniku in nadaljujete prihodnjič,« prijazno reče oče. 

Tilen se odločno upre: »Ni govora!« 

Oče: »Potrebno se bo dogovoriti. Ura je šest, dobili ste se ob štirih, torej se 

igrate že dve uri. To je ravno toliko, kolikor smo dogovorjeni. Zmenili smo 

se, da lahko prijatelji pridejo enkrat v tednu za dve uri, da se lahko skupaj 

igrate na računalniku. Z mamo nimava nič proti. Vesela sva, da imaš 

prijatelje in da se lepo skupaj igrate. Vendar pa je zdaj potrebno igro 

zaključiti. Kako se bova dogovorila?« 

Tilen: »Tudi če je minilo že dve uri, jaz bi se rad še igral.« 

Oče: »Verjamem, ampak dogovorjeni smo drugače. Imaš kakšno idejo, kako bi 

se lahko dogovorili?« 

Tilen: »Jaz sem za, da vsak odigra še en krog in potem končamo. Prav?« 

Oče: »Mislim, da bo to trajalo predolgo. Kaj, če vsak igra pet minut in zaključite 

čez 15 minut?« 

Tilen: »Prav. Boš ti gledal na uro? « 

Oče: »Ne, poskrbi ti, da boste ob 18.30 zaključili. Velja?« 

Tilen: »Velja, očka, hvala.« 

Oče: »Verjamem, da boste takrat zaključili, sicer bom moral reči, da prihodnji 

teden igranje na računalniku odpade. Prijatelji lahko pridejo, vendar 

igranja na računalniku ne bom dovolil.« 

Tilen: »Očka, jaz bom poskrbel, da bo računalnik ob 18.30 izključen. Verjemi.« 

Oče: »Vesel sem, da tako lepo poskrbiš, za kar sva se dogovorila. Bravo.« 

V dialogu sta oče in sin sklenila dogovor glede na vnaprej postavljeno pravilo o času 

igranja iger na računalniku. Tilen je prevzel odgovornost in obe strani sta bili zadovoljni. 

Starša sta do otroka za odnos škodljivo vedenje, nadomestila s prijaznostjo, podajanjem 

informacij, z mnenjem, pogajanjem in dogovarjanjem in po njuni zaslugi se je situacija 

odvila pozitivno. Situacija bi se namreč lahko odvila povsem drugače. Namesto uporabe 

prisile, kaznovanja in podobnih ravnanj, ki bi lahko v otroku vzbudila napade besa, sta 

uporabila vedenje, ki odnos utrjuje: opogumljanje, zaupanje, podpiranje, spoštovanje, 

sprejemanje, dogovarjanje, poslušanje. Otroci potrebujejo svobodo in moţnost za 
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navajanje na samostojnost, kar jim z zgoraj opisanim odnosom omogočimo (Podgornik, 

2005: 67).  

Osnovna pravila je potrebno oblikovati skupaj z otroki. Pri majhnih otrocih je potrebno, da 

na hitro povzamemo, kakšno vedenje pričakujemo. Z otroki skušamo skleniti dogovor, 

vendar če se otrok ne ţeli pogajati in ne sprejme nobenega kompromisa, začnemo ukrepati. 

Ni potrebno, da otroku grozimo, ampak mu le razloţimo, da bo izgubil privilegije, če se ne 

bo drţal dogovora. Narediti mora to, za kar smo se dogovorili, in kontrola bo v njegovih 

rokah. Ko mu to uspe, bo deleţen veliko pohval in ljubezni. Otroci radi sodelujejo, vendar 

so tudi oni notranje motivirani in ne ţelijo delovati pod prisilo. Dobro pa je, da otrok ve, da 

se kljub vsej ljubezni in pozornosti, ki je je deleţen, ţivljenje odraslih ne vrti le okrog 

njega. Otrok se bo naučil, da nas npr. s kričanjem in izsiljevanjem ne more nadzorovati 

(Podgornik, 2005: 66). Pri odločitvah, ki jih sami zase sprejemajo majhni otroci, ni 

pomembna vsebina načrta, vaţno je, da ga ima in ga lahko udejanji, saj si s tem vrača 

kontrolo nad ţivljenjem. Če sta nam pri delu z otroki pomembna odnos in moč, se moramo 

vedno znova odločati za kompromise (Podgornik, 2005, 65–66).  

Seveda ţelijo otroci včasih početi stvari, ki so proti pravilom ali pa nevarne. V takšnih 

primerih mora oseba, ki je odgovorna za otroka, reči odločen ne. V primeru, da otroku kaj 

odrečemo, moramo biti neomajni in ne smemo popuščati ali spreminjati odločitve, še 

posebej, če gre za otrokovo varnost (prav tam).  
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6 VLOGA VZGOJITELJEVE AVTORITETE PRI 

DISCIPLINIRANJU OTROK 

Avtoriteta je eden temeljnih pedagoških pojmov, ki pojasnjujejo vzgojna načela in načela 

otrokovega moralnega razvoja. Brez nje si ne moremo predstavljati vzgojnih učinkov, saj 

je vzgoja vedno določena oblika vodenja otroka ter določanja/razkrivanja vrednostnih 

okvirov, ki so podlaga človekovi načrtni dejavnosti, avtoriteta pa je tista moč, ki nam 

omogoča vplivati na otrokov razvoj (Kroflič: 1997: 54). V zgodovini pedagoške teorije in 

prakse pa se odnos do avtoritete izkaţe kot zelo problematičen. Po Steinerju (Carlgren, 

1993) odrasli besedo avtoriteta pogosto povezujejo s pojmom nasilnosti, vendar je resnična 

avtoriteta pojav, ki ga z zunanjimi sredstvi ne moremo ne doseči ne obdrţati (Carlgren, 

1993: 114). Avtoriteta kot moč vplivanja je namreč za vzgojo nujno potrebna, a hkrati 

nevarna, kaj hitro namreč lahko postane osnova uspešnega manipuliranja oz. anonimne 

avtoritete. Predvsem pa predstavlja oviro pri doseganju najvišjih vzgojnih ciljev, to je 

razvoja svobodne, kritične in odgovorne osebnosti. Pedagoška teorija in praksa namreč 

ugotavljata, da ne bomo uspešni pri vzgoji poslušne osebnosti, če bomo vzgajali zgolj s 

strogostjo, prav tako ne, če bomo vzgajali svobodno, prijazno in brez odkritega izraţanja 

zahtev in prepovedi (Kroflič, 1999: 55). Iz svojih izkušenj v praksi lahko rečem, da je 

glavna stvar, ki jo ima dober vzgojitelj karizmatična avtoriteta, kot jo poimenuje R. Kroflič 

(prav tam). Karizmatična avtoriteta naj bi predstavljala vzgojitelja kot celoto, ki mora biti 

usklajena v osebnostnih kvalitetah (v znanju in izkušnjah), spretnemu obvladovanju 

prikritih vzgojnih dejavnikov in zavezanosti plemenitemu pedagoškemu poklicu (Kroflič, 

1999: 57).  

Po teoriji objektnih odnosov je otrokova podreditev avtoriteti »pomembnega Drugega« 

(starši, vzgojitelji, tete, strici ipd.) nujen pogoj za njegov optimalen osebnostni razvoj in t. 

i. »svobodna vzgoja« ne omogoči razvoja svobodne osebnosti (Kroflič, 1999: 56). 

Avtoriteta je nujna za zdrav osebnostni razvoj otroka, sicer se ne more razviti nadjaz, ki je 

nekakšen notranji dejavnik morale, saj se vanj zapisujejo socialna pričakovanja, zahteve, 

norme in prepovedi. Upravičeno lahko rečemo, da je moč moralne vzgoje v zgodnjem 

otroštvu izjemno velika (Kroflič, 1999: 38). Avtoriteta je torej nujna za uspešen moralni 

razvoj otroka in je iz vzgoje ne moremo odpraviti, lahko pa vplivamo na njeno obliko (prav 

tam: 59). Pogoj za to, da nas otrok jemljejo kot avtoriteto, je naše sprejemanje in 

razumevanje ozadja ter vzrokov otrokovega morebitnega neprimernega vedenja. 
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Pomembno je tudi, da se otrok lahko obrne na nas za pomoč pri blaţitvi raznih notranjih 

pritiskov. Prav tako na to, da nas otrok jemlje kot avtoriteto, vpliva učenje spoštovanja 

pravil, kulturnega in civiliziranega obnašanja ter zdravega komuniciranja z okoljem 

(discipliniranje). Samo razumevanje otrokovega ozadja ali samo discipliniranje pa sta sama 

po sebi obsojena na neuspeh, če otrok odraslega ne sprejme kot avtoriteto in ga ne spoštuje 

(Ţorţ, 2010: 141). 

Prva naloga avtoritete je vzpostaviti čustveno stabilen in pozitiven odnos med vzgojiteljem 

in gojencem in otroku ponuditi svoj vzor, kar pa za vzgojitelja (Kroflič, 1999) pomeni: 

 postopno vnašanje pravil in omejitev, s konkretnimi zahtevami in razumsko 

utemeljitvijo; 

 spodbujanje širitve otrokovih socialnih stikov z vrstniki in drugimi osebami; 

 spodbujanje otrokove sposobnosti moralnega razsojanja, postopno prepuščanje 

moţnosti odločanja v skupini na demokratičen način; 

 podpiranje otrokovega moralnega in mišljenjskega osamosvajanja s spodbujanjem 

samostojnega iskanja ustreznih etičnih rešitev, hkrati pa omejevanje vpliva lastnih 

izkušenj na otroka; 

 v vsaki novi situaciji, moramo zavoljo iskanja skupnih interesov pristopati moralno 

in prilagojeno situaciji, namesto, da k reševanjem situacij pristopamo vedno na 

enak način, češ da smo tako navajeni; 

 naša lastna svoboda sega le do svobode drugega (Kroflič, 1999: 68–69). 

Poleg pomembnosti avtoritete morajo otroci imeti motivacijo za delo. Pomembno je, da se 

dobro počutijo v skupini in da jih spodbujamo k vsestranski participaciji (Juul in Jesen, 

2009: 341). Motiviranost pri otrocih razvijamo tako, da jih usmerimo k cilju in se tako v 

veliki meri izognemo kaznovanju. Postavljanje pravil bo v tem primeru namreč potekalo 

sproti skozi (notranje ali zunanje) motivirano dejavnost, ki stremi k cilju v skupno korist 

vseh. Torej je dobro poskrbeti za preventivo in izbrati specifične cilje, ki so dosegljivi v 

bliţnji prihodnosti, da spodbujajo motivacijo in vztrajnost (Woolfolk, 2002: 329). Z 

drugimi besedami, gre za t. i. etapne cilje, katerih značilnosti so še, da so preprosti, 

merljivi, konkretni in časovno opredeljeni (Zadel, 2013: 85). 

Discipliniranje otrok je torej zelo pomembno za kakovostno delo v vrtcu. Zavedati pa se je 

potrebno, da posredovanje vseh informacij in pravil otrokom ni le naša naloga, ampak da 
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otroci soustvarjajo skupino v vrtcu. Zato moramo dopustiti, da do rešitev in informacij, 

kljub vmesnim napakam, pridejo otroci sami, s konkretnimi izkušnjami in aktivno 

vključenostjo v proces dela in postavljanje pravil. Naloga odraslih je, da so otrokom zgled, 

da otrokom znajo ponuditi moţnosti za sodelovanje in se posluţevati strategij 

discipliniranja na strokoven način. V nadaljevanju predstavljam empirični del, v katerem 

sem raziskovala stališča in pristope discipliniranja strokovnih delavcev pri delu z otroki.   
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7 EMPIRIČNI DEL 

7.1 NAMEN, CILJI RAZISKAVE  

Discipliniranje v vrtcu je ena najobčutljivejših tem in jo je zato teţko raziskati. Vsak dan 

znova so strokovni delavci postavljeni pred dejstva, ko morajo ukrepati tako ali drugače. 

Zato se mi zdi zelo pomembno, da veliko razmišljajo o primernih pristopih pri 

discipliniranju otrok, sploh če ţelijo, da otroci razvijejo lasten občutek za to, kaj je prav in 

kaj narobe, čeprav v bliţini ni odraslih, ki bi jih imeli pod stalnim nadzorom. Strokovni 

delavci morajo vedeti, kaj ţelijo razvijati pri otrocih, in se tega vztrajno drţati. 

Osnovni cilj raziskave je bil ugotoviti, na kakšne načine strokovni delavci v vrtcu 

(vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljice) disciplinirajo otroke in katera 

načela ter pristope pri tem uporabljajo.  

Moj namen je bil ugotoviti, kako postavljajo pravila (z otroki ali mimo njih). 

Cilj raziskave je prav tako ugotoviti, ali obstajajo razlike v načinih kaznovanja med 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice, pa tudi, ali delovna doba strokovnih delavcev 

vpliva na način discipliniranja otrok. 

7.2 HIPOTEZE 

H1. Strokovni delavci za način discipliniranja najpogosteje uporabljajo odmor. 

H2. V stališčih strokovnih delavcev do discipliniranja otrok v vrtcu glede na delovno 

mesto ni statistično pomembnih razlik. 

H3. V stališčih strokovnih delavcev do discipliniranja otrok v vrtcu glede na delovno dobo 

ni statistično pomembnih razlik. 

H4. V načinu in pristopih discipliniranja otrok v vrtcu pri strokovnih delavcih glede na 

delovno mesto ni statistično pomembnih razlik. 

H5. V načinu in pristopih discipliniranja otrok v vrtcu pri strokovnih delavcih glede na 

delovno dobo ni statistično pomembnih razlik. 



34 

7.3 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskava je temeljila na deskriptivno kavzalni neeksperimentalni metodi pedagoškega 

raziskovanja. 

7.4 VZOREC 

Vprašalnike sem razdelila vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljice v treh različnih 

vrtcih na Gorenjskem. (natančnejši podatki so dostopni v osebnem arhivu avtorice). 

Strokovne delavke so bile osebe z različno dolgo delovno dobo, ki delajo v različnih 

starostnih skupinah v vrtcu. Razdelila sem 120 anketnih vprašalnikov, izpolnjenih sem 

prejela 100. Vprašalnik je izpolnilo 48 vzgojiteljic in 52 pomočnic vzgojiteljice. Od tega 

ima 10 strokovnih delavcev do 3 let delovnih izkušenj, 44 strokovnih delavcev od 4 do 14 

let, 11 strokovnih delavcev od 15 do 25 let in 35 strokovnih delavcev več kot 25 let 

delovnih izkušenj. Anketne vprašalnike so izpolnjevale strokovne delavke ţenskega spola, 

zato bom v nadaljevanju uporabljala ţenski spol. 

7.5 INSTRUMENTARIJ  

Podatke sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika (priloga 1), ki sem ga oblikovala 

skupaj z mentorico. Vključeval je različne ocenjevalne lestvice in je sestavljen na osnovi 

spoznanj in strokovne literature s tega področja. Sestavljen je iz štirih vprašanj, pri čemer 

so tri vprašanja zaprtega in eno vprašanje odprtega tipa. V prvem delu vprašalnika sem 

strokovne delavce spraševala po osebnih podatkih (izobrazba in delovne izkušnje). Pri 

vprašanju odprtega tipa so imeli strokovni delavci moţnost s svojimi besedami napisati, 

kako običajno pristopajo k discipliniranju otrok v vrtcu in katere načine, pristope, načela 

pri tem uporabljajo. Pri tretjem vprašanju zaprtega tipa me je zanimalo, v kolikšni meri se 

strokovni delavci (-ne)strinjajo z navedenimi trditvami glede discipliniranja otrok. Pri 

zadnjem vprašanju zaprtega tipa pa sem preverjala, kako pogosto strokovni delavci 

uporabljajo določena ravnanja pri discipliniranju otrok. Nekaj anketiranih oseb na 

določena vprašanja ni odgovorilo.  

7.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Po predhodnem dogovoru z ravnateljico enega izmed vrtcev sem na upravi oddala anketne 

vprašalnike. Vprašalnike je tajnica razposlala in jih na istem mestu tudi zbrala, za kar so 

poskrbele vodje posameznih enot vrtca. V drugih dveh vrtcih sem vprašalnike po 
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predhodnem dogovoru z vodji vrtcev odnesla osebno in jih na enak način tudi prevzela. 

Povsod smo se dogovorili za čas, ki ga potrebujejo za izpolnitev anket. Anketiranje je 

potekalo od 20. 10. do 14. 11. 2014. Zbiranje podatkov je bilo anonimno. 

7.7 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Dobljene podatke sem kvantitativno in kvalitativno obdelala in jih prikazala s pomočjo 

tabel in grafov. Za vse spremenljivke sem izračunala aritmetične sredine. Na podlagi 

povprečnih vrednosti sem v programu SPSS izračunala t-preizkuse za neodvisne vzorce in 

preverila, ali se aritmetične sredine vseh skupin statistično pomembno razlikujejo ob 

pogoju 5 % tveganja. Računala sem tudi analizo variance za preverjanje razlik med 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice. 
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate bom najprej umestila v grafe in tabele ter poudarila izstopajoče podatke oz. tiste, 

ki se od ostalih statistično pomembno razlikujejo. Podatke bom interpretirala in 

interpretacijo smiselno dopolnila s spoznanji in ugotovitvami iz strokovne literature. 

8.1 PRISTOP STROKOVNIH DELAVCEV PRI DISCIPLINIRANJU 

OTROK  

Zanimalo me je, kako strokovni delavci v vrtcu običajno disciplinirajo otroke. Pri drugem 

vprašanju, ki je bilo odprtega tipa, so strokovni delavci s svojimi besedami zapisali, katerih 

pristopov, načinov, načel se največkrat posluţujejo pri discipliniranju predšolskih otrok. 

Dobljene rezultate bom prikazujem v grafu 1. 

GRAF 1: Primerjalni grafični prikaz pristopa strokovnih delavcev pri discipliniranju 

predšolskih otrok 

 

Na vprašanje odprtega tipa »Kako običajno disciplinirate otroke v vrtcu? (na kratko opišite 
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Odgovore sem analizirala z metodo analize vsebine in jih kategorizirala. Največ anketirank 

(22 %) je zapisalo, da pri discipliniranju otrok najprej pristopijo s pogovorom, česar se 

pogosteje posluţujejo pomočnice vzgojiteljice. Po pogostosti je sledila izjava strokovnih 

delavk, da skupaj z otroki postavijo skupna pravila (18 %) in otroke ob neprimernem 

vedenju spomnijo nanje. Skupno postavljanje pravil so kot najpogosteje uporabljeno 

metodo navedle vzgojiteljice. Da otrokom postavijo jasne meje, je odgovorilo 11 

strokovnih delavk (11 %), to so bile večinoma pomočnice vzgojiteljice. Enako število 

strokovnih delavk (11 %) je kot svoj pristop pri discipliniranju otrok navedlo, da začasno 

odstranijo otroka iz situacije. Tehniko odmora vzgojiteljice uporabljajo pogosteje od 

pomočnic vzgojiteljice. Z opozorilom k otrokom pristopi osem strokovnih delavk, od tega 

več vzgojiteljic, kot pomočnic vzgojiteljic. Redkeje pa strokovne delavke otroke dosledno 

disciplinirajo, kar so kot pogosteje uporabljeno tehniko ocenile pomočnice vzgojiteljice. 

Preusmeritev pozornosti so kot pogosteje uporabljen način discipliniranja otrok navedle tri 

strokovne delavke, od tega dve pomočnici vzgojiteljice in ena vzgojiteljica. Da je pri 

discipliniranju otrok potreben individualen pristop, sta ocenili dve vzgojiteljici (2 %). 

Presenečena pa sem bila nad tem, da sta dve pomočnici vzgojiteljice napisali, da se 

discipliniranja lotita s »trdnim« prijemom in povzdignjenim glasom (2 %). Trden prijem je 

bil pojasnjen kot »prizemljitev« otroka s trdnim prijemom in stresanjem, dokler se ta ne 

umiri. Osemnajst anketirancev na navedeno vprašanje ni odgovorilo (18 %). 

Večino od teh pristopov priporočajo tudi številni avtorji iz strokovne literature. J. Bluestein 

meni, da se moramo z otroki sporazumevati oz. pogovarjati, kar pomeni, da moramo 

ubesediti svoja pričakovanja, ki jih imamo do njih (Bluestein 1998: 71–72). Otroci ţe zelo 

zgodaj ţelijo biti slišani in sodelovati pri vseh stvareh, v katere so vključeni. Zato je 

potrebno spodbujati otrokovo sposobnost moralnega razsojanja in jim postopno prepustiti 

moţnost odločanja v skupini na demokratičen način (Kroflič, 1999). Otroka lahko ţe zelo 

zgodaj vključimo v proces oblikovanja dogovorov. Čim več zamisli in predlogov bo 

prispeval, tem bolj se bo drţal dogovorjenega (Kast-Zahn, 2009: 144). Iz grafa 1 je 

razvidno, da strokovni delavci otroke pogosto vključujejo v proces skupnega postavljanja 

pravil, kar je izhajajoč iz strokovne literature zelo zaţeleno in me je pozitivno presenetilo. 

Ţal pa je kar veliko strokovnih delavcev napisalo, da otrokom postavijo jasna pravila oz. 

meje brez vključenosti otrok v proces nastajanja le-teh. Z vidika otrokovega razvoja to ni 

dobro, saj naj bi otroci ţe proti koncu drugega leta dosegli stopnjo socialnega razumevanja, 

ko prepoznavajo sebe in druge kot pomembne in obenem različne individuume z različno 
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psihološko orientacijo do objektov ali subjektov v svetu (Moore, 2007, nav. po Rutar, 

2013), torej so dovolj zreli za aktivno vključenost tudi v proces postavljanja pravil. Enajst 

strokovnih delavcev je napisalo, da pri discipliniranju otrok običajno uporabijo odmor, kar 

je eden najučinkovitejših pristopov pri discipliniranju otrok.  

Ustrezno ukrepanje strokovnih delavcev kaţe na dobro poznavanje učinkovitih pristopov 

discipliniranja. Uporabo opozorila, ki ga po raziskavi sodeč strokovni delavci uporabljajo 

dokaj redko, poudarja teorija klasičnega pogojevanja, po kateri je opozorilo dobro 

nadomestiti z namigom. Po besedah A. Woolfolk je to namreč ustreznejši način. Namig je 

npr. pesem, ki zaigra, ko je čas, za pospravljanje igrač. Draţljaj iz okolja, za katerega 

ţelimo, da postane namig, naj se pojavi neposredno pred besedno spodbudo (tj. 

opozorilom), ki jo uporabljamo. Tako se bodo otroci naučili odzvati na namig in se ne 

bodo zanašali le na spodbudo (Woolfolk, 2002: 163). Z nenehnim besednim opozarjanjem 

namreč strokovni delavci hitro pričnejo zveneti kot »pokvarjena plošča«, ki ji ni konca. 

Bolje je uporabiti druge, otrokom zanimive metode.  

Presenetljivo malo strokovnih delavk je za svoj običajni pristop k discipliniranju otrok 

navedlo doslednost. Skinner (Batistič Zorec, 2000) omenja, da se bo določenega vedenja 

oseba z večjo verjetnostjo naučila, če je dosledno podkrepljena, kot pa če jo podkrepimo le 

včasih, in da se najbolj utrdijo tiste reakcije, ki so bile podkrepljene nemudoma. Z vidika 

instrumentalnega pogojevanja je torej doslednost pri discipliniranju otrok izjemno 

pomembna.  

Učinkovita pa je tudi preusmeritev pozornosti otroka z nezaţelenega vedenja na nekaj 

drugega (npr. z najljubšo otrokovo knjigo ali igračo skušamo preusmeriti otrokovo 

pozornost) (Mason in sod., 1999). Pri discipliniranju otrok v vrtcu je seveda potrebno 

ohraniti tudi individualnost otroka, saj ga lahko karanje pred vsemi zelo prizadene. Z 

otrokom na samem jasno in odločno govorimo, verbalno morata biti usklajeni tudi naša 

verbalna in neverbalna komunikacija (Kast-Zahn, 2009).  

Zadnji odgovor v grafu 1 pa kaţe na nestrokovno ravnanje nekaterih delavk. Pri 

postavljanju meja moramo biti odločni, pri čemer pa ne gre za kričanje in vpitje. Na otroke 

ne skušamo vplivati niti s fizičnim ali psihičnem nasiljem ter gospodovalnostjo, meni 

Rogge (2000). »Trden« prijem otroka in povzdignjen glas torej nista ustrezna pristopa pri 

discipliniranju otrok in se ga strokovni delavci v vrtcu ne bi smeli posluţevati. 
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S hipotezo H1 sem predvidevala, da strokovni delavci za način discipliniranja najpogosteje 

uporabljajo odmor. Glede na dobljene podatke hipoteze torej ne moremo potrditi. Rezultati 

raziskave namreč kaţejo, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice najpogosteje 

disciplinirajo s pogovorom in z dogovarjanjem ter vnaprejšnjim skupnim postavljanjem 

pravil v skupini. 

8.2 RAZLIKE V STALIŠČIH STROKOVNIH DELAVCEV DO 

DISCIPLINIRANJA OTROK GLEDE NA DELOVNO MESTO 

S hipotezo H2 sem ţelela preveriti, ali se v stališčih do discipliniranja otrok v vrtcu glede 

na delovno mesto strokovnih delavk pojavljajo statistično pomembne razlike. 

Predpostavljala sem, da bistvenih razlik ne bo. Rezultate anketnega vprašalnika prikazujem 

v grafu 2. Razlike v stališčih glede na delovno mesto strokovnih delavk sem računala s t-

preizkusom za neodvisne vzorce. 
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GRAF 2: Primerjalni grafični prikaz stališč do discipliniranja otrok glede na delovno mesto 

strokovnih delavcev 
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Vzgojiteljice se najbolj strinjajo s trditvami, da si avtoriteto strokovni delavci v vrtcu 

pridobivajo s postavljanjem jasnih pravil (M = 4,62), da bo postavljanje pravil in meja 

bolje sprejeto, če otroke krepimo s spodbudami, pohvalami in ljubeznivimi gestami (M = 

4,54), da meje pomagajo otrokom, da prevzamejo odgovornost za svoje izbire in da 

avtoriteto predstavljajo vzgojiteljeva osebnost in njegova dejanja (M = 4,44). Vzgojiteljice 

se strinjajo tudi z izjavami, da pravila v vrtcu otroci dobro poznajo (M = 4,30), da je 

vzgojiteljeva avtoriteta kot moč vplivanja za vzgojo nujno pomembna (M = 4,29) in da 

strokovni delavci v vrtcu z avtoriteto vzpostavljajo čustveno stabilen in pozitiven odnos 

med vzgojiteljem in otrokom (M = 4,23).  

Po pogostosti strinjanja s stališči glede discipliniranja v vrtcu si sledita še trditvi, da se 

otroci, ki imajo jasno postavljene meje, vedejo bolj umirjeno (M = 4,23) in da mora biti 

odmor (začasen fizičen umik otroka iz situacije) krajši od 5 minut (M = 4,10). Velik deleţ 

vzgojiteljic se strinja z izjavama, da neprimerno vedenje otrok od odraslih zahteva večjo 

pozornost kot primerno vedenje (M = 4,00) in da je primerna metoda discipliniranja odmor 

(začasen fizičen umik otroka iz situacije).  

Pomočnice vzgojiteljice se najbolj strinjajo s trditvami, da avtoriteto predstavljajo 

vzgojiteljeva osebnost in njegova dejanja (M = 4,50), da si avtoriteto strokovni delavci v 

vrtcu pridobivajo s postavljanjem jasnih pravil (M = 4,48), da pravila v vrtcu otroci dobro 

poznajo (M = 4,42), da bo postavljanje pravil in meja bolje sprejeto, če otroke krepimo s 

spodbudami, pohvalami in ljubeznivimi gestami (M = 4,40) in da je vzgojiteljeva avtoriteta 

kot moč vplivanja za vzgojo nujno pomembna (M = 4,40). Visoko strinjanje so pomočnice 

vzgojiteljice izrazile še za trditve, da strokovni delavci v vrtcu z avtoriteto vzpostavljajo 

čustveno stabilen in pozitiven odnos med vzgojiteljem in otrokom (M = 4,39), da meje 

pomagajo otrokom prevzemati odgovornost za svoje izbire (M = 4,27), da se otroci, ki 

imajo jasno postavljene meje, vedejo bolj umirjeno (M = 4,21), da meje otroka omejujejo, 

kar je zanj koristno (M = 4,04), da se otrok z discipliniranjem socializira (M = 3,98) in da 

neprimerno vedenje otrok od odraslih zahteva večjo pozornost kot primerno vedenje (M = 

3,94). 
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Najmanjši deleţ vzgojiteljic se strinja s trditvijo, da meje otroka omejujejo, kar je zanj 

koristno (M = 4,02), da se otrok z discipliniranjem socializira (M = 3,72), da meje otroke 

naučijo, da ne prevzamejo odgovornosti za občutke ali dejanja drugih (M = 3,37), občutno 

najmanjše strinjanje pa so izrazile z izjavo, da ima vsak vzgojitelj avtoriteto (M = 2,85). 

Pomočnice vzgojiteljice so najmanjše strinjanje izrazile pri trditvi, da mora biti odmor 

(začasen fizičen umik otroka iz situacije) krajši od 5 minut (M = 3,88), da je primerna 

metoda discipliniranja odmor (M = 3,62) in da meje otroke naučijo, da ne prevzamejo 

odgovornosti za občutke ali dejanja drugih (M = 3,34). Najmanjše strinjanje pa so 

pomočnice vzgojiteljic tako kot vzgojiteljice pokazale pri trditvi, da ima vsak vzgojitelj 

avtoriteto (M = 2,71), kar pomeni, da se strokovni delavci zavedajo pomembnosti 

avtoritete odraslega pri discipliniranju otrok. S t – preizkusom za neodvisne vzorce nisem 

pri nobeni od trditev dobila statistično pomembnih razlik, kar je prikazano tudi s tabelo v 

prilogi 4. Hipotezo H2, s katero smo predvidevali, da v stališčih strokovnih delavcev do 

discipliniranja otrok v vrtcu glede na delovno mesto ni statistično pomembnih razlik, torej 

lahko potrdimo. 

8.3 RAZLIKE V STALIŠČIH DO DISCIPLINIRANJA MED 

STROKOVNIMI DELAVCI GLEDE NA DELOVNO DOBO 

V okviru raziskave so me zanimale tudi razlike v stališčih do discipliniranja otrok v vrtcu 

glede na delovno dobo strokovnih delavk. S hipotezo H3 sem ţelela preveriti, ali se 

pojavljajo statistično pomembne razlike, in predpostavljala, da razlik ne bo. Za testiranje 

pomembnosti razlik sem uporabila analizo variance, rezultate anketnega vprašalnika pa 

bom prikazala v tabeli. Tabela z izračunanimi aritmetičnimi sredinami, ki prikazujejo 

stališča strokovnih delavcev glede na delovno dobo, so v prilogi 2. Zaradi velikega števila 

podatkov bom namreč s tabelo prikazala le rezultate, ki statistično pomembno izstopajo, 

interpretirala pa bom vse dobljene rezultate. 
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TABELA 1: Prikaz povprečnih vrednosti stališč in izračuna analize variance glede na 

delovno dobo strokovnih delavcev 

Trditev Aritmetične sredine F p 

Skupaj do 3 

let 

4–14 

let 

15–25 

let 

nad 

25 

let 

Vsak vzgojitelj ima avtoriteto 2,78 3,20 2,39 2,54 3,29 4,05 0,009 

Avtoriteto si strokovni delavci v 

vrtcu pridobivajo s postavljanjem 

jasnih pravil 

4,55 4,90 4,30 4,64 4,73 3,59 0,017 

Otroci, ki imajo jasno 

postavljene meje, se vedejo bolj 

umirjeno 

4,22 4,10 3,98 4,36 4,53 3,23 0,026 

Odmor (začasen fizičen umik 

otroka iz situacije) mora biti 

krajši od 5 minut 

3,99 3,80 3,82 3,45 4,50 4,82 0,004 

 

Strokovne delavke z delovno dobo do 3 let se najbolj strinjajo s trditvijo »Pravila v vrtcu 

otroci dobro poznajo« (M = 4,50). Visoko strinjanje s to trditvijo so izrazile tudi strokovne 

delavke s 15 do 25 let delovne dobe (M = 4,45). Visoko strinjanje so strokovne delavke z 

do 3 let delovne dobe podale pri trditvi »Postavljanje pravil in meja bo bolje sprejeto, če 

otroke krepimo s spodbudami, pohvalami in ljubeznivimi gestami« (M = 4,40). Podobno 

so jo ocenile tudi ostale, največje strinjanje so izrazile najstarejše (M = 4,74). Najstarejše 

delavke so se najpogosteje strinjale s trditvijo »Meje pomagajo otrokom, da prevzamejo 

odgovornost za svoje izbire« (M = 4,53), podobno so jo ocenile tudi delavke s 15 do 25 let 

delovne dobe (M = 4,50). S trditvijo »Avtoriteto predstavlja vzgojiteljeva osebnost in 

njegova dejanja« se najbolj strinjajo najstarejše delavke (M = 4,53), najmanj pa tiste s 15 

do 25 let delovne dobe (M = 4,27). Visoko strinjanje se kaţe tudi pri trditvi »Strokovni 

delavci v vrtcu z avtoriteto vzpostavljajo čustveno stabilen in pozitiven odnos med 

vzgojiteljem in otrokom«. S tem se spet najbolj strinjajo tiste z več kot 25 let delovne dobe 
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(M = 4,42), manj pa tiste s 4 do 14 let delovne dobe (M = 4,36). S trditvijo »Vzgojiteljeva 

avtoriteta kot moč vplivanja je za vzgojo nujno pomembna« se najbolj strinjajo najstarejše 

strokovne delavke (M = 4,50) in tiste z delovno dobo od 4 do 14 let (M = 4,28). Da se 

otrok z discipliniranjem socializira, se najbolj strinjajo strokovne delavke z najmanj let 

delovnih izkušenj (M = 4,12). Z visokim strinjanjem s trditvijo sledijo najstarejše 

strokovne delavke (M = 4,00). S trditvijo: »Meje otroka omejujejo, kar je zanj koristno« se 

najbolj strinjajo najstarejše strokovne delavke (M = 4,06), sledijo pa tiste s 4 do 14 let 

delovne dobe (M = 4, 04). Pri trditvi »Neprimerno vedenje otrok od odraslih zahteva večjo 

pozornost kot primerno vedenje« izstopajo najbolj izkušene strokovne delavke (M = 4,30). 

Strinjanje vseh ostalih strokovnih delavk s trditvijo je občutno manjše. V največji meri se s 

trditvijo strinjajo najmanj izkušene strokovne delavke (M = 3,56).  

Presenetilo me je dokaj nizko strinjanje s trditvijo »Primerna metoda discipliniranja je po 

mojem mnenju odmor (začasen fizičen umik otroka iz situacije)«, ki je po mojih izkušnjah 

sodeč sicer zelo pogosto uporabljena metoda discipliniranja v vrtcu. S trditvijo se najbolj 

strinjajo najbolj izkušene strokovne delavke (M = 3,88) in tiste s 4 do 14 let delovne dobe 

(M = 3,80). Pri trditvi »Meje otroke naučijo, da ne prevzamejo odgovornosti za občutke ali 

dejanja drugih« so strokovne delavke izrazile še manjše strinjanje. S trditvijo se spet 

najbolj strinjajo najbolj izkušene strokovne delavke (M = 3,80), veliko manj pa strokovne 

delavke s 4 do 14 let delovne dobe (M = 3,16). 

Nekatera stališča strokovnih delavk do discipliniranja otrok z različno dolgo delovno dobo 

se statistično pomembno razlikujejo. Med drugim se statistično pomembna razlika kaţe pri 

trditvi »Vsak vzgojitelj ima avtoriteto« (p = 0,009). S tem stališčem se bolj strinja skupina, 

ki ima do 3 let (M = 3,20) delovne dobe in tista z nad 25 leti delovnih izkušenj (M = 3,29). 

Manj pa se s trditvijo strinja skupina strokovnih delavk s 4 do 14 let delovne dobe (M = 

2,39) in tista s 15 do 25 let delovne dobe (M = 2,54).  

Kroflič (1999) navaja, da je avtoriteta nujna za zdrav osebnostni razvoj otroka, sicer se ne 

more razviti nadjaz, ki je nekakšen notranji dejavnik morale, saj se vanj zapisujejo socialna 

pričakovanja, zahteve, norme in prepovedi (Kroflič, 1999: 38). Kot navaja avtor, je 

avtoriteta torej nujna in je iz vzgoje ne moremo odpraviti, lahko pa vplivamo na njeno 

obliko (prav tam: 59). Pogoj za to, da nas ima otrok za avtoriteto, je naše sprejemanje in 

razumevanje ozadja ter vzrokov otrokovega morebitnega neprimernega vedenja. 

Pomembno je tudi, da se otrok lahko obrne na nas za pomoč pri blaţitvi raznih notranjih 
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pritiskov. Prav tako na to, da nas otrok jemlje kot avtoriteto, vpliva učenje spoštovanja 

pravil, kulturnega in civiliziranega obnašanja ter zdravega komuniciranja z okoljem 

(discipliniranje). Samo razumevanje otrokovega ozadja ali samo discipliniranje pa sta sama 

po sebi obsojena na neuspeh, če otrok odraslega ne sprejme kot avtoriteto in ga ne spoštuje 

(Ţorţ, 2010: 141). Avtoriteta strokovnih delavcev v vrtcu torej ni sama po sebi umevna in 

nanjo vpliva več dejavnikov. Strokovni delavci vrtca se sodeč po raziskavi v večini 

zavedajo, da sami vplivajo na obliko avtoritete, ki jo vzpostavijo v vrtcu, in da ni 

samoumevna. 

Skupine se statistično pomembno razlikujejo tudi glede stališča »Avtoriteto si strokovni 

delavci v vrtcu pridobivajo s postavljanjem jasnih pravil« (p = 0,017). Strinjanje je najvišje 

v skupini z najmanj izkušenj (do 3 let delovnih izkušenj) (M = 4,90), v skupini s 4 do 14 

let delovne dobe strinjanje z izjavo znatno upade (M = 4,30), v zadnjih dveh skupinah, pri 

najbolj izkušenih, tj. s 15 do 25 let (M = 4,64) in nad 25 let delovnih izkušenj (M = 4,73), 

pa je spet opazen trend rasti.  

Po besedah Krofliča je avtoriteta eden temeljnih pedagoških pojmov, ki pojasnjujejo 

vzgojna načela in načela otrokovega moralnega razvoja. Brez nje si ne moremo 

predstavljati vzgojnih učinkov, saj je vzgoja vedno določena oblika vodenja otroka ter 

določanja/razkrivanja vrednostnih okvirov, ki so podlaga človekovi načrtni dejavnosti, 

avtoriteta pa je tista moč, ki nam omogoča vplivati na otrokov razvoj (Kroflič: 1997: 54). 

Povprečno visoko strinjanje s to izjavo torej kaţe, da se strokovni delavci vrtca zavedajo, 

da so jasna pravila pomembna pri vzpostavitvi avtoritete v skupini. 

Tudi glede stališča »Otroci, ki imajo jasno postavljene meje, se vedejo bolj umirjeno« se 

skupine statistično pomembno razlikujejo med seboj (p = 0,026). Strinjanje je najvišje v 

skupinah z največ izkušenj, tj. s 15 do 25 let (M = 4,36) in nad 25 let delovnih izkušenj (M 

= 4,53). V skupini z do 3 let delovnih izkušenj je strinjanje visoko (M = 4,10), prav tako v 

skupini s 4 do 14 let delovnih izkušenj (M = 3,98).  

Byron in Baveystock (2005) navajata, da meje jasno pokaţejo naša pričakovanja in otroci 

vedo, pri čem so. Meje zmanjšujejo negotovost in tesnobo tako staršev kot otrok, zaradi 

česar se oboji vedejo bolj umirjeno (Byron in Baveystock, 2005: 59–60). Postaviti mu 

moramo meje, da bo spremenil svoje vedenje. Na tak način bomo pokazali spoštovanje do 

njegove osebnosti. (Kast-Zahn, 2009: 130–131). Visoko strinjanje strokovnih delavcev s to 
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trditvijo kaţe na dobro poznavanje pomembnosti postavljanja pravil za manj negotovo in 

bolj umirjeno vedenje otrok in odraslih. 

Statistično pomembne razlike najdemo tudi pri trditvi »Odmor (začasen fizičen umik 

otroka iz situacije) mora biti krajši od 5 minut« (p = 0,004). S tem stališčem se izrazito 

strinjajo najbolj izkušene strokovne delavke (M = 4,50). Strinjanje je znatno niţje v 

skupini s 15 do 25 let delovnih izkušenj (M = 3,45), medtem ko sta skupini strokovnih 

delavk z najmanj izkušnjami, tj. s 4 do 14 let (M = 3,82) in do 3 let delovnih izkušenj (M = 

3,80) glede tega stališča vmes med obema prej omenjenima skupinama.  

Pomembno pri uporabi metode odmora je, da brez popuščanja vztrajamo in v zelo kratkih 

razmikih otroku ponudimo moţnost za pogovor in s tem zaključek fizične ločitve od 

ostalih. Ko se otrokovo neprimerno vedenje pomiri in je pripravljen na pogovor, naj bo 

odmora konec (Kast-Zahn, 2009: 130–131). Odmor otrok preţivi sam, po nekaj minutah 

naj vzgojitelj pride k njemu in ga vpraša, če je pripravljen na pogovor. V primeru, da otrok 

na pogovor še ni pripravljen, odmor traja nadaljnje tri minute (Kast-Zahn, 2009: 142–143). 

Odmor je v primeru, da se otrok še ne pomiri, lahko daljši od pet minut, vendar je potrebno 

vmesno preverjanje stanja in počutje otroka. T. i. »odmor« je med najučinkovitejšimi in 

najbolj raziskanimi metodami za postavljanje meja (Kast-Zahn, 2009: 117). Dokaj visoko 

strinjanje kaţe na to, da se strokovne delavke tega zavedajo. Dejstvo, da se z izjavo v 

največji meri strinjajo najbolj izkušene strokovne delavke, kaţe, da menijo, da je potrebno 

pri odmoru vztrajati. 

Hipoteza H3 »V stališčih strokovnih delavcev do discipliniranja otrok v vrtcu glede na 

delovno dobo ni statistično pomembnih razlik« torej ne more biti v celoti potrjena. 

Strokovne delavke se v nekaterih stališčih do discipliniranja otrok z različno dolgo delovno 

dobo statistično pomembno razlikujejo med seboj. Statistično pomembne razlike se kaţejo 

pri naslednjih trditvah: »Vsak vzgojitelj ima avtoriteto«, »Avtoriteto si strokovni delavci v 

vrtcu pridobivajo s postavljanjem jasnih pravil«, »Otroci, ki imajo jasno postavljene meje, 

se vedejo bolj umirjeno« in pri trditvi »Odmor (začasen fizičen umik otroka iz situacije) 

mora biti krajši od 5 minut«.  
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8.4 RAZLIKE V NAČINIH DISCIPLINIRANJA MED STROKOVNIMI 

DELAVCI GLEDE NA DELOVNO MESTO 

S hipotezo H4 sem ţelela preveriti, ali se v načinih discipliniranja otrok v vrtcu glede na 

delovno mesto strokovnih delavk pojavljajo statistično pomembne razlike. Predpostavljala 

sem, da statistično pomembnih razlik ne bo, za preverjanje hipoteze pa sem uporabila 

izračun t-preizkusa za neodvisne vzorce. Rezultate prikazujem v grafu 3. 
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GRAF 3: Primerjlani grafični prikaz načinov discipliniranja otrok glede na delovno mesto 

strokovnih delavcev 
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pogosto se tega drţijo tudi pomočnice vzgojiteljice (M = 4,54). Pogosto vzgojiteljice 
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0 1 2 3 4 5

Pravila v vrtcu postavljamo postopno s konkretnimi zahtevami

Otrokovemu neprimernemu vedenju sledi kazen

Ko od otroka kaj zahtevam, dodam besedo PROSIM

Ko postavim zahtevo, povem tudi za posledico, ki sledi, če …

Preden otroka discipliniram, ga vprašam o razlogih njegovega …

Kadar otroci kršijo pravila jim njihovo vedenje kasneje očitam

Počutim se dovolj kompetentno za izbiro primernega načina …

Otroka discipliniram z grožnjo

Otroka discipliniram z odtegnitvijo ugodnosti, npr. igra s …

Otroka discipliniram z logično posledico, npr. če igračo polomi, …

Če se otrok obnaša skrajno neprimerno, ga ignoriram

Otroci na začetku leta aktivno sodelujejo pri postavljanju pravil …

Pozorna sem na kršenje pravil in tudi na poskus izboljšanja, pri …
Dosledno se držim pravil, s čimer sem otrokom zgled.

Z otroki se dogovarjam o možnih posledicah njegovih dejanj, …

Otroku za primerno vedenje namesto grožnje ponudim nagrado.

Pri posredovanju navodil poudarim tisto, česar ne smejo početi.

Pri posredovanju navodil uporabljam tudi dotik in pogled v oči.

Pri posredovanju navodil uporabljam tehniko »pokvarjene …

Pri discipliniranju otrok pogosto uporabljam metodo odmora, …
Metodo odmora uporabim tako, da otroka izoliram od ostalih …

Metodo odmora uporabim tako, da otroka za kratek čas …

Pri postavljanju meja otrokom ne popuščam, ker vem, da so …
Ko je otrok pripravljen spet sodelovati, je (odmora) konec.

Pri postavljanju meja uporabljam osebno govorico »hočem«.
Dogovore, sklenjene med mano in otroki, ilustriramo.

Ilustrirane dogovore imamo obešene na vidnem mestu.

Ko vidimo, da dogovor potrebuje spremembe oz. dodatna …

Pomočnice vzgojiteljice Vzgojiteljice



49 

pomočnice vzgojiteljice (M = 4,40). Vzgojiteljice so izrazile največjo pogostost ravnanja 

pri trditvi, da pri posredovanju navodil uporabljajo tudi dotik in pogled v oči (M = 4,46), 

prav tako ta način pogosto uporabijo pomočnice vzgojiteljice (M = 4,35). Vzgojiteljice so 

kot pogosto uporabljeno metodo ocenile tudi trditev, da so pozorne na kršenje pravil in tudi 

na poskus izboljšanja, pri čemer pokaţejo vidno zadovoljstvo, brez očitkov (M = 4,34), kar 

podobno pogosto uporabljajo tudi pomočnice vzgojiteljice (M = 4,37). Pri postavljanju 

meja vzgojiteljice otrokom ne popuščajo, ker vedo, da so meje zanje dobre (M = 4,21); 

nekoliko višje trditev ocenjujejo tudi pomočnice vzgojiteljice (M = 4,25).  

Vzgojiteljice so kot pogosteje uporabljene pristope, ocenile še, da otroka disciplinirajo z 

logično posledico, npr. če igračo polomi, je ni več (M = 4,20); da se počutijo dovolj 

kompetentno za izbiro primernega načina discipliniranja (M = 4,12); da pred 

discipliniranjem otroka vprašajo o razlogih njegovega vedenja (M = 3,94) in ob zahtevi do 

otroka, dodajo besedo PROSIM (M = 3,91). Kot manj pogosto uporabljene pristope, pa so 

vzgojiteljice ocenile trditve, da imajo dogovore ilustrirane (M = 3,49) ter obešene na 

vidnem mestu (M = 3,68); da je pri t. i. metodi odmora tega konec, ko je otrok spet 

pripravljen sodelovati (M = 3,67); da ilustriranim dogovorom dodajajo spremembe oz. 

natančnejše opise pravil, ko vidijo, da je to potrebno (M = 3,33), in pri posredovanju 

navodil poudarijo tisto, česar ne smejo početi (M = 3,33). 

Pomočnice vzgojiteljice so kot podobno pogosto uporabljen pristop ocenile trditev, da je t. 

i. odmora konec, ko je otrok spet pripravljen sodelovati (M = 3,62). Pogosto se počutijo 

dovolj kompetentne za izbiro primernega načina discipliniranja (M = 4,08); otroka 

disciplinirajo z logično posledico, npr. če igračo polomi, je ni več (M = 3,94) in ga pred 

discipliniranjem vprašajo o razlogih njegovega vedenja (M = 3,94). Ko od otroka kaj 

zahtevajo, dodajo besedo PROSIM (M = 3,92), kar po Kast-Zahn ni ustrezno. »Prošnje in 

moledovanje niso primerni, zlasti če od otroka res nekaj pričakujemo. Otrok lahko naši 

prošnji ustreţe ali pa tudi ne. S prošnjami se pred otrokom poniţamo in se mu prepustimo 

na milost in nemilost (Kast-Zahn, 2009: 65–66).« Pomočnice vzgojiteljice pri 

posredovanju navodil otrokom prav tako dokaj pogosto poudarijo tisto, česar ne smejo 

početi (M = 3,36), in ilustrirane dogovore obesijo na vidno mesto (M = 3,36). Pri 

posredovanju navodil so pomočnice vzgojiteljice tehniko t. i. »pokvarjene plošče« 

najpogosteje ocenile z »včasih« (M = 3,00).  
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Najmanj pogosto anketirane strokovne delavke pri discipliniranju uporabljajo naslednje 

pristope: »Otroka discipliniram z odtegnitvijo ugodnosti, npr. igra s priljubljeno igračo« 

(vzgojiteljice: M = 3,25 in pomočnice vzgojiteljice: M = 3,02); »Metodo odmora uporabim 

tako, da otroka za kratek čas pošljem v drug prostor« (vzgojiteljice: M = 1,34 in 

pomočnice vzgojiteljice: M = 1,45); »Če se otrok obnaša skrajno neprimerno, ga 

ignoriram« (vzgojiteljice: M = 2,28 in pomočnice vzgojiteljice: M = 2,35); Kadar otroci 

kršijo pravila, jim njihovo vedenje kasneje očitam (vzgojiteljice: M = 1,58 in pomočnice 

vzgojiteljice: M = 1, 90) in »Otroka discipliniram z grožnjo« (vzgojiteljice: M = 1,33 in 

pomočnice vzgojiteljice: M = 1,54). Nizko strinjanje z navedenimi trditvami kaţe na dobro 

poznavanje ustreznih in neustreznih pristopov pri discipliniranju otrok tako vzgojiteljic kot 

pomočnic vzgojiteljice. 

S pribliţno srednjo vrednostjo so vzgojiteljice ocenile izjavi »Pri posredovanju navodil 

poudarim tisto, česar ne smejo početi« (M = 3, 33) in »Pri posredovanju navodil 

uporabljam tehniko t. i. pokvarjene plošče« (M = 2, 98). Pomočnice vzgojiteljice so s 

podobno vrednostjo ocenile izjavi »Dogovore, sklenjene med mano in otroki, ilustriramo« 

(M = 3,14) in »Ko vidimo, da dogovor potrebuje spremembe oz dodatna pojasnila, ta 

dopišemo na list oz. plakat, poleg že znanega pravila in dodamo bolj natančen opis« (M = 

3,27). 

Nekateri pristopi strokovnih delavk k discipliniranju otrok glede na delovno mesto pa se 

statistično pomembno razlikujejo med seboj. Vzgojiteljice statistično pomembno (p = 0, 

048) otroke disciplinirajo pogosteje (M = 3, 26) od pomočnic vzgojiteljice (M = 2, 90). 

Kazen je po E. Papalia in sod. (2003) včasih nujna. Včasih otroci zavestno nagajajo in v 

takih primerih je dosledna, takojšnja in izključno s prekrškom povezana kazen lahko 

učinkovita (Papalia in sod., 2003: 268). Če nekemu vedenju sledi kazen, torej neprijetna 

posledica, je verjetno, da se to vedenje ne bo več ponovilo (Batistič Zorec, 2000: 47). 

Vzgojiteljice pogosteje (M = 3,83) od pomočnic vzgojiteljice (M = 3,39) hkrati z zahtevo 

napovedo tudi posledice, če zahteva ne bo izpolnjena (p = 0,018). Tehnika sodi med t. i. 

induktivne tehnike, ki so oblikovane tako, da spodbujajo ţeleno vedenje. Otroka tako 

opomnimo na logične posledice dejanj, se pogovarjamo z njim o tem, kaj je pravično, in 

mu pomagamo, da sam pride do tega spoznanja (Salecl, 2010: 127). Tehnika je ustrezna, 

saj otroka spodbudi k razmisleku, ob katerem bo laţje sprejel tudi posledice svojih dejanj. 

Vzgojiteljice otroka pogosteje (M = 3,38) od pomočnic vzgojiteljic (M = 2,98) fizično 

umaknejo iz trenutne situacije (p = 0, 022), torej uporabljajo tehniko t. i. odmora. Tehnika 
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odmora je kot ţe rečeno med najučinkovitejšimi in najbolj raziskanimi metodami ter ena 

najustreznejših metod za postavljanje meja. Pri tehniki odmora gre vedno za natančno 

določeno vedenje, s katerim se ne strinjamo. Otroka nočemo jeziti ali kaznovati, temveč 

mu jasno in mirno pokazati, da takšnega vedenja ne bomo dopustili (Kast-Zahn, 2009: 

130–131). Vzgojiteljice pogosteje (M = 4,08) od pomočnic vzgojiteljice (M = 3,31) 

uporabljajo tudi metodo odmora znotraj igralnice (p = 0,001), kar po A. Kast-Zahn spada 

med eno izmed treh vrst primernega načina uporabe t. i. »odmora«, ko odrasla oseba med 

odmorom ostane z otrokom v istem prostoru (Kast-Zahn, 2009: 117). Statistično 

pomembno otroci na začetku leta pogosteje (p = 0,015) aktivno sodelujejo pri postavljanju 

pravil v skupini pri vzgojiteljicah (M = 4,49) kot pri pomočnicah vzgojiteljice (M = 4,02). 

Najbrţ na to vpliva tudi samo dejstvo, da vzgojiteljice večino časa vodijo dejavnosti z 

otroki za razliko od pomočnic vzgojiteljice. Vzgojiteljice se statistično pomembno (p = 

0,013) pogosteje (M = 4,54) kot pomočnice vzgojiteljice (M = 4,18) z otroki dogovarjajo o 

moţnih posledicah njegovih dejanj, kjer otrok sodeluje pri razpravi. Pomembnost otrokove 

vključenosti pri vseh stvareh, ki ga zadevajo, potrjuje tudi strokovna literatura. Zaupanje 

odraslih za otroke predstavlja zanesljivo nevidno podporo, ki jim daje ogromno moč za 

ţivljenje (Ballhausen, 1994: 89). Pomočnice vzgojiteljice statistično pomembno pogosteje 

pri postavljanju meja uporabljajo osebno govorico »hočem« (M = 2,31), za razliko od tega 

se primera osebne govorice vzgojiteljice posluţujejo manj pogosto (M = 1,78, p = 0,020). 

Če otroci čutijo, da jih spoštujemo, so veliko bolj pripravljeni sodelovati, zato je dobro, če 

pri postavljanju mej uporabljamo osebno govorico, npr. »Hočem, da se sezuješ, preden 

stopiš v dnevno sobo« namesto: »Takoj se sezuj!« (Juul, 2008: 168). Uporaba osebne 

govorice, ki izhaja iz nas, je torej ustrezna in bi morala biti namesto obtoţevanja in kazanja 

s prstom na drugega čim pogosteje uporabljena pri delu z otroki. 

Hipoteze H4 »V načinu in pristopih discipliniranja otrok v vrtcu pri strokovnih delavcih 

glede na delovno mesto ni statistično pomembnih razlik«, torej ne moremo v celoti 

potrditi. Nekateri načini in pristopi strokovnih delavk na različnem delovnem mestu se pri 

discipliniranja otrok namreč statistično pomembno razlikujejo med seboj. Vzgojiteljice 

statistično pomembno pogosteje od pomočnic vzgojiteljice ob neprimernem vedenju otroke 

kaznujejo; pogosteje od pomočnic vzgojiteljice hkrati z zahtevo napovedo tudi posledice, 

če zahteva ne bo izpolnjena; statistično pomembno pogosteje kot pri pomočnicah 

vzgojiteljice otroci skupaj z vzgojiteljicami na začetku leta aktivno sodelujejo pri 

postavljanju pravil v skupini; prav tako se statistično pomembno pogosteje kot pomočnice 
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vzgojiteljice, vzgojiteljice z otroki dogovarjajo o moţnih posledicah njegovih dejanj, kjer 

otrok sodeluje pri razpravi; statistično pomembno pogosteje pa vzgojiteljice uporabljajo 

tudi metodo t. i. odmora znotraj igralnice. Pomočnice vzgojiteljice pa statistično 

pomembno pogosteje pri postavljanju meja uporabljajo osebno govorico »hočem« 

8.5 RAZLIKE V NAČINIH DISCIPLINIRANJA MED STROKOVNIMI 

DELAVCI GLEDE NA DELOVNO DOBO 

S hipotezo H5 sem ţelela preveriti, ali se v načinih discipliniranja otrok v vrtcu glede na 

delovno dobo strokovnih delavk pojavljajo statistično pomembne razlike. Za testiranje 

pomembnosti razlik sem uporabila analizo variance, rezultate anketnega vprašalnika pa 

bom prikazala v tabeli 2. Tabela z vsemi izračunanimi aritmetičnimi sredinami glede 

načinov discipliniranja strokovnih delavcev glede na delovno dobo, je v prilogi 3. Zaradi 

velikega števila podatkov bom namreč v tabeli 2 prikazujem le rezultate, kjer sem dobila 

statistično pomembne razlike, v interpretaciji pa bom predstavila vse dobljene rezultate. 

Razlike v pogostosti rabe večine pristopov med strokovnimi delavkami z različno delovno 

dobo v večini niso statistično pomembne.  

TABELA 2: Prikaz povprečnih vrednosti pristopov in izračuna analize variance glede na 

delovno dobo strokovnih delavcev 

 

Trditev 

Aritmetične sredine F p 

Skupaj do 3 

let 

4–14 

let 

15–

25 

let 

nad 

25 

let 

Ko postavim zahtevo, povem tudi 

za posledico, ki sledi, če zahteva 

ne bo izpolnjena. 

3,61 3,11 3,34 3,45 4,12 6,37 0,001 

Preden otroka discipliniram, ga 

vprašam o razlogih njegovega 

vedenja. 

3,94 4,00 3,66 3,73 4,35 3,20 0,027 
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Počutim se dovolj kompetentno za 

izbiro primernega načina 

discipliniranja. 

4,10 4,00 3,89 4,45 4,29 2,75 0,047 

Otroci na začetku leta aktivno 

sodelujejo pri postavljanju pravil v 

skupini. 

4,24 4,10 3,98 4,45 4,58 2,71 0,050 

Metodo odmora uporabim tako, da 

otroka izoliram od ostalih otrok 

znotraj igralnice (npr. se usede na 

stol). 

3,68 2,80 3,59 4,09 3,97 4,06 0,009 

Ko je otrok pripravljen spet 

sodelovati, je (odmora) konec. 

3,64 3,89 3,30 3,80 4,00 2,92 0,038 

 

Pri strokovnih delavkah z nad 25 let delovne dobe je pogosto uporabljen pristop »Pravila v 

vrtcu postavljamo postopno s konkretnimi zahtevami« (M = 4,62), redkeje pri manj 

izkušenih delavkah s 15 do 25 let (M = 4,45). Strokovne delavke pogosto uporabljajo 

pristop, pri katerem se dosledno drţijo pravil, s čimer so otrokom zgled. Najpogosteje so 

pri vzpostavljanju pravil dosledne in zgled otrokom strokovne delavke s 15 do 25 let 

delovne dobe (M = 4,73), sledijo pa tiste s 4 do 14 let (M = 4,61). Pristop, kjer pri 

posredovanju navodil strokovni delavci uporabljajo tudi dotik in pogled v oči, je 

najpogosteje uporabljen pri najstarejših (M = 4,50), redkeje pa pri delavkah s 15 do 25 let 

delovne dobe (M = 4,45). Strokovne delavke s 15 do 25 let delovne dobe pri postavljanju 

meja najpogosteje pristopajo brez popuščanja, ker vedo, da so meje zanje dobre (M = 

4,54), zelo pogosto se tega pristopa posluţujejo najstarejše (M = 4,42). Po pogostosti 

uporabe pristopa sledijo tiste z najmanj let (M = 4,11) in s 4 do 14 let delovne dobe (M = 

4,04). Trditev »Pozorna sem na kršenje pravil in tudi na poskus izboljšanja, pri čemer 

pokažem vidno zadovoljstvo brez očitkov« so kot najpogosteje uporabljeno metodo ocenile 

delavke s15 do 25 let delovne dobe (M = 4,54). Manj pogosto pri poskusu izboljšanja 

vedenja vidno zadovoljstvo brez očitkov pokaţejo delavke z najmanj izkušnjami (M = 

4,50). Strokovne delavke z največ izkušnjami so kot pogosto uporabljeno ocenile trditev 

»Z otroki se dogovarjam o možnih posledicah njegovih dejanj in otrok sodeluje pri 
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razpravi« (M = 4,56). Sodelovanja otroka pri razpravi o moţnih posledicah njegovih dejanj 

se pogosto posluţujejo tudi strokovne delavke s 15 do 25 let delovne dobe (M = 4,36). Ob 

zahtevi besedo »prosim« najpogosteje dodajo najbolj izkušene (M = 4,27) in najmanj 

izkušene delavke (M = 3,90). Otroke z logično posledico najpogosteje disciplinirajo 

najstarejše delavke (M = 4,16) in tiste s 15 do 25 let delovne dobe (M = 4,10). 

Nekje s srednjo vrednostjo so strokovne delavke ocenjevale trditve glede skupnega 

postavljanja pravil. Dokaj visoko so najstarejše strokovne delavke ocenile, da skupno 

sklenjena pravila ilustrirajo (M = 3,52), jih obesijo na vidno mesto (M = 3,66) in jih po 

potrebi dopolnijo (M = 3,30). Strokovne delavke s 15 do 25 let delovne dobe povprečno 

redkeje dogovore ilustrirajo (M = 3,45) in dopolnijo (M = 3,18). Pogosteje pa jih obesijo 

na vidno mesto (M = 3,73). Dogovore najredkeje ilustrirajo (M = 3,14) in obesijo (M = 

3,35) v skupinah, kjer delajo strokovne delavke, ki imajo od 4 do 14 let delovne dobe. 

Pogosteje od najmanj izkušenih (M = 3,20) pa dopolnijo ţe znana pravila (M = 3,36). 

Najmanj izkušene so ilustriranje pravil ocenile s srednjo vrednostjo (M = 3,20), nekoliko 

pogosteje pa te pravila obesijo na vidno mesto (M = 3,60). S srednjo vrednostjo strokovne 

delavke ocenjujejo trditev »Pri posredovanju navodil poudarim tisto, česar ne smejo 

početi.« Strokovne delavke s 4 do 14 let (M = 3,46) in od 15 do 25 let (M = 3,45) to 

poudarjajo najpogosteje. Antropološke raziskave poudarjajo pomembnost zgodnjih 

doţivetij, ki zelo močno vplivajo na posameznikovo ravnanje in se v odrasli dobi zelo 

teţko spremenijo (Valenčič Zuljan in sod., 2006: 36) Prva leta dela torej odločilno vplivajo 

na kasnejše pojmovanje določenih pristopov in ravnanj pri našem delu z otroki. Strokovne 

delavke, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, iz tega razloga lahko povsem drugače 

pristopajo k določenim situacijam, saj so bile njihove najzgodnejše izkušnje povsem 

drugačne, kot so najzgodnejše izkušnje mlajših delavk.  

Podobno pogosto je uporabljen pristop discipliniranja otrok z odtegnitvijo ugodnosti, kar 

najstarejše delavke uporabljajo najpogosteje (M = 3,18). Redkeje se tega posluţujejo 

delavke s 4 do 14 let delovne dobe (M = 3,16). Najpogosteje se strokovne delavke z 

delovno dobo nad 25 let posluţujejo kaznovanja ob otrokovem neprimernem vedenju (M = 

3,24), redkeje se ga posluţujejo delavke s 4 do 14 let delovne dobe (M = 3,12). Pri 

discipliniranju otrok metodo t. i. odmora najpogosteje uporabljajo strokovne delavke s 15 

do 25 let delovne dobe (M = 3,36) in najstarejše (M = 3,24). Pri posredovanju navodil 

tehniko »pokvarjene plošče« najpogosteje uporabljajo delavke s 15 do 25 let (M = 3,27) in 

tiste z nad 25 let delovne dobe (M = 3,12). Otrokom za primerno vedenje namesto groţnje 
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najpogosteje ponudijo nagrado delavke s 4 do 14 let delovne dobe (M = 3,18) in najmlajše 

delavke (M = 3,00). Pri postavljanju meja osebno govorico »hočem« najpogosteje 

uporabljajo najmanj izkušene (M = 2,40) in tiste s 4 do 14 let delovne dobe (M = 2,26). 

Otroka ob neprimernem obnašanju najpogosteje ignorirajo strokovne delavke s 15 do 25 let 

delovne dobe (M = 2,45) in najbolj izkušene (M = 2,39).  

Kadar otroci kršijo pravila, jim njihovo vedenje najpogosteje, čeprav redko, očitajo 

najstarejše strokovne delavke (M = 1,85), po pogostosti uporabe očitkov jim sledijo 

delavke s 4 do 14 let delovne dobe (M = 1,68). Anketirane strokovne delavke otroke zelo 

redko disciplinirajo z groţnjo. Pogosteje od ostalih pa groţnje uporabljajo delavke s 4 do 

14 let delovne dobe (M = 1,50) in najstarejše (M = 1,44). Strokovne delavke z delovno 

dobo od 15 do 25 let (M = 1,18) redko uporabijo metodo t. i. odmora tako, da otroka za 

kratek čas pošljejo v drug prostor. Redko to metodo uporabljajo tudi strokovne delavke s 4 

do 14 let delovne dobe (M = 1,39). 

Za nekatere pristope pa so razlike v pogostosti rabe statistično pomembne. Odstopanja se 

med drugim kaţejo v trditvi »Ko je otrok spet pripravljen sodelovati, je odmora konec« (p 

= 0,038). Upoštevajoč tabelo lahko ugotovimo, da skupina z delovno dobo med 4 in 14 let 

redkeje od ostalih vzgojni ukrep odmor konča, ko je otrok spet pripravljen sodelovati (M = 

3,30). Strokovne delavke s 15 do 25 let delovne dobe t. i. »odmor«, ko je otrok pripravljen 

sodelovati, končajo pogosteje (M = 3,80). Prav tako pogosteje odmor ob pripravljenosti 

sodelovanja otroka končajo strokovne delavke z do 3 let delovne dobe (M = 3,89). 

Najpogosteje pa to metodo uporabljajo strokovne delavke z več kot 25 let delovne dobe (M 

= 4,00). Po Kast-Zahn (2009) je primerno, da se t. i. »odmor« ob pripravljenosti otroka na 

pogovor in sodelovanje konča (Kast-Zahn, 2009: 130-131). Najpogosteje tehniko odmor 

ustrezno zaključijo strokovne delavke z najdaljšo delovno dobo.  

Razlike so tudi v načinu uporabe tega vzgojnega ukrepa. Trditev »Metodo odmora 

uporabim tako, da otroka izoliram od ostalih otrok znotraj igralnice« (p = 0,009) 

strokovne delavke z najmanj izkušenj, tj. do 3 let delovne dobe (M = 2,80), pomembno 

redkeje ocenijo kot pogosto uporabljeno metodo glede na ostale strokovne delavke. Veliko 

pogosteje t. i. odmor znotraj igralnice uporabljajo strokovne delavke z 4 do 14 let delovne 

dobe (M = 3,59). Pogosteje se t. i. odmora oz. izolacije od ostalih otrok znotraj igralnice 

posluţujejo strokovne delavke z več kot 25 leti delovne dobe (M = 3,97). Najpogosteje pa 

je ta vzgojni pristop prisoten pri strokovnih delavkah s 15 do 25 let delovne dobe (M = 



56 

4,09). Metoda uporabe t. i. odmora v istem prostoru, kot je odrasla oseba, je, kot ţe prej 

omenjeno po Kast-Zahn (2009), ena izmed primernih vzgojnih tehnik (Kast-Zahn, 2009: 

117).  

Najbolj izkušene strokovne delavke največkrat omogočijo otrokom, da na začetku leta 

aktivno sodelujejo pri postavljanju pravil v skupini (M = 4,58, p = 0,050). Najstarejše 

delavke po poklicnem razvoju od novinca do eksperta spadajo v najvišjo stopnjo t. i. 

eksperta, ki je ne glede na dolţino delovne dobe vsi strokovni delavci ne doseţejo. Tudi 

tisti, ki jo doseţejo, pa ne delujejo v vsaki situaciji in na vseh področjih poklicnega dela na 

tej stopnji (Berliner, 1988, 1992, nav. po Valenčič Zuljan in sod., 2006: 32, 33). Manj 

pogosto dajejo to moţnost otrokom strokovne delavke s 15 do 25 let delovne dobe (M = 

4,45). Strokovne delavke z do 3 leti delovne dobe dajejo manj priloţnosti za aktivno 

sodelovanje pri postavljanju pravil (M = 4,10), najmanj moţnosti za aktivno sodelovanje 

pa otrokom nudijo strokovne delavke s 4 do 14 leti delovne dobe (M = 3,98). Otroci 

morajo biti aktivno vključeni v vse stvari, ki jih zadevajo, menijo številni avtorji. Vzkliki: 

»Ne!«, »Bom jaz!«, »Nočem!«, ki jih pogosto slišimo iz ust majhnih otrok, kaţejo na to, da 

ţe zelo majhne otroke ţene potreba po uveljavitvi in veljavi, potrebo po tem, da bi nekaj 

obvladovali in dobili priznanje odraslih. Ţelijo dobiti moţnost, da nekaj dobro naredijo, da 

razvijejo stvari, ki jih obvladajo, npr. v voţnji s kolesom, pri delu s tovornjakom v 

peskovniku ipd. Na tak način tudi otroke manj moti, da marsičesa drugega še ne znajo ali 

ne zmorejo (Podgornik, 2005: 27). Zaradi potrebe po otrokovih konkretnih izkušnjah je 

tako pomembno, da so vključeni v vse stvari, ki ga zadevajo, med drugim tudi v proces 

postavljanja pravil (Rogge, 2000: 104). 

Najbolj kompetentne za izbiro pravilnega načina discipliniranja (p = 0,047) se počutijo 

strokovne delavke s 15 do 25 let delovne dobe (M = 4,45). Prav tako visoko so svojo 

kompetentnost za izbiro pravilnega načina discipliniranja ocenile strokovne delavke z več 

kot 25 leti delovne dobe (M = 4,29). Ti dve skupini po M. Valenčič Zuljan s sod. (2006) 

spadata v zadnjo fazo poklicnega razvoja, tj. ekspert (Valenčič Zuljan in sod., 2006: 32), 

saj imata za sabo ţe več kot desetletje delovnih izkušenj. Pogosto se dovolj kompetentno 

počutijo tudi strokovne delavke z do 3 leti delovne dobe (M = 4,00). Najmanj pogosto pa 

so to trditev ocenili z visoko številko strokovni delavci s 4 do 14 leti delovne dobe (M = 

3,89). Za visoko oceno lastne kompetentnosti mora biti strokovni delavec prepričan v svoje 

znanje in sposobnosti. Ob skrbi zase bomo otrokom zagotovo boljši zgled vedenja. Kako 

naj otroke učimo, naj se postavijo zase ali se umaknejo nevarnosti, če takšnih oblik vedenja 
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ne izkazujemo sami (Bluestein, 1998: 174). Pogoj za ljubečega, pozornega in učinkovitega 

starša ali vzgojitelja je, da se počuti dobro v svoji koţi, navaja tudi Zadel (2013: 88). 

Pri trditvi »Ko postavim zahtevo, napovem tudi posledico, ki sledi, če zahteva ne bo 

izpolnjena« (p = 0,001) je povprečna vrednost strokovnih delavk, ki imajo do 3 leta 

delovnih izkušenj, najniţja (M = 3,11). Strokovne delavke se na začetku delovne dobe 

imenujejo novinci (do dveh let), nato pa začetniki (do treh let delovnih izkušenj). V teh 

dveh fazah še nimajo razvitega poglobljenega občutka odgovornosti za svoje ravnanje, ki 

je rezultat premišljenih odločitev in analiziranja razmer (Valenčič Zuljan in sod., 2006: 

31). Višja povprečna vrednost trditve se kaţe pri strokovnih delavkah, ki imajo od 4 do 14 

let delovne dobe (M = 3, 34). Še pogosteje se napovedi posledic posluţujejo strokovne 

delavke s 15 do 25 let delovne dobe (M = 3,45). Najpogosteje pa to izrečejo strokovne 

delavke z največ delovne dobe (M = 4,12). Ob postavljanju zahtev se pogostost izraţanja 

posledic ob neizpolnjeni zahtevi torej viša z leti izkušenj strokovnih delavcev.  

Najbolj izkušene strokovne delavke pred discipliniranjem tudi največkrat otroka vprašajo o 

razlogih za njegovo vedenje (M = 4,35), kjer je p-vrednost 0,027. Nekoliko redkeje to 

počno najmanj izkušene strokovne delavke (M = 4,00), še redkeje pa tiste strokovne 

delavke z delovno dobo od 15 do 25 let (M = 3,72), ki o razlogih določenega ravnanja 

otroke sprašujejo pogosteje, kot delavke s krajšo delavno dobo, tj. od 4 do 14 let (M = 

3,66). Po mnenju Kast-Zahn (2009) vprašanja o tem, zakaj je otrok naredil  določeno stvar, 

niso najbolj primerna, sploh če so dopolnjena z raznimi očitki (Kast-Zahn, 2009: 64–65). 

Hipoteze H5 »V načinu in pristopih discipliniranja otrok v vrtcu pri strokovnih delavcih 

glede na delovno dobo ni statistično pomembnih razlik« tako ne moremo v celoti potrditi. 

Nekateri načini in pristopi strokovnih delavk pri discipliniranja otrok z različnim delovnim 

mestom se namreč statistično pomembno razlikujejo med seboj. Statistično pomembne 

razlike se kaţejo pri naslednjih trditvah: »Ko postavim zahtevo, povem tudi za posledico, 

ki sledi, če zahteva ne bo izpolnjena«, »Preden otroka discipliniram, ga vprašam o razlogih 

njegovega vedenja«, »Počutim se dovolj kompetentno za izbiro primernega načina 

discipliniranja«, »Otroci na začetku leta aktivno sodelujejo pri postavljanju pravil v 

skupini«, »Metodo odmora uporabim tako, da otroka izoliram od ostalih otrok« in pri 

trditvi »Ko je otrok pripravljen spet sodelovati, je (odmora) konec«. 
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Različni pristopi strokovnih delavcev so lahko odvisni od več dejavnikov. Kot ţe rečeno, 

so zelo pomembne najzgodnejše izkušnje strokovnih delavcev pri delu z otroki, 

posameznikova osebnost in izkušnje, okolje, v katerem dela idr. Dolţina strokovnega dela 

ne vpliva v celoti na razvoj posameznika, pač pa je za prehod na višjo stopnjo potreben 

profesionalni razvoj posameznika, refleksija, osvetljevanje znanj in izkušenj ter 

prizadevanje za njihovo strukturiranje, diskusija in pisno razmišljanje (Valenčič Zuljan in 

sod., 2006: 40). Kljub temu pa se je potrebno zavedati, da sprejetje višjih pojmovanj ne 

vodi avtomatično do kvalitetnega dela, temveč predstavlja notranji kriterij vrednotenja 

lastnega ali tujega dela in pomembno spodbudo za doseganje notranjega standarda 

(Valenčič Zuljan, 1999, nav. po Valenčič Zuljan in sod., 2006: 41). Dolţina dela v vrtcu 

nam torej ne daje avtomatično večjega znanja pri delu z otroki, ampak je za naš 

profesionalni razvoj potrebno poglobljeno delo in dober vpogled vase. 
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9 ZAKLJUČEK 

Z diplomskim delom sem ugotavljala stališča strokovnih delavcev z različnim delovnim 

mestom in z različno delovno dobo do trditev na področju discipliniranja otrok v vrtcu. 

Ugotavljala sem tudi, na kakšen način strokovni delavci glede na različno delovno mesto in 

delovno dobo pristopajo k discipliniranju pri lastnem delu v vrtcu oz. kako pogosto 

uporabljajo posamezne strategije. 

Ţe pred začetkom pisanja diplomskega dela sem menila, da v stališčih strokovnih delavcev 

do trditev, povezanih z discipliniranjem glede na delovno mesto in delovno dobo ni 

statistično pomembnih razlik, prav tako ne tudi v pogostosti različnih pristopov k 

discipliniranju. Vsak posameznik k discipliniranju pristopi drugače, saj je to odvisno od 

osebnosti posameznika, pa tudi od trenutnega razpoloţenja in od situacije. Za ustrezno 

discipliniranje ni točno določenih smernic, saj vsak posameznik s svojo osebnostjo pred 

otroki deluje drugače. Vsak vzgojitelj bi moral v skladu s strokovno usposobljenostjo 

ugotoviti, kakšen vpliv ima na otroke, in v skladu s tem prilagoditi svoj pristop skupini na 

način, da bi uspešno zadovoljil otrokove in tudi svoje potrebe. 

V teoretičnem delu sem raziskala opredelitve discipliniranja pri različnih avtorjih. 

Strokovno literaturo sem nato umestila v interpretacijo v empiričnem delu in ugotavljala 

stališča ter dejansko delovanje, ki jih strokovni delavci vnašajo v svoje delu v vrtcu. Z 

empirično raziskavo sem ugotovila, da so strokovni delavci načeloma dobro seznanjeni s 

pomenom discipline in da pristopajo k discipliniranju otrok z večinoma ustreznimi načini 

in metodami. Večina strokovnih delavcev se zaveda pomena vzgojiteljeve avtoritete, ki si 

jo strokovni delavci pri delu z otroki pridobijo in ni sama po sebi dana. Prav tako se dobro 

zavedajo, da so meje za otroke koristne in da je otrokova aktivna vključenost v 

postavljanje meja zelo dobrodošla, saj se otrok tako nauči odgovornosti za lastna dejanja. 

V večini se strokovni delavci dobro zavedajo, da je k discipliniranju bolje pristopiti na 

pozitiven način kot s takojšnjo groţnjo o posledicah ipd. 

Z raziskavo sem ugotovila tudi, da strokovni delavci najpogosteje pristopijo k reševanju 

konfliktov s pogovorom in z dogovarjanjem in skupnim postavljanjem pravil, kar me je 

presenetilo. Iz dela v vrtcu imam namreč največ izkušenj, ko strokovni delavci k 

discipliniranju otrok pristopijo s t. i. odmorom in opozorilom, pravila pa so po navadi 

vnaprej postavljena s strani odraslih. Sicer pa so bili odgovori strokovnih delavcev o 
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stališčih glede discipliniranja in načinih discipliniranja pričakovani in v večini strokovno 

ustrezni. 

Menim, da je način dela strokovnih delavcev vrtca na področju discipliniranja strokoven in 

da se strokovni delavci v vrtcu počutijo dovolj kompetentne na tem področju. To so z 

visokimi ocenami trditve »Počutim se dovolj kompetentno za izbiro primernega načina 

discipliniranja« potrdili tudi strokovni delavci sami. Kljub temu pa menim, da bi na tem 

področju strokovni delavci potrebovali še več strokovnega znanja o primernih načinih in 

pristopih k discipliniranju. Zlasti se mi zdi, da premalo vključujejo otroke v sam proces 

postavljanja pravil in otrokom premalo zaupajo. Še vedno prevladuje preteţno enostransko 

postavljanje pravil s strani odraslih, otroci pa so tisti, ki jih »vodijo«. Menim, da bi bilo 

potrebno temeljito razmisliti o današnji vlogi otrok v vrtcu, doma in v druţbi in se začeti 

zavedati dejstva, da bodo otroci odgovorni le do tiste mere, do katere jim bomo odrasli 

dopustili. 

Z diplomskim delom sem raziskala, kakšna stališča imajo strokovni delavci pri 

discipliniranju otrok in kakšne pristope pri tem uporabljajo. Zavedam se, da bi v raziskavi 

lahko sodelovalo večje število strokovnih delavcev, kar bi dalo realnejše in bolj veljavne 

rezultate o stališčih in pristopih discipliniranja otrok v slovenskih vrtcih. Prav tako se 

zavedam občutljivosti teme in dejstva, da gredo odgovori strokovnih delavcev v anketnih 

vprašalnikih lahko v zaţeleno smer in ne in ne odraţajo realnosti.  

Otroci potrebujejo določene meje in naše vodilo pri izbiri načina discipliniranja nam mora 

biti v prvi vrsti 12. člen Konvencije o otrokovih pravicah ter strokovno utemeljena 

spoznanja iz literature. Premalo se zavedamo pomembnosti ustreznega discipliniranja otrok 

in po drugi strani otrokove vsestranske vključenosti ter participacije na področjih, ki ga 

zadevajo. Pri discipliniranju otrok je namreč potrebno veliko znanja, ki v praksi velikokrat 

steče v neko rutino brez poglobljenega razmišljanja o pravilnosti ravnanja. Zato menim, da 

bi bilo, na področju tako pomembne tematike, kot je discipliniranje otrok v vrtcu, potrebno 

nenehno ozaveščanje strokovnih delavcev. Obveznost vseh, ki se ukvarjamo z dinamičnim 

procesom vzgoje, je, da se poglobimo v svoj pristop dela z otroki, ki mogoče ni vedno 

povsem strokovno ustrezen.  

Prav to je bil tudi cilj mojega diplomskega dela: da bi omenjena raziskava ne šla mimo 

strokovnih delavcev, temveč bi pomenila spodbudo za analizo lastnega dela in razmislek o 

ustreznejših pristopih discipliniranja otrok. Discipliniranje otrok namreč ne postavi le 
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temeljev za kakovostno pedagoško delo, temveč tudi pomaga pri razvijanju otroka v 

odgovorno osebnost. 
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11 PRILOGE 

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik o discipliniranju otrok 

VPRAŠALNIK 

 

Sem Milena Bohinc, absolventka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, in 

pripravljam diplomsko delo, s katerim bi rada dobila vpogled v načine discipliniranja otrok 

v vrtcu. V raziskavi me zanima, kakšne poglede imate na discipliniranje v vrtcu, na kakšne 

načine strokovni delavci v vrtcu disciplinirate otroke in kakšne so okoliščine tega 

discipliniranja. Reševanje vprašalnika je anonimno, zato bi vas prosila, da odgovarjate 

iskreno.  Hvala!  

Milena Bohinc 

 

1. Na začetku vas prosim za nekaj osebnih podatkov. Ustrezno obkroţite  

 

Delovno mesto:  a) vzgojitelj(-ica)  b) pomočnik(-ica) vzgojiteljice 

 

Delovne izkušnje v vrtcu:  a) do 3 let  b) 4–14 let  c) 15–25 let  d) nad 25 

let 

 2. Kako običajno disciplinirate otroke v vrtcu? (na kratko opišite svoj pristop, načine, 

načela, primere … discipliniranja). 

 

 

 

 

 

 



 

3. Prosim vas, da ocenite (obkroţite) svoje strinjanje s spodaj navedenimi trditvami, pri 

čemer ocena 1 pomeni, da nikakor ne drţi, ocena 5 pa pomeni, da navedena trditev po 

vašem mnenju povsem drţi.               Povsem drţi    Ne drţi  drţi 

a. Otrok se z discipliniranjem socializira. 1   2   3   4   5 

b. Strokovni delavci v vrtcu z avtoriteto vzpostavljajo čustveno stabilen in 

pozitiven odnos med vzgojiteljem in otrokom. 

1   2   3   4   5 

 

c. Vzgojiteljeva avtoriteta kot moč vplivanja je za vzgojo nujno potrebna. 1   2   3   4   5 

č. Vsak vzgojitelj ima avtoriteto. 1   2   3   4   5 

d. Avtoriteto si strokovni delavci v vrtcu pridobivajo s postavljanjem jasnih 

pravil. 

1   2   3   4   5 

e. Avtoriteto predstavljajo vzgojiteljeva osebnost in njegova dejanja.  1   2   3   4   5 

f. Meje otroka omejujejo, kar je zanj koristno. 1   2   3   4   5 

g. Meje pomagajo otrokom, da prevzamejo odgovornost za svoje izbire.  1   2   3   4   5 

h. Meje otroke naučijo, da ne prevzemajo odgovornosti za občutke ali dejanja 

drugih. 

1   2   3   4   5 

i. Otroci, ki imajo jasno postavljene meje, se vedejo bolj umirjeno. 1   2   3   4   5 

j. Postavljanje pravil in meja bo bolje sprejeto, če otroke krepimo s 

spodbudami, pohvalami in ljubeznivimi gestami. 

1   2   3   4   5 

k. Neprimerno vedenje otrok od odraslih zahteva večjo pozornost kot primerno 

vedenje. 

1   2   3   4   5 

l. Pravila v vrtcu otroci dobro poznajo. 1   2   3   4   5 

m. Primerna metoda discipliniranja je po mojem mnenju odmor (začasen 

fizičen umik otroka iz situacije). 

1   2   3   4   5 

n. Odmor (začasen fizičen umik otroka iz situacije) mora biti krajši od 5 minut. 1  2   3   4   5 

 



 

4. Prosim vas, da ocenite (obkroţite) pogostost ravnanja spodaj navedenih trditev, pri 

čemer ocena 1 pomeni, da nikoli ne ravnate tako, ocena 5 pa pomeni, da vedno ravnate 

na opisan način.  

                Nikoli     Vedno 

a. Pravila v vrtcu postavljamo postopno s konkretnimi zahtevami. 1   2   3   4   5 

b. Otrokovemu neprimernemu vedenju sledi kazen. 1   2   3   4   5 

c. Ko od otroka kaj zahtevam, dodam besedo PROSIM. 1   2   3   4   5 

č. Ko postavim zahtevo, povem tudi za posledico, ki sledi, če zahteva ne bo 

izpolnjena. 

1   2   3   4   5 

d. Preden otroka discipliniram, ga vprašam o razlogih njegovega vedenja. 1   2   3   4   5 

e. Kadar otroci kršijo pravila, jim njihovo vedenje kasneje očitam.  1   2   3   4   5 

f. Počutim se dovolj kompetentno za izbiro primernih načinov 

discipliniranja. 

1   2   3   4   5 

g. Otroka discipliniram z groţnjo.  1   2   3   4   5 

h. Otroka discipliniram z opominom.  

i. Otroka discipliniram z odtegnitvijo ugodnosti, npr. igre, priljubljene 

igrače.  

1   2   3   4   5 

j. Otroka discipliniram z logično posledico, npr. če polomi igračo, je ni več. 1   2   3   4   5 

k. Če se otrok obnaša skrajno neprimerno, ga ignoriram.  1   2   3   4   5 

l. Otroci na začetku leta aktivno sodelujejo pri postavljanju pravil v 

skupini. 

1   2   3   4   5 

m. Pri postavljanju pravil v skupini upoštevam otrokove predloge in 

mnenja. 

1   2   3   4   5 

n. Pozorna sem na kršenje pravil in tudi na poskus izboljšanja, pri čemer 

pokaţem vidno zadovoljstvo brez očitkov. 

1  2   3   4   5 

o. Dosledno se drţim pravil, s čimer sem otrokom zgled. 1   2   3   4   5 



 

p. Z otroki se dogovarjam o moţnih posledicah njegovih dejanj, otrok 

sodeluje pri razpravi.  

1   2   3   4   5 

r. Otroku za primerno vedenje namesto groţnje ponudim nagrado. 1   2   3   4   5 

s. Pri posredovanju navodil poudarim tisto, česar ne smejo početi. 1   2   3   4   5 

š. Pri posredovanju navodil uporabljam tudi dotik in pogled v oči. 1   2   3   4   5 

t. Pri posredovanju navodil uporabljam tehniko »pokvarjene plošče« (se ne 

spuščam v razpravo »zakaj in kako« z otroki, temveč nekajkrat s časovnim 

razmikom ponovim isto zahtevo). 

1   2   3   4   5 

u. Pri discipliniranju otrok pogosto uporabljam metodo odmora, t.j. fizični 

umik iz trenutne situacije. 

1   2   3   4   5 

v. Metodo odmora uporabim tako, da otroka izoliram od ostalih otrok 

znotraj igralnice (npr. se usede na stol). 

1   2   3   4   5 

z. Metodo odmor uporabim tako, da otroka za kratek čas pošljem v drug 

prostor. 

1   2   3   4   5 

x. Pri postavljanju meja otrokom ne popuščam, ker vem, da so meje zanje 

dobre. 

1   2   3   4   5 

ţ. Ko je otrok pripravljen spet sodelovati, je (odmora) konec. 1   2   3   4   5 

y. Pri postavljanju meja uporabljam osebno govorico »hočem«. 1   2   3   4   5 

q. Dogovore, sklenjene med mano in otroki, ilustriramo. 1   2   3   4   5 

w. Ilustrirane dogovore imamo obešene na vidnem mestu. 1   2   3   4   5 

Ď. Ko vidimo, da dogovor potrebuje spremembe oz dodatna pojasnila, ta 

dopišemo na list oz. plakat, poleg ţe znanega pravila (npr. Med seboj se ne 

bomo potiskali) in dodamo bolj natančen opis (npr. Ne vlečemo se za 

majice).  

1   2   3   4   5 

 Hvala za odgovore!  

 

  



 

PRILOGA 2: Tabelni prikaz povprečnih vrednosti in izračuna analize 

variance stališč o discipliniranju glede na delovno dobo 

strokovnih delavcev 

Trditev Aritmetične sredine F 

vrednost 

p 

vrednost 
Skupaj do 3 

let 

4–14 

let 

15–25 

let 

nad 

25 

let 

Otrok se z discipliniranjem 

socializira. 

3,86 4,12 3,80 3,45 4,00 1,24 0,301 

Strokovni delavci v vrtcu z 

avtoriteto vzpostavljajo čustveno 

stabilen in pozitiven odnos med 

vzgojiteljem in otrokom. 

4,32 4,33 4,36 3,82 4,42 1,72 0,168 

Vzgojiteljeva avtoriteta kot moč 

vplivanja je za vzgojo nujno 

pomembna. 

4,35 4,22 4,28 4,27 4,50 0,67 

 

0,570 

Vsak vzgojitelj ima avtoriteto. 2,78 3,20 2,39 2,54 3,29 4,05 0,009 

Avtoriteto si strokovni delavci v 

vrtcu pridobivajo s postavljanjem 

jasnih pravil. 

4,55 4,90 4,30 4,64 4,73 3,59 0,017 

Avtoriteto predstavlja vzgojiteljeva 

osebnost in njegova dejanja. 

4,47 4,50 4,45 4,27 4,53 0,41 0,749 

Meje otroka omejujejo, kar je zanj 

koristno. 

4,03 4,00 4,04 3,82 4,06 0,16 0,921 

Meje pomagajo otrokom, da 

prevzamejo odgovornost za svoje 

izbire. 

4,39 4,20 4,31 4,50 4,53 0,81 0,492 

Meje otroke naučijo, da ne 

prevzamejo odgovornosti za občutke 

3,35 3,10 3,16 3,00 3,80 1,78 0,157 



 

ali dejanja drugih. 

Otroci, ki imajo jasno postavljene 

meje, se vedejo bolj umirjeno. 

4,22 4,10 3,98 4,36 4,53 3,23 0,026 

Postavljanje pravil in meja bo bolje 

sprejeto, če otroke krepimo s 

spodbudami, pohvalami in 

ljubeznivimi gestami. 

4,47 4,40 4,32 

 

4,36 4,74 1,80 0,153 

Neprimerno vedenje otrok od 

odraslih zahteva večjo pozornost kot 

primerno vedenje. 

3,97 3,56 3,89 3,64 4,30 1,83 0,147 

Pravila v vrtcu otroci dobro poznajo. 4,36 4,50 4,41 4,45 4,27 0,44 0,726 

Primerna metoda discipliniranja je 

po mojem mnenju odmor (začasen 

fizičen umik otroka iz situacije). 

3,78 3,60 3,80 3,73 3,88 0,21 0,890 

Odmor (začasen fizičen umik 

otroka iz situacije) mora biti 

krajši od 5 minut. 

3,99 3,80 3,82 3,45 4,50 4,82 0,004 

 

  



 

PRILOGA 3: Tabelni prikaz povprečnih vrednosti in izračuna analize 

variance pogostosti pristopov glede na delovno dobo 

strokovnih delavcev 

Trditev Aritmetične sredine F 

vrednost 

p 

vrednost 
Skupaj do 3 

let 

4–14 

let 

15–

25 

let 

nad 

25 

let 

Pravila v vrtcu postavljamo 

postopno s konkretnimi zahtevami. 

4,47 4,20 4,43 4,45 4,62 1,38 0,253 

Otrokovemu neprimernemu vedenju 

sledi kazen. 

3,07 3,00 3,12 2,60 3,23 1,32 0,274 

Ko od otroka kaj zahtevam, dodam 

besedo PROSIM. 

3,92 3,90 3,77 3,45 4,27 2,38 0,074 

Ko postavim zahtevo, povem tudi 

za posledico, ki sledi, če zahteva ne 

bo izpolnjena. 

3,61 3,11 3,34 3,45 4,12 6,37 0,001 

Preden otroka discipliniram, ga 

vprašam o razlogih njegovega 

vedenja. 

3,94 4,00 3,66 3,73 4,35 3,20 0,027 

Kadar otroci kršijo pravila jim 

njihovo vedenje kasneje očitam. 

1,75 1,60 1,68 1,64 1,85 0,42 0,741 

Počutim se dovolj kompetentno za 

izbiro primernega načina 

discipliniranja. 

4,10 4,00 3,89 4,45 4,29 2,75 0,047 

Otroka discipliniram z groţnjo. 1,44 1,30 1,50 1,36 1,44 0,26 0,851 

Otroka discipliniram z odtegnitvijo 

ugodnosti, npr. igra s priljubljeno 

igračo. 

3,13 3,00 3,16 3,00 3,18 0,19 0,904 



 

Otroka discipliniram z logično 

posledico, npr. če igračo polomi, je 

ni več. 

4,06 3,77 4,05 4,10 4,16 0,50 

 

0,686 

Če se otrok obnaša skrajno 

neprimerno, ga ignoriram. 

2,31 1,90 2,30 2,45 2,39 0,60 0,618 

Otroci na začetku leta aktivno 

sodelujejo pri postavljanju pravil 

v skupini. 

4,24 4,10 3,98 4,45 4,58 2,71 0,050 

Pozorna sem na kršenje pravil in tudi 

na poskus izboljšanja, pri čemer 

pokaţem vidno zadovoljstvo brez 

očitkov. 

4,36 4,50 4,26 4,54 4,39 0,773 0,512 

Dosledno se drţim pravil, s čimer 

sem otrokom zgled. 

4,59 4,40 4,61 4,73 4,59 0,80 0,495 

Z otroki se dogovarjam o moţnih 

posledicah njegovih dejanj, otrok 

sodeluje pri razpravi. 

4,35 4,20 4,23 4,36 4,56 1,38 0,254 

Otroku za primerno vedenje namesto 

groţnje ponudim nagrado. 

2,98 3,00 3,18 2,70 2,76 0,86 0,465 

Pri posredovanju navodil poudarim 

tisto, česar ne smejo početi. 

3,35 3,00 3,46 3,45 3,27 0,56 0,641 

Pri posredovanju navodil uporabljam 

tudi dotik in pogled v oči. 

4,40 4,40 4,32 4,45 4,50 0,54 0,657 

Pri posredovanju navodil uporabljam 

tehniko »pokvarjene plošče« (se ne 

spuščam v razpravo »zakaj in kako« 

z otroki, temveč nekajkrat s 

časovnim razmikom ponovim isto 

zahtevo). 

2,99 2,22 2,98 3,27 3,12 1,66 0,182 

Pri discipliniranju otrok pogosto 

uporabljam metodo odmora, t.j. 

3,17 2,70 3,20 3,36 3,24 1,27 0,290 



 

fizični umik iz trenutne situacije. 

Metodo odmora uporabim tako, 

da otroka izoliram od ostalih 

otrok znotraj igralnice (npr. se 

usede na stol). 

3,68 2,80 3,59 4,09 3,97 4,06 0,009 

Metodo odmora uporabim tako, da 

otroka za kratek čas pošljem v drug 

prostor. 

1,40 1,50 1,39 1,18 1,44 0,49 0,690 

Pri postavljanju meja otrokom ne 

popuščam, ker vem, da so meje 

zanje dobre. 

4,23 4,11 4,04 4,54 4,42 1,72 0,169 

Ko je otrok pripravljen spet 

sodelovati, je (odmora) konec. 

3,64 3,89 3,30 3,80 4,00 2,92 0,038 

Pri postavljanju meja uporabljam 

osebno govorico »hočem«. 

2,06 2,40 2,26 1,54 1,84 1,88 0,138 

Dogovore, sklenjene med mano in 

otroki, ilustriramo. 

3,31 3,20 3,14 3,45 3,52 0,57 0,639 

Ilustrirane dogovore imamo obešene 

na vidnem mestu. 

3,52 3,60 3,35 3,73 3,66 0,39 0,760 

Ko vidimo, da dogovor potrebuje 

spremembe oz dodatna pojasnila, ta 

dopišemo na list oz. plakat, poleg ţe 

znanega pravila in dodamo bolj 

natančen opis. 

3,30 3,20 3,36 3,18 3,30 0,08 0,969 

 

  



 

PRILOGA 4: Tabelni prikaz povprečnih vrednosti in izračun t-preizkusa 

stališč o discipliniranju glede na delovno mesto strokovnih 

delavcev 

Trditev Aritmetične sredine t 

vrednost 

p 

vrednost 
Skupaj Vzgojiteljice Pomočnice 

Otrok se z discipliniranjem 

socializira 

3,86 3,72 3,98 -1,33 0,19 

Strokovni delavci v vrtcu z 

avtoriteto vzpostavljajo čustveno 

stabilen in pozitiven odnos med 

vzgojiteljem in otrokom 

4,32 4,23 4,39 -0,98 0,33 

Vzgojiteljeva avtoriteta kot moč 

vplivanja je za vzgojo nujno 

pomembna 

4,35 4,29 4,40 -0,70 0,48 

Vsak vzgojitelj ima avtoriteto 2,78 2,85 2,71 0,56 0,58 

Avtoriteto si strokovni delavci v 

vrtcu pridobivajo s postavljanjem 

jasnih pravil 

4,55 4,62 4,48 1,02 0,31 

Avtoriteto predstavlja vzgojiteljeva 

osebnost in njegova dejanja 

4,47 4,44 4,50 -0,46 0,64 

Meje otroka omejujejo, kar je zanj 

koristno 

4,03 4,02 4,04 -0,08 0,93 

Meje pomagajo otrokom, da 

prevzamejo odgovornost za svoje 

izbire 

4,39 4,52 4,27 1,62 0,11 

Meje otroke naučijo, da ne 

prevzamejo odgovornosti za 

občutke ali dejanja drugih 

3,35 3,37 3,34 0,11 0,91 



 

Otroci, ki imajo jasno postavljene 

meje, se vedejo bolj umirjeno 

4,22 4,23 4,21 0,11 0,92 

Postavljanje pravil in meja bo bolje 

sprejeto, če otroke krepimo s 

spodbudami, pohvalami in 

ljubeznivimi gestami 

4,47 4,54 4,40 0,84 0,40 

Neprimerno vedenje otrok od 

odraslih zahteva večjo pozornost kot 

primerno vedenje 

3,97 4,00 3,94 0,26 0,80 

Pravila v vrtcu otroci dobro poznajo 4,36 4,30 4,42 -0,90 0,37 

Primerna metoda discipliniranja je 

po mojem mnenju odmor (začasen 

fizičen umik otroka iz situacije) 

3,78 3,96 3,62 1,66 0,10 

Odmor (začasen fizičen umik otroka 

iz situacije) mora biti krajši od 5 

minut 

3,99 4,10 3,88 1,13 0,26 

 

  



 

PRILOGA 5: Tabelni prikaz povprečnih vrednosti in izračun t-preizkusa 

pogostosti pristopov glede na delovno mesto strokovnih 

delavcev 

Trditev Aritmetične sredine t 

vrednost 

p 

vrednost 
Skupaj Vzgojiteljice Pomočnice 

Pravila v vrtcu postavljamo 

postopno s konkretnimi zahtevami 

4,47 4,54 4,40 1,13 0,260 

Otrokovemu neprimernemu 

vedenju sledi kazen 

3,07 3,26 2,90 2,01 0,048 

Ko od otroka kaj zahtevam, dodam 

besedo PROSIM 

3,92 3,91 3,92 -0,04 0,969 

Ko postavim zahtevo, povem tudi 

za posledico, ki sledi, če zahteva 

ne bo izpolnjena 

3,61 3,83 3,39 2,42 0,018 

Preden otroka discipliniram, ga 

vprašam o razlogih njegovega 

vedenja 

3,94 3,94 3,94 -0,02 0,986 

Kadar otroci kršijo pravila jim 

njihovo vedenje kasneje očitam 

1,75 1,58 1,90 -1,91 0,059 

Počutim se dovolj kompetentno za 

izbiro primernega načina 

discipliniranja 

4,10 4,12 4,08 0,29 0,769 

Otroka discipliniram z groţnjo 1,44 1,33 1,54 -1,46 0,147 

Otroka discipliniram z odtegnitvijo 

ugodnosti, npr. igra s priljubljeno 

igračo 

3,13 3,25 3,02 1,27 0,209 

Otroka discipliniram z logično 

posledico, npr. če igračo polomi, je 

4,06 4,20 3,94 1,54 0,127 



 

ni več 

Če se otrok obnaša skrajno 

neprimerno, ga ignoriram 

2,31 2,28 2,35 -0,32 0,751 

Otroci na začetku leta aktivno 

sodelujejo pri postavljanju pravil 

v skupini 

4,24 4,49 4,02 2,46 0,015 

Pozorna sem na kršenje pravil in 

tudi na poskus izboljšanja, pri čemer 

pokaţem vidno zadovoljstvo brez 

očitkov. 

4,36 4,34 4,37 -0,24 0,814 

Dosledno se drţim pravil, s čimer 

sem otrokom zgled. 

4,59 4,64 4,54 1,09 0,279 

Z otroki se dogovarjam o možnih 

posledicah njegovih dejanj, otrok 

sodeluje pri razpravi. 

4,35 4,54 4,18 2,53 0,013 

Otroku za primerno vedenje 

namesto groţnje ponudim nagrado. 

2,98 2,90 3,04 -0,52 0,603 

Pri posredovanju navodil poudarim 

tisto, česar ne smejo početi. 

3,35 3,33 3,36 -0,12 0,907 

Pri posredovanju navodil 

uporabljam tudi dotik in pogled v 

oči. 

4,40 4,46 4,35 0,89 0,378 

Pri posredovanju navodil 

uporabljam tehniko »pokvarjene 

plošče« (se ne spuščam v razpravo 

»zakaj in kako« z otroki, temveč 

nekajkrat s časovnim razmikom 

ponovim isto zahtevo). 

2,99 2,98 3,00 -0,08 0,931 

Pri discipliniranju otrok pogosto 

uporabljam metodo odmora, t.j. 

3,17 3,38 2,98 2,32 0,022 



 

fizični umik iz trenutne situacije. 

Metodo odmora uporabim tako, 

da otroka izoliram od ostalih 

otrok znotraj igralnice (npr. se 

usede na stol). 

3,68 4,08 3,31 3,82 < 0,001 

Metodo odmora uporabim tako, da 

otroka za kratek čas pošljem v drug 

prostor. 

1,40 1,34 1,45 -0,81 0,419 

Pri postavljanju meja otrokom ne 

popuščam, ker vem, da so meje 

zanje dobre 

4,23 4,21 4,25 -0,24 0,814 

Ko je otrok pripravljen spet 

sodelovati, je (odmora) konec. 

3,64 3,67 3,62 0,24 0,814 

Pri postavljanju meja uporabljam 

osebno govorico »hočem«. 

2,06 1,78 2,31 -2,36 0,020 

Dogovore, sklenjene med mano in 

otroki, ilustriramo. 

3,31 3,49 3,14 1,33 0,188 

Ilustrirane dogovore imamo obešene 

na vidnem mestu. 

3,52 3,68 3,36 1,12 0,264 

Ko vidimo, da dogovor potrebuje 

spremembe oz dodatna pojasnila, ta 

dopišemo na list oz. plakat, poleg ţe 

znanega pravila in dodamo bolj 

natančen opis. 

3,30 3,33 3,27 0,22 0,824 

 

 

 

 

 


