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POVZETEK 

V teoretičnem delu diplomske naloge najprej predstavim socialni razvoj predšolskega otroka, 

ki se navezuje na socialno učenje, ki razvija socialne veščine za kakovostne interakcije v 

predšolski skupini. Kot pravita avtorici Marjanovič Umek in Zupančič (2009), se z razvojem 

novih oblik socialnih interakcij in socialnih kompetenc razvijajo in izpopolnjujejo veščine 

komuniciranja, prosocialnega vedenja, empatije in skupnega reševanje problemov. Vendar so 

v skupini tudi takšni posamezniki, ki so med vrstniki nepriljubljeni. Njihova nepriljubljenost 

je odsev neželenih in neprijetnih vedenjskih reakcij. Težavno in nesprejemljivo vedenje 

takšen posameznik izraža v interakcijah do drugih otrok tako, da so njegove reakcije fizično 

agresivne, impulzivne, nepredvidljive. V nadaljevanju teoretičnega dela predstavim še 

izstopajoča vedenja pri predšolskem otroku, varovalne dejavnike in dejavnike tveganja, ki so 

izrednega pomena za razumevanje čustveno-vedenjskih težav s strani strokovne delavke. 

Nekoliko spregovorim še o pomenu socialnih iger, ki so v vzgojno-učnem procesu namenjene 

odnosnemu učenju, v katerih udeleženci spoznavajo sami sebe, svoje potrebe, čustva, 

razpoloženja ter se s skupino učijo komunicirati na sprejemljiv način. 

 

V empiričnem delu s pomočjo študije primera, kjer je raziskovalec aktivno udeležen 

(sodeluje) v raziskovalni situaciji (načrtno opazuje, pripravi delavnice in opravi intervju), 

raziščem, ali bo metoda socialne igre vplivala na izboljšanje odnosov in komunikacijo s 

skupino pri dečku z vedenjskimi težavami, kako otroka s težavami v vedenju sprejema 

vzgojiteljica in kako dečka  s težavami v vedenju sprejemajo vrstniki. Študija primera je 

pokazala, da socialne igre niso izboljšale komunikacije in odnosov med dečkom in skupino. 

Pripomogle so k umiritvi njegove impulzivnosti in sprostitvi. Intervju z vzgojiteljico je podprl 

njena prizadevanja za razumevanje interakcij med otroki ter dečkom. Z njim je vzpostavila 

vzajemen, spoštovanja vreden odnos, ki ga je vsakodnevno prenašala še na druge otroke v 

skupini. Sociogram je nazorno pokazal položaj dečka Žana v skupini. Izbran je bil s strani le 

enega dečka, na podlagi česa lahko zaključimo, da je v skupini med nepriljubljenimi. 

Nepriljubljeni otrok je kritičen in antagonističen do vrstnikov. Zaradi svojih vedenjskih 

reakcij (fizična agresivnost, razdiralna vedenja in nadlegovanje) je velikokrat zavrnjen ali pa 

neizbran za skupne igralne aktivnosti.  

 

Ključne besede: socialne interakcije, socialne igre, sprejetost v skupini, izstopajoče vedenje, 

študija primera. 
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ABSTRACT 

I start the theoretical part of my bachelor’s thesis with a description of preschool children's 

social development, which is tied to social learning, which develops social skills for quality 

interactions in a preschool group. According to Marjanovič Umek and Zupančič (2009), the 

development of new forms of social interactions and social competences brings about a 

development and an improvement of communication skills, prosocial behaviour, empathy and 

joint problem solving. However, members of a group are also individuals who are not popular 

among their peers. Their unpopularity is a reflection of unwanted and unpleasant behavioural 

reactions. Such an individual expresses his or her problematic and unacceptable behaviour 

towards other children by reacting physically aggressively, impulsively and unpredictably. I 

continue the theoretical part of my thesis by introducing deviant behaviours of a preschool 

child and protective and risk factors, which are extraordinarily important for a professional 

worker to understand emotional behavioural problems. I also mention the importance of 

social games, which are used for relational learning in the educational process and through 

which the participants get to know themselves, their needs, feelings and frames of mind, and 

learn how to communicate in an acceptable way. 

Then, in the empirical part, with the help of the case study, where a researcher actively 

participates in the research situation (intentionally observes, prepares workshops and conducts 

an interview) I conduct a research, whether the method of a social game will improve the 

relations and communication between the boy with behavioural problems and the group, how 

the teacher accepts the child with behavioural issues and how the boy with behavioural 

problems is accepted by his peers. The case study has demonstrated that social games did not 

improve the communication and the relations between the boy and the group. They have 

helped reduce his impulsiveness and relax him. The interview with the teacher has supported 

her efforts to understand the interactions between the children and the boy. She has 

established a reciprocal and respectable relationship with him, which she has also passed onto 

other members of the group on a daily basis. The sociogram has explicitly shown the position 

of the boy Žan in the group. He was chosen by only one boy, which means that he is one of 

the unpopular children of the group. The unpopular child is critical of and antagonistic 

towards his peers. Because of his behavioural reactions (physical aggressiveness, destructive 

behaviours and harassment), he is frequently rejected or not chosen for joint games and 

activities. 
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Key words: social interactions, social games, acceptance in a group, deviant behaviour, case 
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I UVOD 

 

Skrb za socialni in čustveni razvoj otroka zasledimo v ciljih kurikuluma in načelih 

uresničevanja ciljev kurikuluma za vrtce. Načela kurikula, ki se vežejo na socialni in čustveni 

razvoj, so naslednja: večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s 

skupinsko rutino; oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno 

pripadnost, telesno in duševno konstitucijo), večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in 

intimnosti otrok; dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi 

v vrtcu (Kurikulum za  vrtce, 1999). 

 

Potrebno pa je seveda še omeniti odrasle/vzgojitelje v vrtcu, ki s svojim vedenjem v celoti 

vplivajo na socialno-čustveni razvoj pri otrocih. Kot nedirektivni usmerjevalci, ki 

predstavljajo zgled za prijetno in prijazno komunikacijo, uspešno vstopajo v interakcijo s 

posamezniki, ki imajo zaradi svoje socialne neprilagojenosti težave ravno na socialno-

čustvenem področju. 

 

V diplomskem delu sem želela s pomočjo študije primera raziskati in predstaviti različne 

metodične postopke, s katerimi spodbujamo socialne interakcije pri posamezniku, ki ima 

zaradi izstopajočega vedenja težave v socialni integraciji. Z izpeljavo delavnic socialnih iger, 

opravljenega intervjuja z vzgojiteljico in sociometrično tehniko sem želela ugotoviti vpliv le-

teh na celostni razvoj otroka, njegovo uspešno vključevanje v skupino ter spodbujanje 

strpnosti med dečkom in vrstniki. 

 

V teoretičnem delu sem zajela in predstavila socialni razvoj otroka, interakcije v vrtcu in 

izstopajoča vedenja. Na kratko sem opisala tudi vrtec kot institucijo, ki je pomemben za 

razumevanje in nudenje strokovne pomoči, tako strokovni delavki kot tudi dotičnemu otroku. 

Ali bo metoda socialnih iger vplivala na izboljšanje odnosov in komunikacije s skupino pri 

dečku z vedenjskimi težavami? Kako otroka s težavami v vedenju sprejema vzgojiteljica? 

Kako dečka s težavami v vedenju sprejemajo vrstniki? To so ključna vprašanja, ki jih s 

pomočjo različnih virov in literature ter študije primera raziščem v svojem diplomskem delu. 
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II TEORETIČNI DEL 

 

1 SOCIALNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

Socialni razvoj otroka se prične z njegovim rojstvom. Otrok sprva svoje vedenje oziroma 

socialni jaz izraža v ožjem socialnem okolju (družini), ob vstopu v vrtec se njegova 

interakcija razširi med vrstnike.  

 

Musek (1993) opredeljuje družbeno in kulturno okolje za posameznika kot posebno 

pomembno, kajti njegovi vplivi nas usmerjajo, ko se razvijamo v osebnost, ki je zmožna živeti 

skupaj z drugimi. »Proces socializacije je zapleten in raznovrsten. V njem se posameznik uči 

spoznavati svoje družbeno okolje; že od samega začetka se uči razumevati zahteve svojega 

okolja ter ustrezno odgovarjati nanje. V tem procesu posameznik usvaja norme in pravila, ki 

veljajo v njegovi družbi in kulturi in jih postopno sprejme za svoje, jih tako rekoč asimilira ali 

internalizira (ponotranji)« (Musek, 1994, str. 12). Agensi socializacije, v katerih predšolski 

otrok usvaja norme in pravila, so najprej starši in drugi člani njegove družine (sorojenci), 

sorodniki, znanci, prijatelji, vrtec in pomemben vpliv vzgojiteljev, ne smemo pa pozabiti tudi 

na vse pomembnejši vpliv vrstnikov. Harris (2007) pravi, da predšolski otrok doživlja procese 

socializacije podzavestno in za vse življenje. Nauči se vesti tako, kakor se v njegovi družbi 

vedejo vrstniki njegove starosti in istega spola. Po mnenju avtorice se otroci ne identificirajo s 

starši, saj ti niso podobni njim, temveč se poistovetijo s svojimi vrstniki. Vrstniki so skupina 

drugih, njim podobnih in na takšen način otroci sprejmejo družbene norme. 

 

Avtor socialnopsihološke šole in oče simboličnega interakcionizma Georg Herbert Mead 

(1863‒1931) je zagovarjal, da je igra najpomembnejša otrokova dejavnost, kjer si na 

svoboden, neprisiljen način prisvaja in ponotranja socialne norme, pravila, pričakovanja 

drugih ljudi do sebe. Svojo teorijo vzgoje je skozi igro uporabil tudi v pojasnjevanju razvoja 

višjih oblik socialnega jaza oziroma »mene«. Razlikoval je med igro menjave vlog in 

kolektivno igro, ki terja skupno definiranje in spoštovanje pravil. Udeležba otroka v 

kolektivnih igrah z vrstniki ga namreč sčasoma usposobi, da lahko svojo socialno identiteto 

izrazi na način, ki mu daje občutek radosti in individualnosti (Nastran Ule, 1994). Tako se 

otrokov osebnostni razvoj od 2‒6 leta starosti pospeši govorno, miselno, širijo in razvijajo se 

stiki z drugimi (vrstniki). Oblikuje se smisel za lastno delovanje, za lastne pobude, hotenje in 
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volja. Močno se povečata poznavanje in upoštevanje družbenih pravil, moralnih norm, 

razvijejo se notranja merila o pravilnosti in ustreznosti ravnanja (Musek, 1993). 

 

1.1 Socialno zaznavanje  

 

Socialna kognicija ali zaznavanje je posameznikova sposobnost razumevanja socialnega sveta 

in odnosov v njem (Zupančič, 1997). Vključuje razumevanje čustev, misli, vedenja in drugih 

področij pri ljudeh. Otroci postopoma oblikujejo vedno bolj celovita spoznanja o sebi in 

drugih ljudeh. Z razvojem začnejo spoznavati zakonitosti delovanja socialnih skupin in 

odnosov, ki veljajo med njimi. Ta spoznanja se odražajo v njihovih vsakodnevnih situacijah z 

vrstniki, prijatelji, družinskimi člani in drugimi posamezniki, s katerimi vstopajo v interakcije. 

 

Selman (1980) je na osnovi empiričnih raziskav oblikoval petstopenjsko teorijo razvoja 

socialne kognicije. Socialno kognicijo je opredelil kot zavzemanje perspektive ali gledišča 

drugih oseb. Posameznik je z razvojem vedno bolj sposoben vživljanja v gledišče drugih. 

Razumeti začne, da se ljudje ne razlikujejo le po vedenju, ampak tudi po mišljenju, 

čustvovanju in drugih lastnostih. Avtor razvoj zavzemanja socialne perspektive opiše na 

področjih samozavedanja, vrstniških skupin, prijateljstva in odnosov s starši. V nadaljevanju 

bom podrobneje opisala razvoj samorazumevanja in zavzemanja socialnega zaznavanja v 

obdobju predšolskih otrok. 

 

Kot navaja Selman (1980), so otroci pri razvoju samorazumevanja in zavzemanja različnih 

perspektiv na stopnji nediferencirane ali egocentrične perspektive, ki traja do približno 6. leta, 

ne zmožni zavzeti perspektive ali gledišča druge osebe. Razumejo le, da se ljudje razlikujemo 

po zunanjosti in vedenju, ne pa tudi po psiholoških značilnostih. Zato verjamejo, da vsi ljudje 

enako mislijo, doživljajo in se vedejo, kadar se znajdejo v podobni situaciji. Torej na stopnji 

egocentrične perspektive otroci niso sposobni razumeti psihološke raznolikosti med ljudmi, 

niso sposobni dojeti, da si drugi ljudje lahko iste pojave razlagajo drugače od njih. Raziskave, 

opravljene v zadnjih petnajstih letih, ponujajo drugačno sliko (Marjanovič Umek, 2002). 

Otrok v komunikaciji z odraslimi že zelo zgodaj izraža, kaj želi dobiti ali doseči. Zavedanje 

sebe in uveljavljanje lastnih potreb, želje in ideje ga spodbujajo k razvoju empatije in 

prosocialnega vedenja. Otrok že po prvem letu starosti razume, da potrebuje tolažbo njegov 

prijatelj, ki se je udaril v mizo, in ne on sam. Torej, Selman (1980) je v teoriji socialne 
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kognicije zmotno predpostavil, da je otrok v zgodnjem otroštvu povsem nekompetenten na 

področju zavzemanja perspektive drugih ljudi. Prav tako so raziskave pokazale, da otroci v 

predšolskem obdobju prijateljstva ne oblikujejo le na osnovi fizične bližine in skupne 

aktivnosti, ampak tudi zaradi vzajemne naklonjenosti, skrbi, podpore in pomoči (Zupančič, 

Gril in Kavčič, 2001). 

 

1.2 Socialno učenje  

 

Teorija socialnega učenja je derivat behaviorizma, ki je dobila pomembno mesto v 

psiholoških teorijah v šestdesetih in sedemdesetih letih. Ime teorije izhaja iz njene ključne 

predpostavke, da večina učenja temelji na posnemanju različnih modelov, ki delujejo kot 

socialni vplivi na posameznika (Batistič Zorec, 2006). Ameriški psiholog Albert Bandura 

(1925) je s svojimi sodelavci prišel do spoznanja o pomenu opazovalnega učenja. Kot kaže, 

nam je zmožnost posnemanja vrojena. Kar smo opazovali, lahko posnamemo takoj, ne da bi 

se nam bilo treba posebej učiti. Opazovano obnašanje smo zmožni posnemati v celoti, ne pa 

zgolj v detajlih ali delih. Modelno učenje ali učenje s posnemanjem je tisti segment socialnega 

učenja, ki je latentno. Dejavnik, ki močno vpliva na odločitev, ali se bo opazovano vedenje 

posnemalo, je to, ali je bila opazovana oseba, torej model, nagrajena za svoje delovanje 

(Musek, 2005). 

 

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 določeni situaciji. Proces 

socialnega učenja vsebuje štiri glavne funkcije: 

 

1. »usmerjanje pozornosti: potrebno je, da je opazovalec pozoren na tiste vidike vedenja 

in situacije, ki so pomembni, in da ignorira slučajne ter nepomembne vidike. Na 

usmerjanje pozornosti vplivajo razločnost in kompleksnost opazovanega vedenja kot 

tudi motorične in zaznavne sposobnosti opazovalca; 

2. kodiranje in zadrževanje v spominu: opaženo se lahko v spominu shrani kot vizualna 

podoba ali semantična koda. Za kodiranje je potrebna zmožnost uporabe simbolov, ki 

je večja pri starejših otrocih, zato mlajši otroci bolj posnemajo preprosta vedenja in 

večinoma zelo kmalu po tem, ko so jih opazovali; 
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3. proces motorične reprodukcije: če hočemo vedenje posnemati, moramo biti sposobni 

tudi prevesti mentalno reprezentacijo v aktualno vedenje. Tudi to je odvisno od 

opazovalčevih sposobnosti, ki se večajo s starostjo; 

4. ojačevanje in motivacijski proces: na vedenje vplivajo naše lastne izkušnje, to je 

ojačanja iz preteklosti in opažene posledice vedenja pri drugih, ki jih imenujemo 

ojačitve drugega reda. Za vse navedene korake je nujna motivacija opazovalca. 

Pomembno je ločiti pridobljeno od izvršenega: mnogo naučenega nikoli ne postane del 

našega vedenja« (Crain, 1992; Lefrancois, 1990; Thomas, 1992; v Batistič Zorec, 

2006, str. 25). 

 

Tako Bandura (1925) vidi posameznika kot aktivno in kognitivno bitje, ki se razvija v 

interakciji z okoljem. Oblikovanje osebnosti je pod močnim vplivom drugih oseb, pa tudi pod 

močnim vplivom načinov, kako vidimo svet, kako sprejemamo in predelujemo informacije. 

Zaradi vpliva kognicije in motivacije na socialno učenje je vedenje rezultat recipročnega 

determinizma, kar pomeni, da posameznikova pričakovanja zaznavanje sebe in svoje 

uspešnosti ter cilji, ki si jih zastavlja, nastanejo pod vplivom okolja, vendar tudi same vplivajo 

na okolje (Batistič Zorec, 2006). 

 

2 INTERAKCIJE  

 

Pojem interakcije zajema vse procese, ki se dogajajo med dvema ali več ljudmi, pa tudi med 

posameznikom in skupino ali med skupinami. V procesih medsebojnega delovanja, ki jim 

pravimo socialni odnosi in se odvijajo na osnovi komunikacije (verbalne, neverbalne, 

motivacijske, ekspresivne), posamezniki oblikujejo svojo samopodobo (identiteto) in koncept 

sebe (self) (Nastran Ule, 1997). Za lažje razumevanje interakcije, ki poudarja dve sestavini, 

»inter« in »akcija«, je potrebno omeniti, da je odvisna od socialne situacije, v kateri sodeluje 

več ljudi in se nanaša na socialne odnose. Druga pomembna sestavina je socialno delovanje, 

kjer je v ospredju posameznikovo vedenje in je seveda odvisno od socialnega okolja, v kateri 

se oseba znajde. Preden je posameznik razvojno sposoben socialne interakcije, najprej s starši, 

kasneje z ljudmi iz njegovega širšega socialnega okolja, mora razviti porajajoč občutek jaza, 

razvoj samostojnosti oziroma samoodločanja in ponotranjenje meril za vedenje. Tudi Erikson 

je poudarjal pojavljanje jaza, iskanja identitete in posameznikove odnose z drugimi skozi vse 

življenje. 
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V obdobju malčka (starosti od enega do dveh let), se prične obdobje dojemanje samega sebe. 

Takrat malček vidi sebe kot posameznika, ki se fizično loči od preostalega sveta in da se 

lahko njegove lastnosti in vedenje opisujejo in ocenjujejo. Samozavedanje je prvi korak k 

razvoju meril za vedenje. Ob samozavedanju otroci razumejo, da je odziv matere ali očeta na 

nekaj, kar so storili, namenjen njim, ne pa zgolj dejanju samemu.  

 

Pojem sebe se razvija skozi tri stopnje (Stipek, Gralinski in Kopp, 1990, v Papalia idr.; 2003, 

str. 89): 

 Fizično samoprepoznavanje in samozavedanje. Malčki se pri starostih osemnajst do 

štiriindvajset mesecev prepoznajo v ogledalu ali na fotografijah, kar pomeni, da se 

zavedajo, da so ločeni in drugačni od drugih. Ko dopolnijo dvajset do štiriindvajset 

mesecev, začnejo malčki uporabljati prvoosebne zaimke, kar je še en pokazatelj 

samozavedanja.  

 Temu sledita samoopis in samoocenjevanje. Ta faza se zgodi med devetnajstim in 

tridesetim mesecem, ko se razvijejo njihove zmožnosti izražanja in se poveča njihovo 

besedišče. Opisujejo samega sebe kot »velik«, »majhen«, »ravni lasje«, »skodrani 

lasje« in ocenjujejo sebe kot »priden«, »lep«, »močan«.  

 Tretja je stopnja čustvenega odziva na neprimerno ravnanje. Otroci kažejo, da jih 

neodobravanje staršev vznemirja in bodo prenehali delati to, česar ne smejo – vsaj 

takrat, ko jih kdo gleda. Ta stopnja je osnova za moralno razumevanje in razvoj vesti.  

 

Usklajenost s pričakovanji staršev in samoregulacijo – nadzorovanjem lastnega vedenja sta 

osnovi socializacije, preko katere se otroci podredijo zahtevam ali pričakovanjem očeta ali 

mame, razvijejo navade, spretnosti, vrednote, s katerimi bodo odgovorni in usklajeni z 

družbenimi merili. 

 

Kot pravi avtorica Nastran Ule (1997), različne ravni in modifikacije socialnih interakcij 

predstavljajo socialni kontekst vedenja, delovanja in doživljanja posameznikov ter so med 

drugim učinki socialnega okolja (npr: družina, šola, vrstniki, razne institucije: politične, 

ekonomske, pravne …), ki uokvirjajo njegovo lastno vedenje in predstavljajo odnos med 

posameznikom in socialnim kontekstom. 
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2.1 Nivoji socialnih interakcij 

 

Socialne interakcije so obširne in kompleksne, saj so posamezniki v konstantnem odnosu z 

drugo osebo, s skupino, skupine med seboj, skupine kot institucije. Nivoje socialnih interakcij 

je opredelila Nastran Ule (1997, str. 34) ter jih analogno razvrstila v štiri nivoje 

socialnopsihološke analize in razlage: 

 

1. »Intrapersonalni nivo, ki se dejansko začne z vstopom v interakcijo ob rojstvu, kasneje 

z mentalnim razvojem preide v fazo socialne percepcije, za urejanje socialnih zaznav, 

vtisov o drugih osebah in o samem sebi in o značaju socialnih situacij.« Prvi nivo se 

močno povezuje z Eriksonovo teorijo psihosocialnega razvoja, kateri je dal avtor 

močan poudarek skozi stadije, ki jih prehaja posameznik in toliko bolj, kot bodo 

uspešne, toliko bodo trajno vplivale na posameznikovo samopodobo in na  interakcije 

oziroma odnos z družbo. V prvem stadiju (od rojstva do 12–18 meseca), dojenček 

oblikuje prvi ljubeči, zaupni odnos z osebo, ki skrbi zanj, mu zadovoljuje potrebe po 

hrani in negi na tolažeč način. Če otrok tega ne doživlja na pozitiven, ugoden način, se 

razvije občutek nezaupanja. Nezaupanje bo temelj v kasnejših odnosih, bodisi na 

osebnem, medosebnem, skupinskem in institucionalno-družbenem nivoju. 

2. »Interpersonalni in situacijski nivo opredeljuje dinamiko odnosov, ki se vzpostavljajo 

v danem trenutku med danimi posamezniki in v dani situaciji (na primer v konfliktni 

situaciji med dvema osebama).« K. Lewin (1890) je bil prvi socialni psiholog, ki je 

razvil splošno teorijo človeškega socialnega obnašanja. Menil je, da je reprezentacija 

dojemanja sveta rezultat njegovega obnašanja, ki je pogojena od notranjih potreb in 

ciljev. Med drugim in četrtim letom je samonadzor otrok najbolj razvit, lažje se 

besedno izražajo in počakajo na tisto, kar želijo. Torej zmorejo odložiti trenutno 

potrebo po zadovoljitvi svoje namere in pokazati sočutje ter se prosocialno vedejo. 

3. »Pozicionalni nivo sodijo teorije pripisovanja (atribucije) in raziskave o vplivu 

statusnih razlik na moč prepričevanja v govoru in vloge ter status oseb v skupini.« 

Dojenček npr. prekine nesprejemljivo dejavnost (ščipanje drugega otroka), na katero 

se odrasla oseba, ki ima status moči, odzove negativno (npr. prepoveduje, izraža 

negativna čustva). 
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4. »Ideološki nivo zajema najširši socialni kontekst, odnose med institucijami in velikimi 

socialnimi sistemi ter odnose posameznika ali skupin do družbe v celoti. Vsaka družba 

razvije lastno ideologijo, svoj sistem prepričanj in socialnih predstav, vrednot in 

norm, ki opravičujejo, vrednotijo in vzdržujejo socialni red.« Pri spodbujanju 

prosocialnega vedenja je značilno, da so v prvi vrsti starši kot model ali vzor, ki 

prikazujejo sodelovanje, empatijo ter spodbujajo sočutje, velikodušnost in uslužnost. 

Seveda je tudi odvisno od kulture, ki se razlikuje po stopnji, do katere spodbujajo 

tovrstno vedenje. Tradicionalne kulture, v kateri ljudje živijo v razširjenih družinah in 

si delijo delo, pospešujejo prosocialne vrednote, bolj kot kulture, ki poudarjajo 

individualne dosežke (Eisenberg in Fabes, 1998, v: Papalia idr.; 2003). 

 

2.2 Teorije o socialnih interakcijah 

 

Mnoge teorije v socialni psihologiji zaradi kompleksnosti duševnega dogajanja v človeku 

obravnavajo nekatere vidike tipičnih oblik socialnega vedenja posameznikov in skupin. 

Ravno zaradi kompleksnosti stališč in delovanja notranjih procesov v človeku se do zdaj še ni 

izoblikovala enotna teorija o socialnih interakcijah v socialni psihologiji. 

 

Kontekstualistične teorije 

Etološka teorija, kateri sta temelje postavila etologa Lorenz in Tinbergen, poudarja, da ima 

razvoj vedenja biološki izvor, ki je močno vezan na evolucijo. Opazovala sta vedenje, ki 

povečuje verjetnost preživetja pri različnih vrstah živali v njihovem naravnem okolju. Odkrila 

sta pojav odtisnjenja, ki pojasnjuje hitro učenje znotraj časovno kritičnega obdobja. 

Opazovanje odtisnjenja je vodilo do opredelitve kritičnega obdobja, v katerem je otrok 

biološko pripravljen za izražanje in usvajanje določenih prilagojenih vedenj, vendar za to 

potrebuje primerne dražljaje iz okolice. Tako je pomembno, da je telesni in socialni stik med 

odraslim (mamo) in novorojenčkom v prvih dnevih po rojstvu bistven za kakovost čustvenih 

in socialnih povezav med mamo in otrokom (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 

 

Bowbly (1969) je etološko teorijo povezal z razlago razvoja navezanosti med dojenčkom 

oziroma malčkom in osebo, ki skrbi zanj. Oseba je lahko katerakoli, ne samo mama, temveč 

nekdo, ki je z otrokom v pogosti in razmeroma intenzivni interakciji. Vedenja navezanosti, 

kot so nasmeh, čebljanje, seganje k sebi, jok, prirojeni signali, s katerimi otrok spodbuja 
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druge, da se mu približajo, skrbijo zanj in komunicirajo z njim, mu omogočajo, kar je 

potrebno za njegovo preživetje in razvoj. Ta navezanost in čustveni ter socialni odzivi otrok 

se v prvih šestih mesecih navezujejo na širšo okolico in nimajo očitnih preferenc glede tega, 

kdo skrbi zanje. V drugi polovici prvega leta navezanosti postanejo bolj specifične, oblikujejo 

se tudi multiple, to je na več oseb hkrati (Bowbly, 1969, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2004, 

str. 51), lahko pa imajo te navezanosti tudi različno intenzivnost in kakovost. 

 

Sociokulturna teorija razlaga vlogo kulture v posameznikovem razvoju. Vigotski, avtor te 

teorije, se je osredotočil na razvoj govora kot psihološkega orodja, ki ga ljudje uporabljajo kot 

pripomoček v mišljenju in vedenju (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 

 

»Proces razvoja mišljenja po Vigotskem predstavlja internalizacijo socialnih interakcij« 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004, str. 57), saj se otrok najprej uči družbenih oblik vedenja 

in jih kasneje uporabi na sebi. Družbeni proces, ki se odvija med staršem in otrokom, postane 

intrapsihični proces, ki se odvija v otroku. Otrokova sposobnost prenosa družbenega procesa 

na notranjo, intrapsihično raven poteka v treh fazah. V prvi fazi, ki traja približno do 

otrokovega tretjega leta starosti, v interakciji z drugimi najprej poteka sklicevanje na odsotni 

predmet. Na primer, kadar odrasli otroku veli, naj si obriše nos z robčkom, s tem usmeri 

otrokovo pozornost na predmet, ki ga otrok potrebuje, ker ima smrkav nos. V drugi fazi, ki 

traja od tretjega leta naprej, začne otrok usmerjati podobne zahteve ali vprašanja nase. Na 

primer med igro reče: »Kje je moj robček?« Ta glasni monolog pri otroku slišimo pogosto, 

zlasti med igro ali pa kakšno drugo dejavnostjo. Okoli šestega leta pa govor s samim seboj 

postaja vse tišji, manj popoln in težje razumljiv. Okoli osmega leta nastopi tretja faza 

internalizacije socialnih interakcij, kjer ne slišimo več samousmerjenega govora, ki pa ni 

izginil iz repertoarja otrokovega vedenja, temveč se je spremenil v notranji govor, dialog s 

samim seboj (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 

 

Sodelovalni dialog s kompetentnejšimi partnerji oziroma odraslimi osebami, ki so korak pred 

otrokovim razvojem in ga spodbujajo (so v območju njegovega bližnjega razvoja), pomagajo 

otroku obvladovati bistvene poteze sodelovalnih dialogov, ki so pomembni za razvoj 

mišljenja. S spodbujanjem mišljenja in osmišljenimi pozitivnimi interakcijami z osebami 

otroci ponotranjijo kulturno smiselne dejavnosti, ki jih uporabljajo sami zase in tako 

usmerjajo svoje dejavnosti ter pridobivajo nove spretnosti.  
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Vedenjska (behavioristična) teoretska usmeritev, katere voditelj je bil ameriški behaviorist J. 

Watson, razlaga posameznikovo dejavnost kot sklop fizičnih in verbalnih reakcij na socialne 

dražljaje in reakcije, ki jih posameznik doživi v socialnem kontekstu (Nastran Ule, 1997). 

Behavioristi zagovarjajo tezo, da se proučuje tisto, kar lahko vidimo in merimo, torej 

opazujemo lahko le vedenje, kar posameznik dela ali reče. Poglavitno načelo te vedenjsko 

usmerjene socialne psihologije je, da se lahko predvideva in kontrolira vedenje in proces 

socialnega učenja. 

 

Zakoni učenja proučujejo odnos med dražljajem in reakcijo. Nekatere reakcije so refleksne, 

večina pa je naučenih. Zatorej, če izhajamo iz Watsonove teze, da lahko proučujejo le tisto, 

kar vidimo (dražljaj in reakcijo), kar pa se dogaja v osebnosti človeka, pa je subjektivno in ne 

more biti predmet znanstvenega proučevanja. Kar pomeni, da zavest in introspekcija nimata 

mesta v psihologiji kot znanosti (Crain, 1992). 

  

Kritika neobehavioristov je bila, da moramo upoštevati tudi druge psihološke procese, kot so 

mišljenje, motivacija, emocije, in če se opiramo le na nagrade in kazni, ki prihajajo iz 

neposrednega okolja, vplivajo na stališča posameznikov oziroma na njegova notranja stanja. 

Ta stališča in stanja pa potem vplivajo na vedenje in delovanje posameznikov, zmanjšujejo 

občutek odgovornosti za dejanja in razkrivajo obilo pogojnih mehanizmov v človeškem 

vedenju, ki se jih ne zavedamo in jih pogosto naknadno racionaliziramo (Nastran Ule, 1997). 

 

Kognitivno-teorijska usmeritev gradi na različnih kognitivnih procesih in strukturah, kot so 

percepcija, oblikovanje pojmov, predstav in mišljenja. J. Piaget, kot eden najbolj poznanih 

kognitivno razvojnih teoretikov, je svoja opazovanja in beleženja posvetil kognitivnemu 

razvoju otrok. Zagovarjal je tezo, da je znanje proces pridobivanja informacij s pomočjo 

mentalne ali fizične akcije in ne skupek le zbranih in shranjenih informacij. Drugače 

povedano, otrok se uči in pridobiva nova znanja z raziskovanjem (opazovanje, tipanje, 

okušanje, vonjanjem) preko lastnih izkušenj oziroma konstruira svojo vednost preko situacij, 

ki so problemsko zastavljene. Zlasti jo zanima oblikovanje mnenj, stališč, predsodkov, po 

katerih se ljudje ravnamo v vsakdanjih socialnih interakcijah. Med prvimi, ki so ustvarili 

takšno kompleksno teorijo psihološkega odzivanja človeka na socialne situacije, je bil K. 

Lewin (1890). Razvil je splošno teorijo človeškega socialnega obnašanja in ponazoril 

psihološko polje ali življenjski prostor posameznika, v katerem so združeni vsi motivacijski, 

mentalni in emocionalni dejavniki. Težnja tega življenjskega oziroma psihološkega polja je, 
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da ostaja v ravnotežju in se ohranja. Čeprav ima vsak posameznik svoj pogled na to polje, 

privedejo zlasti skupinske interakcije do medsebojne uskladitve individualnih psiholoških 

polj. Tako je Lewin (1890) postavil podlago za teorijo in prakso skupinske dinamike (Batistič 

Zorec, 2006).  

Vendar kognitivno-teorijska usmeritev zanemarja različna dejstva posameznika in družbe, ki 

ovirajo njegovo avtonomnost in racionalnost ter psihološke izvore neracionalnosti v 

človeškem delovanju, kognicijo in celo radikalno pačijo posameznikovo percepcijo socialne 

realnosti (Nastran Ule, 1997). 

 

Psihoanalitska teorija se opira na Freudovo teorijo o konfliktni dinamiki nezavednih in 

zavestnih duševnih struktur. Predvsem družbeno in kulturno ustvarjalnost pri ljudeh lahko pri 

Freudu razumemo kot reakcijo na potlačitve nezaželenih gonskih vzgibov. Kultura pri tem 

ponuja razne oblike »sublimacije nagonov«, na primer v umetniških ali znanstvenih 

stvaritvah.  Freud in psihoanalitiki so se posvetili razlagi socialnih procesov, kot so 

oblikovanje množic in njihovih vodij, oblikovanje socialnih značajev ljudi, odnos do 

avtoritete in poslušnosti (Nastran Ule, 1997). 

 

Simbolično-interakcionistična teorija gradi na procesih izmenjave simbolov in simbolnih gest 

med ljudmi. Socialni pomen simbolov oziroma socialne vloge, ki jih posameznik prisvaja in 

ponotranji ter kako jih razširja v socialni skupnosti, je bistvo proučevanja simbolno-

interakcionistične teorije, oče katere je G. H. Mead (1963–1931). S sprejemanjem socialnih 

vlog se oblikuje posameznikova socialna identiteta (socialni jaz), posameznik pa ima ob tem 

še svojo osebno identiteto. Socialna interakcija terja od posameznikov, da v sebi usklajujejo 

razmerje med osebno in socialno identiteto, navzven pa ohranjajo ravnotežje med popolno 

identifikacijo s socialnimi vlogami in pravili vedenja ter distanco do vlog. Ko posameznik 

ravna v skladu s svojo vlogo ali nekim pravilom, lahko vedno prekine to ravnanje, če se mu 

zdi bolj smiselno izbrati drugo vlogo ali slediti drugačnemu pravilu (Nastran Ule, 1997). 

 

Ta teorija poudarja soodvisnost posameznikov, saj vedenje v vlogah predpostavlja več ljudi, 

ki drug drugemu definirajo socialne vloge, norme in pravila. Pomanjkljivost te teorije je, da 

ima socialno življenje ljudi za nekakšno igro, v kateri so vsi igralci in režiserji obenem in kjer 

nihče ne predstavlja drugemu samega sebe, temveč le eno od svojih mask (vlog). Takšno 

doživljanje drug drugega med ljudmi spodjeda zaupanje in neposrednost v medsebojnih 

odnosih (Nastran Ule, 1997). 
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2.3 Socialne interakcije v vrtcu 

 

Otroci v zgodnjem otroštvu čedalje več časa preživijo z drugimi otroki in manj z odraslimi, 

spreminja pa se tudi kakovost odnosov med vrstniki. Z razvojem novih oblik socialnih 

interakcij in socialnih kompetenc se razvijajo in izpopolnjujejo veščine komuniciranja, 

prosocialnega vedenja, empatije in skupnega reševanja problemov, kot je sodelovalno učenje. 

Preseganje egocentrizma, ki je kazalnik razvoja čustvene in socialne empatije, razumevanje 

sebe in drugih, je pogoj za socialne interakcije med vrstniki (Marjanovič Umek, Zupančič, 

2004).   

 

Kot pravi Wellman (1990, v Marjanovič Umek, 2004), je otrokovo razumevanje socialnega 

sveta povezano s teorijo uma. Razvoj teorije uma poteka postopoma, gre pa za pojmovanje 

sebe in drugih ljudi, ki imajo svoje želje, prepričanja, čustva in namere. Kot pravi avtor, že 

imajo 2-letni otroci razvito enostavno teorijo uma, ki je imenovana psihologija želja ‒ otroci 

razumejo, da je posameznikovo obnašanje pod vplivom njegovih želja. 

 

Socialna interakcija je vir zadovoljitev temeljnih psihosocialnih potreb. Da bodo 

psihosocialne potrebe zadovoljene, je naloga vrtca kot ustanove, da poskrbi za spodbudno 

učno okolje, pozitivno čustveno higieno (vzgojiteljev spoštljivi odnos do otrok), sredstva in 

metode, ki bodo pripomogle k vzpostavitvi medsebojnih odnosov. Le tako bodo pri otrocih 

zadovoljene potrebe po varnosti, po ljubezni, naklonjenosti, po znanju, spoznavanju, po 

uveljavitvi, ustvarjanju, po redu in samouresničevanju ‒ samopodobi. Kot pravita avtorici 

Kavčič in Fekonja (2004), predšolski otroci pogosteje nudijo pomoč tistim otrokom, ki so jim 

tudi sami prej pomagali, prav tako pa pogosteje pomagajo ljudem, ki so zanje pomembni 

(člani družine ali sorojenci) ali jih imajo raje (priljubljeni vrstniki).  

 

Kurikulum za vrtce (1999, str. 10) kot cilj navaja »dvig kakovosti medsebojnih interakcij med 

otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu« . Poudarja ugodno socialno klimo v oddelku. 

Odrasla oseba naj bo v interakcijah z otroki nedirektivna usmerjevalka, ki predstavlja zgled za 

prijetno in prijazno komunikacijo. Otrokom naj nudi čim več pozitivnih verbalnih in 
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neverbalnih interakcij, se odziva na njihove prošnje in vprašanja, jih spodbuja k zastavljanju 

vprašanj, razgovoru, udeleženosti in delitvi izkušenj. 

 

 

2.4 Subjektivne teorije o socialnih reakcijah 

 

Subjektivne teorije strokovnih delavcev imajo velik vpliv na kakovost otrokovih izkušenj v 

vrtcu. Prekrivajo se s prikritim kurikulum, ker zadevajo ustaljene navade v proučevanju 

namernih in nenamernih ravnanj ter učinkov vzgoje (npr.: posnemanje sodelavk in trenutnih 

reakcij na vedenje otrok, ki jih strokovni delavci ne morejo v naprej načrtovati). Pomen 

subjektivnih teorij je v tem, da poleg implicitnih (rutinskih in pretežno nezavednih) ravnanj 

zajemajo tudi eksplicitno izražena stališča in vrednote (Čas, Batistič Zorec, 2008). 

 

Subjektivne teorije imajo vpliv na to, kako bo vzgojiteljica načrtno komunicirala z otroki, 

kako bo zagotavljala varno in za učenje spodbudno klimo ter spodbujala interakcije med 

otroki. Pri tem je pomembna izjemna koncentracija in pozornost do otrok čez ves dan, saj 

mora strokovni delavec pravilno presoditi, kdaj in kako se naj najprimerneje odzove in vstopi 

v interakcijo z otrokom. Ugotoviti mora, kaj otroke pritegne in kaj spodbuja … Pri tem se 

mora zavedati pomena socialne moči preko komunikacije, ki kot bistven proces učinkuje na 

psihosocialno klimo v oddelku.  Korthagen (2004) pravi, da je delovanje vzgojitelja odvisno 

od več vplivov, ki se med seboj prepletajo in so soodvisni. Meni, da so kompetence le eden od 

nivojev in da je pomembna poklicna identiteta, torej kako posameznik vidi svoje poklicno 

poslanstvo. Poudarja, da se vzgojitelji preveč osredotočajo na kompetence, namesto da bi z 

refleksijo praktičnih izkušenj sprožili proces učenja, ki vključuje spreminjanje lastnih 

prepričanj in izgrajevanje poklicne identitete. 

 

Hohmannova in Weikart (2005) v high/scope kurikulu gledata na učenje kot na socialno 

izkušnjo, ki vključuje pomembne interakcije med otroki in odraslimi. Zagovarjata, da se otrok 

najbolje uči, kadar prosto komunicira z odraslimi in vrstniki. Po njunem mnenju si otrok 

socialne izkušnje pridobiva v vsakodnevnih aktivnostih, ki jih izbira in načrtuje sam, ter tistih, 

ki jih spodbudi vzgojiteljica in mu omogočajo individualno izražanje. Strokovni delavci, ki z 

otrokom vzpostavljajo osebne odnose, so kasneje aktivni ustvarjalci lastne socializacije, ki jo 

soustvarjajo z vrstniki. 
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3 OBLIKE SOCIALNEGA UČENJA PRI PREDŠOLSKEM OTROKU 

 

Ljudje smo socialna bitja. Življenje v skupnosti in intenzivna interakcija z drugimi ljudmi je 

pogoj za naš razvoj in udejanjanje naših potencialov. Predšolski otroci preko socialnega 

učenja osvajajo socialne spretnosti, veščine, ki jim omogočajo najti stike z drugimi, se 

dogovarjati in sodelovati, obenem pa ohranjati svoje bistvo in graditi pozitivno stališče do 

sebe – oblikovati pozitivno samopodobo. Otroci že zelo zgodaj primerjajo svoje vedenje in 

njegove posledice s socialnimi pravili. Socialni jaz se razvija v nenehni interakciji z okoljem, 

vrednost svojih lastnosti in dejanj merijo z drugimi. Pomembni drugi predstavljajo otroku 

objektivni svet. Pri tem postane posameznik to, za kar ga pomembni drugi imajo. Pozitivna, 

zdrava samopodoba je oblikovana realno, na svojih močnih in šibkih področjih in ohranja 

konstruktivno naravnanost v smislu sprejemanja samega sebe. Prijetna socialna klima (stanje 

psihosocialnih odnosov med člani skupine) v vrtcu sta predpogoj za oblikovanje zdrave 

otrokove samopodobe. Pozitivna samopodoba je ključnega pomena pri oblikovanju odnosov 

in sodelovanja z ostalimi člani v skupini (Ferlinc, 1995). Kako se bodo ti odnosi med vrstniki 

oblikovali in kako se bo vsak posameznik v skupini lahko izrazil, je pomembna oblika dela 

vzgojnih zaposlitev, preko katerih se otroci učijo. Izpostavila bi sodelovalno učenje, ki 

poudarja socialno naravo učenja in dela na ravni skupinske dinamike. 

 

Kagan (1989, v Peklaj idr., 2001) opredeljuje sodelovalno učenje kot učenje v majhnih 

skupinah, ki so oblikovane tako, da vsak učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju in 

pomaga drugim, da dosežejo boljši rezultat. Predvsem je pomembna interakcija. Kagan 

(1989) se osredotoča na načine za utrjevanje znanja (sodelovalne karte, več glav več ve, 

preverjanje v parih, okrogla miza), načine za razvoj pojmov (skupinska diskusija, intervju) ter 

sodelovalne projekte. Takšne oblike dela pri socialnem učenju olajšajo sam proces učenja, 

timsko delo in skupinske spretnosti oziroma socialne veščine. 

 

Brata Johnson (1987, v Peklaj idr., 2001) sta opredelila sodelovalno učenje kot učenje v 

majhnih skupinah z namenom, da bi učenci dosegli skupen cilj. Učenje je organizirano tako, 

da se vsak član skupine nauči svojo snov oziroma opravi svojo nalogo in obenem preveri, ali 

so tudi ostali člani skupine storili enako. Raziskave, ki sta jih opravila, se osredotočajo na 

načine, ki jih lahko kombiniramo z različnimi kurikulumi in temeljijo na vključevanju 
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socialnih veščin v učno vsebino. Načini, ki vključujejo socialne veščine, so učenje v skupini 

in posamezno, ustvarjalno razpravljanje in podobno. 

3.1 Moralni razvoj 

  

Pri interakciji z drugimi razvijejo otroci sposobnosti prevzemanja perspektiv drugih in vidijo, 

da imajo različni ljudje različna pravila. V socialnem okolju pridobivajo konkretne izkušnje o 

tem, kaj je prav in kaj je napačno. Preko teh zaznav pridejo postopno do premika k morali 

sodelovanja. 

 

Marjanovič Umek in Zupančičeva (2004) pravita, da ima pri učenju pravil moralnega vedenja 

veliko vlogo načrtno in sistematično usmerjanje otrokovega vedenja, to so različne vzgojne 

tehnike, ki naj bi bile predvsem naloga staršev in drugih oseb, s katerimi so otroci v pogostih 

interakcijah. Ko govorimo o vzgojnih tehnikah, govorimo o treh oblikah vzgojnih tehnik, 

preko katerih poteka učenje moralnega vedenja. Prva oblika, ki se osredotoča na pozitivno 

podkrepljevanje otrokovega vedenja, je pohvala, nasmeh, objem, pozornost, darilo. Druga 

oblika je negativna, to je osamitev, telesna kazen, odtegnitev pozornosti ali naklonjenosti. Pri 

tretji obliki vzgojne tehnike oz. pri t. i. indukciji gre za pojasnjevanje razlogov, zakaj ima tako 

vedenje neugodne učinke in zakaj je neko vedenje zaželeno, pravilno (npr. če ga boš porinil, 

bo padel). Indukcija je učinkovita, ker otroku pove, kako naj ravna in spozna pravilo, ki ga bo 

vedel tudi drugič, spodbuja k empatiji ter ga posledično motivira za prosocialno vedenje in 

otrok lahko s pomočjo poznavanja posledic in razlogov za določeno ravnanje tudi osmisli. Za 

otrokov moralni razvoj je namreč pomembno, da spozna povezave med vrsto dejanj in 

neprijetnimi posledicami, do katerih ta dejanja vodijo (Zupančič in Justin, 1991). 

 

Na podlagi razvojnih značilnosti predšolskega otroka bom opisala njegove vedenjske reakcije, 

ki se pojavljajo pri interakciji z drugimi in so del otrokovega socialnega ter moralnega 

delovanja. 

 

3.2 Posnemanje 

 

Otrok že kot dojenček posnema gibe in zvoke, na takšen način se uči tudi govora. Rad 

posnema gibe in zvoke, ki mu jih posredujejo odrasle osebe, osebe iz njegovega okolja. 

Zupančič in Justin (1991) pravita, da otroci posnemajo starše, vzgojitelje in druge odrasle 
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osebe, najpogosteje pa posnemajo tiste otroke, s katerimi se istovetijo. Zato je posnemanje 

pomemben dejavnik otrokovega socialnega sodelovanja. 

3.3 Trma 

 

Prvi znaki trme se pojavijo že pri osemnajstih mesecih in se stopnjujejo do tretjega ali četrtega 

leta otrokove starosti. Pojav trme pri osemnajstih mesecih je povezan z razvojem otrokove 

samozavesti. Trmoglavost se do drugega leta stopnjuje in praviloma doseže vrhunec med 

tretjim in šestim letom. Po šestem letu trmoglavost izgine, saj otrok spozna, da je zanj vedenje 

v skladu s pravili in pričakovanji drugih mnogo primernejše. Ponovno se trmoglavost začne 

krepiti v puberteti. Trma se izraža na različne načine. Pri mlajših otrocih se izraža s fizičnim 

odporom. Tako otrok ne dovoli, da mu obujejo čevlje, noče jesti, noče s starši v določeno 

smer. Za starejše otroke je bolj značilno, da se trma pojavlja bolj v obliki verbalnih reakcij 

(Toličič in Smiljanić, 1979). 

 

Pretirana trma, kot jo opisuje Praper (1995) in presega običajno trmo, ki se razvije med 

drugim in tretjim letom starosti, je nujno potrebna, da otrok izpelje proces separacije. Pojavlja 

se lahko v besedni obliki, kot je »ne«, »nočem«, »hočem«. Kadar se to vedenje utrdi in se ne 

izključi v običajni razvojni fazi, nakazuje držo opozicionalnosti, ki spremlja motnje v 

objektnem odnosu. Pasivna trma je manj opazna, saj se otrok navidezno podreja, tako da 

uboga, ne stori pa tistega, kar mu je naročeno. 

 

»Otroci prerastejo obdobje trme takrat, ko pričnejo postopoma razvijati sposobnosti za 

izražanje svojih želja in potreb na bolj sprejemljiv način, pripravljeni so se sprijazniti s tem, 

da se jim nekaj odreče in počakati na nagrado. Kadar gre dogajanje v nezaželeno smer, so 

sposobni preklopiti, poskušajo reševati probleme s premislekom in se premaknejo iz črno-bele 

optike. Začnejo ceniti tudi odtenke sivega v določenih situacijah« (Greene, 1999, str. 10). 

 

3.4 Vodenje 

 

Otroška igra je prepletanje osebnih značilnosti in idej članov v skupini, izstopa pa zmeraj tisti, 

ki daje pobudo za igro. Pri predšolskih otrocih kar hitro ugotovimo, kdo je vodja pri igri, saj 

mu ostali otroci sledijo in pobudnik za igro jim pokaže, kako se naj igrajo. Otroci ga 

posnemajo in mu sledijo. Značilnosti, ki jih ima predšolski otrok kot vodja, se izražajo preko 
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njegove inteligentnosti, telesne razvitosti, moči in spretnosti. Po opazovanjih sodeč, so deklice 

pogoste vodje dečkom in deklicam, lahko so tudi nekoliko starejše od ostalih otrok, ni pa 

nujno. Poznamo dva tipa vodij v skupinah predšolskih otrok, in sicer »surovež« in 

»diplomat«. Za prvi tip je značilna uporaba sile, zato mu otroci sledijo in so mu pokorni, saj 

od njih zahteva popolno poslušnost. Če gre v svojem ravnanju predaleč, izgubi člane svoje 

skupine. Diplomatskemu vodji sledi mnogo otrok, saj svoje zahteve prilagaja tako, da jih 

drugo otroci ne opazijo (Toličič in Smiljanić, 1979). 

 

3.5 Prijateljstvo 

 

Socialni razvoj, razvoj socialnega zaznavanja, čustveni in spoznavni razvoj potekajo 

vzporedno z otrokovim konceptom prijateljstva. 

 

Bigelow (1977; po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 365) opredeljuje, »da je 

prijateljstvo moč konceptualizirati s konkretnimi in abstraktnimi izrazi ter dodaja, da so za 

prijateljstva v zgodnjem otroštvu značilne skupne dejavnosti, delitev tistega, kar imaš, bližina 

bivanja ali prijateljstvo odraslih, medtem ko so kasneje v ozadju prijateljstev predvsem 

osebnostni kriteriji, kot so zaupnost, iskrenost, pravičnost, intimnost.« 

 

3.6 Socialni konflikti in prepiri 

 

Vrtec je poleg pozitivnih interakcij lahko tudi stičišče različnih mnenj, ki sprožijo konflikt. 

Mikuš Kos (1991) pravi, da so konflikti med otroki zaznamovani z različnimi vedenjskimi 

pojavi. Ti so predvsem opazni v verbalnem zmerjanju, zasmehovanju, ponižanju, grožnjami, 

prihaja pa tudi do različnih oblik telesnega obračunavanja.  

 

Da bo konfliktov v skupini čim manj, je potrebno vzdrževati dobro socialno klimo. Da bi to 

dosegli, upoštevamo nekaj splošnih načel, ki prispevajo k najmanjši možni meri konfliktov in 

prepirov (Dolar Bahovec, 2004, str. 85). Ta načela so: 

‒ »Postavitev razvojno primerne omejitve in pričakovanja o vedenju otrok; 

‒ poskrbite, da bodo otroci imeli v vrtcu veliko priložnosti za igro; 

‒ vzpostavitev dosledne dnevne rutine; 
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‒ strokovni delavec, kot vzor spoštljivega ravnanja v medosebnih odnosih in spoštljive 

uporabe materialov; 

‒ načrtovanje prehodov med dejavnostmi in dnevno rutino.« 

Prepiri in konflikti, ki nastanejo med otroki, so seveda neprijetni, vendar je ob tem naloga 

vzgojitelja, da otrokom omogoči rešiti trenutna pomembna vprašanja, in otrok ne kaznuje 

zaradi njihovih nezrelih socialnih veščin. Ko se otroci razvijajo v svoji sposobnosti 

predvidevanja in reševanja socialnih konfliktov, postajajo ti konflikti vedno bolj kompleksni. 

Iskanje alternativ za vedenje, s katerimi koga prizadenemo in nato poskusimo poimenovati 

občutja in razmišljanja o rešitvah, ni lahko. Zlasti ne za predšolskega otroka, ki vidi samo 

sedanjost in pogosto dojema stvari iz svojega zornega kota. Kadar pa se otroci urijo v 

reševanju konfliktov in prepirov od zgodnjih let, si do odraslosti pridobijo veliko socialnih 

veščin, ki ji s pridom uporabljajo in si pridobijo zaupanje, ki so ga prinesla leta izkušenj in 

spodbud (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

3.7 Socialne skupine 

  

Predšolski otroci vstopajo v interakcije z različnimi posamezniki in z njimi ustvarjajo 

raznovrstne odnose. Ti odnosi so lahko kratkotrajni, bolj ali manj intenzivni, trajajo lahko le 

kratek čas. Odnosi v skupini lahko otroka močno zaznamujejo pri razvoju, doživljanju in 

izkušnjah (Kobolt, 2009). Kot pravi Shapiro (1999), shajanje s skupino vrstnikov je 

pomembna razvojna naloga, ki lahko odločilno vpliva na otrokovo kasnejše mladostništvo in 

dobo odraslosti pri vzpostavljanju odnosov. 

 

Kadar se otroci medsebojno družijo, vzpostavljajo različne socialne odnose. Ti so lahko 

včasih enakopravni, ali pa prevladujejo odnosi podrejenosti in dominantnosti. V kakšni vlogi 

se bo otrok znašel, je odvisno od njegovega temperamenta, razpoloženja, pripravljenosti na 

sprejemanje novih ljudi in od sposobnosti prilagajanja na spremembe. Pri opazovanju otrok v 

skupini sta avtorja Toličič in Smiljanić (1979) ugotovila, da so otroci v družbi takšni, da 

drugim ne nudijo ničesar, od njih pa pričakujejo vse. Na drugi strani so pa takšni otroci, ki v 

družbi naredijo vse, od ostalih članov skupine pa ne pričakujejo ničesar. Sicer je prvi tip otrok 

pogostejši. Skozi vzgojo se otroci naučijo žrtvovati za druge, vendar do določene meje. Zato 

je drugi tip otrok redkejši. Če se prezgodaj pojavi altruizem, se za to pretirano pomočjo skriva 

želja, da bi si otrok »kupil« pozornost in prijateljstvo drugih otrok. Raziskave kažejo, da so 
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problematični otroci mnogokrat osamljeni. Imajo vtis, da jih nihče ne mara, da niso zaželeni 

niti koristni. Občutek otroka, da je željen v družini in med prijatelji, je za njegovo 

samopodobo in samozavest ključnega pomena. 

 

»Bowbly (1969) je ugotavljal, od česa je odvisna priljubljenost otrok v skupini. Ugotovil je, 

da na socialno sprejetost otrok vplivajo: socialni status staršev (višji, kot je socialni status, 

bolj je otrok priljubljen), otrokova inteligentnost in število otrok v družini. Njegova raziskava 

kaže, da so največkrat izbrani tisti otroci, ki so iz družine z več otroki, najmanjkrat pa tisti, ki 

so edinčki« (Toličič in Smiljanić 1979, str. 89). 

 

Rubin (1998; po Papalia idr., 2003) pravi, da navade in vzgojni slogi lahko vplivajo na 

otrokove odnose z vrstniki. Priljubljeni otroci imajo topel in dober odnos z materjo in očetom. 

Starši priljubljenih otrok so avtoritativni, posledično so otroci asertivni in znajo sodelovati. 

Otroci, ki ne razvijejo varne navezanosti s svojimi strogimi starši, ki jih zanemarjajo, so 

depresivni in nezadovoljni v zakonskem stanu, lahko razvijejo neprijetne družabne in 

čustvene vzorce; zato obstaja velika verjetnost, da bodo s strani v vrstnikov zavrnjeni. 

 

Psihosocialni položaj otrok v skupini, ki se kaže kot stopnja socialne sprejetosti s strani 

ostalih otrok v skupini, je v veliki meri odvisen od socialne kompetentnosti posameznika. 

Socialno kompetentnost avtorji Zupančič, Gril in Kavčič (2001) opredeljujejo kot sposobnost 

učinkovitega obvladovanja socialnega okolja. Odraža se v primernem čustvenem izražanju in 

vedenju kot tudi v prepoznavanju pričakovanj, želja, interesov in namer drugih ter njihovemu 

usklajevanju z lastnimi željami, potrebami in interesi. Socialne spretnosti, ki jih ima socialno 

kompetenten posameznik, vključuje prilagojeno vedenje, ki se nanaša na učinkovitost oz. 

stopnjo, do  katere posameznik zadosti standardom osebne neodvisnosti in socialne 

odgovornosti, ki je v veliki meri razvojno pogojena (Pečjak in Košir, 2002). 

 

3.8 Sprejetost v skupini 

 

Glede na socialne spretnosti razlikujemo med petimi tipi otrok, ki imajo v skupini svoj 

položaj. 

Priljubljeni otroci so tisti otroci, ki imajo sposobnost razumevanja, vživljanja v druge, 

sposobnost sodelovanja v skupinskih nalogah, sposobnost obvladovanja sovražnih in 

agresivnih nagnjenj in socialno inteligentnost (Mikuš Kos, 1991). So sociabilni, prijateljski in 
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sodelovalni, uspešneje rešujejo socialne probleme, zlasti pri konfliktih in pri izkazovanju 

agresivnosti (pojavlja se le pri tistih situacijah, ki povzročajo frustriranost pri otroku) se 

učinkovito pogajajo z vrstniki in so jim v oporo (Erwin, 1993; po Durkin, 1995). 

 

Zavrnjeni otroci so kritični in antagonistični do vrstnikov. Nagnjeni so k hiperaktivnosti, 

pogosto jim pripisujejo sovražne težnje, izražajo vse oblike agresivnosti, kot so: fizična 

agresivnost, razdiralna vedenja in nadlegovanje. Zaradi svojih vedenjskih reakcij se velikokrat 

igrajo sami, so zavrnjeni in se počutijo bolj osamljeni kot otroci iz drugih skupin (Pečjak in 

Košir, 2002). 

 

»Izločenost iz skupine vrstnikov spada med najbolj boleče življenjske izkušnje. Odrasli, ki jih 

povprašajo, naj ocenijo svoje otroštvo kot »srečno« ali »nesrečno«, najpogosteje navajajo kot 

enega najodločnejših dejavnikov sprejema pri vrstnikih ali njihove zavrnitve« (Shapiro, 1999, 

str. 52). Otroke, ki imajo težave pri interakcijah z drugimi člani v skupini, bi razdelili v dve 

skupini: tiste, ki so zavrnjeni zaradi okolja, iz katerega prihajajo, in tiste, ki so zavrnjeni 

zaradi neke »značajske« lastnosti in so deležni zavrnitve, ki običajno traja več kot leto dni. 

Zavrnjeni otroci, ki so iz »drugačnega« okolja, torej je razvidna kulturna razlika, se v enem 

letu asimilirajo in jih vrstniki sprejmejo, njihova drugačnost, bodisi telesna ali kulturna, je 

sprejeta kot odlika (prav tam, 1999). Otroci, ki jih družba ne sprejme zaradi njihovih 

drugačnih značajskih lastnosti, se med odraščanjem umaknejo na skrajni rob svoje družbene 

skupine, zlasti če jim nihče ne pomaga. Če tak posameznik velja za napadalnega in 

razdiralnega, bo v kasnejših letih etiketiran kot asocialen. Ko tak otrok telesno dozori, ga 

drugi zavračajo, on pa najde skupino drugih mladostnikov, ki imajo podobna nagnjenja k 

nesprejemljivim družbenim normam. Za otroka, ki družba iz kakršnega koli razloga zavrača, 

je dvakrat do osemkrat verjetneje, da bo opustil srednjo šolo pred maturo. Statistika pa kaže, 

da ima veliko več možnost za aretacijo zaradi prestopkov in/ali zlorabe ali alkohola ali mamil, 

pojasnjuje Shapiro (1999). 

 

Nizek nivo socialnih interakcij se pri prezrtih otrocih nanaša na manj razvita socialna vedenja 

in lastnosti. Igrajo se na kognitivno manj zrele načine, izražajo večji delež egocentričnega 

govora, so socialno bolj inhibirani in plahi. Vendar ne doživljajo tako jasnih zavrnitev kot 

zavrnjeni otroci in jih ni mogoče označiti z jasnim vedenjskim profilom. Prav tako nimajo 

težav v prilagajanju, kažejo pa nizko stopnjo družabnosti, njihov vpliv v družbi je nizek. 

Takšni posamezniki se izogibajo diadičnim interakcijam, več časa preživijo v velikih 
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skupinah in so nekako neopazni. Ne bojijo se družbe in se ne umikajo, ne kažejo znakov 

depresivnosti in kažejo nižjo stopnjo agresivnosti in družabnosti. Prezrti otroci imajo 

vzajemno najboljše prijatelje in kažejo povprečne sposobnosti v prijateljevanju (Rubin, 2000; 

po Zupančič, idr., 2000). 

 

Pri kontroverznih otrocih njihovo vedenje predstavlja kombinacijo vedenjskih značilnosti 

zavrnjenih in priljubljenih otrok. Agresivnost je pri tem tipu otrok izražena takrat, kadar želijo 

doseči položaj v skupini (Smith in Cowie, 1991; po Zupančič, idr., 2001). 

 

Avtorja Boivin in Begin (1989; po Pečjak in Košir, 2002) pravita, da ti otroci negativno 

zaznavajo lastno socialno kompetentnost na akademskem in vedenjskem področju, ne pa tudi 

na področjih socialne sprejetosti, športne kompetentnosti, fizične pojavnosti in 

samospoštovanja. Vendar sta pa prav ti področji relevantni pri socialni sprejetosti v skupini, 

zlasti v šolskem obdobju.  

 

Zadnja skupina otrok, t. i. povprečni otroci, je opredeljena v raziskavah kot »zlata« sredina, 

kjer proučujejo vedenjske korelacije sociometričnega statusa in predstavljajo standard za 

primerjavo. Relativno neopredeljeni vzorci vedenja povprečnih otrok tako služijo kot osnova 

za primerjanje članov bolj ekstremnih sociometričnih skupin (Pečjak in Košir, 2002). 

 

4 SOCIALNE VEŠČINE 

 

Socialne veščine so tiste veščine, ki so izražene v kontekstu interakcije med posameznikom in 

drugimi ljudmi, soljudmi. Pogosto se uporablja tudi pojem »življenjske veščine«, ki so 

zapletene in večplastne ter tesno povezane z razvojem posameznika (Rozman, 2006). 

 

Pojem socialnih veščin je tesno povezan s pojmovanjem kompetenc, seveda nas zanimajo 

predvsem socialne kompetence, ki jih vzgojitelji s pridom uporabljajo pri vsakdanjem 

sobivanju otrok in odraslih v vrtcu. Čeprav se otrok veliko socialnih veščin nauči spontano, 

niso vse socialne spretnosti lahke in spontano učljive. Zato potrebujejo podporo odraslih pri 

krepitvi učenja socialnih ali medosebnih kompetenc. Vrtec kot institucija je več kot odličen 

prostor, kjer odrasle osebe, v tem primeru vzgojitelji, upoštevajo koncept demokratičnih poti 

soodločanja in sodelovanja otrok v vsakdanjih situacijah, ki se dogajajo na nivoju institucije, 

kot je vrtec. Predvsem naj bi predšolski otroci razvili občutljivost za zaznavanje problemov 
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sodobnega sveta in se skupaj z odraslimi učili, kako prispevati k njihovemu reševanju. Teme, 

kot so npr. revščina, neenakost, kršitve pravic otrok, otroci begunci, romski otroci in njihovo 

vključevanje, strpnost, onesnaženost okolja ipd., niso več tabu, ampak postajajo osrednje teme 

in predmet skupnega delovanja, akcije odraslih in otrok. Tako otroci v predšolskem obdobju 

iz neposredne izkušnje sodelovanja z odraslimi prepoznavajo probleme in iščejo pristope k 

njihovemu reševanju. Skozi ustvarjene socialne situacije otroci pridobivajo nekatere ključne 

socialne veščine oz. vedenjske, kognitivne in čustvene značilnosti, ki jim omogočajo 

vzpostavljanje zadovoljujočega socialnega sporazumevanja (Turnšek, 2009).  

 

4.1 Teorije socialnih veščin 

 

Uletova (2004, str. 23) definira »socialne veščine, ki jih posameznik razvije pri sebi, kažejo 

pa se v odnosih z drugimi. So nekaj, kar se dogaja med človekom in socialnim okoljem, v 

katerem živi. Kako doživljamo svet okoli sebe, druge ljudi in sami sebe v tem svetu, kako 

vzpostavljamo odnose v tem svetu, kako oblikujemo sisteme prepričanj, vrednot, stališč, 

orientacij do sveta in ljudi okoli sebe, kako sprejemamo vloge v socialnem svetu, kako 

sprejmemo in razvijamo identiteto.« 

 

Avtorja Gresham in Elliot (1990; po Rozman, 2006) definirata socialne veščine v okviru 

vrstniških skupin kot tista vedenja, ki posamezniku v določeni situaciji omogočajo predvideti 

in doseči naslednje cilje: 

a) vrstniško sprejetost in priljubljenost, 

b) mnenja pomembnih drugih o vedenju, 

c) druga socialna vedenja, za katera je znano, da so močno povezana z vrstniško 

sprejetostjo in mnenji pomembnih drugih. 

 

Veliko starejših definicij se nanaša na prilagajanje, sprejemljivo vedenje. Sodobnejše 

razumevanje na socialne veščine gleda drugače. Gre za veščine, katerih obvladovanje in 

uporaba ob pravem času, na pravem mestu pomeni kakovostno sobivanje, ohranjanje 

duševnega zdravja vseh, tako nas kot drugih. Ta definicija se nanaša na naslednja čustva in 

vedenja: empatijo, dogovarjanje, izražanje, poslušanje, sodelovanje, upoštevanje sebe in 

drugih, reševanje konfliktov, zmožnost uporabljanja notranjih virov posameznika (Rozman, 

2006). 
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»Socialne veščine so veščine, ki se dogajajo na treh ravneh: na osebnem nivoju (te 

posameznik potrebuje za graditev samopodobe, reševanje lastnih težav, izražanje svojih 

zamisli), na nivoju odnosov (pogajanje in sodelovanje, sklepanje kompromisov, gradnja in 

vzdrževanje lastnih socialnih mrež) in na nivoju širše družbe ali makrosistema (občutljivost za 

druge, prispevanje k dobrobiti države)« (Rozman 2006, str. 29). 

 

4.2 Socialne dejavnosti, ki pripomorejo k razvijanju socialnih veščin 

 

Ker so odnosi z vrstniki ključnega pomena v procesu socializacije in ima učenje z vrstniki 

številne prednosti, so za spodbujanje razumevanja medosebnih odnosov primerne aktivnosti, 

ki spodbujajo otroke k odkrivanju lastnega razumevanja odnosov v skupini z vrstniki.  

 

Dunn (1993; po Warden in Christie, 2001) trdi, da so v preteklosti prepogosto podcenjevali 

socialno razumevanje mlajših otrok in navaja tehtne dokaze o sposobnostih predšolskih otrok 

za poglobljene diskusije o lastnih socialnih odnosih. Warden in Christie (2001) opredelita štiri 

naloge preko osmih risb, ki spodbujajo k presojanju in ocenjevanju različnih situacij, s 

katerimi se otroci soočijo z vzroki in posledicami prosocialnega in antisocialnega vedenja, pri 

tem si lahko pomagajo z igro vlog, ki jim omogoči spoznati, kakšne so perspektive 

sodelujočih v enih ali drugih medosebnih interakcijah. 
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Slika 1: Štirje primeri antisocialnega vedenja (Warden in Christie, 2001, str. 51). 

 

 

1. Naloge, ki spodbujajo otrokovo razmišljanje o pravilih socialnega vedenja 

Otrokom želimo pomagati, da bi razmišljanje o socialni naravi njihovih dejanj in o razlogih, 

ki jih spodbujajo, postalo njihova navada, tako kot razmišljanje o tem, zakaj je določeno 

vedenje sprejemljivo in zakaj drugačno ni. Otroke lahko vodimo pri diskusiji o razlogih, zakaj 

je lepo vedenje pomembno in zakaj je antisocialno vedenje neprimerno in nezaželeno. Pri 

pogovoru moramo upoštevati zmožnost razumevanja in izražanja otrok. 

 

2. Naloge, ki spodbujajo otrokovo razumevanje motivov v socialni interakciji 

Pri uspešni socialni interakciji in pri razvijanju prijateljstev je zelo pomembno zavedanje in 

občutljivost za vplive in motive, ki lahko vodijo ravnanje drugih. Zato je pomembno 

pozornost otrok usmeriti tudi na motive in vzroke za prosocialno in antisocialno vedenje. 

Vsako nalogo, pri kateri uporabimo pripravljene risbe, lahko oblikujemo tako, da zahteva od 

otrok interpretacijo predstavljenega vedenja z vidika morebitnih motivov in vzrokov zanj. 

Vprašanja, s katerimi jim lahko pomagamo, so: »Zakaj je ta fant naredil to?«, »Poznaš koga, 
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ki je tako ravnal?«, »Kaj misliš, zakaj je naredil to?«, »Si ti naredil že kdaj kaj takšnega?«, 

»Zakaj?«, »Kdaj bi tako ravnal?« 

 

3. Naloge, ki se osredinjajo na medosebne občutke in izmenjavo vlog. 

Otroci potrebujejo spretnosti za izražanje lastnih občutkov, kot tudi možnost razumeti občutke 

drugih. Žal se obe veščini premalo poudarjata in spodbujata. Lahko pa si pomagamo z 

nalogami, ki sprožajo pogovor o občutkih in čustvih drugih ljudi. Otroci lahko predstavijo 

situacijo v parih ali skupinah, izvedejo lahko igro vlog ali pa si preprosto predstavljajo 

situacijo na risbi. 

 

4. Naloge, ki spodbujajo otroke k razmišljanju o posledicah njihovih dejanj. 

Temelja socializacija sta zavedanje posledic svojih dejanj in prevzemanje odgovornosti za 

svoja dejanja. Pogovor z otroki o posledicah, ki jih posamezna vedenja in dejanja povzročajo 

udeležencem v vsaki izmed situacij, ki jih prikazujejo risbe, bodo otroke napeljale k 

osebnemu razmišljanju. 

 

Slika 2: Štirje primeri prosocialnega vedenja (Warden in Christie, 2001, str. 51). 
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4.3 Spodbujanje socialnih veščin pri predšolskih otrocih 

 

Igra je temeljna in osrednja aktivnost v razvoju otrok. Pomembno je, da imajo otroci zanjo 

dovolj priložnosti tako v družinskem kot vrtčevskem/šolskem okolju. Pedagogi (vzgojitelji, 

učitelji, starši) omogočajo čas, prostor in pripomočke, ki so pogoj, da se otroci lahko igrajo. 

Otrokovo igro lahko spodbudimo, usmerimo in vodimo k razvojno višjim in zahtevnejšim 

ravnem igralnih dejavnosti tako, da otroka sprašujemo po igralni dejavnosti, opisujemo ali 

pozivamo k dejanjem, mu pomagamo pri izvedbi dejavnosti in podobno (Zupančič, 2001). 

 

Koboltova (1992) uporabo interakcijskih iger razume predvsem v smislu sproščenega, ciljno 

usmerjenega socialnega učenja v skupini, v kateri udeleženci spoznavajo sami sebe, svoje 

potrebe, čustva, razpoloženja, odnos do drugih in načine komunikacije v skupini. Osnovni 

namen teh iger je torej vzgajati (učiti, spodbujati, razvijati, izboljševati) za socialne odnose. 

Skozi primerno izbrane in vodene igre skupina postaja vedno bolj povezana, člani pa se 

počutijo prijetno, varno in sprejeto (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Udeleženci interakcijskih iger ne izbirajo spontano, ampak sta njihova vsebina in potek 

vnaprej predvidena. Zato se razlikujejo od iger, ki jih otroci preigravajo v različnih starostnih 

obdobjih. Ena izmed najpogostejših dejavnosti je sociodramsko preigravanje vlog, ki otrokom 

omogoča veliko možnosti za socialno učenje, saj otroke spodbuja k reševanju konfliktov med 

soigralci, k dogovarjanju, pogajanju, k razvoju zavzemanja socialne perspektive (Papalia idr.; 

2003). 

 

Pri izvajanju interakcijskih iger je pomembno upoštevati psihološke razlike med otroki. 

Vsebino iger in način izvajanja iger je treba prilagoditi interesom in zmožnostim otrok v 

določeni starostni skupini. Za mlajše otroke je priporočljivo izbrati krajše in preprostejše 

interakcijske igre, za starejše otroke pa vsebinsko zapletenejše igre z več pogovora (Smrtnik 

Vitulić, 2009).  

 

5 POMEN SOCIALNIH IGER 

 

»Socialne igre so tiste igre, s katerimi lahko vplivamo na potek socialnega učenja pri 

predšolskih otrocih, hkrati pa razvijamo višjo stopnjo socialne občutljivosti« (Turnšek, 2009, 

str. 27). 
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Virk Rode in Belak Ožbolt (2007) pravita, da ima vsaka socialna igra svoj komunikacijski in 

odnosni namen. Same po sebi niso strokovno zahtevne, vendar z njihovo uporabo lahko pride 

vzgojitelj do globljih spoznanj in odkritij, ki gradijo njihovo strokovnost. Warden in Christie 

(2001) sta mnenja, da tovrstni pristop zavira antisocialno vedenja in proaktivno vpliva na 

prosocialno vedenje. 

 

Ambrož (2011) poudarja, da lahko s socialnimi igrami urimo vedenjske spretnosti, ki 

ohranjajo medosebne odnose. Izboljšamo lahko uspešnost posameznika pri vključevanju v 

odnose ali pa preprečimo socialno izoliranost (prav tam). 

 

Avtor Ambrož (2011, str. 25) opredeljuje splošne cilje socialnih iger, ki so naslednji: 

‒ »izboljšanje kakovostni medvrstniških odnosov (status otroka in dinamika 

komunikacije), 

‒ izboljšanje socialnih spretnosti, samovrednotenja in zaupanja vase, 

‒ doseganje in nadgrajevanje psihosocialnih kompetenc na področju čustvenega in 

socialnega razvoja, 

‒ spodbujanje prosocialnega vedenja in moralnega presojanja.« 

 

Iz navedenih ciljev lahko razberemo, da socialne igre vplivajo na razvoj socialnih spretnosti, 

saj se otroci skozi te igralne situacije vživljajo v čustva in občutja sovrstnikov. Postopoma 

prevzemajo vodilne ali podrejen vloge v skupini. Kadar se igrajo igre, ki zajemajo perspektivo 

skupinske identitete, uporabljajo otroci besedno in nebesedno komunikacijo za izražanje 

svojih predlogov in idej (Turnšek, 2009). 

 

Pedagoškim delavcem, torej učiteljem in vzgojiteljem socialne igre predstavljajo sredstvo za 

vzpostavljanje enakopravnega odnosa z otroki. Interakcija, ki se v trenutkih igranja socialnih 

igre vzpostavlja, pripomore k dobri socialni klimi, bodisi v oddelku ali razredu, strokovnim 

delavcem pa omogoča, da spoznavajo otroke, pridobijo vpogled v dinamiko skupine, želje, 

interese in vrednote pri posamezniku (Turnšek, 2009). 

 

5.1 Vloga socialnih iger v vrtcu 
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Socialne igre v vrtcu so eden od metodičnih pristopov, prežete s humorjem, ki pripomorejo, 

da otroci na enostaven, vendar na poučen način pridobivajo socialne spretnosti, ki so ključne 

za vsakdanje življenje. V vrtcu se otroci prvič srečajo z vrstniki za daljše časovno obdobje in 

ob tej interakciji se začnejo oblikovati medsebojni odnosi. Z vstopanjem v različne situacije, 

ki zahtevajo izzive in probleme, uporabimo socialne veščine za reševanje nastalih težav, pri 

tem pa otroke spodbujamo k oblikovanju lastne identitete in  izboljšujemo komunikacijo med 

vrstniki (Ambrož, 2011). 

 

Socialne igre so v vzgojno-učnem procesu namenjene k odnosnemu učenju. Vzgojitelji 

opažajo kot aktivni udeleženci pri igranju socialnih igrer, da se otroci spoznavajo na prijazen, 

privlačen in humoren način. Prihajajo do spoznanj, da pripadajo skupini, kjer se učijo 

upoštevati druge, obenem pa se znajo postaviti zase. 

 

Virk Rode in Belak Ožbolt (2007, str. 3) opredeljujeta nekaj ključnih dejavnikov in zavedanju 

le-teh pri igranju socialnih iger: 

‒ igre je potrebno izbrati na podlagi sistematičnega opazovanja in poznavanja 

značilnosti skupine (dinamika interakcij, odnosi med posamezniki, konflikti), 

‒ prostovoljna vključitev posameznika v igro, 

‒ vzgojitelj se aktivno vključuje v proces igranja iger, 

‒ vzgojitelj si beleži opažanja pri otrocih in o samem dogajanju v skupini, ker to 

omogoča boljše poznavanje otrok oziroma skupine, 

‒ upoštevani morata biti pravica do zasebnosti in pravica do drugačnosti, 

‒ cilji posameznih iger morajo biti jasno opredeljeni za dosego sprememb na ravni 

socialnega razvoja, 

‒ po vsaki izvedbi igre sledi evalvacija, ki temelji na dogajanju, počutju in doživljanju 

posameznikov. 

 

6  ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE/ MOTNJE PRI 

PREDŠOLSKIH OTROCIH 

 

»Motnje vedenja so tiste oblike vedenja, ki delujejo neugodno na otrokovo življenjsko 

situacijo, na njegovo možnost dejavnega prilagajanja zahtevam okolja in na njegov razvoj, 

obenem pa so moteče za življenje drugih ljudi.« (Mikuš Kos, 1991, str. 103). 
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Svetin Jakopič (2005) pravi, da o težavah vedenja govorimo takrat, kadar je vedenje v 

nasprotju z normami in pričakovanju družbe in socialnega okolja. Otrok je zaradi 

problematičnega vedenja vpet v začaran krog, ki njegove vedenjske težave krepijo in jih 

delajo »trdovratne«. Prizadeto je otrokovo celotno funkcioniranje, konflikti se pojavljajo na 

vseh življenjskih področjih. 

 

Tomori (2000) navaja značilnosti otrok z motnjami vedenja in pravi, da so za njih značilne 

naslednje posebnosti: nizka samopodoba, impulzivnost, ekstravertiranost, nizka raven 

samospoštovanja in samozaupanja, slabše sposobnosti za obvladovanje čustev, nizka 

frustracijska toleranca, pomanjkanje občutka krivde ali obžalovanja, nesposobnost za 

vživljanje v čustva drugih ter nesposobnost za prevzemanje odgovornosti za svoje vedenje. 

 

Tudi Janez Bečaj (2003) predstavi glavne posebnosti otrok z motnjami vedenja. Za njih so 

značilne nestrukturiranost (otrok ni sposoben temeljnega samostojnega načrtovanja in 

sledenja zastavljenim ciljem), slab nadzor nad svojim vedenjem, kratkotrajna motivacija 

(nesposobnost sledenja bolj odmaknjenim ciljem), negotovost vase, čustveni izbruhi, težave 

ne področju socialnega vedenja, ki so povezane zlasti s strahom pred zavrnitvijo (težave pri 

navezovanju stikov, lepljivost, odpovedovanja, čakanja), strah pred rivalitetnimi situacijami in 

neuspehom. 

Kot navaja Anica Mikuš Kos (1991, str. 106) »sta resnost in pomen nezaželenih oblik vedenja 

odvisna od tega, koliko neustrezno vedenje prizadeva druge ljudi, kolikokrat je otrok dejanje 

storil oziroma koliko časa traja nezaželeno vedenje, koliko negativnih oblik vedenja otrok 

izkazuje, v kakšnih okoliščinah se neugodno vedenje pojavlja in kako se povezuje s sedanjimi 

dejavniki, kako se otrok odziva na vzgojne in druge postopke, s katerimi poskuša okolje 

odpraviti nezaželene oblike vedenja.« 

 

Otrok, ki ima čustvene in vedenjske težave, neustrezno reagira na običajne dražljaje in 

dogodke v svojem okolju. Te reakcije so moteče za okolje in imajo neugodne posledice za 

otroka. Pod izrazom čustvene in vedenjske težave razumemo tisto vedenje, s katerim otrok v 

okolju povzroča nezadovoljstvo, obsojanje in kaznovanje (Tomori, 2000). 

 

Poleg pojma čustvene in vedenjske težave so najpogostejši termini, ki obravnavajo to 

populacijo, še vedenjska problematičnost, neprilagojeno vedenje, odklonsko vedenje, 
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disocialnost, asocialnost, antisocialnost, delikventnost in čustvene in vedenjske motnje 

(Milivojevič, 2001). 

 

Zoran Jelenc (1966, str. 38) je opredelil naslednja osnovna merila za prepoznavanje 

odklonskega vedenja: 

 Kako dolgo že opažamo nezaželeno vedenje pri otroku? 

 Kako pogosto se pojavlja določena oblika vedenja? 

 Katere so situacije, ki sprožajo to obliko  vedenja in reagiranja? 

 Kakšne druge znake motenosti še kaže otrok? 

 V kakšnih okoliščinah otrok živi? 

 

Batistič Zorec (2006, str. 96–97) meni, da vedenjske motnje nastanejo in se razvijajo pod 

vplivom mnogih dejavnikov. Izpostavlja Bronfenbrennerjev ekološki model oziroma 

sistemski pristop, ki poudarja, da sta posameznikov razvoj in nastanek vedenjskih motenj 

odvisna od celotnega življenjskega sistem. Sestavljen je iz več koncentričnih krogov, v 

grafični obliki. Prvi krog tvori otrok sam. Drugi krog tvorijo mikrosistemi, ki ga sestavljajo 

družina, prijatelji, šola itd. Naslednji krog je poimenovan mezosistemi, iz katerega so 

razvidne interakcije, ki se odvijajo na nivoju mikrosistema (npr: interakcije med družino in 

šolo). Naslednji koncentrični krog sestavljajo eksosistemi (lokalne šolske oblasti, socialna 

politika) in kot zadnji, najbolj oddajen sistem za otroka je makrosistem, ki zajema ideologijo, 

vrednote, kulturo, vedenjske vzorce naroda, socialnega razreda, etnične skupine. 

 

V prvih letih življenja imajo na otrokov razvoj največji vpliv starši in celoten družinski 

mikrosistem, kasneje pa tudi druge osebe, institucije in podsistemi, v katere je vključen. 

Seveda je ključno tudi to, da je otrok ustvarjalec lastnega razvoja, saj vzajemno vpliva na 

svoje okolje in ga soustvarja. Sistemi so drug od drugega odvisni in v svojem delovanju 

medsebojno prepleteni. To pomeni, da se vplivi iz enega sistema odražajo v drugem sistemu 

in se prenašajo iz enega področja posameznikovega življenja in delovanja, na drugega. Vsi 

sistemi pa niso enakovredni, temveč sistemi, kot so družina, šola imajo večji vpliv kot drugi 

(Svetin Jakopič, 2005). 
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Slika 3: Bronfenbrennerjev koncept ekološkega sistema (Steuer, 1994, str. 77). 

 

Jelenc (1966) pravi, da dlje, kot opažamo določeno obliko vedenja, toliko več je verjetnosti, 

da si jo je otrok privzel kot stalno obliko reagiranja in toliko bolj je verjetno, da je postala 

njegova osebnostna značilnost. Čim pogosteje jo opažamo, tem verjetneje je, da gre za težavo. 

Raznovrstnejše situacije, ki sprožajo enako reakcijo, pomenijo večjo verjetnost, da gre pri 

otroku za globlje čustvene in vedenjske težave in ne le za reaktivno obliko odpora proti 

neustreznemu ravnanju okolja. Če kaže večje število drugih oblik nezaželenega vedenja, 

potem bomo lahko iz skupine znakov, ki se pojavljajo, ugotovili določeno značilno skupino 

ali osebnostno strukturo otroka. S tem bomo pojasnili, ali so otrokove težave posledica 

neugodnih življenjskih okoliščin ali pa pretežno že prirojenih, za razvoj neugodnih dispozicij. 

Le s tako sistematično preučitvijo otrokovega neprilagojenega vedenja se bomo izognili 

napakam in prehitrim sklepom in kar je najvažnejše, izognili se bomo tudi neustreznemu 

ravnanju, ki je lahko za otroka usodno. 
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6.1 Klasifikacija otroških vedenjskih težav 

 

Kadar govorimo o motnjah vedenja, se poglobimo v njihovo razumevanje in učinkovitejše 

reševanje tovrstne problematike, naletimo na avtorje, ki so izdelali različne klasifikacije 

(empirične, etiološke in fenomenološke). Kadar avtorji govorijo o etiološki klasifikaciji, se 

opirajo na vzroke, ki nastanejo pri vedenjskih in čustvenih motnjah. Spet drugi pa dajejo večji 

poudarek njihovim pojavnim oblikam (fenomenološke klasifikacije).  

 

Kot pravita avtorja Krajnčan in Škoflek (2000), nam fenomenološke klasifikacije 

predstavljajo teoretično oporo za razumevanje raznovrstnih motenj, vendar pa praktičen 

pomen dobijo šele takrat, ko jih povežemo z okoliščinami njihovega nastanka in razvoja. 

 

Bregant (1987) meni, da nam fenomenološka klasifikacija pojasni simptome in opredeli 

motnje. 

Fenomenološka klasifikacija opredeljuje (prav tam):  

‒ motnje v odnosu do vrstnikov (posiljevanje s svojo voljo, prepirljivost, iskanje družbe 

z negativnimi vzorci …); 

‒ motnje v odnosu do odraslih (laganje, čustvena neodzivnost, nevodljivost …); 

‒ motnje pri delu (zavračanje učenja in fizičnega dela, izostajanje od pouka, izostajanje 

z delovnega mesta); 

‒ tatvine (v družini, sošolcem, zunaj družine); 

‒ pohajkovanje in beganje (avanturizem, izostajanje od doma, beganje od doma, zavoda 

…); 

‒ nasilnost (izzivalnost, grožnje, fizična napadalnost do vrstnikov ali do odraslih, 

uničevanje predmetov, mučenje živali); 

‒ nastopaštvo (pretvarjanje zaradi uveljavitve in prevarantstvo); 

‒ seksualna neprilagojenost (promiskuiteta, spolni odnosi zaradi materialne koristi, 

zgodnji spolni odnosi). 

 

Bečaj (2003, str. 14‒15) je Bregantovo etiološko klasifikacijo disocialnega ali odklonskega 

vedenja opremil kot za najbolj razdelano, pregledno in uporabno za diagnostične namene in 

odkrivanje psihodinamičnih značilnosti motnje. Obsega pet kategorij: 

 

1. Situacijske 
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So reaktivno povzročene motnje kot posledica izjemne obremenitve pri normalni 

osebnostni strukturi. Ta kategorija vključuje normalno prilagojene otroke in 

mladostnike, katerih disocialno vedenje ni v skladu z njihovo osebnostno strukturo in 

običajnim vedenjem. 

 

2. Sekundarne peristatične 

Razvojne motnje kot posledica motenega čustvenega razvoja z dvema podskupinama, 

z disocialno in nevrotično osebnostno strukturo. 

 

Razlika med obema podskupinama so: otroci z nevrotično osebnostno strukturo se 

težje odpovedujejo izpolnjevanju želja, medtem ko otroci z disocialno osebnostno 

strukturo izrazito težijo k takojšnji zadovoljitvi. Otroci in mladostniki z nevrotično 

osebnostno strukturo doživljajo lastno disocialno ravnanje kot nekaj negativnega, pri 

otrocih z disocialno osebnostno strukturo pa disocialno ravnanje izhaja iz notranjega 

razpoloženja, ki je usmerjeno proti okolici. 

 

3. Primarne peristatične motnje 

So posledica direktne miljejske okvarjenosti in zavajanja. V tej skupini so otroci, ki so 

odraščali pri disocialnih starših in živeli v zavajajočem okolju z značilnostmi 

subkulture ali kontrakulture. Ti otroci so se v svojem okolju naučili »napačnega 

vedenja«. 

 

4. Primerne biološko povzročene motnje 

Nastale so kot posledica okvare osrednjega živčevja in psihoz. Ta skupina zajema 

disocialne pojave, ki so posledica psihičnih in organskih cerebralnih okvar in jih lahko 

spremljajo psihoze, duševna nerazvitost in organske okvare osrednjega živčevja 

(minimalna cerebralna disfunkcija). 

 

5. Razvojno ogroženi otroci brez disocialnih motenj 

Kažejo določeno težavnost pri vzgojnem vedenju. Pri njih so lahko običajne razvojne 

težave bolj izrazite in se kažejo v šolskih in delovnih težavah, težavah v odnosih z 

vrstniki in odraslimi. 
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Problematično vedenje se pri otrocih pojavi zlasti takrat, ko so pri interakcijah s sovrstniki 

neuspešni (agresivni do njih, osredotočeni predvsem na svoje želje in potrebe ter pretirano 

vsiljivi in v središču dogajanja). Pogosto se upirajo avtoriteti odraslih, zahtevam in navodilom 

vzgojiteljice kljubujejo in so neposlušni, težko sprejemajo razumne utemeljitve omejitev in ne 

sprejemajo kompromisov (Zupančič in Kavčič, 2007, str. 94). 

 

6.2 Izstopajoča vedenja pri predšolskem otroku 

 

Čustveni in vedenjski odzivi so zelo raznoliki in so na eni strani posledica dogajanja v otroku 

in na drugi strani posledica dogajanja v socialnem okolju. 

 

Kadar govorimo o neprimernem okolju – socialnem okolju, v katerem otrok odrašča, 

postanejo motnje vedenja posledica neugodnih dejavnikov, ki jih otrok uspe razviti zaradi 

omejevanja v okolju (vzgojna zanemarjenost, pasivni in nezainteresirani starši, preveč 

zaščitniška vzgoja). Da lažje preživi, razvije obrambno vedenje, in sicer se upira, laže, 

sprejme vlogo, ki mu jo dodeli njegovo okolje. Posledice, ki se kažejo v njegovem 

psihosocialnem funkcioniranju, vplivajo na nizko samopodobo, otrok nima orientacije in 

osebne pozicije v prostoru in času (Hvala, 2005). 

 

Božidarjeva (2009) meni, da zgodnja čustvena prikrajšanost v otrokovem zgodnjem otroštvu 

napoveduje težje čustvene motnje, v smeri nevrotične ali disocialne osebnostne strukture.   

Skalar (1987) pravi, da do motečega oziroma izstopajočega vedenja pride takrat, kadar pri 

otroku niso prisotne in enakomerno razvite vse tri komponente moralne zavesti: intelektualna, 

čustvena in voljna. Do tega pride zaradi vzgojnega zanemarjanja otroka. Starši v tem primeru 

otroku ne nudijo opore in mu s svojo avtoriteto ne dajejo občutka varnosti; posledično otrok 

nima intelektualnih, kulturnih in socialnih spodbud, ki bi krepile njegov optimistični in 

aktiven odnos do sveta. Prav tako pride do vedenjskih težav, kadar starši otroka razvajajo, 

poskušajo ugoditi vsaki njegovi želji, mu vse dovolijo in mu ne postavijo omejitev. Vse to 

vpliva na moralno zavest. Takšna nedoslednost v vzgoji je posledica razvojnih zaostankov in 

zaostankov v otrokovem moralnem razvoju. 

 

Najpogostejše čustvene in vedenjske težave predšolskih otrok, ki posledično pripeljejo do 

izstopajočega vedenja, so: pretirana trma, pasivna trma, togotni, histerični izbruhi, 

razdražljivost, agresivnost, slabe navade (sesanje prstov, grizenje nohtov, vrtenje las, 
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škripanje z zobmi, ritmično pozibavanje, tolčenje z rokami ali glavo ob zid), težave v odnosih 

(samotarstvo, zasmehovanje, izogibanje vrstnikov, uporništvo, strah pred odraslimi, 

neupoštevanje navodil, nasilno vedenje do vrstnikov in živali) (Božidar, 2009). 

 

6.2.1 Togota 

 

Izbruh togote velikokrat poimenujemo kot trmo. Enačiti pojma, za katera velja, da se uvrščata 

med moteče vedenje in imata podobne vzroke nastanka, ne gre. Razlikujeta se v načinu 

otrokovega vedenja. Pri trmi gre za tiho jezo, pri kateri se otrok zapre vase in se potihoma 

kuja. Pri togoti pa gre za izbruh jeze, kjer so otrokove vedenjske reakcije prikazane s 

kričanjem in cepetanjem z nogami. Napadi togote se pojavljajo v vseh oblikah in razsežnostih 

ter lahko trajajo različno dolgo. Masonova, Jensenova in Ryzewiczenova (1999) razčlenijo 

dve vrsti togote, in sicer t. i. »navpične« izbruhe togote, pri kateri otrok udarja in mlati z 

rokami in nogami ter »popolne« izbruhe togote, ki se začnejo v pokončnem položaju z 

vreščanjem, nato se otrok vrže na tla in začne hkrati udarjati z rokami in nogami. 

 

Izbruhi togote so del otrokovega razvoja in so popolnoma normalni. Otrok postaja 

samostojen, saj se pri dveh letih začne učiti veščin odločanja in vsega, kar sodi zraven. V sebi 

zazna občutek neodvisnosti (samostojnosti) in jo skuša uveljaviti. Ker ne obvelja vedno volja 

otroka, ga to precej vznemiri in z izbruhi togote sprosti svoja čustva in frustracije. Izbruhi se 

običajno pojavijo, kadar so otroci utrujeni, lačni in omejeni ali pa vse troje hkrati (Coloroso, 

1996). Tehnik pri preprečevanju togote je veliko, vsem pa je skupno, da poskušamo biti čim 

bolj mirni in dosledni. 

Mackonochienova (2006) pravi, da je en od najučinkovitejših prijemov za izogibanje 

izbruhov togote čim več ustaljenih vsakdanjih obredov, ki pomenijo oporo in red v otrokovem 

življenju. Udobno in varno urejen vsakdan za otroka pomeni varnost, ustaljenost. Kadar pa 

odrasli ne upoštevajo rutine, otroku postane dan poln nepredvidljivih situacij, kar ga peha v 

razburjenost. Nujni sestavni del urejenega otroškega življenja so omejitve, ob katerih se bo 

otrok učil samoobvladovanja. 

 

»Strokovnjaki trdijo, da je najbolje, če med izbruhom togote otroka prižamemo k sebi, saj mu 

tako najbolj pomagamo krotiti jezo in razburjenje.« (Mackonochienova, 2006, str. 74). 
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6.2.2 Agresivnost, agresija in nasilje 

 

Mnogi zamenjujejo med temi pojmi, kaj je agresivnost, agresija in nasilje? Nastran Uletova 

(1997) pojmuje agresivnost kot trajno lastnost posameznika, izraz agresija trenutno reakcijo 

posameznika in nasilje zunanji izraz agresivnosti. Agresivnost je torej najširši pojem in 

vključuje namere, prepričanja in čustvene vzgibe nosilcev nasilja. 

 

Tudi agresivnost in agresivno vedenje različni avtorji pojmujejo na več načinov. Lamovec 

(1978) opredeli pomen agresivnosti kot aktivni pristop k okolju. Zajema vse oblike gibanja, 

čustva, kot sta jeza in bes pa tudi telesno nasilje med drugimi. Avtor pravi, da so behavioristi 

najožje poimenovali pojem agresivnosti, ki so jo opredelili kot dejansko prizadejanje škode 

drugemu organizmu ali pa kot reakcijo, katere cilj je poškodba živega organizma. 

  

Tej definiciji se pridružuje tudi Kristančičeva (2002, str. 98), ki pravi, da »agresija so vse 

dejavnosti, ki imajo namen povzročati ali povzročajo škodo drugi osebi, živalim ali neživim 

predmetom.« 

 

Najpogosteje uporabljena definicija agresivnosti opredeli agresivnost kot »vedenjsko 

značilnost, ki se kaže v gospodovalnosti, nasilnih ali napadalnih besedah ali v dejanjih proti 

drugim ljudem« (Pušnik, 1999, str. 24). 

 

Otrok, ki se pogosto agresivno vede in je nasilen do drugih, se s težavo normalno zbliža z 

drugimi vrstniki in z njimi komunicira. V konfliktnih situacijah reagirajo ti otroci napadalno 

in neprijazno. Imajo zelo nizek prag frustracijske tolerance in so pogosto razdraženi (Mielke, 

1997). 

 

Agresivnost pa je lahko tudi prikrita, kar pomeni, da je posredna oziroma indirektna. To vrsto 

prikrite agresije imenujemo tudi intelektualizacija. V vsakdanjem življenju se srečujemo z 

mnogimi oblikami intelektualizacije, ker oseba, ki jo uporablja, uporabi besede (npr. 

pozabljanje obljub, napačno razumevanje, odlaganje, zamujanje), s katerimi prikriva svoja 

čustva in s tem ustvarja razdaljo med seboj in drugimi. Tovrstno agresijo srečujemo v šolah in 

vrtcih. V vrtcih vzgojitelj podaja otrokom nejasna navodila, bega in frustrira otroke s svojo 

nedorečenostjo in nerazumljivostjo, kadar v otrocih brez potrebe vzbuja občutek krivde in 

izrablja otrokovo šibkost, da bi dosegel vzgojne in disciplinske cilje (Pušnik, 1999). 
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Lamovec (1978) v shemi, ki jo prikazujeta sliki spodaj, razdeli agresivnost po različnih 

kriterijih, ki imajo smer in obliko delovanja. 

 

Slika 4: Delitev navzven obrnjene agresivnosti (Lamovec, 1978, str. 15, v Turšič, 2011). 

 

 

Slika 5: Delitev navznoter obrnjene agresivnosti (Lamovec, 1978, str. 15, v Turšič, 2011). 

 

Iz shem je razvidno, da ne obstaja samo navzven obrnjena agresivnost, ki je usmerjena na 

subjekte ali objekte. Agresijo lahko obrnemo tudi proti sebi, to je t. i. samoagresija. 

Samoagresivne težnje se kažejo v občutku sramu, krivde, samoobtoževanju, 

samorazvrednotenju, v občutku manjvrednosti in samouničenju – samomorilnosti. Posledice 

samoagresije so vidne v podajanju v alkoholizem, depresijam, zlorabi drog in poškodovanju 

samega sebe. 
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Seveda pa ima agresivno vedenje lahko več različnih vzrokov. Otrok je lahko prirojeno 

nagnjen k agresivnemu vedenju. Raziskave, ki so bile narejene, potrjujejo, da se napadalno in 

agresivno vedenje v visokem odstotku prenaša skozi generacije naprej. Vedenjske vzorce pa 

otrok prevzame tudi od staršev. Učenje po modelu ima na splošno veliko vlogo pri otrokovem 

vedenjskem razvoju. Disocialne družine oziroma starši, ki sami niso izkusili ljubezni kot 

otroci,  funkcionirajo na odnosih, ki so hladni in kjer se dogajajo prepiri na dnevnem redu. V 

takem domu otroci ne občutijo občutka varnosti, potrebe po ljubezni, temveč so deležni bolj 

ali manj ravnodušnosti roditeljev ali celo nasilje. Lahko pa je vzrok za agresivnost biološkega 

izvora. Če pri porodu pride do pomanjkanja kisika, to pripelje do šibke koncentracije, 

nemirnosti in otežene zmožnosti samokontrole (Mielke, 1997). 

 

Tremblay (2000) pravi, da je agresivnost lahko tudi konstruktivna. Ta agresivnost je človeku 

potrebna za funkcionalno obvladovanje življenja in je eden od temeljnih pogojev za zrelo in 

smiselno delovanje osebe. Cilj konstruktivne agresivnosti ni povzročanje škode drugemu, pač 

pa ima pozitivno konotacijo, ki je povezana s samoohranitvijo in samopotrjevanjem. 

Konstruktivna agresivnost otroku omogoči, da se nauči premagovati ovire pri zadovoljevanju 

svojih potreb in pripomore k razvoju samostojnosti in osebnosti (Kavčič in Fekonja, 2004). 

 

6.2.3 Hiperaktivnost in težave s pozornostjo 

 

Otrok s hiperaktivnostjo in otrok s težavami s pozornostjo v vrtcu je za vzgojitelja velik izziv. 

Kajti že sama beseda hiperaktivnost je tako širok pojem, s katerim opisujemo značilnosti 

otrok, ki imajo sindrom pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo (moteče vedenje, kratka 

pozornost, nespečnost in razdražljivost) (Stoppard, 2007). 

 

Kot pravi Soršak (2004, str. 164), je potrebno poznati osnovne značilnosti teh otrok v obdobju 

dojenčka in v predšolskem obdobju. Značilnosti otrok v obdobju dojenčka: 

 pogosto jokajo in se težko pomirijo, 

 kažejo motnje spanja s prekomerno zaspanostjo in neodzivnostjo ali pa slabo spijo 

zaradi pretirane nemirnosti, 

 imajo težave s hranjenjem zaradi nerednega teka, izbirčnosti, slabega sesanja, 

jokavosti. 
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Značilnosti otrok v predšolskem obdobju in razvoju so (Soršak, 2004, str. 165): 

 nezrelo, težko obvladljivo splošno vedenje, 

 nepredvidljivo odzivanje, 

 zmanjšana sposobnost sodelovanja v skupinskih aktivnostih. 

 

Ko smo seznanjeni z zgoraj omenjenimi osnovami teorije in pridobimo strokovne informacije, 

takrat lahko začnemo načrtovati različne oblike pomoči, ki bodo otroku s hiperaktivnostjo ali 

otroku s težavami s pozornostjo olajšale preživljanje časa v vrtčevski skupini. 

 

Kos Mikuševa (1974) je zapisala, da je sodba, da je otrok nemiren, v veliki meri odvisna od 

aktivnosti okolja, v katerem otrok živi. V družini mirnih staršev lahko že otrokova nemirnost, 

ki je še v mejah običajne otrokove živahnosti, povzroča težave. 

 

Soršak (2004) meni, da je važno vedeti, da tudi »normalni« 3‒4 letniki pogosto kažejo vzorce 

nepozornosti in hiperaktivnosti – ki so lahko ali pa tudi ne v zvezi s hiperaktivnostjo in 

težavami s pozornostjo. Včasih je težko razlikovati hiperaktivnost in težave s pozornostjo od 

težavnega temperamenta otrok brez hiperaktivnosti. 

 

Avtorja Passolt (2002) in Soršak (2004) opredelita značilnosti otrok s hiperaktivnostjo in 

težavami s pozornostjo. Pravita, da so ti otroci mnogo bolj aktivni, nepazljivi in impulzivni. 

Nagibajo se k nesrečam in so vanje dejansko tudi vpleteni, ne zmorejo počakati, da pridejo na 

vrsto, s svojimi dejanji (ne sedijo pri miru) ves čas vzbujajo pozornost, kršijo pravila, ker jih 

ne razumejo ali pa se jih ne zmorejo držati, kazen pri njih nima vzgojnega učinka, težko 

pridobivajo in še težje ohranjajo prijateljstva, saj se zelo hitro razburijo in začnejo kričati 

(nizek nivo strpnosti ali frustracijske tolerance), pogosto se pojavijo zaostanki v govornem in 

gibalnem razvoju in pri tem jim s klasičnimi učnimi oblikami kljub njihovim dobrim 

sposobnostim ne spodbudimo zanimanja. 

 

Stoppardova (2007) razlaga, da velikokrat težave omili pravilen pristop do otroka in 

poznavanje pozitivnih lastnosti ter njegovih močnih področij (prisrčnost, neposrednost, 

spontanost, svojevrstne miselne rešitve in odzivi). 

 

Na osnovi poznavanja in upoštevanja teh značilnosti uvajamo v delo prilagojene pristope. 

Prilagoditve, ki so namenjene šolski skupini otrok, so v prilagojeni obliki uporabne že v 
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predšolskem obdobju: npr. daljše naloge razdelimo na manjše korake, cilje dosegamo po 

delih. Tako znotraj skupinskega dela pripravimo za njih krajšo dejavnost in načrtujemo, kam 

se bo otrok umaknil, da ne bo motil ostalih otrok, ki zmorejo ob nalogi  vztrajati dalj časa. Po 

zaključku skupinskega dela lahko posamezne cilje z otrokom izvedemo v individualnem stiku 

(Zupančič Danko, 2011). 

 

6.2.4 Nevroze 

 

Psihoanalitiki in dinamično usmerjeni psihoterapevti, ki jim je definicija nevroze jasna, so 

danes tudi pri otrocih, celo predšolskih pozitivno diagnosticirali nevrozo. Osnovni kriterij, ki 

ga pri tem upoštevajo, je ugotovljen ponotranjeni konflikt kot dinamično jedro patologije in 

karakteristični element (zavrtost) v strukturi osebnosti (Praper, 1996). 

 

Smirnoff (1970, po Praper, 1996, str. 195) pravi, da je nevrotični otrok trpeč otrok. Osnovni 

razlog njegovega trpljenja je njegovo nerealistično doživljanje hudih bojazni. 

 

Mrevlje, Kogovšek in Ovsenik (1987) menijo, da so fobične nevroze v otroški dobi izredno 

redke; pogosto tako poimenujemo strahove, bojazni ali pa znake socialne anksioznosti, ki so v 

razvojnem obdobju pogosti in celo pričakovani. Strahovi in bojazni imajo svoje posebnosti v 

določenih razvojnih obdobjih in večinoma s končanim razvojem tudi izginejo. Pri otroku v 

starosti 8. mesecev in do 2. leta starosti je na primer v ospredju strah pred ločitvijo od matere; 

v starosti od 2. leta pa do 6. leta starosti se pojavljajo strahovi pred okoljem (živali, tema, 

čarovnice, roparji, nevihte), v predšolskem, šolskem obdobju se pojavlja strah pred izgubo, v 

adolescenci pa strah pred dozorevanjem. V razvojnem obdobju je torej bolj smiselno govoriti 

o bojazni in strahovih, kot pa o fobijah. 

 

Smirnoff (1970, po Praper, 1996, str. 195) priporoča, da diagnoze nevroza ne postavljamo 

pred 6.‒7. letom, ko se otrokov psihoseksualni razvoj umiri v fazi latence. Praper (1995) 

konkretno ponazori mejo med zaostrovanjem konfliktov v določeni razvojni fazi in nevrozo 

kot boleznijo, ki jo lahko ocenimo s pomočjo poznavanja kronološkega zaporedja razvojnih 

faz. Na primer – če ima pet let star otrok hude težave s storilnostjo ter uveljavljanjem in ne 

zmore prakticiranja, postanemo pozorni na njegovo notranjo strukturo, ker bi moral oboje 

izpeljati že do starosti treh let. Torej je še bolj očitno, da v predšolskem obdobju lahko z 

visoko gotovostjo napovemo nadaljnji nevrotični razvoj osebnosti. 
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6.2.5 Izzivalno vedenje 

 

V tujini pojem »challenging behaviour« zamenjuje številne pojme, kot so nenormalno, 

moteče, disfunkcionalno, neprilagojeno, problematično vedenje. Ti pojmi so bili uporabljeni 

za številna vedenja, ki jih srečamo pri osebah z motnjami v duševnem razvoju, npr. 

agresivnost, destruktivnost, avtoagresivno vedenja, stereotipije ter številna vedenja, ki so 

lahko nevarna za posameznika ali izzivalna za osebje (neupoštevanje navodil, kričanje, 

moteni vzorci spanja, pretirana aktivnost ali aktivnosti, sporne v javnosti, kot je npr. mazanje 

z blatom) (Bratuša, 2010). 

 

Emerson (2004) in Carr idr. (2007) izzivalno vedenje definirajo kot vedenje, ki je kulturno 

neprilagojeno v taki intenziteti, frekvenci ali trajanju, da je ogrožena varnost posameznika ali 

okolice. Tovrstno vedenje ima lahko resne posledice za posameznika, pri katerem se pojavlja, 

za osebe, s katerimi živi, dela in se uči, ter za osebe, ki zanj skrbijo. Dolgoročne posledice 

izzivalnega vedenja so lahko mnogo bolj resne kot neposredni fizični učinek, tako za 

posameznika kot za okolico. 

 

Bratuša (2010) meni, da so osebe z izzivalnim vedenjem pogosteje deležne izključevanja iz 

javnih storitev, pogosteje ostajajo v institucionalnem varstvu, kjer preživijo večino časa v 

okolju z malo spodbudami. Izzivalno vedenje omejuje razvoj socialnih odnosov in pomeni 

največji vir stresa zaposlenim. Kot pravi avtor, je izzivalno vedenje pogosteje opaziti pri 

osebah s slabšimi socialnimi spretnostmi, pri osebah z motnjami vida, sluha ter govorno-

jezikovnimi motnjami. Podobna je slika pri osebah z motnjami spanja ter osebah z motnjami v 

duševnem razvoju. 

 

Mansel, McGill in Emerson (1994, str. 122) predlagajo naslednje strategije za obravnavo 

izzivalnega vedenja:  

 Preventiva – zmanjšanje dejavnikov tveganja, zagotavljanje življenjskega okolja, 

delovnega ter učnega okolja, v katerem je na voljo ustrezna pomoč in vzpodbuda za 

razvoj samostojnosti ter socialno prilagojenega vedenja. 

 Zgodnja detekcija ter intervencija je pomembna za hitro zaznavo in odgovor na 

morebitno izzivalno vedenje; nanaša se na vedenje samo ter na okoliščine v družinah, 

bivalnih enotah in dnevnih centrih, ki izzivalno vedenje spodbujajo. 
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 Razvoj novih oblik bivanja, učenja in zaposlitve s povečano stopnjo podpore za 

nekatere osebe; te oblike bivanja omogočajo kar se da visoko kvaliteto bivanja ter 

spremljanje, razumevanje in razvoj ustreznih oblik obravnave izzivalnega vedenja. 

 

Osnovni motivatorji izzivalnega vedenja so pridobiti socialno pozornost, pridobiti predmet ali 

dejavnost, pridobiti senzorno zadovoljitev (taktilni, vizualni, slušni in drugi dražljaji), izogniti 

se neprijetni situaciji ali dejavnosti (npr. predšolski otrok bo pri dejavnosti, ki ga ne interesira, 

povzročal hrup, bodisi s predmeti ali s kričanjem in glasnim govorjenjem), uravnavanje 

emocij in zadovoljevanje razvad (Grubelnik, 2004). 

 

Azrin in Holz (po Pečavar, 2004) menita, da kadar vzgojitelji naletijo na izzivalno vedenje pri 

otroku, je ena izmed možnosti preprečitve le-tega vedenja v obogatitvi okolja, kar pomeni, da 

se uvajajo nove aktivnosti, poveča se število in raznolikost igrač, povečajo se socialni stiki. 

Druga možnost za preprečevanje izzivalnega vedenja je v uporabi kazni. Vendar moramo pri 

kaznovanju upoštevati naslednje korake, kjer otroku na razumljiv način pojasnimo, zakaj 

vedenja ne dopuščamo in kakšne bodo posledice, če se bo še pojavilo, kazen mora slediti 

takoj ob vsakem pojavljanju izzivalnega vedenja, kajti zgolj z občasnim kaznovanjem se 

vedenje utrjuje; kazen ne sme biti povezana s prijetnim dražljajem (npr. če je v izolaciji 

mogoča igra) in pa kaznovanje naj ne bo edini način za zmanjšanje izzivalnega vedenja. 

 

6.3 VAROVALNI DEJAVNIKI IN DEJAVNIKI TVEGANJA 

 

Pri obravnavi otrokovih težav med varovalne dejavnike uvrščamo tiste dejavnike, ki mu 

pomagajo iz frustracij. 

 

Mikuš Kosijeva (2001) navaja, da ima vsak otrok različne varovalne dejavnike, ki so odvisni 

predvsem od njegove genetske opremljenosti, temperamenta, značajskih potez, socialnih 

sposobnosti, pomembni pa so tudi dobri odnosi znotraj njegovega primarnega okolja.  

 

Med otroki so pomembne razlike v reakcijah na obremenitve, stiske in psihosocialne težave. 

Učinek ogrožajočega dejavnika je odvisen od kombiniranja različnih dejavnikov in procesov 

v njegovem življenju. Zelo pomembni so varovalni dejavniki, ki se sprožijo ob neugodnih 

vplivih na posameznika in preprečujejo neugodne izide (Žnidaršič, 2004, str. 320). 
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Varovalni dejavniki pri otroku: dobre socialne sposobnosti (pozitivni odnosi z vrstniki, 

konstruktivno prispevanje k skupinskim dejavnostim, prevzemanje različnih vlog v skupini), 

temperament, kot ga ima lahko vzgojljiv otrok; sposobnost načrtovanja in postopnega 

izvajanja načrtovane dejavnosti; intelektualne sposobnosti ‒ abstraktno mišljenje, miselna 

prožnost, sposobnost preizkušanja različnih pristopov pri reševanju nalog v novih okoliščinah; 

aktivna naravnanost in zaupanje, da lahko z lastnimi prizadevanji uravnava svoje življenje, 

ima vpliv nanj in ima pozitivno samopodobo. 

 

Varovalni dejavniki v družini: dobri medsebojni odnosi med družinskimi člani, pozitiven, 

emocionalen odnos med straši in otrokom; zanesljivost, varnost v odnosu do otroka, interes za 

otroka; prepoznavanje in upoštevanje njegovih potreb, reakcije na njegove potrebe; jasna 

pravila vedenja v družini, razvidno in utemeljeno omejevanje – jasno začrtane meje; 

učinkovitost starševske identifikacijske podobe; odprt razgovor o socialnih normah in 

vrednotah; možnost sodelovanja in sovplivanja, prevzemanje odgovornosti; stabilnost 

življenjskih pogojev; omogočanje otrokove avtonomije, potrjevanje in priznavanje njegovih 

sposobnosti. 

 

Varovalni dejavniki v širšem okolju: dobri odnosi z vrstniki; vključenost v širšo socialno 

mrežo; spodbujanje otrokovih kognitivnih, emocionalnih in socialnih sposobnosti v druženju 

z drugimi, v različnih situacijah in ob različnih stvareh; možnost uveljavljanja v prosocialnih 

skupinah; dobri odnosi z vzgojnim osebjem v instituciji; uspešnost pri aktivnostih, v katere je 

otrok vključen. 

 

V nasprotnem primeru pa lahko pri posamezniku močno vplivajo na razvoj dejavniki 

tveganja, ki so lahko travmatska doživetja, kronično neugodne okoliščine, bolezni. Pomembni 

za otroka so dejavniki, ki se nanašajo na njegovo družino. To so t. i. dejavniki tveganja v 

družini: pomanjkanje topline v odnosih med starši in otroki, hladnost, brezbrižnost; 

prekomerno in neustrezno kaznovanje; omejevanje otrokove avtonomije, kaotično 

organiziranje življenja; pogojevanje starševske ljubezni; spori med odraslimi v družini; 

sovražnost do otroka ali zavračanje krivde nanj; pomanjkljive, nerazvidne meje; straši kot 

neustrezen identifikacijski model; neprimerno delegiranje, zahtevanje neprimernih vlog za 

reševanje konfliktov med starši; neustrezna kakovost vzgoje, prezaposlenost staršev. 

Dejavniki tveganja se pojavljajo tudi v povezavi z okoljem: kadar je družina v izolaciji ali se 
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pogosto seli; konfliktni odnosi otroka z vrstniki; oddaja otrok v drugo družino; življenjske 

okoliščine, ki predstavljajo nevarno psihosocialno situacijo. 

 

Dejavniki tveganja pri otroku: posebne motnje v biološkem in psihofizičnem razvoju; slaba 

prilagodljivost, pretežno neugodno razpoloženje; umik ob novostih; manjša odpornost, 

ranljivost; težave s koncentracijo; strah pred izražanjem lastne volje; slaba vodljivost; 

spreminjajoče se razpoloženje; pretirano ekstrovertiran ali introvertiran; burno čustveno 

odzivanje, impulzivnost, nepredvidljivost (Mikuš Kos, 1999; Harnach-Beck, 1995). 

Žnidaršičeva (2004) pravi, da so za strokovne osebe v vrtcu temeljna naslednja vprašanja: 

kako razlike med otroki poimenujejo, kakšne vrednostne oznake jim pripisujejo (različnost, 

motenost, prizadetost), kakšen je odziv nanje (so strpni, kaznujejo, iščejo dodatno pomoč, 

spreminjajo okolje, kombiniranje različnih pristopov pomoči) ter kako si razlagajo in 

razumejo njihove vzroke (ali jih zvračajo na okolje, na biološke dejavnike …).  

7 VPLIV VRTCA NA SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ 

PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

Skrb za socialni in čustveni razvoj otroka zasledimo v ciljih kurikuluma in načelih 

uresničevanja ciljev kurikuluma za vrtce. Največ neposrednih globalnih ciljev in ciljev 

zasledimo na področju družbe, kjer so tudi eksplicitno omenjeni. Na drugih področjih se 

socialni in čustveni razvoj razvija preko različnih interakcij med otroki in med otrokom in 

odraslim. 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so predstavljeni cilji in iz njih izpeljana načela, temeljna 

védenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobje ter globalni cilji in iz njih izpeljani 

cilji na posameznih področjih, predlagani primeri vsebin in dejavnosti na posameznih 

področjih pa ta področja med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega življenja 

otrok v vrtcu. Načela kurikula, ki se vežejo na socialni čustveni razvoj otroka, so naslednji: 

večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino; 

oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in 

duševno konstitucijo); večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok; dvig 

kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu. 
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Velik del socialnega in čustvenega razvoja otroka v  vrtcu poteka pod okriljem prikritega 

kurikuluma. »Četudi tiha in prikrita, pa dnevna rutina ni nič manj dejavna, nič manj 

formativna, nič manj ne uči otrok, kot jih uči sama kurikularna vsebina v ožjem pomenu 

besede. Še več/…/, da se prav v tem strinjajo sicer raznorodni pedagoški raziskovalci, uči celo 

(naj)bolj učinkovito« (Medved, 2004, str. 24, v Dolar Bahovec in  Bregar Golobič, 2004). 

 

Dolar Bahovec in Bregar Golobič (2004) omenjata, da se prikriti kurikulum pogosto 

zamenjuje s pojmom (socialna) klima, ki pa se nanaša na nekaj, po čemer se vrtci in šole med 

seboj razlikujejo. Prikriti kurikulum se nanaša na dejavnosti, vedenje, ki je skrito za 

načrtovanimi kurikularnimi dejavnostmi in učnimi načrti. Tako kurikulum in prikriti 

kurikulum pa sta med seboj tesno povezana in prepletena. Hkrati, ko se vrtec trudi v skladu s 

kurikularnimi cilji, vizijo in poslanstvom ustanove razvijati pri otrocih neodvisno in kritično 

mišljenje, samostojnost, aktivnost, istočasno na drugi strani razvija  pri otrocih tudi 

ubogljivost, poslušnost in pasivnost. 

Potrebno pa je seveda še omeniti odrasle/vzgojitelje v vrtcu, ki s svojim vedenjem v celoti 

vplivajo na socialno- čustveni razvoj pri otrocih. Kot je zapisano v Kurikulumu za vrtce 

(1999) je vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali druga odrasla oseba usmerjevalka, vendar ne 

direktivna, in praviloma vzgled za prijetno in prijazno komunikacijo. Tako med pomembne 

elemente interakcije med otroki in med otroki in odraslimi sodijo pozorno in spoštljivo 

poslušanje; uporaba pozitivnih navodil, usmeritev (spodbujanje zaželenega vedenja, 

preusmerjanje otroka na bolj sprejemljive dejavnosti in vedenje, reševanje konfliktov na 

socialno sprejemljiv način, konsistentna in zelo jasna navodila in ne kritike, kazni in 

ponižanja kar splošno). Vse to prispeva k ugodni socialni klimi v oddelku oz. skupini, k 

vzpostavljanju ravnotežja med sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju. 

 

Za zagotovitev optimalnih pogojev za otrokov čustveni in socialni razvoj je tudi pomembna  

institucionalna klima. Pomeni t. i. ozračje, ki ga občutimo ob vstopu v institucijo. Klimo v 

vrtcu pogojuje ogromno dejavnikov. Odvisna je od vseh zaposlenih in od vsakega 

posameznika posebej. Poleg odnosa do soljudi jo oblikujejo še splošna kulturna raven, vloga, 

ki jo pripisujemo izobrazbi, organizacija življenja in dela. Za ugodno klimo so potrebni napori 

vodilnih, vseh zaposlenih vsak dan, na vsakem koraku. Včasih napori rodijo večje, drugič 

manjše uspehe; klima za to ni nekaj nespremenljivega, vendar pa njeno spreminjanje terja 

veliko časa, pripravljenosti in energije vseh zaposlenih. 
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8 VLOGA SOCIALNEGA PEDAGOGA V VRTCU 

 

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca je optimalni razvoj otroka, ne glede na spol, 

socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodnostno pripadnost ter telesno in duševno 

konstitucijo. Vloga socialnega pedagoga v vrtcih je pomagati in sodelovati, da bi bili 

posamezni udeleženci v vrtcu čim bolj uspešni pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih 

ciljev. Pri tem je pomembno interdisciplinarno zasnovano strokovno delo (Forjanič, 2004). 

 

Tudi Žnidaršičeva (2004) pravi, da je socialno-pedagoško delo v vrtcu vezano tako na 

svetovanje kot na posredno delo z otrokom. Težave obravnava skupaj z vzgojiteljico 

(odkrivanje, opazovanje, beleženje vedenja izstopajočih otrok, sprotno reševanje problemov, 

posvetovanje o načinu dela s posameznikom in skupino). Individualno delo z otrokom poteka 

v skupini, ob igri, ali usmerjeni dejavnosti, vsebuje razgovor, pomoč otroku da spozna svoje 

ravnanje, usmerjanje, spodbujanje pozitivnih oblik vedenja, spodbudo k vključevanju v 

dejavnosti, v skupinsko delo, k razgovoru o konfliktnih situacijah, k verbaliziranju čustev, 

emocionalnemu sproščanju s pomočjo iger. 

 

Delo s skupino – ob navzočnosti vzgojiteljice ali brez ‒ nje poteka po posebej načrtovanem 

programu, z določenimi cilji, ki pomagajo k socialno ustreznejšemu delovanje celotne 

skupine, k boljšemu vključevanju posameznikov, s tem, da imajo otroci priložnost uresničiti 

svoje zamisli o reševanju težav, da s svojimi predlogi pomagajo razreševati notranje konflikte, 

predlagajo pomoč posamezniku (Žnidaršič, 2004). 

 

Forjaničeva (2004) meni, da kadar pa se socialni pedagog sooča z obsežnejšim in težjim 

primerom posameznika, takrat uporabi socialno-pedagoški diagnostični postopek, ki da boljši 

uvid v celoten proces pomoči. Pri tej diagnostiki je pomembno poudariti predvsem naslednje 

elemente: dobro poznavanje posameznikovih razvojnih značilnosti in posebnosti; 

evidentiranje otrokovih »močnih« področij, ki nam omogočajo, da lahko uvajamo za otroka 

ustrezne spremembe z njegovo aktivno udeležbo; timski pristop, ki omogoča 

interdisciplinarno obravnavo posameznika (sodelovanje z vodstvom institucije, z ostalimi 

sodelavci, sodelovanje z zunanjimi institucijami); individualni načrt dela s posameznikom; 

dobro poznavanje celotnega socialnega konteksta, kamor uvrščamo družino kot ožje socialno 

okolje in širše socialno okolje, ki ga predstavljajo vrtec, šola, vrstniki … (Forjanič, 2004). 
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Pri socialno-pedagoški diagnostiki v vrtcu lahko ugotovimo, da glede na razvojno stopnjo 

otrok ni pričakovati aktivne udeležbe posameznika v smislu samoevalvacije. Predšolskega 

otroka glede na njegovo razvojno stopnjo, na kateri še nima razvitih verbalnih in drugih 

sposobnosti, težko vključimo v načrtovanje in pripravo vzgojnega načrta. Dodatna omejitev 

pri pridobivanju osnovnih podatkov o družinskih razmerah je zakon o varovanju osebnih 

podatkov, ki omejuje vpogled v tovrstno dokumentacijo. 

 

Forjaničeva (2004) meni, da socialni pedagog lahko v vrtcu diagnosticira na podlagi otrokove 

igre, ki je otrokova osnovna dejavnost in preko katere izraža določena čustvena in vedenjska 

stanja; socialni pedagog lahko preko risbic razbere določena stanja; na osnovi  neverbalne 

komunikacije, ki jo otrok kot mlajši uporablja s svojim socialnim okoljem; z opazovanjem 

skupinske dinamike. 

 

Še ena vloga, ki jo ima socialni pedagog v vrtcu, je tudi ta, da opazuje otrokovo vedenje v 

odnosu z vrstniki, vzgojiteljem, njegove reakcije na tuje osebe in vedenje v teh situacijah. 

Smiselno je prav tako, da vključijo starše v različne oblike sodelovanja z vrtcem – formalne in 

neformalne, saj je to način za pridobivanje njihovega zaupanja, zlasti kadar se socialni 

pedagog sooča z otrokom, ki ima težave v socialni integraciji. Le skupno sodelovanje 

vzgojitelja, tako socialnega pedagoga in družine lahko rodi želene rezultate in pripomore k 

načrtovanju ustrezne socialnopedagoške diagnostike in intervencije (Čačinovič Vogrinčič idr., 

2008). 

 

9 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA 

 

Predšolski otroci stopajo v socialne interakcije z različnimi posamezniki in tako zadovoljujejo 

temeljne psihosocialne potrebe. Da bodo potrebe po varnosti, ljubezni, naklonjenosti, znanju, 

spoznavanju, uveljavi, ustvarjanju, redu in samouresničevanju zadovoljene, je naloga vrtca 

kot ustanove, da poskrbi za spodbudno učno okolje, pozitivno čustveno higieno (vzgojiteljev 

spoštljivi odnos do otrok), sredstva in metode, ki bodo pripomogle k vzpostavitvi 

medsebojnih odnosov. Ti odnosi so lahko kratkotrajni, bolj ali manj intenzivni, otroka v 

skupini pa močno zaznamujejo pri razvoju, doživljanju in izkušnjah. Občutek otroka, da je 

željen med vrstniki in prijatelji, je za njegovo samopodobo in samozavest ključnega pomena. 

Seveda pri tem igra še pomembno vlogo otrokova družina, saj po mnenju avtorja Rubina 

(1998; po Papalia idr., 2003) navade in vzgojni slogi družine vplivajo na otrokove odnose z 
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vrstniki. Otroke, ki imajo težave pri interakcijah z drugimi člani v skupini, razdelimo v dve 

skupini: tiste, ki so zavrnjeni zaradi okolja, iz katerega prihajajo, in tiste, ki so zavrnjeni 

zaradi določene »značajske« lastnosti. Zavrnjeni otroci, ki so lahko iz »drugačnega« okolja 

(kulturna razlika) ali telesna »drugačnost«, se v določenem času (približno v enem letu) 

asimilirajo in vrstniki jih sprejmejo. Pri otrocih, ki  

jih družba sovrstnikov ne sprejme zaradi njihovih drugačnih značajskih lastnosti, ki so 

posledica pomanjkanja topline v odnosih med otroki in starši, prekomernega in neustreznega 

kaznovanja, omejevanja otrokove avtonomije itd., so vedenjske reakcije mnogokrat 

neustrezne (agresivno-fizična napadalnost, razdiralna  vedenja, nadlegovanja), zato je s strani 

članov skupine takšen otrok zavrnjen in osamljen. Kadar se takšnega posameznika etiketira za 

napadalnega in razdiralnega, potem obstaja statistična možnost, da se bo kot adolescent 

zatekel k skupini mladostnikov, ki imajo podobna nagnjenja k nesprejemljivim družbenim 

normam. Vse skupaj pa vodi v prestopništvo, zlorabo alkohola ali mamil.  

 

Vrtec kot vzgojno varstveni zavod je več kot odličen prostor, kjer strokovne osebe upoštevajo 

koncept demokratičnih poti soodločanja in sodelovanja otrok v vsakdanjih situacijah. Z 

obravnavanjem različnih tem, kot so: revščina, neenakost, strpnost do »drugačnosti« ipd., se 

lahko izognemo vnaprejšnjim sodbam posameznika, ki kaže izstopajoče vedenjske reakcije. 

Seveda pri tem ne gre zanemariti dejstva, da se v skupini pojavi posameznik, ki ima 

problematično, odklonsko vedenje. Tomorijeva (2000) pravi, da so za njih značilne naslednje 

posebnosti: nizka samopodoba, impulzivnost, ekstravertiranost, nizka raven samospoštovanja 

in samozaupanja, slabše sposobnosti za obvladovanje čustev, nizka frustracijska toleranca, 

pomanjkanje občutka krivde ali obžalovanja, nesposobnost za vživljanje v čustva drugih ter 

nesposobnost za prevzemanje odgovornosti za svoje vedenje. Zato je pomembno, da 

vzgojitelji prepoznajo odklonsko vedenje in ustvarjajo socialne situacije, kot so npr.: socialne 

igre, v katerih udeleženci spoznavajo sami sebe, svoje potrebe, čustva, razpoloženja, odnos do 

drugih in načine komunikacije v skupini, pridobivajo ključne socialne veščine, zaradi katerih 

lažje prevzemajo socialne perspektive in razvijajo socialno občutljivost. Pri tem ne smemo 

pozabiti, da je potrebna sistematična obravnava otroka, ki ima težave v socialni integraciji. 

Socialni pedagog uporabi socialno-pedagoški diagnostični postopek, ki da boljši uvid v 

celoten proces pomoči. Timski pristop omogoča interdisciplinarno obravnavo posameznika in 

zajema sodelovanje z vodstvom institucije, z ostalimi sodelavci, sodelovanje z zunanjimi 

institucijami, individualni načrt dela s posameznikom, delo s celotno skupino, dobro 

poznavanje celotnega socialnega konteksta, kamor uvrščamo družino, ki jo povabimo k 
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sodelovanju, npr. preko formalnih in neformalnih srečanj. Vse to so načini, kako se rojeva 

zaupanje posameznika in njegove družine do institucije, ki strmi k načrtovanju ustrezne 

socialnopedagoške diagnostike in intervencije ter pripomore k uspešnejši socialni integraciji 

otroka z izstopajočim vedenjem. 

 

III EMPIRIČNI DEL 

 

10 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

  

Socialne interakcije, spodbujene preko socialnih iger, pri predšolskih otrocih so del njihove 

osebnosti, ki se odražajo v vsakodnevnih odnosih. Z razvojem novih oblik socialnih interakcij 

in socialnih kompetenc se razvijajo in izpolnjujejo veščine komuniciranja, prosocialnega 

vedenja, empatije in skupno reševanje problemov ter razumevanje sebe in drugih (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). Občutek otroka, da je med vrstniki željen in sprejet, je ključnega 

pomena za njegovo samopodobo in samozavest. Vendar so v skupini tudi takšni posamezniki, 

ki so med vrstniki nepriljubljeni. Njihova nepriljubljenost je odsev neželenih in neprijetnih 

vedenjskih reakcij. Težavno in nesprejemljivo vedenje tak posameznik izraža v interakcijah 

do ostalih otrok, in sicer preko agresivno-fizične narave, nadlegovanja, razdiralnega vedenja, 

impulzivnosti, nepredvidljivosti … Lešnik in Marjanovič Umek (2005) pravita, da so 

zavrnjeni in nepriljubljeni otroci tisti otroci, ki so socialno manj kompetentni od svojih 

vrstnikov, kar pomeni, da se hitro razjezijo, v odnosih z vrstniki pa so razmeroma agresivni in 

egoistični. Smrtnik Vitulićeva (2007) omenja otroke, ki imajo težave v socialnem 

funkcioniranju, predvsem so to otroci, ki so emocionalno zavrti. Njihove reaktivne motnje pri 

navezovanju stikov so na primer velika prestrašenost ali prevelika previdnost v odnosih z 

drugimi, šibke socialne interakcije z vrstniki, agresivnost do sebe in drugih in pretirana žalost.        

 

V diplomskem delu želim prikazati, kako lahko z različnimi metodičnimi postopki 

spodbujamo socialne interakcije pri posamezniku, ki ima zaradi izstopajočega vedenja težave 

v socialni integraciji v predšolskem obdobju. 

 

11 CILJI IN NAMEN RAZISKAVE 
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V diplomskem delu bom s pomočjo študije primera raziskala in predstavila, kakšen socialni 

položaj ima otrok v skupini, ki zaradi svojega izstopajočega vedenja velja za socialno 

neprilagojenega. Pri tem bom uporabila metodo socialnih iger, ki po mnenju različnih 

avtorjev, kot sta Turnšek (2009) in Ambrož (2011), spodbujajo odnosno učenje, preko 

katerega posamezniki vstopajo v različne socialne situacije, ki zahtevajo izzive in probleme, 

pripomorejo k dobri socialni klimi, spodbujajo komunikacijo med otroki in vrstniki in 

pripomorejo k oblikovanju otrokove identitete. Osredotočala se bom na otrokovo interakcijo z 

drugimi otroki preko izpeljanih delavnic socialnih iger, ki bodo osnovane na graditvi 

dečkovih močnih področij in interakcijo s strokovno delavko (vzgojiteljico) ter tako pridobila 

vpogled, kako je otrok s svojimi težavnimi vedenjskimi reakcijami sprejet v vrtčevsko 

skupino.  

 

Namen diplomske naloge je ugotoviti, ali program socialnega učenja, ki temelji na socialnih 

igrah, pozitivno vpliva na celostni razvoj otroka, na uspešno vključevanje v skupino, 

spodbujanje strpnosti, dobrih odnosov oziroma sobivanja v skupinah. 

 

12 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 

 

1. Ali bo metoda socialnih iger vplivala na izboljšanje odnosov in komunikacije s skupino pri 

dečku z vedenjskimi težavami? 

2. Kako otroka s težavami v vedenju sprejema vzgojiteljica? 

3. Kako dečka s težavami v vedenju sprejemajo vrstniki? 

 

13 RAZISKOVALNE METODE 

 

V empiričnem delu diplomske naloge sem uporabila kvalitativno raziskavo v obliki 

akcijskega raziskovanja (načrtovanje, ukrepanje, opazovanje, refleksija), ki temelji na študiju 

primera.   

 

Prvi raziskovalni instrument, ki sem ga uporabila pri študiju primera, je metoda socialnih iger. 

Z manjšo skupino otrok (4–6 udeležencev) sem aktivno izvajala delavnice z različnimi 

socialnimi igrami enkrat tedensko. Celoten projekt je intenzivno potekal mesec in pol, in sicer 

od 18. 2. 2014 do 29. 3. 2014. Preden sem načrtovala potek iger, sem dečka tri dni zapored 
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uro in pol opazovala v njegovi skupini. Opazovanja in beležke o dečkovem vedenju so mi 

pomagale pri načrtovanju socialnih iger. Po vsaki zaključeni dejavnosti sem napisala še 

evalvacijo izvedenih iger. 

 

Drugi raziskovalni instrument, ki sem ga uporabila, je sociometrična metoda ‒ sociogram, ki 

nazorno opredeli položaj otroka v skupini. S pomočjo te tehnike sem raziskala in ugotovila, 

kako je deček sprejet med vrstniki. 

 

Tretji raziskovalni instrument, ki sem ga uporabila, je polstrukturiran intervju. Tovrsten 

intervju omogoča manj formalen pogovor in bolj sproščeno vzdušje. Intervju je bil odprtega 

tipa in zato bolj poglobljen. Pred začetkom intervjuja sem si določila okvirne teme za lažje 

primerjanje intervjujev. Pri intervjuju sem pridobila tudi informacije o otrokovi družini, 

čeprav tema družine ni bila vključena v raziskovalna vprašanja. Podane informacije o družini 

sem vpletla v analizo intervjuja, saj nam osvetlijo in pripomorejo k boljšemu razumevanju 

dečkove socialne neprilagojenosti v skupini. 

 

 

13.1 Vzorec 

 

V študijo primera je vključen deček, star 6 let, ki po besedah vzgojiteljice velja za socialno 

neprilagojenega v skupini. Deček se pri igrah do sovrstnikov obnaša agresivno (jih davi, želi 

biti zmeraj v ospredju), z nasilnimi dejanji prevzema vlogo vodje in ne mara telesne bližine.  

 

Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo, OE Maribor 

je izdelala strokovno mnenje, iz katerega je razvidno, da je otrok glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje po Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. I. RS, št. 54/03, 93/04, 

97/05, 25/06, 23/07, 8/08 in 14/10 – v nadaljevanju Pravilnik) opredeljen kot otrok z lažjo 

govorno – jezikovno motnjo. 

 

Tako se dečku z dokončnostjo te odločbe zagotavlja dodatna strokovna pomoč v obsegu 3 ur 

tedensko, ki jo v času bivanja v vrtcu za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

izvaja individualno, delno v oddelku in delno izven oddelka specialni pedagog – defektolog. 
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V raziskavo je vključena tudi dečkova vzgojiteljica, s katero opravim intervju. 

 

13.2 Pripomočki 

 

Pri raziskovanju bom za opazovanje z udeležbo pri socialnih igrah in sociogramu uporabila 

svinčnik in beležko. Intervju pa bom zabeležila s pomočjo diktafona. Ker je intervju 

polstrukturiran, sem si tudi zanj pripravila nekaj tem, ki se nanašajo na področje raziskovanja: 

‒ opis odnosa med vzgojiteljico in Žanom, 

‒ opis odnosa med vrstniki in Žanom, 

‒ vpliv Žanovega vedenja na strokovno delavko, 

‒ opis Žanovih močnih področij, 

‒ opis Žanovega izstopajočega vedenja. 

  

 

 

13.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Sprva sem pridobila pisno dovoljenje staršev za opazovanje dečka, pri čemer sem upoštevala 

tudi varovanje podatkov. Zaradi upoštevanja varovanja podatkov je v diplomskem delu 

dečkovo ime izmišljeno. Imenujem ga Žan. Strokovna delavka, s katero sem opravila intervju, 

se pod izmišljenim imenom imenuje Sonja. 

 

Nato sem vse pridobljene podatke o dečku, ki ima težave v socialni integraciji zaradi svojega 

izstopajočega vedenja, zbirala in beležila preko različnih metod. 

  

A) METODA OPAZOVANJA 

Uporabila sem raziskovalno opazovanje, pri čemer sem opazovala dečka z namenom, da 

pridobim informacije o njegovih močnih in šibkih področjih. Opazovanje je potekalo 

sistematično in naključno. Pri naključnem opazovanju sem Žana le opazovala v odnosu do 

sovrstnikov, pri sistematičnem opazovanju sem si pripravila potek dejavnosti iger in se 

aktivno priključila skupini. 

 

B) INTERVJU 
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Pri polstrukturiranem intervjuju sem si z odprtimi vprašanji prizadevala slediti odgovorom 

intervjuvanke in tako pridobila potrebne podatke za raziskavo. Pogovor z vzgojiteljico sem 

opravila 10. februarja 2014, v igralnici, v kateri tisti čas ni bilo otrok. Intervju se je začel ob 

12.20 uri in je trajal 40 minut. Preden sem začela z vprašanji, sem pridobila ustno dovoljenje 

vzgojiteljice, da smem posneti intervju z diktafonom. Pogovor sem v živo posnela in zapis 

dobesedno prepisala. Kodiranja sem se lotila tako, da sem sproti zapisovala kode 1. reda, šele 

nato kode 2. reda.  

 

Pri svojem raziskovanju sem se poskušala izogniti številnim subjektivnim vplivom, ki bi 

lahko pomembno vplivale na rezultate z vidika zanesljivosti, objektivnosti in veljavnosti. 

 

C) SOCIOMETRIČNA METODA 

S sociometrično metodo sem pridobila informacijo o položaju posameznika v skupini. 

Pridobljene podatke sem vnesla v sociometrično tabelo. V vsako vrstico sem vnesla ime, ga 

šifrirala in mu določila zaporedno številko ter nato te številke vnesla tudi v stolpce. Vsako 

izbiro otroka sem vnesla v tabelo in jo ponazorila s križcem. To sem ponovila za vsakega 

otroka, ki je odgovarjal na vprašanje. Nato pa sem se lotila izdelave sociograma, ki nazorno 

pokaže položaj otroka znotraj skupine. 

 

14 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE 

 

14.1 Opazovanje otrokovega vedenja v skupini 

 

Žan obiskuje homogeno starostni oddelek in naslednje šolsko leto odhaja v šolo. Njegove 

interakcije z otroki so predvsem vezane na manjšo skupino otrok, največ na dva člana. Ker 

rad prevzema vodenje dejavnosti, ostaja v manjši skupini, v kateri mu člani sledijo in se mu 

podredijo. Kadar mu v skupinskih igrah ne uspe prevzeti vloge vodje, se razjezi, postane 

vzkipljiv in agresiven do vrstnikov. Prav tako ne mara dotikov otrok. Izjema pri tem je 

njegova vzgojiteljica, ki ji dovoli, da se mu fizično približa in ga lahko objame. 

 

Njegova pozornost je kratkotrajna, saj ne vztraja v začetih dejavnostih in ne konča določenih 

zaposlitev. Več vztrajnosti in pozornosti pokaže pri igrah, ki so gibalne narave. Pri izražanju 

uporablja bogat besedni zaklad, čeprav ne izgovarja črke r.  
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Z opazovanjem dečka sem pridobila delni vpogled v njegove socialne interakcije z vrstniki in 

se odločila, da bodo delavnice socialnih iger naravnane k vzpostavitvi neverbalne in verbalne 

komunikacije, sodelovanja in socialne bližine. 

  

14.2 Opis delavnic in evalvacij socialnih iger 

 

1. DELAVNICA  ‒ SPOZNAVANJE 

KLOBČIČ VOLNE ali SPLETIMO PAJKOVO MREŽO 

Namen 

Poleg zapomnjenja imen v tej igri spoznamo tudi interese posameznikov. 

Potek 

Vodja delavnice začne tako, da pove svoje ime in doda, kaj rad počne in kaj bi rad postal, ko 

bo velik. Nato prime konček volne, klobčič pa poda nekomu v krogu. Klobčič volne otroci 

podajajo tako dolgo, dokler vsi ne pridejo na vrsto in med njimi se splete mreža. Nato tisti, ki 

je zadnji prejel klobčič, začne volno navijati nazaj v klobčič in tako pozorno sledi do tistega, 

ki je bil njegov predhodnik. 

 

EVALVACIJA 

Z otroki smo izvedli na njihovo željo igro Zeleni krokodil (predstavljanje po imenu), nato pa 

sem še dodala igro z volno, le da so otroci tukaj povedali, kaj radi počno ter kaj bi radi postali.  

Deček Žan je povedal, da rad rešuje naloge iz zvezkov, rad ima matematiko in konje, najraje 

ponije. Pri igranju prve igre Zeleni krokodil sprva ni želel sodelovati, ker ni prvi povedal, 

kako igra poteka. Kljub tej njegovi reakciji se nam je pridružil, ko smo že igro zaključili. 

Ostali otroci so ob Žanovem togotnem izbruhu ostali ravnodušni in smo igro nadaljevali, kot 

da se ni nič zgodilo.  

 

TO SEM JAZ 

Namen 

Spodbujanje pozitivne identitete ter omogočanje posamezniku, da se predstavi ostalim članom 

v skupini. 

Potek 
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V paru otroka sodelujeta tako, da drug drugemu obrišeta svoje telo. V obris telesa narišejo, 

kaj radi počnejo (npr.: kaj rad/a slišim ‒ ušesa, kaj rad/a jem ‒ trebuh, kaj rad/a povem ‒ usta, 

kaj rad/a počnem – noge). Kar so narisali in povedali, predstavijo ostalim članom v skupini. 

 

EVALVACIJA 

V paru je Žan sodeloval z deklico, ki jo v oddelku prav tako poišče za igro. Obrisala sta drug 

drugega, pri tem sta se smejala, kako čudno roko ima Žan.  

 

Pri naslednjem navodilu vzgojiteljice, da naj v obris telesa narišejo vse, kar radi počnejo, je 

Žan obmolknil. Po vztrajnem prigovarjanju vzgojiteljice, da naj vsaj nariše v svojo silhueto 

oči, nos in usta, je odšel k drugemu otroku in mu vzel flomastre. Nenadoma je potreboval 

natanko tiste tri barve, ki jih je imel pri roki tudi sam. Deček je vljudno stopil do Žana in mu 

velel, naj mu vrne flomastre. Po mojem prigovarjanju je popustil in dečku vrnil odvzeto.  

 

Z igro smo prekinili, saj sem opazila, da je Žanu popustila koncentracija. Dogovorili smo se, 

da se naslednji dan srečamo in se s plakati predstavimo drug drugemu. Kljub novi možnosti 

za nadaljevanje naloge Žan ni narisal ali povedal o sebi popolnoma ničesar. Na moje 

vprašanje, kaj rad sliši, mi je odgovoril: »NE VEM.«  

Pozorno je prisluhnil predstavitvam drugih otrok. 

 

2. DELAVNICA – SOCIALNA BLIŽINA 

SPREHAJAMO SE PO TRGU 

Namen 

Izkazovanje zaupanja in odkrivanje socialnega prostora posameznika. 

Potek 

Otroci se sprehajajo po trgu in na zvok tamburina se dotaknejo svojega najbližjega soseda.  

 

EVALVACIJA 

Žan se je pri prvem poteku igre umaknil in ni dovolil, da se kdo izmed otrok dotakne njega, 

prav tako se on ni želel dotakniti udeležencev. V naslednjem poskusu je dovolil dotik drugega 

otroka. Pri tretjem poskusu igre se je sam dotaknil deklice, s katero je sodeloval že pri igri To 

sem jaz. 

 

POMETAMO 
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Namen 

Spodbujanje sproščenosti med otroki, umirjanje posameznikov s prevelikim navalom 

dražljajev. 

Potek 

Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na trebuh, drugi poklekne ob njem. Z robom dlani 

drsi po telesu ležečega, kot bi zbiral na kup drobtinice na mizi (prsti se nežno dotikajo hrbtne 

površine otroka, ki leži). Ko otrok pomete vse drobtinice, jih z obema dlanema pobere in jih 

odnese v koš za smeti (s prsti se narahlo dotika hrbta ležečega). Nato se pari zamenjajo. S to 

igro lahko tudi pometamo slabo voljo, jezo, glasnost. 

 

EVALVACIJA 

Deček Žan se je pri tej igri umiril in dovolil masažo hrbta. V vlogi maserja je postal grob in 

hiter, ob mojem opozorilu se je za nekaj trenutkov zadržal. Deček, s katerim sta sodelovala, se 

je ob njegovih dražljajih odločil, da z njim ne bo več nadaljeval igre. Žana to ni zmedlo, saj je 

preusmeril svoj naval dražljajev na poskakovanje po trampolinu.  

 

3. DELAVNICA – SODELOVANJE IN DOGOVARJANJE 

ŠKRATORJADA 

Namen 

Spodbujanje medsebojnega sodelovanja in dogovarjanja v paru ter pozorno spremljanje in 

razumevanje navodil. 

Potek 

Otroci prisluhnejo branju zgodbe o dveh škratih.  

Nekoč sta živela dva navihana škrata. Bila sta bratca in dobra prijatelja. Ker sta bila zmeraj 

vesela in srečna, sta jima mama Škratulja in očka Škratulj dala ime Veselko in Srečko. 

Prijatelji so ju poznali po tem, da sta bila dobre volje, saj sta vedno veselo poplesavala ter se 

skupaj igrala različne igre. Danes pa je za oba škrata prav poseben dan, saj sta nastopila na 

velikem odru na prireditvi, ki se je imenovala Škratorijada. Vsako leto se je na Škratorijadi 

zbralo veliko škratov in vsak izmed njih je pokazal, kaj vse se je v tem letu naučil. Tako sta se 

predstavila tudi Veselko in Srečko.  

 

Otroci se na plosk vzgojitelja formirajo v pare in se med seboj dogovorijo, kdo bo škrat 

Veselko in kdo bo škrat Srečko. Vzgojiteljica nadaljuje z branjem. 
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Ulegla sta se na hrbet, eden proti drugemu, noge sta postavila visoko v zrak, skrčila kolena 

ter se med seboj dotikala s podplati ‒ VOZIVA KOLO.  

Ko sta s prvo igro končala, je že sledila naslednja. Po turško sta se usedla eden proti 

drugemu, iztegnila roke pred seboj, ter se drug drugega dotikala z dlanmi. Medtem sta 

izmenjaje iztegovala in krčila komolce ‒ KDO JE MOČNEJŠI. 

V naslednji igri sta pokazala, kako se vozi samokolnica po škratje. Veselko se je z dlanmi uprl 

v tla in iztegnil noge, Srečko pa je dvignil njegove noge in že je vozil Veselka po odru, kot da 

bi vozil samokolnico ‒ VOZIVA SAMOKOLNICO. 

Sledila je še zadnja igra, pri kateri sta škrata želela pokazati, kako zelo rada se imata in kako 

se zabavata skupaj. Postavila sta se tako, da sta bila obrnjena drug proti drugemu, ter se med 

seboj prijela s prekrižanimi rokami, nato pa sta se zavrtela naprej v eno stran in nato še v 

drugo stran ‒ ZAVRTI ME. 

 

EVALVACIJA 

Pri Žanu sem danes opazila nemirnost, nekontrolirano vedenje (močni dotiki do drugih otrok, 

odrivanje od njih). Le z enim fantom sta se ujela oziroma ta fant je Žanove reakcije prezrl. V 

paru je sodeloval z drugim dečkom (načeloma se po vzgojiteljičinih besedah ne ujemata). 

Med seboj sta sodelovala brez incidentov. Žanu je bila ta igra všeč, saj je ob koncu omenil, da 

bi se še lahko kdaj igrali takšno igro. 

 

VODENJE PO PROSTORU  

Namen 

Pridobivanje občutka odgovornosti pri vodenju in medsebojno sodelovanje v paru. 

Potek 

Otroka se postavita eden za drugega. Tisti, ki stoji zadaj, prime otroka pred sabo tako, da 

dlani položi na njegove boke. Prvi otrok zamiži, otrok, ki stoji za njim, pa ga vodi po 

prostoru. 

 

EVALVACIJA 

Žanovo vodenje dečka je bilo na trenutke nevarno, saj ga je usmerjal hitro in grobo. 

Nemalokrat je manjkalo, da deček ni padel. Ko sta zamenjala položaja, Žan ni dovolil, da ga 

deček usmerja po prostoru. Ker sem že na samem začetku delavnice opazila, da je Žan 

nemiren in razdražljiv, sem z otroki izpeljala še igro Pometamo, ob kateri je Žan umiril svoje 

dražljaje. 
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4. DELAVNICA – NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 

MUCKANJE 

Namen 

Izkazovanje naklonjenosti drug do drugega preko neverbalne komunikacije. 

Potek 

Otroci sedijo v dveh vrstah, obrnjeni drug proti drugemu, na sredini med njimi je prazen 

prostor. Eden od otrok postane mucek in se začne po vseh štirih počasi premikati skozi 

vmesni prostor. Muc se dobrika otrokom, ti pa ga božajo, ljubkujejo. Muc poskuša s 

prijaznostjo pridobiti čim več nežnosti. Ko pride na konec vrste, sede na prazen prostor, muc 

pa postane naslednji otrok.  

Igramo se tako dolgo, dokler ne pridejo na vrsto vsi otroci. 

 

EVALVACIJA 

Tokrat sem igro izvedla z vso skupino otrok. Ker so bili nemirni vsi otroci, smo ostali le pri 

tej igri. Svoj naval impulzov ni kontroliral, saj je otroke, tudi če se mu niso približali, prijel za 

lase ali pa se jih je dotaknil z nogo. To njegovo impulzivno božanje je postajalo moteče, saj so 

se ga otroci kot »mucki« izogibali. Sam se je v vlogi mucka približal le dvema otrokoma, ki ju 

omenja kot svoja prijatelja. 

5. DELAVNICA – SPODBUJANJE KOMUNIKACIJE MED OTROKI 

KAČA 

Namen 

Pridobivanje občutka odgovornosti pri vodenju, osredotočanje na druge in spodbujanje 

komunikacije. 

Potek 

Skupina oblikuje kačo tako, da se prime za roke in zapre oči. Prvi v kači odpre oči in vodi 

ostale. Kačo vodi čez ovire tako, da jih usmerja s komunikacijo, kje se bo kača vila (npr.: čez 

klopi, obroče itd.). 

 

EVALVACIJA 

Žan kot vodja je vodil otroke po prostoru sunkovito, ne oziraje se na druge. Sprva ni 

uporabljal komunikacije pri vodenju preko ovir, zato se je pripetilo, da je deklica pri 

njegovem vodenju padla na klop. Predlagala sem mu, naj otrokom pove, kam jih pelje. 

Predlog je upošteval. Vendar je otroke še naprej hitro vodil po prostoru in jim ob tem govoril, 
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čez kakšne ovire bodo šli. Zgodila se je vnovična nesreča, tokrat sta padla dva otroka, deklica 

je jokala. Žan se je takoj oglasil z argumentom, da ji je povedal, da gredo čez ovire. Želel je 

nadaljevati z igro, ostali člani v skupini so odklonili sodelovanje. 

 

Pogovorili smo se, kaj se je zgodilo in kako bi ukrepali, da se padci ne bi več ponovili. Žan je 

sicer poslušal komentarje otrok, sam pa ni pripomnil ničesar.  

 

VSI DOMOV 

Namen 

Spodbujanje medsebojnega sodelovanja in dogovarjanja. 

Potek 

Otroci so formirani v pare in tečejo po prostoru. Na klic: »Dežuje, vsi domov!« stečejo na 

vnaprej dogovorjeno mesto. Kdor se od parov ne umakne pravočasno, je moker. 

 

EVALVACIJA 

Pri sodelovanju in medsebojnem dogovarjanju Žan sprva ni popuščal in je imel glavno 

besedo. Ker mu deklica ni sledila, je šel sam zase. Pravila igre so bila takšna, da se mora par 

umakniti pred dežjem, ne pa posameznik. Zato sta bila nekajkrat mokra. Žan se je pri tem 

razjezil, obdolžil deklico za njuno nesodelovanje. Pri vnovičnem opominjanju glede pravil 

igre je prepustil vodstvo deklici. Čeprav mu je deklica ponudila možnost, da lahko on izbere, 

se je njegov odgovor glasil: »Ne vem.« 

 

6. DELAVNICA – SKUPINSKA IDENTITETA, OBČUTEK PRIPADNOSTI IN 

SPREJETOSTI 

 

NAŠ SIMBOL 

Namen 

Zviševanje nivoja strpnosti z dogovarjanjem in skupno sprejeto potrebo. 

Potek 

Otroke razdelimo v skupino po tri člane. S skupnim dogovarjanjem vsaka skupina izdela svoj 

simbol v obliki risbe. Skupinski simbol predstavijo drugi skupini. 

 

EVALVACIJA 
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Žan je pri določanju skupnega simbola prevzel glavno vlogo. Drugi dve članici je ves čas 

popravljal, kako sta kaj narisali: »Ne, tega pa nisi v redu narisala. Moraš tako.« Ko ga je ena 

od deklet po pomoti zadela v roko in se je pri risanju zmotil, je planil v jok. Ni pa se umaknil 

in je kljub solzam nadaljeval. 

 

K sosednji skupini si je šel izposodit barvico in takrat mu je članica iz njegove skupine 

zasedla prostor. Barvico je vrgel na tla in se umaknil v kot telovadnice. Začel je hoditi 

naokrog, premikal predmete in jemal barvice drugi skupini. 

 

Naslednji dan sta skupini predstavljali simbole. Ves čas je otroke prijemal, brcal na blazini. 

Usedli so se na stole, kar je pripomoglo k nemotečemu vedenju Žana. Ko so se kot skupina 

predstavili s simbolom, ni povedal ničesar. Pri predstavitvi simbola druge skupine se je 

norčeval. 

 

ALI IMAŠ RAD/A PRIJATELJE? KAKŠNE PA? 

Namen 

Občutek pripadnosti in sprejetosti v skupini.  

Potek 

Otroci sedijo v krogu, na stolih. Za začetek igre vodja stopi v krog (en stol je manj) in vpraša 

najbližjega: »Ali imaš rad/a prijatelje? in »Kakšne pa?« Otrok na primer odgovori: »Takšne, 

ki imajo rdeče nogavice, radi plešejo, mi pomagajo pri obuvanju, se ne prepirajo … Vsi 

otroci, ki mislijo, da imajo navedeno lastnost, vstanejo in zamenjajo prostor. Otrok, ki ostane 

brez svojega stola, nadaljuje z igro. 

 

EVALVACIJA 

Pri tej igri je Žan pogosto omenil, da nima teh lastnosti, kot so prijaznost, dobrota in zdravje. 

Drug deček ga je spomnil, kako je bil prijazen do njega, ker mu je odstopil mesto pri 

računalniku in mu dovolil igrati igrico. Spodbudila sem še ostale člane v skupini, da se 

poskusijo spomniti Žanove prijaznosti. Dva otroka sta se pripomnila, da je bil Žan prijazen do 

njiju, ko jim ni podrl kock. Žan jim je prisluhnil in na koncu pripomnil, da včasih je dober do 

enega dečka, ker je njegov prijatelj. 

  

14.3 Analiza vsebine intervjuja z vzgojiteljico 
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Podatki o intervjuvanki: 

Ime: Sonja 

Starost: 54 let 

Izobrazba: vzgojiteljica predšolskih otrok, naziv svetnica 

Delovno mesto: vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

Kategorije: 

1. Odnos med vzgojiteljico in Žanom 

2. Skupina 

3. Družina 

4. Vzgojiteljica 

5. Žanovo vedenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odnos med vzgojiteljico in Žanom 

Kode 1. reda 

 

Kode 2. reda 

Na začetku se je odmikal od odraslih ljudi, ni prenesel 

bližine, stik z očmi je bil nemogoč. 

Nezaupanje 

Preko pogovora, da Žan zmore narisati risbico, ga je 

vzgojiteljica verbalno bodrila in se mu počasi 

približevala z dotiki. 

Vzpostavljanje zaupanja 

Neposredna prisotnost strokovne delavke. Bližina 

Ko je z vzgojiteljico vzpostavil zaupanje, se je v 

skupini počutil varnega. 

Varnost 

 

2. Skupina 
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Kode 1. reda Kode 2. reda 

V skupini je več otrok s posebnimi potrebami.  O skupini 

Ob njegovem izbruhu se prestrašijo in ostrmijo. Vpliv Žanovega vedenja na 

skupino 

Včasih se dogovarjajo skupaj. 

Spoznali so, da če so prijazni do Žana, je tudi on z 

njimi prijazen. 

Sledijo Žanovemu znanju. 

Odnos med Žanom in skupino 

Takojšnje reševanje nastale težave skupaj z otroki in 

Žanom. 

Skupno oblikovanje mej. 

Oblikovanje pravil vedenja 

 

3. Družina 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

Se ukvarja z otrokom. 

Zanima se za vzgojni program. 

Mama 

Zagovarja Žana. 

Opravičuje njegove reakcije. 

Odnos mama – otrok 

Upošteva meje, ki jih postavi vzgojiteljica. 

Ne zna postaviti mej otroku. 

Ko več ni obvladovala otroka, se je začela izgovarjati na 

njegove zdravstvene težave. 

Mnenje o mami 

Vzgojiteljico je zelo dobro sprejel. 

Upoštevata se. 

Ima močna področja. 

Mnenje o otroku 

 

4. Vzgojiteljica 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

V njeni karieri še ni imela takšnega otroka. 

Vprašala se je, ali bo to zmogla? 

Dvom  

Vsem otrokom želi dati enake možnosti. 

Iskanje načinov za sodelovanje med otroki in Žanom. 

Kljub Žanovim vedenjskim reakcijam mu je dala vedeti, 

Sprejetost drugačnosti 
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da je dober otrok. 

Srečanja s pomočnico vzgojiteljice so bila tedenska. 

Iskanje skupnih strategij. 

Načrtovanje 

Pohvala s strani mame. 

Otrok je odhajal vesel iz vrtca. 

Iskanje njene bližine. 

Uspeh 

 

5. Žanovo vedenje 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

Ne zmore počakati, da pride na vrsto. 

Izbruhi ljubosumja, kadar ne obvelja njegova volja.  

Nizek nivo strpnosti 

Ima dobre in slabe dneve. Nepredvidljivost 

Praskanje otrok. 

Stiskanje otrok za vrat. 

Agresivne reakcije 

Ne nastopa pred skupino otrok. 

Težko se odloči za sodelovanje. 

Zmanjšana sposobnost 

sodelovanja v skupinskih 

aktivnostih 

 

 

 

KATEGORIJA 1: Odnos med vzgojiteljico in Žanom 

Odnos med vzgojiteljico in Žanom se je krepil postopoma. Sprva je prevladovalo Žanovo 

nezaupanje tako do strokovne delavke kot tudi do otrok. »Tega zaupanja ni bilo med mano in 

Žanom, takšne kot sem jo jaz imela z drugimi otroki.« Ker je Žan, jaz sem imela občutek, imel 

strašno nizko samozavest, strašno nizko samopodobo, ker se je odmikal od otrok, odmikal se 

je tudi od odraslih oseb, ni prenesel dotika, ni prenesel bližine, tale kontakt z očmi ni bil 

mogoč, ker se je samo odmikal nekam da je bil sam in je imel občutek da on ne zmore ničesar, 

da on nič ne zna, da on ničesar v redu ne naredi.« 

Zaupanje in občutek varnosti sta vzpostavila tako, da ga je vzgojiteljica bodrila s pogovorom, 

ga pohvalila, skratka iskala je njegova močna področja. »Jaz sem morala zelo dobro 

opazovati, iskat primeren trenutek, da sem nekak začutila kdaj se lahko približam – najprej 

samo da se pogovorima, potem samo malo malo da se ga z roko dotaknem, potem, daj me 

poglej, zdaj se s tabo pogovarjam, daj me poglej zelo imaš lepe oči.« 
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Deček ni imel samozaupanja vase, kar se je posledično pokazalo pri njegovi nizki 

samopodobi. Ker je vzgojiteljico to opazila, je iskala strategije in položaje, preko katerih se je 

deček začel počutiti sprejetega in varnega. Intrapersonalni nivo, ki se dejansko začne z 

vstopom v interakcijo ob rojstvu, kasneje z mentalnim razvojem preide v fazo socialne 

percepcije, preko katere se urejajo socialne zaznave, vtisi o drugih osebah in o samem sebi 

(Nastran Ule, 1997). 

 

KATEGORIJA 2: Skupina 

Otroci v skupini so se prestrašili njegovih izbruhov. »(…) tu naenkrat pri mizi si pripravijo 

kosilo, naenkrat samo slišiš ko pokne – in samo šok, potem pa vsi pri mizi so včasih ostrmeli.« 

Vzgojiteljica se je z Žanom in otroki pogovarjala o njegovem vedenju na način, da so skupaj 

iskali rešitve za izboljšanje Žanovega vedenja. »Pa ne glede če je imel tudi kakšne izpade, sva 

se midva potem pač o tem pogovarjala zakaj to ni bilo dobro, vključili smo tudi druge otroke, 

kako bi to lahko spremenili, kako zdaj to vpliva recimo na odnos potem tudi z njegovimi 

prijatelji, kaj misli, kakšne bodo posledice, da je tudi sam razmišljal o tem.« »No in potem 

smo iskali rešitve pa reče ena deklica: »Jaz sem se zadnjič pa tudi z njim igrala, pa sva se 

tako lepo pogovarjala, samo jaz sem skoz tako lepo govorila, pa je on meni tudi nazaj potem 

tako lepo govoril.« 

Skupina je skupaj oblikovala pravila, ki so veljala za vse enako in so pripomogla k skupnemu 

dogovarjanju. »(…) veš kaj tega pa zdaj ne moreš, kar tako prit, pa nekomu iz roke vzet, pa ne 

gre – da smo meje v bistvu skupaj oblikovali.« »Zdaj mu že postavijo pogoje: »Ja, kako si ti 

zdaj to predstavljaš. Zdaj se pa moraš odločit, ali boš ti risal, ali boš ti barval.« »(…) pa reče 

Žan:« Jaz bom barval.« 

 

Otroci Žanu sledijo v njegovem znanju matematike. »Glej, tu so zdaj te račune začeli 

sestavljat, ravno zaradi tega, ker je Žan začel.« 

 

Kot je razvidno iz besedila, se je s skupino kot celoto veliko delalo na socialnih veščinah, ki 

so ključ za socialno sprejetost vsakega slehernega posameznika v skupino. Zaradi 

angažiranosti strokovne delavke, ki si je vzela čas za razpravo o vedenjskih reakcijah dečka, 

se je tako spodbujala socialna kompetentnost dečka. Zupančič, Gril in Kavčič (2001) menijo, 

da se socialna kompetentnost odraža v primernem čustvenem izražanju, v prepoznavanju 
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pričakovanj, želja, interesov in namer drugih, hkrati pa se usklajujejo z lastnimi željami, 

potrebami in interesi. 

 

KATEGORIJA 3: Družina 

O mami pove, da se zanima za vzgojni program. (»… ker to pa se zanima za vse, kar se v 

vrtcu dogaja«), se ukvarja z otrokom (»Jaz mislim, da res delajo takšne naloge, stvari zato 

ker Žan ima zelo bogat besedni zaklad, je intelektualno na zelo visoki ravni, on zelo logično 

razmišlja, zna veliko stvari povezat, ko jih drugi recimo ne zmore v takem hitrem času, pa na 

tak hitri način«) in upošteva meje, ki jih postavi strokovna delavka (»Na mizi me je čakal 

listek z napisano pesmico, Žan želi nastopati z I. Določeno. S tem da sem potem jaz mamico 

počakala, pa sem se z njo pogovorila, da kar takole neke sugestije ne morejo noter padit. Je 

stopla do mene, »Joj«, me pobožala »gospa S., pa jaz vam ne bom, ja vi to tak v redu 

naredite, jaz sem tako…« takoj mi da veljavo, takoj, kak ti na j rečem, vzame tisto svojo 

nazaj.«) 

 

Seveda vzgojiteljica meni, da otroku meje niso pravilno postavljene. »Gospa, glejte, ko vas 

jaz takole ves čas poslušam«, sem rekla, »sem dobila občutek, na osnovi tega kar ste povedali, 

enostavno niste zmogli ali pa si niste upali rečt – ne, to pa ne in postavit jasne meje in je 

marsikje zgubljen, ker jaz sem to videla, da če so meje, da se da, ne da se to kar takole z roko 

zamahnit – res ne, ampak tako po korakih sem pa jaz zelo daleč prišla pri Žanu.« 

Po mnenju strokovne delavke ima Žan močna področja. »Matematika, jezik, logika…to pa 

razmišlja. Med prvimi ima odgovor. Hitro zna misliti, zelo bogat besedni zaklad, logika 

sklepanja pa je res na prvem mestu – intelektualna razvitost je na zelo visokem nivoju. Števila, 

številke, to ni problema. Koledar, današnji datum, on prebere datum – med prvimi.«  

 

KATERGORIJA 4: Vzgojiteljica 

Sprva je dvomila o svoji kompetentnosti. »Prvi trenutek sem bila čisto iz sebe, tisti prvi 

mesec. Naj bo…ali bom jaz to zmogla?« 

 

S sprejemanjem drugačnosti se je soočala tako, da je veliko premišljevala, iskala strategije in 

evalvirala vzgojno delo. »Na kakšen način naj jaz zdaj uspem, da Žana vključim, da bo nekak 

to sodelovanje se vzpostavilo…ker jaz stremim k temu, jaz želim dat vsem otrokom enake 

možnosti in mi je zelo, zelo to pomembno, da se otrok počuti v skupini sprejetega in varnega. 
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Potem pa tudi evalvacije s pomočnico: »Glej, to je brez veze, tu vidiš gre v negativno, tu gre v 

drugo smer, poskusiva tako.« 

 

Njena strokovnost se je obrestovala, saj sta z Žanom navezala pristnejši odnos, mama pa ji je 

izrazila hvaležnost. »In potem ko jaz enkrat vidim, da jaz lahko res tega, da mi pride na krilo, 

da on mene prijema, veš, te verižice pa to, on tole prijema, njemu je to zelo všeč, da je začutil 

to drugačnost«. »(…) da je on začutil, da je tukaj v redu in on gre vesel in ko mama pride in 

reče: »Jaz sem vam tako hvaležna«. 

 

KATEGORIJA 5: Žanovo vedenje 

Po besedah vzgojiteljice Žan težko počaka, da pride na vrsto. »Jaz pa to že znam«. Ja, Žan ti 

znaš, ampak dovoli da pove še ta otrok. Mora tudi to razumet, da damo besedo tistemu, ki 

rešuje naloge. Včasih je prišel in je iz ljubosumja kaj podrl, tako kot zadnjič, ker ni mogel prit 

takoj v tisto skupino.« 

 

Njegove agresivne reakcije so bile zlasti na začetku šolskega leta pogostejše. »V začetku se mi 

je dvakrat zgodilo, da je prav za vrat zgrabo enega otroka, zaradi tega ker ni želel biti samo z 

njim – on je imel še svojega drugega prijatelja.« 

 

Po mnenju strokovne delavke ima Žan boljše in slabše dneve, slehernih je vedno manj. »Se pa 

zgodi, da pride kak dan, ko pride prav do izbruha. Je pa vedno manj teh dnevov.« 

Žanovo sodelovanje pred skupino in v skupinskih aktivnostih je okrnjeno. »S tem, da ni pa 

pripravljen sam recimo, tako pred skupino, da bi kaj predstavljal, ker se zaveda, da mu 

sledijo in da ga poslušajo. Tako, ja, ko pa smo se recimo pripravljali za nastop, pa mu ni bilo, 

takrat pa se ni in ni mogel odločiti, s kom bi nastopal, pa kaj bi nastopal. Sam ni vedel, kaj 

želi.« 

  

14.4 Interpretacija sociometrične metode – SOCIOGRAMA 

  

Podatke o priljubljenosti oziroma sprejemanje dečka s težavami v vedenju s strani skupine 

predšolskih otrok sem dobila tako, da sem jih vprašala, naj poimenujejo 2 otroka iz skupine, s 

katerimi se najraje igrajo. Dobljene podatke sem vnesla v sociometrično tehniko.  
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Tabela 1: Sociometrična tabela 

Izbiratelji 
Izbrani 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SPOL 

G 1    X X           Ž 

A 2   X        X     Ž 

N 3     X          X Ž 

AL 4           X X    M 

I 5        X       X Ž 

Ž 6         X     X  M 

GR 7        X  X      Ž 

LL 8     X     X      Ž 

R 9            X  X  M 

AM 10        X       X Ž 

P 11 X        X       Ž 

NE 12     X         X  M 

E 13     X         X  Ž 

AR 14      X      X    M 

AN 15                Ž 

SKUPAJ  1 0 1 1 5 1 0 3 2 2 2 3 0 4 3 28 

 

Nato sem se lotila izdelave sociograma (prikaz po Bronferenbrennerju, 1944), ki nazorno kaže 

položaj vsakega otroka v skupini in strukturo celotne skupine. V sociogram sem vnesla 

posameznike glede na število dobljenih glasov: 

1. krog – 0 dobljenih glasov (osamljeni posamezniki) 

2. krog – 1 dobljeni glas 

3. krog – 2 dobljena glasova 

4. krog – 3 dobljeni glasovi 

5. krog – 4 dobljeni glasovi 

6. krog – 5 dobljenih glasov 

 

Zaradi preglednosti in položaja dečka s težavami v vedenju v skupini sem izbire s puščicami 

označila le pri njemu. Otroci so si izbrali tiste vrstnike, s katerimi se najraje igrajo. 
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Slika 6: Sociogram 

 

Iz sociograma je razviden položaj vsakega posameznika v skupini. Osamljeni posamezniki so 

trije (tri dekleta). Deček Žan je bil izbran enkrat, kar nakazuje, da je v skupini med 

nepriljubljenimi. Zanimiva je vzajemna izbira med dečkom AR in Žanom. AR je v skupini 

med priljubljenimi. Žan je izbral še enega dečka (R), s katerim je sodeloval pri socialnih 

igrah, kadar v skupini ni bilo AR. Žan si je ta dva dečka izbiral tudi pri igrah na igrišču in v 

igralnici. Če mu ni uspelo ostati v njuni družbi, se je umaknil in ni želel sodelovati ali pa je 

otroke odrival vstran od njiju dveh. Poimenoval ju je za svoja najboljša prijatelja. 

 

15 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Ali bo metoda socialnih iger vplivala na izboljšanje odnosov in komunikacije s 

skupino pri dečku z vedenjskimi težavami? 

 



 

  69 
 

Otrok, ki ima težave v interakciji s sovrstniki zaradi svojega izstopajočega vedenja (kratka 

pozornost, impulzivnost, razdražljivost …), je za vzgojitelja v vrtcu velik izziv. Kot eno 

izmed metod, ki pripomore k usmerjenemu socialnemu učenju v skupini, lahko pedagog 

izbere socialne igre, ki spodbujajo socialne veščine pri predšolskem otroku. Kot pravi 

Rozmanova (2006) so socialne veščine tiste veščine, ki so izražene v kontekstu interakcije 

med posameznikom in drugimi ljudmi. Pogosto se uporablja tudi pojem »življenjske veščine«, 

ki so tesno povezane z razvojem posameznika. Mnogo socialnih veščin se otrok nauči 

spontano, niso pa vse socialne spretnosti spontane in lahko učljive. Predvsem pri 

posamezniku, ki ima težave na čustveno-vedenjskem področju. Le pri njem je bilo potrebno 

sprva opazovanje v skupini in nato načrtovanje dejavnosti socialnih iger, preko katerih bo 

pridobival socialne kompetence.   

 

Osnovni namen teh iger je vzgajati, učiti, spodbujati, razvijati in izboljševati socialne odnose 

v skupini. Ambrož (2011) poudarja, da lahko s socialnimi igrami urimo vedenjske spretnosti, 

ki ohranjajo medosebne odnose. Izboljšamo lahko uspešnost posameznika pri vključevanju v 

odnose ali pa preprečimo socialno izoliranost.  

 

Turnšek (2009) je mnenja, da pedagoškim delavcem socialne igre predstavljajo sredstvo za 

izboljšanje enakopravnega odnosa z otroki. Interakcija, ki se v trenutkih igranja socialnih iger 

vzpostavlja, pripomore k dobri socialni klimi, vzgojitelju pa omogoča vpogled v dinamiko 

skupine, spoznavanje otrok, njihovih želja, interesov in vrednot. 

 

Spoznala sem, da je bila vsebina delavnic tista, ki je spodbudila dečkovo sodelovanje s člani 

skupine, predvsem so bile to igre z gibalno vsebino in igre, kjer je deček prevzel vlogo vodje. 

Pri teh igrah je lahko sprostil napetost in pretirano nemirnost.  

 

Z evalviranjem sleherne delavnice lahko potrdim, da vse izpeljane socialne igre niso 

izboljšale komunikacije in odnosov med dečkom in skupino. Menim, da bi bilo potrebno 

izvajati tovrstne delavnice intenzivneje, z večkratnimi tedenskimi srečevanji. Ob tem bi bilo 

potrebno uvajati še prilagojene pristope, kot so na primer: krajše dejavnosti znotraj delavnic, 

pri zaključku skupinskega dela izvedemo posamezne cilje v individualnem kontaktu in 

načrtno daljše naloge razdelimo na manjše korake, cilje pa dosegamo po delih. 

 

2. Kako otroka s težavami v vedenju sprejema vzgojiteljica? 
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Vzgojiteljeva strokovna kompetentnost pri delu s predšolskimi otroci temelji na spodbudnem 

učnem okolju, pozitivni čustveni higieni, ki se odraža v spoštljivem odnosu do otrok in v 

vzgojnih sredstvih ter metodah, ki so vir psihosocialnih zadovoljitev pri posamezniku. Po 

navodilih h kurikulu za vrtce s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

otroke s posebnimi potrebami (2006) se s pravočasnim in ustreznim spodbujanjem razvoja in 

učenja težave, ki izhajajo iz otrokove motnje, lahko omilijo ter nekatere tudi odpravijo. Zato 

je pomembno, kakšna je drža vzgojiteljeve poklicne identitete, ki se prekriva s prikritim 

kurikulumom, ki zadeva ustaljene navade v proučevanju namernih in nenamernih ravnanj ter 

učinkov vzgoje (trenutne reakcije na vedenje otroka, ki ga strokovna delavka ne more v naprej 

načrtovati) (Čas, Batistič Zorec, 2008, str. 22). 

 

Vzgojiteljica se je zavedala, da je potrebno sistematično načrtovanje metod dela za dečka. Z 

opazovanjem je pridobila vpogled, katera so šibka in močna področja, iz katerih je izhajala in 

gradila na odnosu z Žanom. Njegovo zaupanje je pridobila s pohvalami in sprotnim 

reševanjem konfliktov, ki so nastajali z ostalimi otroki v skupini zaradi njegovih izbruhov. 

Postavila mu je meje vedenja, od katerih ni odstopala, prav tako je ostale otroke v skupini 

spodbujala, da dečku povedo, kaj se sme in česa ne. Ob tem je spoštovala tudi njegovo 

individualnost in mu pomagala, da se je med njo in Žanom vzpostavil odnos, poln spoštovanja 

in vzajemnosti. 

 

 

 

3. Kako dečka s težavami v vedenju sprejemajo vrstniki? 

 

Socialni položaj otrok v skupini se kaže kot stopnja socialne sprejetosti s strani vrstnikov v 

skupini. V veliki meri je odvisen od kompetenc posameznika. Rubin (1998, po Papalia idr., 

2003) pravi, da navade in vzgojni slogi lahko vplivajo na otrokove odnose z vrstniki. Kot 

lahko razberemo pri intervjuju, kjer vzgojiteljica omenja meje, ki so bile prepozno postavljene 

v družini, vidimo, da je vzgojni slog staršev močni faktor pri sprejetosti v skupini. 

 

Vrstniki so se ob njegovih izbruhih odzvali z umikom in preplašenostjo. Z njim so sicer 

sodelovali, vendar je pri tem zmeraj sodelovala še vzgojiteljica, ki jih je spodbujala s 

pogovori in načini, kako lahko reagirajo sami, da Žan ne bo koga izmed njih fizično napadel.  
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Sociogram je nazorno pokazal položaj dečka Žana v skupini. Izbran je bil s strani le enega 

dečka, na osnovi česa lahko zaključimo, da je v skupini med nepriljubljenimi. Nepriljubljeni 

otrok je kritični in antagonističen do vrstnikov. Zaradi svojih vedenjskih reakcij (fizična 

agresivnost, razdiralna vedenja in nadlegovanje) je velikokrat zavrnjen ali pa neizbran za 

skupne igralne aktivnosti.  

 

IV SKLEP IN PREDLOGI ZA PRAKSO 

 

Ljudje smo socialna bitja. Življenje v skupnosti in intenzivna interakcija z drugimi ljudmi sta 

pogoja za naš razvoj in udejanjanje naših potencialov. Predšolski otroci preko socialnega 

učenja osvajajo socialne spretnosti, veščine, ki jim omogočajo najti stike z drugimi, se 

dogovarjajo in sodelujejo, obenem pa ohranjajo svoje bistvo in gradijo pozitivno stališče do 

sebe – oblikujejo pozitivno samopodobo. Usklajenost s pričakovanji staršev in samoregulacijo 

– nadzorovanjem lastnega vedenja sta osnovi socializacije, preko katere se otroci podredijo 

zahtevam ali pričakovanjem očeta ali mame, razvijejo navade, spretnosti, vrednote, s katerimi 

bodo odgovorni in usklajeni z družbenimi merili (Papalia idr.; 2003). V socializacijskem 

procesu, ki zajema otrokovo socialno okolje, sprva je to okolje v primarni celici– družini, 

kasneje se interakcije razširijo na odnose z vrstniki, se pojavijo čustveni in vedenjski odzivi. 

Seveda se ti odzivi razlikujejo od posameznika do posameznika, nekateri so razvojno 

pogojeni, spet drugi pa nakazujejo dejavnike, ki so odvisni predvsem od otrokove genetske 

opremljenosti, temperamenta, značajskih potez, socialnih sposobnosti in odnosov znotraj 

njegovega primarnega okolja. 

Kadar govorimo o neprimernem okolju, v katerem otrok odrašča, postanejo motnje vedenja in 

posledica neugodnih dejavnikov, ki jih otrok uspe razviti zaradi omejevanja v okolju (vzgojna 

zanemarjenost, preveč zaščitniška vzgoja) (Hvala, 2005). Posledice, ki se kažejo v njegovem 

psihosocialnem funkcioniranju oziroma izstopajočem vedenju, so: pri interakcijah s sovrstniki 

so neuspešni, agresivni do njih, osredotočeni predvsem na svoje želje in potrebe ter pretirano 

vsiljivi in v centru dogajanja. Žnidaršičeva (2004) pravi, da so za strokovne osebe v vrtcu 

temeljna naslednja vprašanja pri pomoči otroku, ki ima čustvene in vedenjske težave. Ta 

vprašanja se nanašajo na razlike med otroki (temperament, značajske poteze …), kakšne 

vrednostne oznake jim pripisujejo (različnost, motenost, prizadetost), kako so strpni do njih 

(jih kaznujejo, iščejo dodatno strokovno pomoč, spreminjajo okolje, kombinirajo različne 

pristope pomoči) ter kako si razlagajo in razumejo njihove vzroke v vedenju (iščejo dejavnike 
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tveganja v otrokovem okolju, v bioloških dejavnikih, v družini). Vzgojitelj je pomemben 

dejavnik, ki narekuje sprejetost in počutje otroka z izstopajočim vedenjem v skupini. V 

raziskavi, ki je bila opravljena in temelji na študiji primera, pridobimo uvid, kako lahko 

vzgojitelj pripomore k boljši socialni integraciji posameznika, ki ima težave v interakcijskem 

procesu, tako z odraslimi kot s sovrstniki. Z osredotočanjem na varovalni dejavnik pri Žanu, 

in to so njegova močna področja, si je vzgojiteljica prizadevala iz dneva v dan, da mu je 

verbalno pomagala, da jih je spoznal in si tako okrepil svojo samopodobo. Ker je v njej 

spoznal kompetentnejšega partnerja, ji je zaupal in razvilo se je medsebojno spoštovanje. 

Posledično se je ta kakovostna interakcija prenesla na skupino otrok, v kateri deček ni bil več 

izoliran. Za razumevanje socialnih interakcij je torej pomembna tudi pozitivna in sodelovalna 

klima, ki lajša reševanje problemov in težav, s katerimi se srečujejo strokovni delavci v 

tandemu in v instituciji.  

 

Pri metodi socialnih iger in izpeljavi delavnic bi izpostavila, da bi deček potreboval 

vsakodnevno, načrtovano dejavnost iz tega področja, saj bi le na ta način postopoma 

pridobival socialne kompetence, ki bi spodbujale njegovo zaželeno vedenje, reševanje 

konfliktov na socialno sprejemljiv način ter pozorno in spoštljivo poslušanje otrok. Vse to bi 

še dodatno prispevalo k ugodni socialni klimi in vzpostavilo bi se ravnotežje med 

sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju v oddelku. 

 

Omenila bi tudi vlogo socialnega pedagoga v vrtcu, ki temelji na pomoči in sodelovanju z 

namenom, da bi bili posamezniki, kot je deček Žan, v vrtcu čim bolj uspešni pri uresničevanju 

vzgojno-izobraževalnih ciljev. Ne nazadnje ima kompetence, ki zajemajo svetovanje in 

obravnavanje težav skupaj z vzgojiteljico, beleži in opazuje izstopajoče vedenje otrok ter 

ponudi preko skupinskih ali pa individualnih obravnavanj pomoč takemu otroku, da spozna 

svoje ravnanje. Hkrati predstavlja most med družino, otrokom in strokovno delavko z 

namenom povezovanja, skupnega sodelovanja in reševanja težav.  

 

Odkrivanje motenj in reševanje le-teh je bistvenega pomena v zgodnjih letih otrokovega 

življenja, kajti takrat sta še njegova samopodoba in osebnost v procesu oblikovanja. Smiselno 

pri tem je poudariti dobro poznavanje zakonitosti v razvoju otroka in temu primerno 

oblikovati učne načrte in metode pri delu z otroki na posameznih stopnjah razvoja, kajti tako 

prepoznamo otroka s ČVT že v vrtcu. Pri dečku, ki sem ga obravnavala v svojem diplomskem 

delu, sem se vprašala, kako je potekal postopek o njegovi usmeritvi OPP (otrok s posebnimi 
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potrebami) in pridobitvi odločbe, v kateri nazorno piše, da je opredeljen kot otrok z lažjo 

govorno – jezikovno motnjo. Dečku po odločbi sodeč pripada pomoč specialnega pedagoga 

tri ure na teden kljub pričevanju njegove vzgojiteljice, da deček s svojimi vedenjskimi 

reakcijami potrebuje dodatno pomoč pri socialni integraciji v skupini. Prišla sem do 

informacij, da je postopek o njegovem usmerjanju stekel že v vrtcu, v katerega je bil 

predhodno vpisan. Tako je sedanji vrtec, ki ga je obiskoval deček, samo sprejel odločbo 

Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in mu pri tem zagotovil prilagoditve pri 

organizaciji in načinu izvajanja programa.  

Avtorici Hladnik in Kobolt (2011) sta v analizi intervjujev, ki sta jih opravili s člani komisij o 

usmerjanju otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, prišli do zaključkov, da so predvsem 

kriteriji za opredelitev čustvene in vedenjske motnje prestrogi in potrebujejo prevetritev ter 

strah pred stigmatizacijo otroka, z opredelitvijo v skupino s ČVT. Kljub temu bi dodala, da 

kot bodoča socialna pedagoginja vidim svojo vizijo in poslanstvo v trajnostnem izobraževanju 

strokovnih delavcev v vrtcu z namenom o seznanitvi razumevanja otrok z izstopajočimi 

vedenjskimi in čustvenimi težavami in motnjami, ki posledično skoraj neizbežno vodijo do 

socialno-integracijskih težav. Le na takšen način lahko otroka z vedenjskimi težavami 

uspešno pripravimo na vstop v šolo. 
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VI PRILOGE 

PRILOGA 1: PREPIS INTERVJUJA Z VZGOJITELJICO 

 

Začeli pa bova z opisom odnosa med Vami in med Žanom. Kako Vi Žana dojemate? 
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Jaz Žana dojemam kot čisto vsakega slehernega drugega otroka v skupini. V začetku ni bilo takega 

pristnega stika, kako naj rečem, niso bile relacije vzpostavljene. Tega zaupanja ni bilo med mano in 

Žanom, takšne kot sem jo jaz imela z drugimi otroki. Ker je Žan, jaz sem imela občutek, strašno nizko 

samozavest, strašno nizko samopodobo, ker se je odmikal od otrok, odmikal se je tudi od odraslih 

oseb, ni prenesel dotika, ni prenesel te bližine, tale kontakt z očmi ni bil mogoč, ker se je samo 

odmikal nekam da je bil sam in je imel občutek da on ne zmore ničesar, da on nič ne zna, da on ničesar 

v redu ne naredi – s tem da sva potem se midva veliko pogovarjala in sem jaz potem tako počasi se 

približevala, pa najprej ga sem poskusila malo se dotaknit, pa če se je odmaknil sem rekla glej, ne 

rabiš se odmikat, samo reči mi da ne želiš, pa ne bom te prijela, ne bom te stisnila nič, če ti ne želiš – 

ko ti pa bo, sem rekla, pa sem tukaj pa lahko tud sam prideš. Tak sma midva potem počasi vzpostavila 

to relacijo, nekak to globljo vez, da je Žan začutil, da jaz njega... 

 

Torej sva ostale kakšen je vaš odnos. Mislim, da sem tam ostala kako sva začela potem vzpostavljat 

bolj te tesne vezi, ta kontakt z očmi, ta dotik – Žan je potem nekak začutil, da so to vseeno prijetne 

stvari. Bili so pa potrebni mali koraki. Jaz sem morala zelo dobro opazovat, iskat primeren trenutek, da 

sem nekak začutila kdaj se lahko približam – najprej samo, da se pogovorima, potem samo malo da se 

ga z roko dotaknem, potem daj me poglej me, zdaj se s tabo pogovarjam, daj me poglej zelo imaš lepe 

oči. Iskala sem take vzpodbude, da je on začuto, da je on pomembna oseba in ko je on začutil, da je on 

v  skupini v bistvu sprejet tako kot vsi ostali otroki, da jaz ne delam nobenih razlik in da želim, da se 

tudi on dobro počuti, da do njega postopam enako kot do vseh ostalih otrok – pa ne glede če je imel 

tudi včasih kakšne izpade, sva se midva potem pač  tem pogovarjala zakaj to ni bilo dobro, vključili 

tudi druge otroke kako bi to lahko spremenili, kako zdaj to vpliva recimo na odnos potem tudi z 

njegovimi prijatelji, kaj misli kakšne bodo posledice, da je tudi sam razmišljal o tem, ne? No tako sma 

se midva potem začela vedno bolj zbliževati in naenkrat zjutraj pride in on sam pride do mene in on 

mene objame, pa to veš tak na brzino objame pa že kar gre ne. »Joj Žan« sem rekla, »kak je meni zdaj 

blo to fino ne« in se je tak nasmejal pa se odmaknil. No začutila sem, da je njemu tudi prijetno ampak 

da on te izkušnje ali je nima ali pa na nek način ni znal tako se pač vključevat. In ko je on začutil, da je 

v skupini sprejet, da se njemu ne zgodi nič narobe tud če on kaj narobe naredi, da pač se mi o vsem 

tem pogovorimo, da potem stvari tečejo naprej, da takrat nam pač povemo te stvari, da pa tudi ni 

dovoljeno da njemu kdo kaj naredi. To je pa tudi bil en zelo pomemben vidik. No in potem sva skupaj 

sva morala risat, ker je on mel vedno občutek, da tega ne zmore onega ne. Sem rekla ja, pa če se s tabo 

vsedem pa jaz pa mislim, da ti znaš narisat – poglej, pa saj ni potrebno, da ti zdaj razmišljaš pa ne vem 

kaj boš narisal, nariši tako kot ti misliš, pa bo v redu. No in ker nobeden potem negativno ni 

komentiral njegovih stvari, je potem on začutil, da postaja, močen je postajal pa začutil je res to 

sprejetost v skupini. Da je on svoboden otrok, da on ni ničvreden, da ima on tudi zelo močna področja, 

da on to zmore, da on ono zmore in da je on v bistvu brez moje pomoči potem to naredil, ampak bila je 

potrebna ena stimulacija, ena bližina, da sem bila blizu njega, da sem se vsedla z njim. Tako sva tudi s 



 

  82 
 

pomočnico potem se veliko o tem pogovarjali, pri načrtovanju največ. »Glej, ko boš videla, da se to pa 

to zgodi, ko se on začne vrtet, samo malo da blizu njega prideš pa ga preusmeriš«. Tak smo delali te 

korake. S tem, da smo včasih zelo veliko časa namenjali temu. Mogoče kakšno vsebino spremenili, 

ravno zaradi tega, da bi stvari tekle nekak tako, da bi se on začutil, da bi se on našel v skupini. Pa 

pogovor v jutranjem krogu včasih ni bil v dvajsetih minutah končan, je trajal mogoče dlje če je bilo 

potrebno, ker se jaz nisem potem želela samo o določeni temi, ki je bila Žanu na kožo pisana ali pa je 

Žan kaj zagrešil – se o tem pogovarjat. In smo potem poiskali kakšno tako vsebino, da smo to 

vključili, da ni bil izpostavljen Žan kot otrok in individualist, ampak da smo se o določeni temi vsi 

skupaj pogovarjali, on pa je točno začutil, da je to pa to vseeno zaradi tega, ampak nismo nikoli njemu 

to rekli pa ga izpostavljali.  

 

Da recimo to ni prav ali pa kakorkoli...Da to ni prav, pa to si ti brezveze naredil, ampak zaradi tega, 

glej to pa to ni vredu, tudi otroci ne, s tem da je bilo potrebno tudi z otroki veliko govorit, ker otroci so 

tudi morali sprejet to drugačnost Žana. Ker Žan je kljub temu, da sprejema potem določene stvari, je 

vseeno – je drugačen kot ostali otroci in je bilo potrebno tudi na otroke vplivat. »Kaj mislite, kaj bi pa 

vi lahko naredili, da vam Žan ne bi « ker je včasih prišel in je iz ljubosumja kaj podrl, tako kot zadnjič, 

to se je zgodilo iz ljubosumja, ker ni mogel prit takoj v tisto skupino. Ampak on mora spoznat, da če 

takoj ne more, ne more tega naredit in mora tudi on nekaj za to naredit – vsak mora prispevat en 

delček in to je bilo potrebno se učit z ene strani in z druge strani. No in potem smo skupaj, kaj mislite 

kaj bi pa vi lahko naredili, da Žan ne bi podrl, da Žan ne bi zdaj koga stisno. V začetku se mi je 

dvakrat zgodilo, da je prav za vrat zgrabo enega otroka zaradi tega, ker ni želel bit samo z njim – on je 

mel še svojega drugega prijatelja. Ampak to so bili potem vedno redkejši primeri, da so se te stvari 

dogajale, ker smo potem to skupaj reševali – nismo kar tak ignorirali. Pa vsak problem sproti reševali, 

mi smo se o vsem sproti pogovarjali. No in potem so skupaj iskali rešitve pa reče ena deklica, je rekla: 

»Jaz sem se zadnjič pa tudi z njim igrala, pa sva se tako lepo pogovarjala, samo jaz sem mu skoz tako 

lepo govorila pa je on meni tudi nazaj potem tako lepo govoril«. Sem rekla, no poglej ti to, kaj ste 

slišali, kaj mislite zakaj. Ja ker je bila ona prijazna do njega, je bil tudi on do nje prijazen ne. Mi smo 

ga morali tega učit, s tem da smo pa tudi postavili meje pa rekli, veš kaj tega pa zdaj ne moreš. Kar 

takole zdaj prit, pa nekomu iz roke vzet, pa ne gre. Pa zopet zakaj ni to v redu, kako bi drugače to 

naredili, pa kako pa mi to naredimo, kdo bi mu povedal – da smo meje v bistvu skupaj oblikovali.  

 

Ja seveda, otroci so bili hkrati sooblikovalci pravil... In je to, tukaj je rezultat potem tudi ni , ne 

obstane, če ti na tak način rešuješ probleme, meni se to obrestuje ne, ko sem potem včasih rekla »Ja pa 

Žan je pa čisto drugačen« ko sem poslušala primerjavo njegovega bratca ne. Saj so bili tudi, jaz ne 

rečem da je zdaj vse idealno, pride do izbruha, ker veš da otroci vedno iščejo ne in prestavljajo meje, 

ki jih ti postaviš, ampak če se potem vračaš nazaj in če ti potem nonštop ponoviš, pa to obnavljaš, pa 

se o tem zopet pogovoriš, pa vidiš da ne odstopaš od tega – otrok na koncu ugotovi, da je to v redu.  
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Varnega se počuti...In se počuti varnega in se počuti svobodnega in potem tudi lažje funkcionira v 

skupini. In on je bil potem tako srečen, ko on nariše risbico prvo, tisti začetki, saj smo mamici tudi 

kazali, to ni blo nič, jaz ne znam – ne bom. Ga nismo silili, pa smo potem poskusili na take načine kot 

sem ti rekla priti do nekega rezultata. No ko sva potem prvič uspela, ko se tak pogovarjava, pa jaz 

vidim kak on zna dobro risat, sem rekla: «Kaj bi ti nesel danes to pokazat domov? To pa ne vem če bo 

mami verjela, da si to ti naredil« »Ja, potem pa bom jaz to še nekaj zraven naredil pa bomo še očiju 

pokazali« in potem je on dobil tako energijo, da je on tisto izpopolno narisano, potem je nesel res 

pokazat, potem je mami tudi tak pogledala, ker to pa se zanima za vse, kar se v vrtcu dogaja. In je 

dobil takšno veselje, takšno motivacijo za delo naprej, da sem vidla da on take stvari v bistvu 

potrebuje.  

 

Kaj mislite o družini? 

 Ja, jaz sem se z mamo veliko pogovarjala, mama je takrat ko je Žana pripeljala v naš vrtec tudi 

povedala vzrok zakaj ga je izpisala iz prejšnjega vrtca, zakaj ga tukaj vpisuje, kakšne so te posebnosti 

pri otroku – ona je mene o vsem tem seznanila. Zdaj če vas smem prekinit, kaj je bil vzrok da ga je 

prepisala? Niso.. ni komunikacija stekla med njimi, je rekla da so ga odrivali, da niso razumeli 

določenih stvari, da je vedno bil nekje ob strani, da je bil iz skupine izločen in da so starši nekak 

začutili, da to ni v redu, da je imel doma potem tudi težave, da je nonštop bil zakaj pa, jaz sem pa tako 

žalosten, vedno je bil žalosten, vedno je bil nekje osamljen, pa zakaj se njemu to dogaja, so se 

določena vprašanja pojavljala in sva nekak ugotovila, ker tud sama sta rekla, da nista mogla vzpostavit 

nekih takih relacij, da bi se bili začutili pa da bi bili določene stvari razumeli. In zaradi tega je rekla, da 

želi otroku pomagat in da bo poskusila  eno leto šolanja preložit in ga prestavit v drugi vrtec, da vidi 

kako bo pa v drugem vrtcu. Zato ga je, meni je tako rekla, prepisala... Jaz sem dobila tisti prvi vtis je 

bil tak kot da mami tudi zelo veliko dela z otrokoma, v kar jaz ne dvomim. Jaz mislim, da res delajo, 

take kakšne naloge, stvari zato ker Žan ima zelo bogat besedni zaklad, je intelektualno na zelo visoki 

ravni, on zelo logično razmišlja, zna veliko stvari povezat ko jih drugi recimo ne zmorejo v takem 

hitrem času, pa na tak hitri način. Mama zna tudi zelo veliko govorit in na začetku sem jaz imela  

občutek, ... zdaj pa veš, ko je toliko že časa minilo, ko ti spremljaš potem otroka, ko ti delaš in potem 

jo povabiš, pride na pogovorno uro enkrat, pa pride drugič, pa se tule ustaviš. Pa se mami, velikokrat 

se ustavi pa tud kaj reče imam pa vedno bolj občutek, da mami zna veliko govorit, da pa je zamudila 

tisti prvi vlak, ko bi morala z otrokoma nekaj naredit in se ni znašla v materinski vlogi na takšen način 

kot bi se morala, absolutno niso bile postavljene nobene meje, to sem tudi na pogovorni uri povedala 

in se je preveč potem začela upirati ko več stvari ni obvladala, na te, kako ti naj rečem, zdravstvene 

težave, tako kot jih ona imenuje – z otrokoma je nekaj narobe, z otrokoma je nekaj drugače – želim 

potrditev strokovnjaka tega pa tega in zdaj gre za ta in ta sindrom, tako kot je potem povedala, v bistvu 

pa se stvari čisto drugače bi se bile odvijale če bi starša bila tudi na drugačen način pristopila pa 



 

  84 
 

drugače te stvari zaznala v pravem trenutku. To sem pa res zdaj zaključila, s tem da sem na pogovorni 

uri tudi povedala – ko sem jo tako poslušala, sem rekla »Gospa, glejte, ko vas jaz zdajle takole ves čas 

poslušam« sem rekla, »sem dobila občutek, na osnovi tega kar ste povedali, da glede na to ker imate 

pač več težav z njima kot mogoče kateri drugi starši, enostavno niste zmogli ali si pa niste upali rečt – 

ne, to pa ne in postavit jasne meje in sta marsikje zgubljena, ker jaz sem to videla, da če so meje, da se 

da, ne da se to kar takole z roko zamahnit – res ne, ampak tako po korakih sem pa jaz zelo daleč prišla 

pri Žanu «. In jaz sem mami tudi to povedala. Tako da imam občutek, da so tu šle stvari malo mimo in 

da mama potem več stvari ni obvladala, je pa to res dva otroka, ne vem, jaz si ne znam predstavljat 

kako relacije doma tečejo, ampak ena stvar pa vem, tako pa vidim da potem ko pozabi, da drugič stvari 

niso enako predstavljene in zato sem dobila tak občutek. Res pa zna zelo veliko povedat, da imaš 

včasih občutek kot da je načitana o določenih stvareh, ki ti jih govori, ni pa neke povezave. Ja saj se 

vidi celota ali pa ne... Ja glej saj tudi si bila prisotna na tistem sestanku in že tam so se dale določene 

stvari ugotovit. Ja, res je. Vi stvari še bolje opažate, ker ste v vsakodnevni interakciji z njo. Ker 

tudi glej, da ti tudi tole mislit – določene stvari, določeni problemi so se pojavili tudi ko jaz odidem, 

ker nove osebe so problem. Žan je mene zelo dobro sprejel, midva zelo dobro funkcionirama zdaj in 

tudi upošteva , mene zelo upošteva. Upošteva me pa zato, ker tudi jaz njega upoštevam. Midva sva 

zdaj te relacije vzpostavila in so se pojavili kaki problemi in če je bil problem, mogoče tudi v takem 

času, da je potem mama prišla, pomočnica je potem pač razložila zakaj se gre, da ne bi šel domov z 

nepojasnjeno stvarjo zakaj pa zdaj taka situacija. Ampak ni se enkrat zgodilo, da bi mama v tistem 

trenutku rekla: »Ja, kako pa to« primerno, nekaj bi, jaz kot mama tako reagirala. Jaz bi tako 

odreagirala: »Ja poslušaj Žan, to pa tako ne gre« ali pa ne vem »To si pa ti ne moreš dovolit«. Vsaj 

ena povratna informacija. In ona: »Joj, moj pikec, moj Mihec, moja muhica...«, jaz ne vem več kako 

ona to odreagira, ko pride »...pridi zdaj zlati moj, kako si to, joj kako se imate vi fajn« vse v 

superlativih. Ja, v superlativih, saj to je prav, ampak glej, če razumeš kaj ti hočem povedat, niti pri eni 

situaciji, ko sem jo jaz enkrat počakala pa sem rekla: Poklicala sem potem drugega fanta, takrat v 

začetku ko je res bil tule popraskan, pa sem rekla, glejte danes sem ostala v službi dlje, moram počakat 

starše tega otroka, sem rekla, poglejte ker takole pa to zgleda, ko Žan podivja. »Pridi zdaj, pojdi se 

oblečt« je rekla »boma se zmenla«, kar odmisli tisto, je rekla »Joj saj vem, da ga ne morete imet 24ur 

za roko on bi pač imel enega čisto za sebe«. Začne opravičevat stvar in ne prisluhne problemu in ne 

pomaga reševat trenutnega problema in tudi otroka takrat ne vzame takega kot je tisti trenutek, ampak 

kar nekaj z nekim opravičilom, nekaj opraviči zakaj je do tega prišlo. Pa ja, da ona ve da 24 ur jaz pač 

otroka ne morem za roko držat. Zaradi tega ti pravim.Začela se je mogoče prepozno zavedat določenih 

stvari in stvari so šle iz rok in zdaj jim ni dorasla. Starejša sta, še težje bo.  

 

Kako ste se pa Vi ob vsem tem počutila, ko je Žan imel recimo, sploh od začetka, te izpade, ta 

napadanja na sovrstnike? Kak je to na Vas vplivalo? Jaz ti moram rečt, jaz sem prvi trenutek bila 

čisto iz sebe. Jaz v svoji karieri, jaz nisem imela vključenega takšnega otroka. Zdaj pa ko imaš 
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vključenega enega takšnega otroka v skupino, se pač nekak posvečaš temu pa razmišljaš o enem 

otroku. Jaz pa imam skupino ko imam več otrok z posebnimi potrebami, ko moram o določenih 

stvareh razmišljati o tem, onem in predalčkat. Prvi trenutek sem bila čisto iz sebe. Prvi trenutek, tisti 

prvi mesec. Naj bo... ali bom jaz to zmogla? Na kakšen način naj zdaj jaz uspem, da Žana vključim, da 

bo nekak to sodelovanje se vzpostavilo, da ga bodo otroci sprejeli, da bo on sprejel otroke, da bo ta 

nekak enakovrednost, ker jaz stremim k temu, jaz želim dat vsem otrokom enake možnosti in mi je 

zelo, zelo to pomembno in vem da je najbolj pomembno to, da se otrok počuti v skupini sprejetega, 

varnega ...potem šele začne tista prava funkcija, ko se odražajo potem rezultati dela. Jaz sem bila 

včasih tako utrujena, jaz sem prišla včasih domov s tem da sem tudi veliko razmišljala. Potem pa tudi 

evalvacije, koliko je bilo potem evalvacije, pa ta strategija ne velja. Potem pa s pomočnico: »Glej, to 

je brez veze, tu vidiš gre v negativno, tu gre v drugo smer, poskusiva tako«. Strogo načrtovanje, strogo 

– redno, ti bom rekla, nisva izpustili načrtovanja tudi pomočnica je to začutila, da je zelo pomembno 

to, da se midve določene stvari skupaj dogovoriva pa da skupaj poiščeva katera strategija bo pa zdaj 

temu otroku zdaj na kožo pisana, da premakneva eno stvar naprej. In potem ko jaz enkrat vidim, da jaz 

lahko res tega, da mi pride na krilo, da one mene prijema, veš, te verižice pa to, on tole prijema, njemu 

je to zelo všeč, da je začutil to drugačnost. Da je začutil to drugačnost, da je on začutil potem tudi to 

da je on tukaj v redu in on gre vesel in ko mama pride pa mi reče: »Jaz sem vam tako hvaležna«. Veš 

to so ti taki kamen odvali potem od srca, pa si rečeš, glej toliko energije gre ampak ... samo da je 

uspeh in ko vidim... najbolj pa to v skupini, veš, tisto še mene tud, saj ti je, zelo ti je lepo, ko ti starš da 

tako potrditev in to. Največ mi pa to šteje, da jaz vidim da premik naredim pri otroku, da jaz tu en 

uspeh dosežem. Pol je pa še znova novi zagon. Ja, zdaj pa bo! In res, toliko kot sem razmišljala 

včasih, tudi spala ne če verjameš – ne spiš, ker te to spremlja, to ni vrtec da ti prideš domov pa ti to 

odmisliš, to te spremlja in vsako vsebino ki sem jo načrtovala maš ob strani non štop »Joj, kako bi pa 

zdaj to naredila, da bom potegnila še tega otroka zraven«, »Kako bom pa zdaj to, da ne bo v skupini se 

zgubil pa da ne bo ...« to povezavo, da pride z vsem tem kar jaz želim otrokom ponudit, pa kaj tudi 

otroci prispevajo, da bo to pripeljalo do neke stopničke višje. Ja verjamem, da je to zahtevalo kar 

precej načrtovanja. Na začetku sem bila pa šokirana, ker to še nisem mela v svoji praksi, res ne.  

 

Velikokrat se je lažje soočit z eno tako motnjo pa rečt recimo ali je to gibalna motnja. Kar je 

otipljivega in vidnega, čustveno vedenjska motnja je pa tista je v kateri, saj sami vidite, v kateri 

je treba delat, delat, delat, delat. Pa veš kaj je tudi, kaj je tukaj tudi problem – določene situacije v 

začetku jaz nisem mogla naprej predvidet, kaka bo reakcija – se ni dalo. Ti ne veš. Zdaj, ko je otrok že 

toliko časa pri meni, zdaj jaz marsikaj že vem . Jaz marsikaj zdaj lahko že preventivno delujem, zdaj 

točno vem kako naj se z njim pogovarjam, kako naj pristopim, kako ga naj vključim. Ker sem jaz vse 

te stvari spoznala, v začetku pa jaz nisem vedela – tu naenkrat pri mizi si pripravijo kosilo, naenkrat 

samo slišiš ko pokne – in samo šok, potem pa vsi pri mizi so včasih vsi otroci ostrmeli: »Jaz nisem nič 

naredil«, ker so samo gledali kaj zdaj to je in nobenemu nič ni bilo jasno.  
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Seveda, še za njih je bilo to čisto ena nova pojavnost. Še zdaj, tak kot zadnjič ko je zaboj tak 

odletel, še zdaj vidiš da niso bili ravnodušni, pa zdaj že poznajo, pa zdaj se ne dogajajo te stvari 

pogosto. Se pa zgodi, da pride kaki dan, ko pride prav do izbruha. Je pa vedno manj teh dnevov. Tak 

kot danes, danes je recimo zelo umirjen dan. Danes se dogovarjajo, pa ne samo en z drugim, dopoldan 

ni bilo danes enega konflikta, enega mnenja drugačnega, da se ne bi strinjal. Že zjutraj veš, ko se 

dogovori za igro, pa mu oni drugi fant že postavi, zdaj mu že postavijo pogoje včasih. Ja, kako si ti 

zdaj to predstavljaš. Zdaj se pa moraš odločit, ali boš ti risal ali boš ti barval. Malo tišina, pa reče Žan 

»Jaz bom barval«. »Dobro, torej ti boš barval, jaz bom risal« - »V redu« sta vzela mapo in sta v ravne 

vrste risala šablone, neke vzorčke sta si izmislila, prav šablonsko se je vidlo da delata vzorčke in se je 

niz ponavljal. In tako kot sta se dogovorila. Pa je tekel pogovor, pa sta potem debatirala. Ampak eden 

ni kršil pravila. Pa so potem imeli drugo vmes,  praznovanje danes pa vse, vse je teklo danes. Že 

zjutraj se je tak... Tak ti pravim, da je včasih taki dan, ko vse to veš, da se je treba dogovarjat, da je 

treba sklepat kompromise, vse to deluje. Da ne more it k eni mizi kar tak vzet, da lahko se pa vključi, 

ampak je potrebno vprašat, če on ni takrat v začetku bil prisoten. Se lahko zdaj on igra in če mu bodo 

rekli JA, ni problema, se vključi. Kaj mi posodiš to? Treba se je pogovarjat. Včasih to funkcionira brez 

da ... pride pa dan, ko... Pa veš kdaj se tudi vidi, ko je kakšna daljša odsotnost – počitnice, ko ga ni. 

Midva sva spet potem na začetku. Pa reče, zdaj ga pa ne bo, gre na počitnice k babici pa dedku, ma 

tudi na dveh straneh babice pa dedka, zdaj pri enih je drugače pri drugih se zopet vidi da je drugače. 

Potem si pri določenih stvareh zopet na začetku. Tak da tu se tudi vidijo določene stvari da jih 

moramo potem na novo postavljat.  

 

Katera so pa njegova močna področja? Matematika, jezik, logika ... to pa razmišlja... on reče »Zdaj 

bom pa na pamet izračunal ... samo malo« ... »Aha, 18 nas je, trije manjkajo« pa prste takle dela, malo 

glavo skloni, pa pove število koliko nas je v vrtcu. »Jaz sem izračunal.« Sem rekla, čakte vi malo, 

dajmo mi zdaj to preverit,da vidimo če to drži – kako bi pa to preverili? Ja preštejmo spet. Med prvimi 

ima odgovor. Hitro zna mislit, zelo bogat besedni zaklad , logika sklepanja pa res na prvem mestu pa 

matematika – to pa ... intelektualna razvitost je na zelo visokem nivoju. No in potem preverijo in 

seveda, drži. Izračunal je prav. Potem se mi včasih igramo pa pri jutranjem krogu res ko tu kdo 

manjka, kdo je odsoten, kdo je v vrtcu – račune sestavljamo. Kako bi pa lahko sestavili račun, če 

manjka.. Ja če nas je 18, pa če trije manjkajo damo tri vstran. Aha, sem rekla, vidite to se reče 18 

minus 3. Koliko je to? Preštejemo. Kako bi pa drugače še lahko račun sestavili? Tak se igramo... 

Števila, številke, to ni problema. Koledar, današnji datum, on prebere datum – med prvimi. To so res 

njegova močna področja. Intelektualno je Žan zelo, zelo sposoben.  

Pa mu sledijo drugače otroci? Ja, tu ni nobenega problema. Zopet, kak ti naj rečem, mogoče včasih 

tudi odvisno od situacije. Ne vedno enako, mu pa sledijo. Glej, tu so zdaj te račune začeli sestavljat 

ravno zaradi tega, ker je Žan začel. »Jaz sem pa že izračunal koliko« In ko to prvič reče, dobro – 
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preverimo. Zdaj ko reče, zdaj že pa tak verjamejo. Verjamejo, saj še kdo po tiho prešteje, »ja prav 

imaš«. Hitro tudi pomaga, če ne zna kdo datuma prebrat – takoj prebere, pove, včasih tudi reče »Joj, 

jaz pa že to vem«, »Jaz pa že to znam«. Ja, Žan ti znaš, ampak zdaj dovoli da pove še ta otrok. Mora 

tudi to razumet, da damo besedo tistemu, ki rešuje naloge – takrat pač mi sledimo in poslušamo. 

Takrat mu pač take stvari povemo. Ampak zelo je tukaj hiter, zapomnitev, zapomni si hitro. S tem, da 

ni pa pripravljen sam recimo tako pred skupino da bi kaj predstavljal, ko se zaveda, da mu sledijo in 

da ga poslušajo. Tako ja, zdaj ko pa recimo smo se za nastop pripravljali, pa mu ni bilo , takrat pa se ni 

in ni mogel najdit s kom bi nastopal pa kaj bi nastopal. Sam ni vedel, kaj želi. Ker bi bil s tem, z onim, 

s tistim ... ker drugi recimo ko rečejo, midva bi, potem pač ni dileme. Se še spremenijo stvari, pa damo 

možnost – se je kdo še kako drugače odločil, smo enih trikrat črtali dokler ni prišlo do tistega čistega – 

zdaj tako bo v redu? Ja. Tu se pa ni mogel najdit in potem me je na mizi čakal listek z napisano 

pesmico. Žan želi nastopat z Izajo? Določeno. S tem da sem potem jaz mamico počakala pa sem se z 

njo pogovorila, da kar takole neke sugestije ne morejo noter padit. Ker tukaj mi stvari poznamo, vemo 

kaj smo se naučili in Žan je imel enake možnosti, da lahko izbira tako kot vsi ostali otroci in se bo pač 

moral dogovorit. Če mi zdaj na tem delamo, ker drugače pa rušimo stvari, ki smo jih že pripeljali 

nekoliko višje.  

 

In mama potem to mejo spoštuje? Ja, je sprejela ja. Je stopla do mene »Joj«, me pobožala »gospa S., 

pa jaz vam ne bom, ja vi to tak v redu vse naredite, jaz sem tako...« Tako potem začne. Ampak glej 

prvi trenutek je tako, ko pa jaz potem stopim pa iz strokovnega vidika hočem predstavit ali mogoče 

pojasnit določene stvari, ali razložit kako je do tega prišlo, kakšen načrt smo mi delali, kakšen je bil 

postopek da smo do tega prišli pa ona potem reagira tako: Takoj mi da veljavo, takoj, kak ti naj rečem, 

vzame tisto svojo nazaj »Ne, sem ti rekla Žan, da se moraš z gospo S. dogovorit. Sem ti rekla Žan.« 

Kaj, preložila je spet. Kot sem ti že prej rekla, kaj sem ugotovila – na takih stvareh spet ugotavljam 

potem, da stvari prelaga, opravičuje, išče potrditve nekje drugje. Pa tudi tiste vzroke prelaga na nekoga 

drugega... 

 

 

 


