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IZVLEČEK 

Vrtec pomeni prvi stik otroka z družbeno institucijo, zato ne gre zanemariti pomembnosti 

ustreznega pristopa strokovnih delavk vrtca tako do otrok kot do njihovih staršev. Pri tem 

imajo pomembno vlogo subjektivne teorije o vzgoji, saj vedȇnje vzgojiteljic usmerjajo bolj 

kot znanje, ki si ga le-te pridobijo skozi izobraževalni proces. Subjektivne teorije vključujejo 

tako eksplicitno izražena stališča, vrednote, razlage o razvoju in vzgoji otrok kot tudi 

implicitne predpostavke, ki se kažejo posredno v ravnanjih in so neredko v nasprotju z 

eksplicitno izraženimi stališči in prepričanji (Batistič Zorec, 2004). 

O subjektivnih teorijah strokovnih delavcev in delavk v vrtcu ni bilo opravljenih veliko 

raziskav. Največkrat raziskovalci proučujejo stališča s pomočjo vprašalnikov. Raziskav, ki bi 

proučevale subjektivne teorije s pomočjo intervjujev in opazovanja, nismo zasledili, 

izpostavili pa bi raziskavo T. Rutar Leban (2010), ki kaže, da vzgojiteljice razmeroma slabo 

poznajo razvoj otrok prvega starostnega obdobja. Prav tako je slovenska evalvacijska študija 

(Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2005) pokazala, da vzgojiteljice v prvem starostnem 

obdobju premalo spodbujajo govor pri malčkih, kljub temu da se jim zdi spodbujanje govora 

pri malčkih sicer pomembno. 

Namen magistrske naloge je ugotoviti, kakšna stališča imajo strokovne delavke vrtca do 

vzgojnega dela v oddelkih prvega starostnega obdobja, in sicer koliko poznajo razvojne 

značilnosti malčkov, kako pomembna se jim zdi izvedba kakovostnih rutinskih dejavnosti, 

kako načrtujejo in reflektirajo vzgojno delo in kako skrbijo za poklicni razvoj. V raziskavi nas 

je zanimalo tudi, ali se stališča strokovnih delavk ujemajo z njihovo dejansko prakso.  

Uporabili smo kvalitativno metodologijo raziskovanja, kjer smo s pomočjo analize intervjuja, 

opazovanja in dokumentacije treh vzgojiteljskih parov prišli do ugotovitev, da se najbolj 

pomanjkljivo znanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic kaže na področju navezanosti otroka 

na starše oz. vzgojiteljice, nekoliko boljše pa je znanje na področju poznavanja socialno-

čustvenega razvoja malčkov in poznavanja malčkove igre. Znanje vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic o govornem razvoju malčkov in o načinih spodbujanja le-tega pa je po našem 

mnenju dovolj strokovno. Opazovanje izvajanja dnevne rutine v oddelkih je pokazalo, da so 

ravnanja strokovnih delavk pri večini elementov rutine skladna z njihovimi stališči. 

Izpostavili bi manj ustrezno ravnanje pri izvajanju toalete in higiene, ki je bilo pri dveh 

vzgojiteljskih parih preveč kolektivno. 
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Menimo, da bi se morale strokovne delavke bolj posvetiti načrtovanju in evalvaciji dnevne 

rutine, ki zlasti v oddelkih prvega starostnega obdobja nudi številne možnosti za individualno 

in skupinsko spodbujanje razvoja malčkov na vseh področjih dejavnosti. Predlagamo, da vrtci 

s spodbujanjem timskega sodelovanja in z dodatnim izobraževanjem spodbujajo kakovost 

dela v oddelkih prvega starostnega obdobja.  

 

KLJUČNE BESEDE 

razvojne značilnosti malčkov, učenje malčkov, kakovost vzgojnega dela, subjektivne teorije 

vzgojiteljic, dnevna rutina, profesionalni razvoj, refleksija vzgojnega dela. 
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ABSTRACT 

Preschool represents a child’s first contact with any social institutions, therefore an 

appropriate approach of the professional workers to the children and their parents should not 

be neglected. Subjective theories of the professional workers have an important role since 

they influence their behaviour more than the knowledge acquired through their educational 

process. Subjective theories include explicitly stated standpoints, values, understanding of 

child development and education as well as implicit assumptions that can be seen from their 

practice, and are often in contradiction with explicitly stated standpoints and beliefs (Batistič 

Zorec, 2004).    

Subjective theories of professional workers in preschool have not been thoroughly researched 

yet. In most case the researchers use questionnaires to examine their standpoints. We have not 

find  any researche that would use interviews and the observation of practice. However, a 

research of Rutar Leban (2010) should be highlighted as it shows that the preschool 

professional workers relatively scarcely understand  the development of children in early 

years. Furthermore, the Slovene evaluation study (Marjanovič Umek, Fekonja and Bajc, 

2005) has shown that the professional workers who work with toddlers do not sufficiently 

encourage their  language, though they find the encouragement of language development very 

important.    

The purpose of the thesis is to determine the standpoints of professional workers in toddlers’ 

classes, namely their knowledge of children’s development, the importance of quality routine 

activities, how do they plan and reflect educational work and how do they care for their 

professional development. Another research point was whether the standpoints of the 

professional workers match with their actual practice.  

Qualitative methodology of research has been used, where the analysis of interviews, 

observations and documentations of six preschool professional workers from three classes 

have been done. The results show that they have the greatest lack of knowledge in the area of 

the children’s attachment to parents and educators, whereas their knowledge of toddlers’ 

socio-emotional development and play are slightly better. Yet, the understanding of language 

development of the toddlers and the ways of encouraging it is, in our opinion, good enough 

from the professional point of wiev. The observations of daily routine in the same classes has 

shown that most of the activities of the professional workers are in accordance with their 
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standpoints. Less suitable practice was seen only in two classes while observing  the  toilette 

and hygiene activities,  which were too collective. 

In sum, on our opinion the professional workers should pay more attention to planning and 

evaluation of daily routine, which especially in toddlers’ classes offers numerous possibilities 

for individual and group encouragement of child’s development in all areas. We suggest that 

preschools promote quality of work in toddlers’ classes  by encouraging teamwork, 

cooperation, additional teacher’s education and training. 

 

KEY WORDS 

developmental characteristics of toddlers, teaching of toddlers, quality of education, 

subjective theories of preschool workers, daily routine, professional development, reflexion of 

educational work. 
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1 Uvod 

 

Številne empirične raziskave (npr. Startingstrong, 2012, v Marjanovič Umek idr., 2013) 

potrjujejo, da ima zgodnja vključenost otrok v kakovosten vrtec pozitivne učinke na njihove 

aktualne in kasnejše spoznavne in socialne zmožnosti, njihovo šolsko uspešnost in nadaljnjo 

izobraževalno pot, kar še posebej velja za malčke in otroke iz socialno manj spodbudnega 

okolja. 

Novejši izsledki v razvojni psihologiji kažejo, da so dojenček, malček in otrok v zgodnjem 

otroštvu spoznavno, govorno, socialno in čustveno kompetentni, zato sta učenje in 

poučevanje, zlasti v sociokulturnem kontekstu, v zgodnjih razvojnih obdobjih ključna za 

nadaljnji razvoj. Nekateri avtorji (npr. Olson in Torrance, 1996, v Marjanovič Umek, 2007a) 

ugotavljajo, da gre za prepričanje in močno verjetje, da sta obdobje malčka in obdobje 

zgodnjega otroštva tisti obdobji v otrokovem razvoju, ki ju z vidika razvoja in učenja nikoli ni 

moč ponoviti. Tudi znanstveniki s področja medicine so izpostavili pomembnost spodbujanja 

otrokovih možganov v najnežnejših letih. In ker se delež v vrtec vključenih otrok (predvsem 

dojenčkov in malčkov) povečuje, je v vrtcih v oddelkih prvega starostnega obdobja potrebno 

zagotavljati kakovostno skrb in spodbudno okolje. 

 

Strokovni delavci s svojim vključevanjem v individualne interakcije in interakcije v manjših 

skupinah z raznimi spodbudami, besednim usmerjanjem, demonstracijo in ohranjanjem 

konteksta ter s svojim drugim dejavnim vključevanjem v igro otrok dvigujejo raven otrokove 

igre v območje otrokovega bližnjega razvoja (Zupančič, 2004c). Poleg čustvene topline ter 

razvijanja varne navezanosti na vzgojiteljico je pomembno spodbujanje malčkovega razvoja 

tudi na drugih področjih. Dobra priložnost za učenje malčkov so rutinske dejavnosti, ki v 

oddelkih prvega starostnega obdobja prevladujejo. Kroflič (2001) izpostavlja, da so dejavniki 

prikritega kurikula pri delu z nižjimi starostnimi skupinami otrok izjemno pomembni. Zaradi 

težav, povezanih z otrokovim prvim izstopom iz varnega okrilja družine, ter zaradi posebnih 

značilnosti učenja in razvoja v tem obdobju je od organizacije dejavnikov prikritega kurikula 

odvisno, v kolikšni meri bo mogoče kakovostno izpeljati uradni in bolj strukturiran del 

kurikularnih dejavnosti.  
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Novejše evalvacijske raziskave (npr. Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) so pokazale, 

da je za razvoj otroka zelo pomembna kakovost vrtca, v katerega je vključen. Izkušnje, ki jih 

otroci pridobijo v vrtcu, pozitivno vplivajo na razvoj njihovega socialnega vedenja, pri čemer 

je posebej pomembna količina pozornosti in kakovostna odzivnost vzgojiteljice. Številni 

strokovnjaki ugotavljajo, da na vsebine in kakovost izkušenj, ki jih otrok dobi v vrtcu, bolj kot 

formalni kurikul vplivajo stališča, vrednote, znanja in izkušnje vzgojiteljic – njihove 

subjektivne teorije. Te se deloma prekrivajo s prikritim kurikulom, in sicer v proučevanju 

nenamernih in nenačrtovanih ravnanj in učinkov vzgoje. Pojem subjektivnih teorij je širši v 

tem smislu, da le-te poleg implicitnih (nereflektiranih, rutinskih ter pretežno nezavednih) 

ravnanj zajemajo tudi eksplicitno izražena stališča in vrednote (Batistič Zorec, 2005: 22). 

Krofli č (2001: 11) izpostavlja raziskave na področju institucionalne predšolske vzgoje, ki 

kažejo, da otroci prikrita pričakovanja vzgojiteljice zaznavajo in se nanje mnogokrat odzivajo 

močneje kot na odkrite, načrtovane zahteve. Prav tako poudarja, da je poznavanje in 

vgrajevanje dejavnikov prikritega kurikula v načrtovanje, izvedbo in vrednotenje 

institucionalne vzgoje še posebej pomembno v zgodnjem otroštvu, na predšolski stopnji, ko se 

otrok na vzgojne spodbude iz svoje okolice odziva bolj čustveno in je še posebej odvisen od 

občutka sprejetosti ter varnosti. 

Osrednja tema magistrske naloge so subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavk v 

oddelkih prvega starostnega obdobja. Najprej smo predstavili novejše poglede na razvoj 

malčka, razvojne značilnosti malčkov in pomen poznavanja teh značilnosti za delo v vrtcu. 

Sledi opredelitev kakovosti vrtca v povezavi s subjektivnimi teorijami. Velik pomen pri delu z 

malčki v vrtcu ima kakovostna dnevna rutina, v kateri se najbolj kaže prikriti kurikul. V tem 

poglavju smo predstavili nekatere pomembne ugotovitve o tem, kaj pripomore k lažji 

vključenosti malčkov v vrtec v času uvajanja. V zaključku teoretičnega dela smo izpostavili 

potrebo po razvijanju profesionalne odgovornosti strokovnih delavcev in vseživljenjsko 

izobraževanje, poudarek pa je tudi na dejstvu, da dobrega pedagoškega dela ne more biti brez 

nenehnega sprotnega in sistematičnega reflektiranja lastne in tuje pedagoške prakse.  

V empiričnem delu smo s pomočjo kvalitativnega raziskovanja ugotavljali, kakšna stališča 

imajo strokovne delavke vrtca do vzgojnega dela v oddelkih prvega starostnega obdobja – 

kako dobro poznajo razvojne značilnosti malčkov, kako pomembna se jim zdi izvedba 

kakovostnih rutinskih dejavnosti, kako načrtujejo in reflektirajo vzgojno delo in kako skrbijo 
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za poklicni razvoj. Zanimalo nas je predvsem, ali se stališča strokovnih delavk skladajo z 

njihovo dejansko prakso. 

 

2  Novejši pogledi na razvoj malčka 

 

Naša družbena naravnanost in potreba družin po varstvu otrok je pripeljala do tega, da imamo 

mrežo javnih vrtcev, ki vključujejo predšolske otroke, stare od enega do šestih let. Čeprav so 

nekateri strokovnjaki (Bowbly, 1991; Praper, 1992; Kancler, 1990) nasprotovali vključenosti 

otrok v vrtec do njihovega tretjega leta, je več raziskav (Batistič Zorec, 2003; Cugmas, 2010; 

Marjanovič Umek, 2010b) pokazalo, da zgodnja vključenost otrok (starih od enega do treh 

let) v vrtec ni kritičen dejavnik za njihov aktualni in kasnejši razvoj ter učenje, če gre za 

vključitev v kakovosten vrtec. Prav tako so postmodernistični koncepti otroštva izpostavili 

vrsto novih spoznanj o razvoju malčkov. Še posebej velja izpostaviti občutljiva obdobja v 

razvoju, razvojni kontinuum v razvoju posameznih zmožnosti in sposobnosti (npr. za razvoj 

pismenosti so pomembne zgodnje socialne interakcije in spodbujanje govornega razvoja v 

prvih letih otrokovega življenja), vlogo učenja (poučevanja) v vseh razvojnih obdobjih, govor 

kot podporo razvoja mišljenja, razumevanje individualnih razlik med otroki ter razumevanje 

razlik med skupinami otrok (glede na spol, socialno-ekonomski status, raso) (Marjanovič 

Umek, 2010: 13b). 

V tem poglavju smo najprej predstavili pomembnost zagotavljanja z znanjem, izkušnjami in 

spodbudami bogatega okolja pri otrocih, mlajših od treh let, saj so sodobne študije o 

delovanju in razvoju možganov pokazale, da se v tem obdobju naredi največ možganskih 

povezav. Izpostavili smo nekaj šibkih točk Piagetove teorije, ki so vzrok, da se danes daje 

večji poudarek socialnemu konstruktivizmu. Slednji poudarja pomembnost, da odrasli oz. bolj 

kompetentni vrstniki otroku omogočimo ustrezno stimulativno okolje ter spodbujamo njegov 

razvoj v območju bližnjega razvoja.  
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2.1 Sodobne študije o delovanju možganov 

 

Sodobne študije o delovanju in razvoju možganov so odločilne za intenzivnejše zanimanje 

strokovne in politične javnosti za predšolsko obdobje. Za otrokov razvoj so pomembne tako 

izkušnje kot geni, nevrološke raziskave možganov pa so nam dokazale, da je razvoj 

možganov veliko bolj občutljiv za vplive okolja, kot smo predvidevali (Vonta, 2009). 

Poudarja se torej pomen možganskega razvoja pri dojenčkih. Dojenček se rodi, preden je v 

celoti razvit njegov centralni živčni sistem, zato je njegova duševna zrelost odvisna od 

vplivov okolja po njegovem rojstvu. Od rojstva do osmih mesecev starosti se v otrokovih 

možganih vzpostavi 950 bilijonov novih povezav, ki jih imenujemo sinapse, in to med 100 

milijardami možganskih celic, imenovanih nevroni. Ti so v otrokovem telesu prisotni že ob 

rojstvu. V tem obdobju postajajo možgani izjemno učinkovit »stroj« za učenje, in sicer zaradi 

mielinizacije možganskih celic, formiranja možganskih režnjev in oblikovanja sinaptičnih 

povezav med možganskimi celicami, po katerih potujejo električni impulzi (Greenough,1987; 

Huttenlocher, 1994, v Vonta, 2001). 

Prvi meseci po rojstvu so za dozorevanje možganov izjemno pomembni. V tem času število 

sinaps, povezav med nevroni, ki v bistvu omogočajo učenje, naraste dvajsetkrat. Ne smemo 

pa pozabiti, da možgani z razvojem nadaljujejo tudi kasneje. Kompleksnost mreže oživčenja 

je odvisna od stalnih in učinkovitih prenosov signalov iz enega dela možganov v drugega. 

»Gradbeni material« takšne mreže predstavljajo možganske celice (nevroni) ter povezave 

(sinapse), ki celice povezujejo z drugimi nevroni. Prav sinapse so odločilne za razvoj in 

učenje, saj oblikujejo živčne poti. Največje število povezav med nevroni oziroma sinapsami je 

v tretjem letu starosti (Vonta, 2009). T. Bregant (2012) navaja, da je gostota sinaps v 

možganih pri triletnikih za 50 % večja kot pri odraslih. Število povezav se spreminja glede na 

njihovo uporabo po načelu "uporabi ali izgubi". Ob rojstvu ima vsak nevron možganske 

skorje 2500 sinaps, do starosti od 2 do 3 let se število poveča na 15000. V razvoju možganov 

so časovna obdobja, ki omogočajo najbolj optimalen razvoj določenega področja možganov v 

določenem času. Imenujemo jih občutljiva (tudi kritična) obdobja. Kar se naučimo v tistem 

obdobju, se naučimo hitreje in bolj temeljito kot v kakšnem drugem obdobju, kar pa tudi 

pomeni, da zamujeno obdobje kasneje težje nadomestimo. 
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Kakovost interakcije otrokovih izkušenj glede zdravja, nege, prehrane in stimulacije v prvih 

mesecih in letih vpliva na razvoj zmožnosti otroka. Zlasti za otroke iz nespodbudnega oz. 

rizičnega okolja so v prvem letu in pol pomembni ustrezni stimulusi iz okolja (Evans, 2008, v 

Vonta, 2009). Prva leta našega življenja so še posebej pomembna za oblikovanje naših 

zmožnosti, osebnosti in socialnega vedenja, učinki zanemarjanja pa so v tem času še bolj 

izraženi. Nekatera področja možganov so lahko na primer pri otrocih, ki so bili v zgodnjem 

otroštvu zlorabljeni ali hudo zanemarjeni, precej manjša, kot so enaka področja pri zdravih 

otrocih, ne glede na to, kaj se z otroki dogaja kasneje.  

Raziskovalci Fisher, Ames, Chisholm in Savoie (1997, v Bregant, 2012) navajajo, da 

posvojeni otroci iz romunskih sirotišnic niso v razvoju nikoli dosegli svojih vrstnikov, ne 

glede na optimalno okolje, ki so mu bili kasneje v mladosti izpostavljeni. 

Tako vse pomembnejše postaja zagotavljanje »obogatenega« okolja, na katerega je prva 

opozorila nevrobiologija Diamond (v Vonta, 2009: 78). Rast dendritov v možganih je opisala 

kot razvoj "magičnega drevesa uma", ko se dendriti "razcvetijo" v okolju, bogatem z dražljaji, 

in se "sušijo" tam, kjer je okolje osiromašeno. Prva leta otrokovega življenja so namenjena 

predvsem povečanju povezav med nevroni. Ta proces pa ni odvisen le od hrane in zdravja 

otrok, ampak tudi od vrste interakcij, ki jih otrok razvije z ljudmi in stvarmi v svojem okolju 

(Evans, Myers in Ilfeld, 2000, v Vonta, 2009). 

 

2.2 Od konstruktivizma k socialnemu konstruktivizmu 

 

V začetku 70. in vse do 80. let prejšnjega stoletja so bile za oblikovanje programov predšolske 

vzgoje pomembne predvsem tiste razvojnopsihološke teorije, ki so se primarno ukvarjale z 

razlago otrokovega spoznavnega razvoja in ki so spoznavni razvoj umestile v biologistične oz. 

nativistične koncepte. Kurikuli so bili izpeljani iz Piagetove spoznavne teorije, po kateri so 

malčka in otroka v obdobju zgodnjega otroštva opredeljevali kot egocentričnega v mišljenju 

in socialnih odnosih. K sebi centrirano mišljenje naj ne bi omogočalo zavzemanja perspektive 

drugega in reflektiranja lastnega mišljenja, govor in druge simbolne funkcije so bili v razvoju 

sekundarni in ne primarni (Benett, 1991; Marjanovič Umek, 1995, v Marjanovič Umek, 

2007b: 158). Novejša teoretska spoznanja o otrokovem zlasti zgodnjem razvoju in učenju ter 

izsledki raziskav o učinku prenosa posameznih elementov Piagetove teorije na področju 
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poučevanja in učenja so pripeljali do prepoznavanja nekaterih šibkih točk v Piagetovi teoriji. 

Piagetovi sodelavci, ki so hkrati tudi njegovi kritiki, so pokazali, da Piagetov »laboratorijski« 

otrok ne deluje univerzalno v različnih socialnih in kulturnih kontekstih in da je dojenček, 

malček, predšolski otrok spoznavno in socialno kompetenten posameznik, čeprav je njegovo 

razumevanje in vedenje drugačno od vedenja odraslih. Na podlagi omenjenega je bilo v drugi 

polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja zaznati premik v smeri sociokulturnih teorij 

razvoja in s tem tudi premik od konstruktivizma k socialnemu konstruktivizmu (Marjanovič 

Umek, 2008). 

 

2.2.1 Socialni konstruktivizem v vrtcu 

 

Sociokulturna teorija ali teorija socialnega konteksta L. Vigotskega, ki je v ozadju razvoja 

socialnega konstruktivizma, je v 90. letih prejšnjega stoletja in pozneje dobila pomembno in 

prepoznavno vlogo v konceptih vzgoje in izobraževanja, kurikularnih dokumentih (v načelih 

in ciljih) in izvedenih kurikulih oziroma pri izbiri oblik in načinov dela z otroki. Izhodišče 

njegove teorije je v spoznanju, da miselne sposobnosti niso toliko odvisne od prirojenih 

dejavnikov, ampak so predvsem produkt posameznikove aktivnosti v socialnih institucijah 

kulture, v kateri odrašča (Batistič Zorec, 2006: 69). Thomas (1991) meni, da moramo otrokov 

razvoj razumeti v kontekstu z njegovim kulturnozgodovinskim ozadjem, saj ga okolje, v 

katerem živi, sooča s priložnostmi in omejitvami, pomembnimi za njegovo kulturo. Vigotski 

trdi, da razvoj vsakega otroka poteka po dveh linijah, in sicer po "naravni liniji" razvoja (tj. 

proces rasti in maturacije) in "kulturni liniji", kjer ima pomembno vlogo kultura (v Valsiner in 

Van der Veer, 1991). 

 »Splošni proces razvoja mišljenja poteka kot proces internalizacije (ponotranjenja) zunanjih 

in socialnih interakcij, ki se začne kot medosebni proces in sčasoma postane notranji 

(intrapsihični) proces, ki se dogaja v otroku. Vigotski je verjel, da se vsaka funkcija v 

otrokovem kulturnem razvoju pojavlja na dveh ravneh, najprej na socialni in nato na 

psihološki« (Batistič Zorec, 2006: 72). 

Sutherland (v Batistič Zorec, 2006: 72) opredeli proces internalizacije v naslednjih treh 

korakih: 
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- otroku nudijo pomoč bolj sposobni drugi, npr. učitelj ali vrstnik, 

- otrok si pomaga sam z glasnim govorjenjem pri reševanju problemov, 

- pride do ponotranjenja koncepta. 

 

2.2.2 Območje bližnjega razvoja 

 

Vigotski območje bližnjega razvoja povezuje s splošno perspektivo o otrokovem psihičnem 

razvoju in s pedagoškim vidikom poučevanja. Temeljna predpostavka tega koncepta je, da sta 

psihični razvoj in poučevanje socialno prepletena. Da bi ju lažje razumeli, moramo analizirati 

okolje, v katerem otrok živi, in njegove socialne odnose (Hedegaard, 2005: 227). 

Vigotski (1977) ugotavlja, da učenje pospešuje in usmerja razvoj. Ključni mehanizem, ki 

pojasnjuje odnos med učenjem in razvojem, je prav območje bližnjega razvoja (OBR). 

Odrasli oziroma kompetentnejši partner usmerja otrokovo mišljenje in s tem aktivira 

kognitivne strukture, ki so že razvite, vendar še ne do te mere, da bi jih lahko otrok uporabil 

samostojno. 

Vigotski (v Marjanovič Umek, 2009) je mnenja, da so za otrokov razvoj in učenje ključnega 

pomena zgodnje socialne interakcije med kompetentno odraslo osebo in otrokom, socialno 

učenje v vrstniških skupinah, simbolno bogato okolje, zlasti občutljiva komunikacija, pogosto 

pogovarjanje, prisotnost otroških knjig, stalno skupno branje ter spodbujanje in smiselno 

vključevanje odraslih v simbolne igre. Po njegovem mnenju je socialna mediacija tista, od 

katere je odvisen kognitivni razvoj otroka. Vigotski je razvil idejo o območju bližnjega 

razvoja, ki ga lahko definiramo kot razliko med najtežjo nalogo, ki jo lahko otrok naredi sam, 

in najtežjo nalogo, ki jo lahko otrok naredi skupaj z drugimi oziroma s pomočjo drugih. To 

razlagamo s prispodobo zidarskega odra, ki pomaga otroku priti na višji nivo veliko prej, kot 

če bi nalogo opravljal sam. Da bi lahko vzgojitelj nudil »zidarski oder«, mora dobro poznati 

otroka in ga opazovati, da bi ugotovil, kje se nahaja v razvojnem procesu in kam je sposoben 

priti ob upoštevanju njegovih individualnih potreb in socialnega konteksta, ki ga obkroža. 

Prav z omenjeno razlago je dal Vigotski poseben pomen individualizaciji, v kateri upošteva 

individualne značilnosti vsakega posameznega otroka. Ravno v tem so ideje Vigotskega 

konsistentne z drugimi sodobnimi pristopi k vzgoji in izobraževanju (Vonta, 2009). 
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Slika 1: Prikaz območja bližnjega razvoja, kot ga opredeljuje Vigotski (v Marjanovič Umek, 
2009: 11) 

Oerter (1993, v Marjanovič Umek, 2009: 13) razlikuje tri tipe OBR: 

Prvi tip vključuje različne vrste namerne pomoči otroku s strani kompetentnejših partnerjev. 

Lahko so neformalne (npr. oče pomaga otroku pri uresničevanju njegove namere v igri) ali 

formalne narave (npr. poučevanje v šoli). 

Drugi tip vključuje za otroka spodbudno (fizično) okolje: otroške knjige in revije, igrače za 

simbolno igro, konstruktorje, materiale za likovno izražanje in oblikovanje. 

Tretji tip je sama igra kot dejavnost, v kateri otrok praviloma doseže raven, ki je nad njegovo 

trenutno razvojno ravnijo (predvsem zato, ker potek igre od njega zahteva miselne in govorne 

pretvorbe, ki jih rabi v vrstniški skupini). 

Poudariti je torej potrebno, da je za strokovne delavce vrtca pomembno poznavanje 

značilnosti zgodnjega učenja malčkov ter spodbujanje njihovega razvoja v območju bližnjega 

razvoja, zagotovo pa je poleg tega nujno tudi poznavanje značilnosti otrokovega razvoja. 

Slednje smo predstavili v naslednjem poglavju. 

 

3  Razvojne značilnosti malčkov ter pomen poznavanja teh značilnosti 

za delo v vrtcu 

 

Različni avtorji (Batistič Zorec, 2004; Kroflič idr., 2002; Lepičnik Vodopivec, 2004; 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2006, v Rutar Leban, 2010: 45) ugotavljajo, da je 
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poznavanje otrokovega razvoja pomemben dejavnik za kakovostno delo vzgojiteljic v 

predšolskem obdobju. Vzgojiteljica mora enakovredno poskrbeti za spodbujanje skladnega 

razvoja vseh otrok v skupini, zato je dobro poznavanje otrokovega razvoja bistvenega pomena 

za njeno uspešno delo. Poznavanje teorij o otrokovem razvoju vzgojiteljicam pomaga 

razumeti, kako se otroci učijo in kaj v določenem starostnem obdobju zmorejo (Batistič 

Zorec, 2003). 

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) poročata o več evalvacijskih študijah, ki 

kažejo, da je za otrokov razvoj pomembna kakovost vrtca, v katerega je otrok vključen. 

Izkušnje, ki jih otroci pridobijo v vrtcu, pozitivno vplivajo na razvoj njihovega socialnega 

vedenja, pri čemer je posebej pomembna količina pozornosti in kakovost odzivnosti 

vzgojiteljice. Številni avtorji (National Institute of Child Healtand Human Development Early 

Childcare Research Network, 1996, 2000; Burchinal idr., 2002; Sagi idr., 2002; Weaver, 

2002, v Cugmas, 2009: 41) so merili kakovost vrtca z upoštevanjem izobraženosti vzgojiteljic 

in njihovega znanja o otrokovem razvoju, njihovega psihološkega počutja in njihovih 

pozitivnih interakcij z otroki, ki vsebujejo takojšne odzive na otrokov distres. Raziskava 

Burchinala in sodelavcev (2002, v Cugmas, 2009: 42) je pokazala, da so vzgojiteljice z višjo 

izobrazbo do otrok občutljivejše ter jim nudijo bolj kakovostno skrb in spodbudno okolje, 

otroci pa pridobijo več znanja in socialnih spretnosti. Prav tako so nekatere raziskave 

(Phillipsen idr., 1997; Phillips idr., 2000, v Cugmas, 2009: 42) pokazale, da višje standarde 

kakovosti dosegajo tudi tiste vzgojiteljice, ki imajo več izkušenj z otroki. 

T. Rutar Leban (2010) v svoji raziskavi ugotavlja, da vzgojiteljice razmeroma slabo poznajo 

področja psihičnega razvoja otroka, starega od enega do treh let. V povprečju so odgovorile le 

na tretjino postavk, najslabše pa so odgovarjale na postavke, vezane na spodbujanje 

govornega in spoznavnega razvoja. 

V tem poglavju smo izpostavili tiste značilnosti otrokovega razvoja v obdobju med prvim in 

tretjim letom, ki so po našem  mnenju pomembne za kakovostno delo strokovnih delavcev v 

vrtcu, prav tako pa smo omenjena področja otrokovega razvoja obravnavali v empiričnem 

delu magistrske naloge, v delno strukturiranem intervjuju z vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljice. 
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3.1 Socialno-emocionalni razvoj malčka 

 

3.1.1 Socialni razvoj malčka 

 

Sodobne razvojnopsihološke raziskave (npr. Bushnell, Sai in Mullin, 1989; Meltzoff in 

Moore, 1994; Zupančič, 2004) kažejo, da je že novorojenček socialno bitje. Otrok se ne rodi 

asocialen, kot so to v preteklosti predpostavljale teorije učenja, psihoanalitične teorije in 

teorija J. Piageta. Sodobna razvojna psihologija se ukvarja z opisovanjem, razlago in 

napovedovanjem sprememb v otrokovi intrinzični socialnosti in ne s tem, kako se otrok 

razvije iz nesocialnega v socialnega (Zupančič in Kavčič, 2013: 78). 

 

Dojenček se rodi kot socialno bitje in prvemu socialnemu nasmehu sledijo zgodnje socialne 

interakcije, ki dojenčku in kasneje malčku omogočajo participacijo v socialnem prostoru. 

Okoli devetega meseca starosti je dojenček sposoben svojo pozornost na predmet uskladiti s 

pozornostjo odraslega, dvanajstmesečni dojenček pa lahko usmeri pozornost na nek predmet 

skupaj z drugo osebo, s katero je v interakciji. Gre za triadno interakcijo, ki se v večini 

primerov vzpostavlja skozi geste kazanja, pri čemer dojenček/malček z drugo osebo deli 

pozornost, čustva in dejavnost s predmetom. Tako Tomassello (1995, v Marjanovič Umek 

2010: 14b) navaja, da je dojenček/malček zmožen skupne vezane pozornosti, kar pomeni 

porajajoče se razumevanje drugih oseb kot intencionalnih bitij oziroma razumevanje, da imajo 

ljudje namere. Malčka začnejo zanimati namere (vedenjske izbire) drugih, ki jih je že 

sposoben posnemati (Zupančič, 2004b).  

 

Strokovnjaki niso povsem enotnega mnenja, kdaj se pojavi posnemanje, je pa očitno, da že 

novorojenčki kažejo vsaj nekatere oblike posnemanja, ki so podlaga za učinkovite socialne 

interakcije (Rogers in Williams, 2006; Zeedyk in Heinmann, 2006, v Zupančič in Kavčič, 

2013: 79). Okoli devetega meseca starosti se pojavi socialno posnemanje (sposobnost 

posnemanja intencionalnih dejanj s predmeti) kot prva oblika kulturnega učenja. Tomasello 

(1999, v Zupančič, 2004b) razlaga, da gre za namerno ponavljanje vedenja druge osebe, kjer 

otrok posnema njeno vedenjsko namero.  
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Sposobnost posnemanja dejanj, ki jih drugi le poskušajo izvesti, čeprav jih v resnici ne 

izvedejo, se v malčkovem vedenju pokaže približno v osemnajstem mesecu starosti. Malčki 

so po opazovanju odraslega, ki je nekaj poskušal narediti z igračo, vendar mu to ni uspelo, 

poskušali narediti ravno to, kar je odrasli nameraval storiti (Meltzoff, 1995, v Zupančič in 

Kavčič, 2013: 81). Odloženo posnemanje v količinskem smislu postaja v drugem letu vse bolj 

učinkovito, v tem obdobju pa malčki odloženo posnemajo dejanja drugih (odraslih, vrstnikov) 

tudi v spremenjenem okolju, npr. dejanja, ki so jih opazili v vrtcu, izvedejo doma. Okoli 

drugega leta se pojavi preprosto posnemanje celotne socialne vloge, ki jo navadno opazimo v 

igri pretvarjanja (Zupančič in Kavčič, 2013: 82). 

 

V interaktivnem vedenju z vrstniki se pri malčku v drugem letu starosti kažejo podobne 

sekvence sodelovalne (skupno zanimanje za predmete, ki si jih malčka delita ali izmenjujeta) 

in konfliktne izmenjave odzivov (protest, samoobramba, napad). Količina sodelovalnega 

vedenja (ponujanja in dajanja predmetov vrstniku, očesni stik) se med prvim in drugim letom 

starosti ne spremeni, se pa poveča količina konfliktnega vedenja (Hay, Caplan, Castle in 

Stimson, 1991, v Zupančič in Kavčič, 2013: 85), kar je posledično tudi sposobnost 

malčkovega ločevanja med seboj in drugimi, kar se izraža tudi v posesivnosti do stvari, za 

katere se opredeljuje, da so njegove. Tako v obdobju med drugim in tretjim letom starosti 

narašča pogostost vedenj, s katerimi malček uveljavlja svoje težnje po posedovanju stvari in 

ljudi. Levin (1983, v Zupančič, 2004b) navaja, da takšen boj za pridobivanje stvari v 

zunanjem okolju v večji meri odraža poskuse vzpostaviti jasne meje med seboj ter drugimi in 

ne sebičnost. Močno zavedanje sebe in težnja po uveljavljanju lastnih potreb, želja in zamisli 

vodi po eni strani do prvih nestrinjanj z odraslimi in drugimi otroki, ki se lahko stopnjuje v 

začasno negativistično vedenje, po drugi strani pa spodbuja razvoj različnih čustveno-

socialnih spretnosti, kot so empatija, prosocialno vedenje in igra posnemanja (Asendorf, 

Warkentin in Baudonniere, 1996, v Zupančič, 2004: 271b). Otrokovo prosocialno in 

agresivno vedenje sta normalna pojava v razvoju. Najprej se pojavi več agresivnega vedenja, 

medtem ko se prosocialno vedenje v začetku pojavlja redko, prevladovati pa začne, ko se 

agresivno vedenje zmanjšuje (Tremblay in Nagin, 2005, v Hay in Cook, 2007). 

 

Prosocialno vedenje je vedenje, ki kaže pozitivno odzivanje na potrebe in počutja drugih ljudi. 

Dojenček ga začne razvijati, ko se plazi in vstopa v interakcijo z drugimi dojenčki/malčki, 

deli z njimi igrače, hrano in druge predmete. Zgodnje prosocialno vedenje je povezano z 
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razvojem komunikacijskih spretnosti (neverbalnih in verbalnih) in s skupno vezano 

pozornostjo, kar je osnova za kasnejše človeške interakcije (Hay in Cook, 2007). Prosocialno 

vedenje dojenčkov in malčkov, starih do dveh let, ni ravno pogosto, saj še veliko časa 

preživijo v individualni igri. Nekateri raziskovalci (Demetriou in Hay, 2004, v Marjanovič 

Umek, 2004: 16) navajajo, da prosocialno vedenje narašča od prvega do tretjega leta starosti. 

Socialno nevtralne interakcije, značilne za dojenčke, postanejo v drugem letu starosti 

pogosteje prosocialne in vključujejo pozitivna čustva, nasmeh in smeh delujeta kot 

metakomunikacija med malčki. 

 

3.1.2 Spodbujanje socialnih interakcij v vrtcu 

 

Malčki lahko vzpostavljajo socialne interakcije z odraslimi in vrstniki. Pri tem morajo biti 

zagotovljeni nekateri pogoji, npr. število malčkov v vrtcu mora biti relativno majhno in 

malček se mora v skupini počutiti varno. Vandell in Mueller (1995, v Marjanovič Umek, 

2010b) ugotavljata, da lahko k vzpostavljanju socialnih interakcij, zlasti do osemnajstega 

meseca starosti, veliko prispevata ureditev prostora in igrač v prostoru. Omenjena avtorja sta 

ugotovila, da je velika igrača v obliki stožca z različnimi dodatki (viseče barvne kroglice, 

ogledala, velike odprtine in vezalke, zvončki …) spodbujala malčke, da so prišli k njej in da 

so pri igranju (npr. vtikanje vezalke v odprtino, proizvajanje različnih zvokov) pogosteje 

stopali v socialne interakcije kot takrat, ko je vsak malček dobil svojo igračo. 

 

Hughes in Dunn (2007: 187) ugotavljata, da je treba pri malčkih spodbujati oz. vzpostavljati 

različne socialne interakcije, da le-ti postopoma preidejo iz vzporedne igre (zgolj sočasna 

fizična prisotnost) na vzporedno igro, ki se je malčki zavedajo (vzpostavljanje očesnega 

kontakta), nato pa na enostavno socialno igro (izvajajo isto ali podobno dejavnost, kjer 

vzpostavljajo socialne interakcije: govorijo, se nasmejejo, ponudijo ali sprejmejo igračo) ter 

na celovito socialno igro, v kateri se vzpostavlja recipročnost med njimi. Za dve do tri leta 

stare malčke je že značilna vzporedna igra, ki se je zavedajo, ter enostavna socialna igra med 

vrstniki, npr. v oddelku vrtca. Razvoj empatije in teorija uma malčkom omogočata, da tudi 

sami presojajo, kdaj in kako se vključiti v socialne interakcije. Teh spontanih priložnosti je v 

vrtcu zelo veliko, strokovni delavci pa lahko s svojimi ravnanji sprožajo tako imenovane 

socialne (miselne) konflikte, ki malčke spodbujajo in "silijo" k iskanju razvojno višjih ravnanj 

(Marjanovič Umek, 2010b). 
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Po ugotovitvah raziskave (Kavčič idr., 2012) je potek razvoja socialnega vedenja pri 

slovenskih otrocih v manjši meri pogojevala tudi starost otroka ob vstopu v vrtec. Pri otrocih, 

ki so bili v vrtec vključeni pri svojih treh letih, so vzgojiteljice opazile nižjo raven socialne 

kompetentnosti in višjo raven vedenja ponotranjenja (vedenje ponotranjenja vključuje 

čustvena stanja zavrtosti, vedenjsko zadržanost v socialnih interakcijah) kot pri njihovih 

vrstnikih, ki so že dlje časa (eno do dve leti) obiskovali vrtec. Nadalje je pri otrocih, ki so 

kasneje vstopili v vrtec, hitreje naraščala socialna kompetentnost, prav tako pa je hitreje 

upadalo vedenje ponotranjenja, kot pri tistih, ki so vrtec začeli obiskovati prej. Ti rezultati 

najverjetneje odražajo začetne in prehodne težave prilagajanja otrok, ki so šele začeli 

obiskovati vrtec, a so glede socialno prilagojenega vedenja "dohiteli" svoje vrstnike, ki so bili 

v vrtcu že dlje časa (Zupančič in Kavčič, 2013: 94). Najverjetneje pa je bolj kot trajanje 

obiskovanja vrtca oz. starosti, pri kateri otrok vstopi v vrtec, pomembna kakovost vrtca, ki ga 

otrok obiskuje (Zupančič in Kavčič, 2013: 94). Tudi slovenska raziskava (Lešnik in 

Marjanovič Umek, 2005), ki je proučevala povezanost med kakovostjo predšolske vzgoje v 

vrtcu in socialno kompetentnostjo otrok, je pokazala, da je višja socialna kompetentnost otrok 

pomembno povezana z višjo samooceno strokovnih delavk na področju podpore otrokom pri 

socialnem razvoju. Rezultati so pokazali, da so otroci, ki so deležni bolj kakovostne 

predšolske vzgoje, v svojem vedenju bolj prilagojeni, fleksibilni in naj bi na splošno kazali 

več prosocialnega vedenja kot njihovi vrstniki, ki so deležni predšolske vzgoje na nižji 

kakovostni ravni. 

 

3.1.3 Razvoj navezanosti 

 

Teorije navezanosti (Cugmas, 2003) razlagajo, da je otrok okoli prvega leta starosti v obdobju 

intenzivne primarne navezanosti. Mama za otroka predstavlja varen, zaščitniški prostor in 

otrok se mora zaradi vstopa v vrtec ločiti od nje. Mlajši otroci (do tretjega leta) v večini še 

niso realizirali procesa separacije od primarnega objekta identifikacije (to je najpogosteje 

mama), zato jim prihod v vrtec povzroča velike čustvene probleme. Separacijski strah si lahko 

razložimo s pomočjo nekaterih teorij, ki obravnavajo zgodnje odnose med otrokom in starši. 

Kot navaja Cugmas (2003), so to psihoanalitična teorija, teorija objektnih odnosov, teorija 

socialnega učenja in Bowblyjeva teorija navezanosti. Vse omenjene teorije priznavajo vlogo 
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staršev kot učiteljev, skrbnikov, soigralcev in se razlikujejo glede na to, kako opredeljujejo 

vlogo staršev. Psihoanalitična teorija poudarja vlogo staršev kot oseb, ki zadovoljujejo 

otrokove biološke potrebe, teorija socialnega učenja poudarja vlogo staršev kot učiteljev, 

teorija navezanosti pa poudarja vlogo staršev kot zaščitnikov, ki otroku nudijo varnost.  

Osnove teorije navezanosti je oblikoval John Bowlby. Bowlby (1958, v Shaffer, 1988) 

uporablja izraz "navezanost" za opis močne čustvene vezi do osebe, ki za otroka skrbi. 

Navezanost je del širšega sistema vedenja, ki obstaja med mamo in otrokom. Med njima se do 

konca prvega leta razvije prepoznaven vzorec interakcije, ki ima značilnosti vztrajanja in 

predvidljivosti. Vzorec interakcije prikazuje vse tisto, kar sta se mama in otrok v prvem letu 

naučila drug od drugega in je povratno delovalo na vsakega posebej (Bowlby, 1991). 

Bowlby (1991) je dokazoval, da je kvaliteta starševske vzgoje v zgodnjih letih otrokovega 

življenja ključnega pomena za otrokovo nadaljnje duševno zdravje. Otrok je prikrajšan, če je 

zaradi različnih razlogov ločen od svoje mame. Ločitev je lahko relativno blažja, če otroku 

nadomesti vso potrebno ljubezen nadomestna oseba. 

Razvoj navezanosti poteka v štirih fazah: 

1. faza: nediskriminatorno odzivanje na ljudi (traja od rojstva do tretjega meseca). V tem 

obdobju otroci opazujejo obraz, ki pritegne njihovo pozornost bolj kot drugi vidni 

dražljaji. Okrog šestega tedna starosti se pojavi socialni smehljaj kot odziv na vsak 

človeški obraz, odrasli se otroku odzovejo z nasmehom, pozornostjo in naklonjenostjo. 

Pri otroku se pojavi tudi gruljenje, kadar vidi obraz in sliši govor. Odrasli se odzovejo 

na otrokove potrebe tudi pri vedenjih, kot so jok, refleksi sesanja, požiranja, 

prijemanja ter objemalni refleks. Po Bowlbyjevem mnenju ta vedenja prav tako 

predstavljajo vzorce navezanosti, kar pripomore k interakciji otroka z materjo (Batistič 

Zorec, 2006). Ko se referenčne osebe odzivajo na te signale, jih dojenčki spodbujajo, 

da ostanejo z njimi v tesnem stiku, vendar dojenčki v tem obdobju še niso navezani na 

določeno osebo (čeprav razmeroma dobro razlikujejo med različnimi ljudmi, s 

katerimi imajo medosebne stike), saj se ne vznemirjajo, če so v družbi z neznanimi 

ljudmi (Zupančič, 2004b). 

2. faza: otrok začne pozornost usmerjati k domačim odraslim (traja od otrokovega 

tretjega do šestega meseca). Na poznan obraz se otroci odzovejo z nasmehom, 

vokaliziranjem, prijemanjem, medtem ko v tujega le strmijo (Batistič Zorec, 2006). 
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3. faza: formira se intenzivna primarna navezanost (približno od šestega meseca do 

tretjega leta). Otrok pokaže navezanost na eno osebo, največkrat je to mati. V tem 

obdobju se pojavi separacijski strah, in sicer otrok zajoče, ko mati odide, ob njeni 

vrnitvi se odziva z vedenji zadovoljstva (se smeji, maha z rokami). Okrog sedmega ali 

osmega meseca se pojavi strah pred tujci. Do tretjega leta otrok kaže ves čas željo po 

bližini osebe, na katero je navezan (ji sledi ali jo pokliče, če je ne vidi). Ko raziskuje 

okolje, vedno preverja, če je mama v njegovi bližini. Opisane reakcije so bolj 

intenzivne, kadar je otrok v neznani situaciji, kadar se ustraši ali je bolan. Več 

anksioznosti in negotovosti pri raziskovanju okolja kažejo tisti otroci, ki niso razvili 

zaupanja, da bo mama vedno na voljo, ko jo potrebujejo (prav tam). 

4. faza: traja od tretjega leta pa do konca otroštva. V tem obdobju otrok osebe, na katero 

je navezan, ne potrebuje ves čas ob sebi (prav tam). 

 

Medtem ko Bowlby velja za "očeta" teorije navezanosti, je M. Ainsworth "mati" empirične 

raziskave, ki je teoretičnim postavkam dodala empirične dokaze. Ainsworth (1963, v Bowlby, 

1991) je oblikovala naslednjo predpostavko: od dvanajstega do osemnajstega meseca starosti 

je otrokovo reagiranje na odsotnost matere oziroma na ponovno snidenje z njo v nepoznanem 

okolju kazalec otrokove navezanosti nanjo oziroma kaže, ali ima otrok v "odnosu" do mame 

občutek varnosti ali ne. 

M. Ainsworth (v Cugmas, 2003) je oblikovala metodologijo merjenja kakovosti otrokove 

navezanosti na mater. Gre za laboratorijski postopek, ki ga je imenovala "tuja situacija". Le-ta 

temelji na kratkotrajnih ločitvah otroka od matere in ponovnih srečanjih z njo. Gre za 

opazovanje odnosov med otrokom, njegovo materjo in neznano osebo v laboratorijski 

igralnici. Postopek vključuje dve ločitvi otroka in matere, pri prvi otrok ostane sam z neznano 

osebo, pri drugi preživi nekaj časa sam v igralnici, nato z neznano osebo, dokler se mati ne 

vrne. Pomembno je predvsem otrokovo obnašanje do matere pri ponovnem srečanju z njo.   

M. Ainsworth s postopkom tuje situacije ni samo preverila Bowlbyjevo teorijo, ampak jo je 

razvijala naprej in s tem podkrepila koncept objekta navezanosti kot varne osnove za otrokovo 

raziskovanje sveta. Osnovna predpostavka njene teorije je, da morajo dojenčki in malčki 

razviti varno odvisnost do staršev, preden se srečajo z neznanimi situacijami. Občutek 

varnosti, ki ga razvijejo v družinskem okolju, je osnova za razvoj novih spretnosti in interesov 
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na drugih področjih  (Cugmas, 2003). Na osnovah svojih raziskav je opredelila štiri vzorce 

navezanosti: 

• Varno navezani otroci: varno navezanost ustvarijo otroci senzibilnih mam, ki imajo 

veliko fizičnih kontaktov z otrokom ter se takoj odzovejo na njegove potrebe. Otroci 

aktivno raziskujejo okolje, kadar pa mati odide, se intenzivno odzovejo (Batistič 

Zorec, 2006). V času materine odsotnosti otroci malo raziskujejo, ko se oseba, na 

katero so navezani, vrne, se je razveselijo, ponovno izražajo močno težnjo po 

interakciji z njo in spet postanejo aktivni. Ponovni razdružitvi se močno upirajo 

(Zupančič 2004b). 

• Negotovi in izogibajoči se otroci: ti otroci se zaženejo v igrače, mamo ignorirajo in ne 

pokažejo nobene reakcije, če odide. Čeprav so videti neodvisni, je avtorica opazila, da 

imajo podobne emocionalne težave kot otroci, ki so bili v kriti čnem obdobju ločeni od 

matere, saj so bile mame teh otrok oblastne, omejevalne in so odklanjale otroke 

(Batistič Zorec, 2006).  

• Negotovi in ambivalentno navezani otroci: ti otroci so bili tako okupirani z mamo, da 

največkrat niti niso poskušali raziskovati okolja. Ob njenem odhodu so bili 

vznemirjeni, ob vrnitvi pa so pogosto reagirali z jezo. Mati je bila do otroka 

ambivalentna, in sicer je bila nekaj časa topla in ljubeča, drugič pa se na otrokove 

potrebe ni odzvala, kar je pri otroku povzročilo negotovost (prav tam).  

• Dezorganizirano navezani otroci: izražajo največ ogroženosti, kar se kaže v njihovem 

nepredvidljivem in ekstremnem vedenju, in sicer tako ob prisotnosti referenčne kot 

tuje osebe. Ob ponovnem snidenju z mamo se vedejo zmedeno, nepričakovano (nekaj 

časa jokajo, pa se spet igrajo) (Zupančič, 2004b). 
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3.1.4  Razvoj čustev 

 

Nove razlage razvoja čustev (t. i. funkcionalistični teoretski pristop) poudarjajo, da so čustva 

osrednji prilagoditveni mehanizmi razvoja vseh vidikov človekove dejavnosti: spoznavnih 

procesov, temperamenta, socialnega vedenja in telesnega delovanja (Zupančič, 2004a). 

Pomembno vlogo pa imajo tudi v razvoju samozavedanja in pri pridobivanju zavednega 

nadzora nad izražanjem čustvenih stanj. 

Čustva so temeljna sestavina posameznikovih temperamentnih značilnosti, ki so podlaga za 

razvoj njegove osebnosti. Čustva, ki jih izražajo malčki, so neposreden izraz njihovega 

čustvenega stanja, saj je njihova sposobnost inhibicije čustvenega izražanja še pri dveh letih 

starosti zelo šibka. Sposobnost zakrivanja čustvenih stanj se pojavi šele v zgodnjem otroštvu 

(prav tam). 

Čustva samozavedanja se pojavijo v drugem letu starosti, ko malček sebe jasneje loči od 

okolja in se močneje zaveda socialnih standardov v svojem neposrednem okolju. Malček 

poleg temeljnih čustev doživlja in izraža še druga, sestavljena čustva, kot so sram, zadrega, 

krivda, zavidanje in ponos. Neugodna čustva samozavedanja navadno izraža s povešanjem 

oči, sklanjanjem glave, jokom, zakrivanjem obraza z rokami ali pa s skrivanjem pred drugimi 

ljudmi. Ponos izrazi z veseljem, razprtimi očmi, dvigom glave, ki ga spremljajo besedni 

komentarji in intenzivna komunikacija s prisotnimi ljudmi. Malčki se z neposrednim 

opazovanjem, kako drugi ljudje nadzorujejo svoja čustva, in s pogostim vzporednim besednim 

pojasnjevanjem postopoma učijo pravil izražanja čustev (Zupančič, 2004a; Marjanovič Umek 

in Fekonja Peklaj, 2008). 

V drugem letu starosti malčki živijo na čustveni tehtnici s tesnobo in solzami na eni strani ter 

frustracijo in ihto na drugi. Njihova čustva, prijetna in neprijetna, pri tej starosti dosežejo 

vrhunec. V tem obdobju se malček tako hitro razburi in užali zato, ker se še ni imel časa 

navaditi na svoja čustva. Malček je občutljiv, ker so čustva še preveč sveža, nima še dovolj 

izkušenj, da bi se znal z njimi soočiti (Leach, 2008). Intenzivni izbruhi besa, stiske, kričanja 

in jeze velikokrat niso znaki, da je otrok poreden, ampak kažejo na dejstvo, kako nezreli so še 

otroški možgani (Potegal in Davidson, 2003, v Bregant, 2012). Skorja čelnih režnjev še ni 

tako razvita, da bi lahko "sama od sebe" pomirila te čustvene izbruhe. Pri tem otrok potrebuje 

pomoč odraslega, velikokrat je to le bližina in pogovor, da se pomiri. Če so otrokove čustvene 
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potrebe zadoščene, se v njegovih možganih začnejo razvijati odločilne povezave, kako ravnati 

v določenih čustvenih situacijah. M. Zupančič (2004a) navaja, da razvoj sposobnosti 

predvidevanja dogodkov in razvoj govora malčku omogočita nove načine vedenja, s katerimi 

uravnava svoja čustvena stanja, saj lahko staršem in drugim odraslim ali starejšim otrokom 

pokaže oz. pove, kaj naj zanj storijo, da se bo bolje počutil. Berk (2010, v Zupančič in Kavčič, 

2013: 87) pa pravi, da ob koncu drugega leta starosti otrok sicer začne usvajati besede, s 

katerimi poimenuje čustva, vendar malčki še ne uporabljajo govora, da bi z njegovo pomočjo 

čustva uravnavali. V tem obdobju se vse pogosteje pojavljajo izbruhi trme, ko odrasli 

zavrnejo malčkove zahteve. Porast trme v otrokovem tretjem letu starosti, ki je čisto običajen, 

odraža očitne težave pri malčkovem samouravnavanju čustev jeze. Otroci lahko postopno 

razvijejo učinkovite strategije uravnavanja jeze in socialne spretnosti v zgodnjem otroštvu, če 

se starši odzivajo sicer naklonjeno, vendar postavijo otrokovemu vedenju tudi meje, ga 

odvrnejo od prepovedanih ali neželenih dejavnosti s predstavitvijo sprejemljivih alternativ, 

kasneje pa mu predlagajo ustreznejše načine za obvladovanje zavrnitve njegovih zahtev 

(Lacuyer in Houck, 2006, v Zupančič in Kavčič, 2013: 87).  

 

3.2 Spoznavni razvoj 

 

Spoznavni razvoj obsega procese, ki presegajo temeljno obdelavo senzornih informacij. 

Vključujejo pripisovanje pomena senzornim informacijam ter razumevanje pridobljenih 

podatkov (Bremner, 1994, v Zupančič, 2004c). Spoznavni razvoj malčka razumemo kot 

razvoj procesov, s katerimi malček postopno pridobiva razumevanje sveta okoli sebe. 

 

Prepoznavanje sebe 

 

Že novorojenčki in dojenčki na nek rudimentaren način ločijo med seboj in drugimi ljudmi, 

po petem mesecu starosti pa prepoznavajo svojo podobo v ogledalu. Okoli drugega leta 

starosti pa se malček prepoznava na podlagi sebi lastnih zunanjih potez, videza; tako malček, 

če vidi videoposnetek s svojimi vrstniki, kaže večje zanimanje za neznane malčke, kot zase. 

Prav tako si petnajstmesečni malčki brišejo z nosu rdečo piko, ko se vidijo v ogledalu (narisali 

so jim jo, preden so se pogledali v ogledalo), medtem ko se mlajši otroci samo dotikajo pike, 
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ki jo vidijo v ogledalu. Okoli drugega leta starosti velika večina malčkov že uporablja svoje 

ime ali zaimek, ki se nanaša nanje, npr. jaz, mene (Zupančič, 2004c). 

 

Uveljavljanje svojih potreb, želja in zamisli  

 

Levin (1983, v Zupančič, 2004b) navaja, da malčkova sposobnost ločevanja med seboj in 

drugimi izraža tudi posesivnost do stvari, ki naj bi bile njegove. V drugem in tretjem letu 

malčkove starosti je v interakciji z drugimi ljudmi vedno več takega vedenja, s katerim 

malček uveljavlja svoje težnje po posedovanju stvari. To vedenje vodi po eni strani do prvih 

nestrinjanj z odraslimi in drugimi otroki, ki se lahko stopnjuje v začasno negativno vedenje 

(ne bom, nočem), lahko pa spodbuja razvoj različnih čustveno-socialnih spretnosti, kot so 

empatija, prosocialno vedenje in igra posnemanja (prav tam). 

 

Razvoj mentalne reprezentacije 

 

Razvoj mentalne reprezentacije je predstava o odsotnem predmetu, preteklem dogodku ali 

dejanju. Spremembe v otroški igri med prvim in tretjim letom starosti jasno odražajo razvoj 

malčkove mentalne reprezentacije. V obdobju malčka pa se razvijejo tudi prostorske 

reprezentacije. Raziskovalci (DeLoache, Kostland in Anderson, 1991; Marzolf in DeLoache, 

1994, v Zupančič, 2004c) so opravili niz poskusov, da bi ugotovili, kdaj otroci spoznajo, da 

prostorske reprezentacije nadomeščajo specifično stanje dogodkov v realnosti. Najprej so 

malčki opazovali, kam je oseba v maketi sobe skrila majhno igračo (malega Snoopyja), nato 

pa so morali poiskati veliko igračo (velikega Snoopyja), ki je bila skrita v sobi na enakem 

mestu kot v maketi. Tridesetmesečni in šestintridesetmesečni malčki so se dobro spomnili, kje 

je skrita igrača v maketi, vendar so imeli mlajši težave pri iskanju velike igrače v pravi sobi, 

medtem ko so bili triletniki večinoma uspešni. V tretjem letu starosti si malčki predstavljajo 

stvarno okolje, imajo pa še težave pri predstavljanju odnosov med dražljaji, ki jih zaznavajo v 

prostoru. Ob koncu tretjega leta starosti razumejo, da maketa sobe ni le igrača, temveč 

predstavlja stvaren prostor, vendar le, če je maketa zelo podobna sobi. Kot simbol malčki prej 

razumejo fotografijo, najverjetneje zato, ker je ne dojemajo kot igračo. V opisanih poskusih 

so namreč tridesetmesečni malčki uspešneje našli veliko igračo, skrito v sobi, če so jim pred 

maketo pokazali tudi fotografijo skrite igrače. Ko malčki spoznajo funkcijo simbolov, jih 
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začnejo pogosteje uporabljati v vsakodnevnem življenju in iskati nove korespondence med 

njimi in realnostjo (Zupančič, 2004c). 

 

3.2. 1 Govorni razvoj malčka 

 

Razvoj govora v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva poteka tako z vidika 

kakovosti kot količine zelo hitro (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004: 108). Prvi dve oz. prva  

tri leta starosti so najbolj občutljivo obdobje za razvoj govornega razumevanja in izražanja. 

Malčki do drugega leta starosti rabijo od 208 do 675 besed, pri tem se odražajo individualne 

razlike v govorni kompetentnosti, ki so v veliki meri  pogojene z učenjem govora (Marjanovič 

Umek, 2010: 14a). 

 

Večina otrok izgovori prvo besedo v starosti med dvanajstim in dvajsetim mesecem. Te 

besede so si ne glede na kulturo in jezik podobne in označujejo predvsem družinske člane, 

predmete, živali, hrano, dele telesa, socialno rutino (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001,  v 

Marjanovič Umek in Fekonja 2004).  

 

Značilnosti govornega razvoja v obdobju malčka (v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2013: 110, 111): 

- V starostnem obdobju od 12 do 18 mesecev malček posnema izgovarjavo glasov 

odraslih in izgovarja glasove, podobne besedam. Malček začenja razumeti, da imajo 

stvari imena ter izpolni preproste ukaze (npr. »Pokaži mi svoj nos.«). 

- V starostnem obdobju od 1,6 do 2 let malček pogosto poimenuje različne predmete. 

Število glagolov v malčkovem besednjaku se povečuje na račun samostalnikov. Z 

besedami izraža osnovna čustva, npr. jezo, strah in veselje. Pojavljajo se eholalije – 

ponavljanje besed. 

- V starostnem obdobju od 2 do 2,6 let malček oblikuje stavke iz treh ali štirih besed, ki 

so povezane v pravilnem vrstnem redu. Funkcijske besede (npr. je, in, na) so v stavkih 

še zelo redke (npr. »Dedek šel trgovino.«). Malček hitro usvaja slovnična pravila, v 

stavke postopno vključuje predloge, pravilno oblikuje dvojino in množino ter glagole 

postavlja v preteklik. 

- V starostnem obdobju od 2,6 do 3,6 let malček usvaja nova slovnična pravila (npr. 

pasivno obliko glagolov, sestavljene glagolske čase). V malčkovem/otrokovem govoru 
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prevladujejo enostavčne povedi, ki postajajo daljše in zapletenejše, še vedno pa je 

prisotno izpuščanje nekaterih besed. Govor je vedno bolj celovit in tekoč. 

 

Otrok ima določena spoznanja o prostoru še preden razume oziroma uporablja ustrezne 

besede, ki označujejo prostorske pojme. Tako ve, da lahko v škatlo nekaj damo oz. na posteljo 

nekaj položimo. Razvoj predlogov, ki označujejo prostorske pojme, pa je postopen. Praviloma 

se pri otrocih najprej razvijata razumevanje ter raba predlogov "v" in "na" (starost okoli 2 do 

2,6 let), ostali predlogi pa se razvijejo kasneje (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004). 

 

3.2.2 Družinsko in vrtčevsko okolje – spodbuda za otrokov govorni razvoj 

 

Številni avtorji (v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2006) so proučevali, katero okolje – 

vrtčevsko ali domače – je bolj spodbudno za otrokov govorni razvoj. Kot pomemben dejavnik 

za razvoj govorne kompetentnosti otrok v družinskem okolju se je pokazala materina 

izobrazba, ki pa se povezuje tudi z drugimi dejavniki družinskega okolja (socialno-

ekonomskim statusom družine, kakovostjo družinskega okolja, implicitnimi teorijami o vzgoji 

otrok). Raziskovalci ugotavljajo, da matere, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, pogosteje in več 

govorijo z otroki, uporabljajo obsežen in raznolik besednjak, oblikujejo celostne in relativno 

dolge izjave, med katerimi je veliko vprašanj, pogosto uporabljajo metajezikovne izjave, 

otrokom pogosteje berejo, med skupnim branjem z njimi se vključujejo v govorne interakcije, 

obiskujejo različne kulturne prireditve ipd. 

Raziskave, ki so se osredotočile na proučevanje učinka vrtca na otrokov razvoj, so praviloma 

kompleksne, saj njihovi rezultati ne dajejo odgovora o pozitivnem oziroma negativnem 

učinku vrtca na otrokov razvoj, temveč izpostavljajo dejavnike, kot so kakovost vrtca, starost, 

pri kateri so otroci vključeni v vrtec, količino ur, ki jih otroci tedensko preživijo v vrtcu ipd. 

(prav tam).  

V obsežni severnoameriški raziskavi (NICHD, 2000, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2006) 

so raziskovalci ocenjevali govorni in spoznavni razvoj otrok pri starosti 15, 24 in 36 mesecev, 

in sicer v povezavi z vrtčevskim in družinskim okoljem. Rezultati so pokazali, da sta vrsta in 

kakovost vrtca pozitivno povezani z otrokovimi dosežki na spoznavnem in govornem 

področju, čeprav je bilo mogoče s kakovostjo vrtca pojasniti le od 1,3 do 3,8 % variabilnosti v 
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rezultatih, delež pojasnjene variance pa se je povečal ob upoštevanju nekaterih spremenljivk, 

povezanih z družinskim okoljem. Družine z bolj kakovostnim domačim okoljem so izbirale 

bolj kakovostne vrtce, kakovost vrtca pa je še dodatno učinkovala na kakovost odnosov med 

starši in otrokom. Otroci, ki niso bili vključeni v vrtec, so dosegli višje rezultate pri 

spoznavnih in govornih merah kot njihovi vrstniki, ki so obiskovali  nizkokakovostne vrtce, 

hkrati pa nižje rezultate kot njihovi vrstniki, ki so bili vključeni v vrtce, ocenjene kot 

visokokakovostne. Raziskovalci tudi ugotavljajo, da so vzgojiteljičine spoznavne in govorne 

spodbude v vrtcu ter njena občutljivost na odzivnost dober pokazatelj otrokovega poznejšega 

govornega in spoznavnega razvoja. 

 

Rezultati  raziskave L. Marjanovič Umek (1990, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2004: 226) 

so pokazali, da med otroki, ki so bili v starosti od enega do treh let v vrtcu, in tistimi, ki so bili 

doma, ni pomembnih razlik v doseženi ravni govornega razvoja, čeprav je nakazan pozitiven 

trend v prid skupine otrok, ki je bila v domačem okolju. Avtorica meni, da je to lahko 

posledica relativno velikega števila otrok v oddelku, kratkega časa sočasnosti dveh odraslih 

oseb v oddelku in pogoste menjave vzgojiteljice.  

Rezultati slovenske vzdolžne študije (Marjanovič Umek in Fekonja, 2006), v kateri sta 

avtorici proučevali učinek vrtca na otrokov govorni razvoj v povezavi z družinskim okoljem 

ter starostjo, pri kateri je bil otrok vključen v vrtec, kažejo, da je učinek vrtca na otrokov 

razvoj povezan tudi z drugimi dejavniki, zlasti z izobrazbo staršev in kakovostjo družinskega 

okolja. Materina izobrazba pomembno učinkuje na govorno kompetentnost triletnikov in 

petletnikov, ki so bili vključeni v vrtec šele pri treh letih, ne pa tudi na govorno 

kompetentnost tistih otrok, ki so vrtec začeli obiskovati že pri enem letu. Na podlagi 

rezultatov avtorici ugotavljata, da vključenost v vrtec nadomesti predvsem nekatere 

primanjkljaje v govornem razvoju, ki so povezani z manj kakovostnim družinskim okoljem. 

 

Prav tako pa izsledki raziskave o ocenjevanju procesne kakovosti v nekaterih slovenskih 

vrtcih kažejo, da je bilo spodbujanje govora v oddelkih prvega starostnega obdobja ena od 

šibkih točk vrtca. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so v času rutinskih dejavnosti in tudi 

v času igre redko spodbujale pogovore med otroki prvega starostnega obdobja (Marjanovič 

Umek, Fekonja in Bajc, 2005). 
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Na malčkov zgodnji govorni razvoj pozitivno vpliva tudi branje odrasle osebe otroku. 

Raziskava DeBrayshe (1993, v Marjanovič Umek, 2010: 16) kaže, da sta količina časa, ki ga 

starši preživijo v interaktivnem skupnem branju otrokom, ter starost, pri kateri so starši začeli 

otroku brati, pozitivno povezani z obsegom otrokovega besedišča. DeBrayshe (prav tam) 

poudarja, da je ključnega pomena tudi kakovost interakcije, ki jo starši oz. vzgojiteljica 

vzpostavijo v času skupnega branja, saj naj bi kompetentnejša oseba malčka, starega približno 

osemnajst mesecev in več, podpirala (ustvarila "zidarski oder") v njegovi aktivni udeležbi pri 

branju knjige, in sicer s postavljanjem vprašanj, ki se nanašajo na vsebino knjige in z 

vzpostavljanjem pogovora o ilustracijah v knjigi in sami zgodbi. 

V drugi raziskavi (Arnold in Whitehurst, 1994; Whitehurst in sod., 1988, v Papalia,  Olds in 

Feldman, 2003: 169) so starši otrokom, starim od 21 do 35 mesecev, prebirali zgodbice, jim 

zastavljali zanimiva vprašanja, razširjali njihove odgovore in popravljali napačne, jih 

spodbujali, naj povedo zgodbico in jih hvalili. Šest mesecev kasneje so otroci na preizkusu 

besednjaka in sposobnosti govornega izražanja dosegli boljše rezultate kot enako stari otroci, 

ki vsega tega niso bili deležni. Prav tako so rezultati raziskave v Sloveniji (Marjanovič Umek, 

Fekonja, Kranjc in Lešnik Musek, 2003) pokazali, da ima načrtovano in redno branje otrokom 

v vrtcu spodbuden učinek tako na govorno razumevanje kot na govorno izražanje. Raziskava 

(Crain-Thoreson in Dale 1992; Wells 1985, v Fekonja, 2005) je pokazala, da otroci, ki jim 

starši v obdobju med prvim in tretjim letom starosti pogosto glasno berejo, se o prebrani 

zgodbi z njimi pogovarjajo ter v pogovoru uporabljajo širok besednjak, izražajo višjo govorno 

kompetentnost v obdobju med drugim in petim letom starosti ter bolje razumejo prebrano 

besedilo pri sedmih letih kot otroci, ki jih starši le redko vključijo v proces skupnega branja.  

 

3.3 Igra malčka 

 

Otroška igra je naravna dejavnost, ki je notranje motivirana, zato otrok v njej uživa. Podpora 

otroški igri je pomembna, saj igra omogoča otrokov razvoj kot celoto na gibalnem, 

spoznavnem, čustvenem in socialnem področju, hkrati pa je tudi integralni del učenja otrok 

(Carlisle, 2009, v Marjanovič Umek, 2012: 10). 
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Vigotski (1978: 92) kritizira teoretike, ki opisujejo otrokov razvoj samo kot razvoj njegovih 

intelektualnih funkcij, ki so karakterizirane na višjem ali nižjem nivoju. Če zanemarimo 

potrebe, ki otroka spodbujajo k aktivnostim, ne bomo nikoli razumeli napredovanja iz enega 

razvojnega stadija v drugega. Vsak napredek je namreč povezan s spodbudami, motivacijo in 

nagnjenji. Otrok zadovoljuje svoje potrebe prav v igri, ki ga "premika" naprej v razvoju. 

Različni avtorji (Duran, 1995; Fein, 1951; Jeffree in McConkey, 1976, v: Cohen 1993, v 

Kavčič, 2006: 59) navajajo, da razvoj otrokove igre poteka od realizma proti simbolizmu in  

substituciji predmetov v igri. Najpogosteje uporabljena klasifikacija za določanje razvojne 

stopnje dojenčkove in malčkove igre je klasifikacija Belskega in Mosta (1981, v Kavčič, 

2006). Avtorja predstavljata razvoj od funkcijske do simbolne igre prek dvanajstih ravni. V 

prvi polovici prvega leta življenja se igra najpogosteje odvije na prvi ravni, kamor sodi 

dejavnost roka-usta, najvišja raven, ki jo v igri dosežejo šestmesečni dojenčki, pa je druga 

raven, to je enostavno manipuliranje. Simbolna igra se začne pojavljati že konec prvega leta, 

večinoma pa se razvija v starosti od 24 do 30 mesecev (Bates, 1979; Haight in Miller, 1993; 

Piaget, 1962, v Lillard, 2007). 

 

V simbolni igri otrok reprezentira neko dejanje, predmet, osebo ali pojav iz stvarnega ali 

domišljijskega sveta. Zgodnji razvoj simbolne igre poteka v smeri vse večjega odmika od 

stvarnosti proti simbolizmu, substituciji, tako otrok simbolne sheme sprva usmerja nase 

(avtosimbolna igra), nato pa na druge osebe in predmete (Kavčič, 2004: 279). Dojenčki in 

malčki uporabljajo v simbolni igri pretežno prototipske predmete, ki so zelo podobni stvarnim 

predmetom. Le dovolj realistična igrača nudi malčku zadostno zaznavo in funkcijsko pomoč 

pri reprezentaciji. Prototipske igrače, ki zelo spominjajo na resnične predmete, veliko bolj 

spodbujajo simbolno igro kot manj strukturirane. Omenjene igrače namreč s svojo zaznavo in 

funkcijsko podobnostjo resničnim predmetom otroku pomagajo pri njegovi reprezentaciji 

(Kavčič, 2004: 282). Enako meni Lillard (2007) – igrače za igro malčkov morajo biti podobne 

realnim predmetom, saj so malčki sposobni simbolno igro izvajati le z zelo realističnimi 

predmeti (npr. miniaturna čajanka). 
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3.3.1 Razvoj simbolne igre 

 

L. Marjanovič Umek (2012: 14) navaja tri razvojne stopnje simbolne igre. 

- Malčki, stari od približno 11 do 15 oz. 16 mesecev, neposredno posnemajo dejavnost 

odraslih. Tako postavijo npr. skupaj punčko in skodelico ter kažejo dejavnost 

hranjenja. Malček v celoti posnema dejavnost, kot mu jo je pokazala odrasla oseba, ni 

pa še  sposoben npr. počesati punčke, če mu mi pri tem le podamo navodilo in glavnik, 

dejavnosti pa mu ne pokažemo tudi v igri. 

- Malčki, stari od približno 15 oz. 16 mesecev do 24 mesecev, že zmorejo prenos 

igralne dejavnosti, ki so mu jo pokazali odrasli, prenesti na druge predmete in 

dejavnosti. V tem obdobju bo malček v igri posnemal tudi posamezne dejavnosti iz 

vsakdanjega življenja, ki mu jih odrasla oseba ni pokazala v igri. Omenjena razvojna 

sprememba v igri je povezana s hitrim govornim razvojem malčka (razvoj besednjaka, 

razvoj simbolnih funkcij). Predmete začne v simbolni igri uporabljati tudi na načine, 

da pokaže, kako se predmeti rabijo v njegovem kulturnem okolju (npr. s kuhalnico se 

meša). 

- Malčki, stari od 24 do 30 mesecev, se igrajo z igračami, ki jih v igri ni uporabljala 

odrasla oseba, oziroma uporabljajo "neadekvatne" predmete (npr. kocko uporabijo kot 

milo, vendar omenjenega predmeta še ne poimenujejo). 

 

Razvoj simbolne igre poteka od enostavnega posnemanja k rabi navodil in k rabi govora v 

namene sodelovanja. Za slednje mora imeti otrok razvita teorijo uma in jezik uma. 

 

3.3.2 Igralni partner v igri malčka 

 

Rezultati raziskav kažejo, da se tudi zgodnja simbolna igra najprej pojavi v socialnem 

kontekstu v interakciji z izkušenejšim partnerjem (Kavčič, 2004). Zgodnji razvoj igre 

spodbuja pozorno, naklonjeno, stimulativno, odzivno in vzajemno vedenje igralnega 

partnerja, ki malčku dopušča, da tudi sam daje pobude in vodi igro. Rezultati študij kažejo, da 

se malčki med igro z mamo ali drugimi kompetentnimi partnerji igrajo na razvojno višjih 

ravneh, kot pa če se z istimi igračami igrajo sami (prav tam).  
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»Med igro je večina otrokovih socialnih interakcij z odraslimi asimetričnih. Otrok se igra s 

kompetentnejšimi partnerji in se od njih uči. To 'poučevanje' kompetentnejših partnerjev se 

začne že v prvem letu otrokove starosti. Starši in drugi vzgojitelji so navadno zelo spretni med 

svojo igro z otroki. Raven igralnih dejanj (njihova razvojna zapletenost), ki jih otrok izvaja 

med igro, tako ni povsem naravnega izvora, temveč je posledica interakcije s 

kompetentnejšim partnerjem in kot taka postaja kulturni pojav« (Zupančič, 2001). 

»Mentalno razvitejši partner (MRP) sam po sebi s svojo prisotnostjo še ne zagotavlja 

delovanja v OBR. Partner je učinkovit le takrat, ko njegovo usmerjanje, spodbuda in 

demonstracija predstavljajo izziv tistim malčkovim igralnim dejavnostim, ki jih lahko izvaja 

tudi sam. Pri tem je zlasti pomembno, da se MRP kontingentno odziva na malčkova socialna 

in predmetna dejanja. Takšno odzivanje skupaj z modeliranjem in kognitivnim usklajevanjem 

pri malčku med drugim spodbuja prva simbolna dejanja, ki predstavljajo pomembno 

kakovostno spremembo v njegovem kognitivnem razvoju (okoli prvega leta starosti)« 

(Zupančič, 2001). 

Poznavanje razvoja otroške igre je za strokovne delavce v vrtcu pomembno, saj jim omogoča 

načrtovanje in usmerjanje otrokove igre na višji ravni. Prav tako pa je pomembno, da poznajo 

vlogo mentalno razvitejšega partnerja, kar jim omogoča spodbujanje igre v območju bližnjega 

razvoja, s čimer spodbujajo otrokov spoznavni, govorni in socialni razvoj. 

 

4 Kakovost vrtca v povezavi s subjektivnimi teorijami 

 

V slovenskem prostoru je po konceptualni, sistemski in kurikularni prenovi vrtcev v preteklih 

dveh desetletjih skupina raziskovalk in raziskovalcev (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in 

Poljanšek, 2002) v okviru razvojno-raziskovalnega projekta Ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu na podlagi pregleda raziskav ter modelov za ugotavljanje 

kakovosti pri nas in po svetu oblikovala model ugotavljanja kakovosti predšolske vzgoje v 

vrtcu, znotraj katerega delijo kazalce kakovosti na tri ravni:  

 

- strukturna: organizacija dela in življenja v vrtcu, prostor in materiali, 
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- posredna: sodelovanje med zaposlenimi, sodelovanje med vrtcem in družino, 

sodelovanje z drugimi vrtci in institucijami ter profesionalni razvoj in zadovoljstvo 

zaposlenih, 

- procesna: načrtovanje in izvajanje kurikula, rutinske dejavnosti ter vključevanje 

spoznanj o otrokovem razvoju in učenju v vzgojni proces. 

 

Pri ugotavljanju procesne ravni kakovosti je poseben poudarek namenjen otroku v vzgojnem 

procesu, njegovemu počutju, vključenosti, odzivnosti, ki je spet neposredno ali posredno (tudi 

prek strukturnih kazalcev) povezana z ravnanjem vzgojitelja, socialnim odzivanjem, 

komunikacijo ter z rabo govora in zagotavljanjem varne navezanosti (Marjanovič Umek, 

Fekonja, Bajc, 2005: 20). Z. Cugmas (2003) poudarja, da je otrokova navezanost na 

vzgojitelja v veliki meri povezana z vzgojiteljevo občutljivostjo oz. z ustvarjanjem možnosti, 

da se otrok počuti varnega, da pri njem išče ugodje, da lahko ravna z različnimi predmeti in 

stvarmi, preizkuša nove stvari in proučuje odnose, da vključuje pozitivna pogajanja. 

 

Anderson, Nagle, Roberts in Smith (1981, v Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2005: 21) so 

v svoji raziskavi proučevali povezanost med kakovostjo otrokove navezanosti na vzgojitelja 

in stopnjo vključenosti vzgojitelja v delo z otroki. Otrokovo navezanost na vzgojitelja so 

merili pri otrocih, starih od 19 do 42 mesecev, in sicer s postopkom, imenovanim "tuja 

situacija". Vključenost je bila določena glede na čas, ki ga je vzgojitelj porabil za pozitivne in 

negativne interakcije z otroki ter vzpostavljanje telesne bližine. Pri vzgojiteljih, pri katerih so 

zabeležili nizko stopnjo vključenosti, so otroci kazali malo znakov navezanosti, želje po 

socialnih interakcijah in miselnih dejavnostih. Obratno pa so se močnejša navezanost, večja 

želja po interakcijah in miselnih stikih pojavile pri vzgojiteljih, pri katerih so zabeležili visoko 

stopnjo vključenosti. 

 

Pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovosti v vrtcu imajo strokovni delavci. Številni 

strokovnjaki ugotavljajo, da na vsebine in kakovost izkušenj, ki jih otrok dobi v vrtcu, bolj kot 

formalni kurikul vplivajo stališča, vrednote, znanja in izkušnje vzgojiteljev – njihove 

subjektivne teorije. Subjektivne teorije vplivajo na to, kako bodo pedagoški delavci načrtno 

komunicirali z otroki, kako bodo zagotavljali varno in za učenje spodbudno okolje (Batistič 

Zorec, 2004).  
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V nadaljevanju poglavja smo izpostavili dejstvo, da so za kakovostno delo v vrtcih (za 

načrtovanje, izvajanje in samoevalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela) pomembne 

subjektivne teorije strokovnih delavcev. Pozornost smo namenili  definiciji subjektivnih teorij 

in izpostavili, zakaj so le-te pomembne pri oblikovanju vzgojnega koncepta. Predstavili smo 

nekaj rezultatov raziskav, ki so bile narejene v ta namen, ter navedli, kako jih lahko 

spreminjamo. 

 

4.1 Opredelitev subjektivnih teorij 

 

Subjektivne teorije ali osebna pojmovanja so naše osebne predstave, ki jih imamo o nekem 

pojavu. Pogosto so tudi čustveno in vrednostno obarvane ter ne povsem zavestne, jasne in 

logične, pomagajo pa nam razložiti svet in se v njem znajti. Strokovnim delavcem v vrtcu 

predstavljajo vodilo oz. niz strategij, habitusov za pedagoško ravnanje v konkretnih situacijah. 

Kot individualne predstave se oblikujejo v posameznikovem miselnem sistemu, kjer 

predstavljajo integrirano celoto pogledov, stališč, vrednot, idealov o nekem pojavu ipd. 

Človek oblikuje subjektivne teorije kot osebne konstrukte fizičnega in duševnega sveta v 

zvezi z najrazličnejšimi področji miselne ali fizične dejavnosti. Tako subjektivne teorije 

predstavljajo posameznikov odnos do vsega, kar ga obkroža oziroma v kar je vpleten. 

Vključujejo lahko tako eksplicitno izražena stališča, vrednote in razlage o razvoju in vzgoji 

otrok kot tudi implicitne predpostavke, ki se kažejo posredno prek ravnanj in so neredko v 

nasprotju z eksplicitno izraženimi stališči in prepričanji (Batistič Zorec, 2004; Marentič 

Požarnik, 2000; Turnšek, 2006; Polak, 1997). 

 

4.1.1 Raziskave o subjektivnih teorijah 

 

Raziskave, ki bi proučevale subjektivne teorije vzgojiteljic, so redke. Nekaj več je raziskav, ki 

proučujejo stališča vzgojiteljic s pomočjo vprašalnikov. Kot opozarja M. Batistič Zorec 

(2004: 133), pa je pri tem treba upoštevati dejstvo, da eksplicitno izražena stališča niso nujno 

enaka subjektivnim teorijam, ki bi jih lahko ugotavljali z raziskovanjem razumevanja in 

doživljanja formalnega kurikula ter vsakodnevnega ravnanja z otroki v vrtcu. 
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Raziskavo o subjektivnih teorijah vzgojiteljic v odnosu do otroštva, otroka in načel ter ciljev 

kurikula so pri nas izvajali na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (Kroflič in sod., 2002). Avtorji 

(Batistič Zorec, 2004: 133) so izpostavili domneve, da izmed psiholoških teorij na subjektivne 

teorije vzgojiteljic najmočneje vplivata behavioristična teorija ter k »otroku usmerjena« 

filozofija, ki se veže z idejami reformske pedagogike na prelomu stoletja ter 

neopsihoanalitičnimi (egopsihološkimi) in humanističnimi teorijami. Behavioristični pogled, 

ki poudarja, da je človek produkt okolja, je pomembno vplival tako na psihološko in 

pedagoško znanost kot na osebne teorije o razvoju in vzgoji otrok. Najpogostejše prepričanje 

ljudi je, da je otrokov razvoj odvisen od nas in da otroci postanejo to, kar iz njih naredimo. 

Zato je delo odraslih, da jih učimo, popravljamo njihove napake, jim zagotavljamo dober 

zgled in jih motiviramo za učenje (Crain, 1992, v Batistič Zorec, 2004). R. De Vries in 

Kohlberg (v Batistič Zorec, 2004) ugotavljata, da takšno prepričanje velja tudi za strokovne 

delavce vrtca, saj je pogosta napaka praktikov predpostavka, da je dobro to, "kar deluje", pri 

čemer izhajajo iz lastnih izkušenj in izkušenj drugih. Kriteriji za omenjeno so določeni z 

njihovimi pogledi in vrednotami, torej s subjektivnimi teorijami o razvoju in vzgoji otrok. To 

napako R. De Vries in Kohlberg povezujeta z behaviorizmom. V omenjeni raziskavi je več 

kot polovica vzgojiteljic (58,1 %) agresivno vedenje triletnega otroka razlagala kot posledico 

vzgojnega ravnanja in vedenja odraslih in ne kot posledico otrokovega temperamenta ter 

razvojno pogojenih značilnosti tega obdobja. 

Iz teh razlag je razvidno, da se behavioristični pogled še vedno kaže v subjektivnih teorijah 

slovenskih vzgojiteljic. Zagovarjanje socialno-konstruktivističnega pogleda na vzgojo pa 

kaže, da se slovenske vzgojiteljice pri pojmovanju poučevanja in učenja odmikajo od 

transmisijskega modela, saj se zavedajo pomena spoštovanja in upoštevanja pravic otrok (npr. 

zagovarjajo individualizirano zadovoljevanje osnovnih potreb, povezanih s prehrano, pitjem 

in spanjem v vrtcu, poudarjajo nujnost zagotavljanja zasebnosti in intimnosti v vrtcu ter 

pravico otrok do izbire). Avtorji raziskave (Kroflič in sod., 2002) v ugotovitvah navajajo, da 

pri vzgojiteljicah vse bolj prevladuje k otroku usmerjena filozofija, kar se kaže tudi pri 

demokratizaciji vzgoje. 

Rezultati raziskave T. Rutar Leban (2010), osredotočene na subjektivne teorije vzgojiteljic o 

vzgoji malčkov, izpostavljajo pomembnost vzgojiteljičinih osebnostnih potez in poznavanja 

otrokovega razvoja v odnosu do njenega prepričanja o značilnostih ustreznega vzgojnega 

sloga pri delu z otroki prvega starostnega obdobja. 
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N. Turnšek (2006) ugotavlja, da na oblikovanje subjektivnih teorij o učenju otrok v vrtcu 

vpliva strokovna kultura vrtca. Tako je vzgojiteljica, ki sama sebe doživlja kot pomembno 

soustvarjalko dogajanja v vrtcu, bistveno bolj pripravljena zagotavljati participacijo tudi 

otrokom. 

Evalvacijska študija M. Pešić (1987) je bila usmerjena k proučevanju subjektivnih teorij in 

ravnanj vzgojiteljic v vrtcih v Srbiji. Izpostavljenih je nekaj ugotovitev omenjene raziskave: 

vzgojiteljice so imele pomanjkljiva znanja s področja poznavanja in zagotavljanja možnosti za 

razvoj otrokove samostojnosti; ob primerjalnih analizah pedagoške dokumentacije s podatki 

opazovanja iz vsakdanjih pedagoških praks in socialnega vedenja otrok je bilo zaznati, da se 

je realni/dejanski vzgojni program izvajal pogosteje zgolj kot didaktično orientiran in se 

nemalokrat ni zadovoljivo ujemal z uradnim/predpisanim vzgojnim programom. Avtorica je 

izpostavila dve skupini vzgojiteljic – tiste, ki imajo oblikovano subjektivno teorijo o vzgoji in 

učenju predšolskih otrok v smeri, da dajejo prednost socialno-emocionalnemu razvoju pred 

specifičnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji. Imajo oblikovana jasna stališča o vzgoji in učenju 

otrok, bolj realno ocenjujejo možnosti vzgojnega delovanja in postopanja ter se ne izogibajo 

diskutiranju z otroki. Nasprotno pa vzgojiteljice, pri katerih je prepoznati slabše poznavanje 

formalnega programa oz. kurikula, nimajo jasno oblikovanih osebnih ciljev vzgoje, 

odgovarjajo stereotipno, pri svojem delu se pogosto izgovarjajo na okoliščine in so z njim 

manj zadovoljne. Eksplicitno izražena stališča vzgojiteljic niso bila nujno skladna z njihovim 

dejanskim ravnanjem (npr. večina vzgojiteljic se je sicer strinjala, da je spodbujanje 

samostojnosti pomemben cilj vzgoje, a je hkrati ob tem zagovarjala in uporabljala pristope in 

metode, ki samostojnosti v resnici sploh ne spodbujajo). 

 

4.1.2 Pomen subjektivnih teorij pri delu v vrtcu in možnost njihovega spreminjanja  

 

Za uspešno izvedbo nacionalnega (formalnega oz. predpisanega) kurikula je zelo pomembno 

ujemanje med subjektivno teorijo vzgojiteljice ter temeljnimi načeli in cilji, ki jih opredeljuje 

formalni kurikul. Vzgojiteljica, ki ugotovi, da je posamezne cilje in načela kurikula vnesla v 

svoj načrt dela in ti niso bili prepoznani v njeni neposredni dejavnosti v oddelku, mora 

poiskati razloge za ta razhajanja in si pripraviti načrt, kako bi jih bilo mogoče izboljšati oz. 

preseči (Marjanovič Umek 2002; Kroflič; 2005). M. Kovač Šebart (2002) poudarja, da lahko 
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ideologija deluje mimo vzgojiteljice, če le-ta ne reflektira svojega pedagoškega delovanja, če 

si vedno znova ne pojasnjuje in strokovno ustrezno osmišlja okoliščin, ki vplivajo na življenje 

in delo otrok v vrtcu. 

Rezultati raziskave (Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2005), v kateri je bil proučevan 

učinek vrtca na otrokov razvoj in učenje, so pokazali relativno velike razlike v ravnanju oz. 

delu vzgojiteljic na področju spodbujanja govora, mišljenja, socialnih interakcij in gibanja 

otrok. Analiza je pokazala, da je govorni vzorec vzgojiteljice težko spreminjati zgolj z 

napisanimi načeli in cilji v kurikulu ter da pomembna področja govora, kot je npr. 

metajezikovno (ne)zavedanje, obstajajo v vzgojiteljičini subjektivni, implicitni teoriji, ki je 

med drugim povezana tudi z njenim poznavanjem otroškega govora. Raziskava je prav tako 

pokazala, da med vzgojiteljicami, vključenimi v projekt postopnega uvajanja novega kurikula 

za vrtce, in tistimi, ki so delale še po starem vzgojnem programu, ni bilo zaznati pomembnih 

razlik v komunikaciji z otroki. 

M. Batistič Zorec (2005: 25–27) pojasnjuje, da »tiha vednost«, ki jo zasledimo v vsakodnevni 

nenačrtovani komunikaciji vzgojiteljice z otroki, v vrtcih predstavlja »[P]resečišče 

subjektivnih teorij in prikritega kurikula«. Avtorica navaja, da so subjektivne teorije začrtane 

že v lastnem otroštvu in lastni mladosti bodoče vzgojiteljice ter da nanje vpliva vrsta 

dejavnikov, kot so  (Batistič Zorec, 2003: 266–268): 

- pogledi na otroštvo in vzgojo v družbi določenega prostora in časa neposredno ali 

posredno vplivajo na osebno zgodovino, izkušnje in znanja, ki so si jih vzgojiteljice 

pridobile pred vstopom v formalno izobraževanje; 

- v času študija se njihova subjektivna pojmovanja deloma spremenijo pod vplivom 

novih strokovnih znanj in praktičnih izkušenj; 

- proces njihovega preoblikovanja se nato nadaljuje z zaposlitvijo v vrtcu oz. šoli glede 

na delovanje kolektiva (vodenje vrtca, prevladujočih stališč in praks v vrtcu), 

strokovno izobraževanje in usposabljanje, pridobivanje novih praktičnih izkušenj 

lastnega starševstva, stališča in glede na pričakovanja staršev otrok v vrtcu oz. šoli ipd. 

M. Batistič Zorec (2004) meni, da se oba teoretska konstrukta (subjektivne teorije in prikriti 

kurikul) prekrivata prav v proučevanju nenamernih in nenačrtovanih ravnanj, ki se kažejo v 

komunikaciji vzgojiteljice z otroki in pomembno vplivajo na vzgojo otrok. Pojem 

subjektivnih teorij je širši v tem smislu, da poleg implicitnih (nereflektiranih, rutinskih ter 
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pretežno nezavednih) prepričanj zajema tudi eksplicitno izražena stališča in vrednote. Pojem 

prikritega kurikula pa je širši v razumevanju, da na odnose med odraslimi in otroki v 

instituciji vplivajo tudi institucionalni dejavniki, na katere vzgojiteljice ne morejo ali zmorejo 

le malo vplivati (npr. normativi o številu otrok in oprema vrtca, lokalni pogoji, vodenje …).  

Ozaveščanje subjektivnih teorij poteka z opazovanjem, dialogom, razpravo in s kritičnimi 

pripombami drugih opazovalcev. Pogoj za samorefleksijo vrtca in posamezne vzgojiteljice je 

redno timsko sodelovanje, kjer strokovne delavke izmenjujejo svoja mnenja v strokovnih 

diskusijah. Priporočljivo je, da z njimi vsaj občasno sodeluje tako imenovani nevpleteni 

opazovalec (raziskovalci, supervizorji, lahko tudi svetovalni delavec), saj je razkrivanje "tihe 

vednosti" težavno, ker zadeva vzgojiteljičino nezavedno, ki je po definiciji podvrženo 

potlačitvi in zanikanju (prav tam). 

Spreminjanja stališč, lastnih pogledov, osebnih pojmovanj ipd. je postopen proces, za 

katerega je treba najprej spodbuditi kritičnost do obstoječe prakse. Zato bi bilo smiselno 

vzgojiteljice skozi samorefleksijo usmerjati k oblikovanju konkretnih ciljev, pričakovanj in 

kriterijev za vrednotenje lastnega dela in dela kolegic ter jih spodbujati k samoevalvaciji in 

doživljanju lastne uspešnosti (Razdevšek Pučko, 2000; Blaise in Nuttall, 2011). 

N. Turnšek (2008: 43) navaja, da bi bilo treba pomembnost zavedanja svojih osebnih 

(implicitnih) teorij vnašati že v formalno izobraževanje, saj vprašanje profesionalnosti 

pedagoškega poklica ni več, kako praktike opremiti z ustreznim znanjem in kako aplicirati 

teorijo v prakso, pač pa, kako vzpostaviti interakcije med teoretskimi spoznanji (teorijami) 

vzgoje, pedagoškimi načeli ter spoznanji, izkušnjami, tehnikami in pristopi, ki jih praktiki 

tvorijo sami. 

Poudariti je torej treba, da so subjektivne teorije strokovnih delavk v vrtcu pomembne pri 

oblikovanju vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu, prav tako pa imajo veliko vrednost pri 

oblikovanju dnevne rutine, ki je opredeljena kot pomembna sestavina prikritega kurikula. V 

naslednjem poglavju smo se osredotočili na opredelitev dnevnih rutinskih dejavnosti, ki 

prevladujejo v oddelkih prvega starostnega obdobja. Pomembno je, da strokovni delavci s 

predvidljivo strukturo dnevne rutine otrokom nudijo občutek varnosti, prav tako pa jo 

izkoristijo tudi za učenje malčkov. Uvajalno obdobje v vrtcu je za malčke in njihove starše 

stresno in občutljivo, zato smo ob koncu naslednjega poglavja poudarili, kaj je v tem obdobju 

s strani strokovnih delavcev vrtca pomembno zagotoviti.  



Branka Izda (2014): Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega 

starostnega obdobja 

 

33 
 

Krofli č (2001) izpostavlja, da so dejavniki prikritega kurikula pri delu z nižjimi starostnimi 

skupinami otrok izjemno pomembni. Zaradi težav, povezanih z otrokovim prvim izstopom iz 

varnega okrilja družine, in zaradi posebnih značilnosti učenja ter razvoja v tem obdobju je od 

organizacije dejavnikov prikritega kurikula odvisno, v kolikšni meri bo mogoče kakovostno 

izpeljati uradni in bolj strukturirani del kurikularnih dejavnosti.  

 

5 Dnevna rutina v vrtcu 
 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da pri rutinskih dejavnostih, ki so pomemben del 

zapisanega in izvedbenega kurikula, cilji in primeri dejavnosti niso natančno opredeljeni. 

Pričakuje se, da se bodo strokovni delavci glede na kontekst (v ozadju je pomembno njihovo 

znanje in stalno spremljanje otrok) sami odločali, kako ravnati, da bodo tudi rutinske 

dejavnosti dovolj odprte za individualne potrebe in izbire otrok, za dejavnosti v majhnih 

skupinah, za vzpostavljanje novih socialnih povezav, pogovarjanje in pripovedovanje (prav 

tam: 89). 

Otrokov dan v vrtcu je premišljeno načrtovan in je sestavljen iz elementov dnevne rutine, 

usmerjenih dejavnosti in bivanja zunaj. Vse dejavnosti so enakovredne, se prepletajo in 

izhajajo ena iz druge. Pomembno je, da se pri vseh dejavnostih otrok vzgaja in uči. Elementi 

dnevne rutine, ki se prepletajo z usmerjenimi dejavnostmi, zagotavljajo predvidljivo 

zaporedje dogodkov, gladke prehode in doslednost v pričakovanjih in podpori odraslega do 

otrok (Bregar Golobič, 2004). Dnevna rutina vzpostavlja socialni okvir, ki ponuja otrokom 

psihološko varno in namensko okolje. Če otroci vedo, kaj lahko pričakujejo, lažje razvijejo 

občutek varnosti in obvladovanja. Otroci se počutijo varne zaradi predvidljive strukture 

dnevne rutine in jasnih, primernih omejitev, v okviru katerih lahko neovirano razvijejo svoje 

načine delovanja. Doslednost rutine je posebej pomembna takrat, ko se otroci prvič soočajo z 

začasno ločitvijo od svojih staršev in skrbnikov, saj je to za otroke velik korak, pri katerem pa 

ravno dnevna rutina pomaga s svojimi predvidljivimi zaporedji, z jasnimi pričakovanji in s 

poudarkom na podpori odraslega (Hohmann in Weikart, 2005: 152). 

Dnevna rutina je opredeljena kot dejavnosti, ki se dogajajo vsak dan, vsak mesec, vsako leto 

in se vedno znova ponavljajo. Za učenje otrok je enako pomembna, kot so kurikularne 

vsebine v ožjem smislu (Bregar Golobič, 2004). 
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5.1 Dnevna rutina kot del prikritega kurikula 

 

»Prikriti kurikulum je pojem, ki ne zadeva zgolj (bolj ali manj ideološko obarvanih) vzgojnih 

vsebin in učnih predmetnikov, ampak tudi, včasih celo predvsem, organizacijo vsakdanjega 

življenja in način komunikacije v vrtcu. Otroci se nanj navadijo hitro in nehote, ne da bi se 

jim bilo treba o tem sploh kaj spraševati ali odločati /…/. Sem sodi vse, kar je v vrtcu 

samoumevnega in v zvezi s čimer otroci pogosto nimajo izbire: dnevni red in urejenost vrtca, 

potek hranjenja in spanja, način organiziranja in izbor dejavnosti in še kaj« (Bahovec in 

Kodelja, 1996: 11). 

K. Bregar Golobič (2004: 19) meni, da je koncept prikritega kurikula preveč ohlapen in 

premalo dorečen. Za teorijo vzgoje in izobraževanja je zelo pomemben, ker je učenje na ravni 

prikritega kurikula zelo učinkovito, nemara celo najbolj učinkovito učenje. Podobno meni tudi 

I. Medved (2004: 45), ki navaja, da je dnevna rutina mnogokrat učinkovitejša od dejavnosti, 

opredeljenih v zapisanem kurikulu. 

R. Kroflič (2005: 13) pojasnjuje, da dnevno rutino kot sestavino prikritega kurikula 

strukturirajo predvsem vzgojiteljičino poznavanje zakonitosti otrokovega razvoja in strategij 

zgodnjega poučevanja ter njene lastne predstave o tem, kaj je dobro za otroka. Prav zaradi 

tega je nujno potrebna vzgojiteljeva refleksija dnevne rutine kot najmanj strukturirane 

sestavine kurikula. 

Rezultati domačih in tujih raziskav o kurikularnih teorijah in dejavnikih prikritega kurikula, ki 

so bile narejene v zadnjih desetih oz. petnajstih letih (v Marjanovič Umek, Fekonja, 2008), 

jasno kažejo, da dejavnikov prikritega kurikula ni mogoče spregledati ali odpraviti, temveč jih 

je treba reflektirano in z veliko mero občutljivosti strokovnih delavk umeščati v načrtovanje 

in izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu. 

M. De Batistič (1990, v Jug Došler, 2012) je v svoji študiji o organizaciji usmerjenih in 

vsakodnevnih rutinskih dejavnosti v vrtcih pred uvedbo Kurikuluma za vrtce prišla do 

naslednjih ugotovitev: 

- v vrtcih se pojavljajo dokaj podobne prakse, zlasti take, povezane z zadovoljevanjem 

otrokovih potreb, pristopi in argumentacijo vzgojiteljičinega vzgojnega dela; 
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- zaznati je bilo »podarjeno« učenje vzgojiteljic (zlasti vzgojiteljic začetnic) iz izkušenj 

kolegic; 

- v vrtcih je prevladovala nefleksibilnost pri vzgojnem delu in vrsta nereflektiranih 

rutinskih dejanj, kar je avtorica pripisala stranskemu učinku predpisanega vzgojnega 

programa predšolske vzgoje tedanjega časa in prikritemu kurikulu; 

- raziskava je pokazala tudi na neusklajenost in različnost med stališči vzgojiteljic in 

njihovo dejansko vzgojno prakso; 

- učenje samostojnosti je bilo usmerjeno na sposobnost biti (ne)odvisen od pomoči 

odraslega, ne pa k avtonomnemu mišljenju in reševanju problemov. 

Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi E. Bahovec in Kodelja (1996) v okviru mednarodne 

raziskave, katere namen je bil z neposrednim opazovanjem zbrati podatke o vsakdanjem 

življenju in pedagoškem delu v vrtcu. Tako je bilo ravnanje vzgojiteljic (v smislu organizacije 

dnevnega reda in prostora), še posebej v času med rutinskimi dejavnostmi in pri otrocih iz 

prvega starostnega obdobja, različno: od bolj fleksibilnih do manj fleksibilnih, od visoko 

strukturiranih in s strani vzgojiteljice pripravljenih ter vodenih dejavnosti do manj 

strukturiranih dejavnosti. (Primer: pri nekaterih vzgojiteljicah je bilo čakanje na kosilo zelo 

kratko, vzgojiteljice so dovolile, da otroci povedo, koliko bodo pojedli, lahko so dobili 

dodatek, v drugih oddelkih pa so vzgojiteljice otroke, ki so hitro pojedli, pohvalile, zahtevale 

so, da pojedo vse, kar so imeli na krožniku. V nekaterih oddelkih igrače na policah niso bile 

dostopne otrokom, zato so morali ti zanje zaprositi, v drugih oddelkih so bili prostorsko 

urejeni igralni kotički, igrače in knjige pa so bile otrokom dostopne.) Prav tako je bila 

ugotovljena neusklajenost in različnost med stališči vzgojiteljic in njihovimi dejanskimi 

vzgojnimi praksami, kar so izpostavile tudi avtorice L. Marjanovič Umek, U. Fekonja in K. 

Bajc (2005): vzgojiteljice so menile, da je spodbujanje govornega razvoja pomembno že v 

obdobju malčka, pri opazovanju neposrednega dela z malčki pa je bila prevladujoča raba 

regulativnega govora, s katerim so želele malčke čim bolj "voditi" k neposrednemu cilju. 

Raziskava N. Turnšek (2008) je bila usmerjena k proučevanju stališč orientacij slovenskih 

vzgojiteljic do institucionalne predšolske vzgoje, ki je vključevala tudi raziskovanje prikritega 

kurikula. Raziskava je pokazala, da vzgojiteljice odgovornost za dvig kakovosti vzgojno-

izobraževalnega dela pogosteje pripisujejo zunanjim dejavnikom oz. okoliščinam in 

sistemskim ukrepom, ki so bolj v domeni države in/ali vodstva vrtca (kadrovanje, organizacija 
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dela) kot pa vzgojiteljic samih; da varstveno funkcijo vrtca bolj poudarjajo vzgojiteljice z 

nižjo stopnjo izobrazbe kot pa vzgojiteljice, ki imajo končano fakulteto; da vzgojiteljice 

najpogosteje predlagajo dejavnosti, ki so namenjene vsem otrokom hkrati (frontalno, celotni 

skupini), medtem ko kar trikrat redkeje predlagajo dejavnosti, namenjene učenju oz. igri v 

manjših skupinah, dvojicah ali paru. Prav tako avtorica opozarja, da se proces prilagajanja in 

indoktrinacije v pričakovan vzorec vedenja odvije že kmalu po zaposlitvi vzgojiteljice 

začetnice. 

 

5.2 Elementi dnevne rutine 

 

Izraz dnevna rutina zajema elemente, ki oblikujejo strukturo slehernega dne in se 

vsakodnevno ponavljajo – prihod in odhod, obedovanje in malica, spanje oz. počitek in 

osebna nega, kamor spadajo toaleta, oblačenje in umivanje, pospravljanje, prehodi iz ene 

dejavnosti v drugo (Bregar Golobič, 2004). 

Prihod otroka v vrtec in njegov odhod iz vrtca 

Ob prihodu otroka v vrtec in ob odhodu iz njega je pomembno, da imajo tako otroci kot starši 

občutek, da so dobrodošli in sprejeti, pri čemer ne gre zanemariti prijaznega pozdrava, 

kratkega pogovora, dobrodošla pa sta tudi kakšna šaljivka in nasmeh, kar bistveno ublaži 

proces separacije. Poskrbeti moramo, da se otroci počutijo sprejete in varne (Dolar Bahovec, 

2004). 

A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2010: 243) navajata, da moramo otroku ob prihodu v 

vrtec zagotoviti, da se bo v skupini počutil varnega in sprejetega, saj je njegova prva izkušnja 

pomembna za njegovo nadaljnje počutje v skupini. Vzgojitelj, ki sprejema otroke, naj otroku 

pokaže veselje, povpraša naj ga o počutju, se mu nasmeje in se ga dotakne. Tudi I. Medved 

(2004: 45) se strinja, da je pri prihodu otroka v vrtec zelo pomembno, da vzgojiteljica z 

otrokom vzpostavi osebni stik, lahko kot prijazen pozdrav, objem, dvig v naročje. Pri vsakem 

posamezniku je potrebno ugotoviti, kaj mu najbolj ustreza in mu to omogočiti (npr. 

individualno dejavnost, igro v dvoje ali v skupini, pogovor z odraslimi, umik v intimnost, 

počitek). Vsak otrok mora dobiti občutek, da je sprejet. Pri odhodu otroka iz vrtca pa je 
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pomembno, da ga vzgojiteljica prijazno pozdravi, njegovim staršem pa poleg pozdrava 

odgovori tudi na morebitna vprašanja o otroku (prav tam). 

Hranjenje v vrtcu 

V Kurikulumu za vrtec (1999: 21) je zapisano, naj hranjenje v vrtcu poteka čim bolj umirjeno, 

brez nepotrebnega čakanja in pripravljanja, pri obrokih naj se ne hiti. Dopuščati je treba izbiro 

in možnost, da si otroci postrežejo sami, če to želijo. Po mnenju I. Medved (2004: 46) je pri 

hranjenju pomembno upoštevati več dejavnikov: ustvari naj se prijetno in družabno ozračje; 

otroci morajo imeti možnost, da so pri obrokih čim bolj samostojni in neodvisni; otroke 

moramo spodbujati, da se pogovarjajo o tem, kaj jedo in kako je jed pripravljena; zavedati se 

moramo, da imajo otroci individualne prehranjevalne navade;  otroke moramo spodbujati k 

uporabi pribora in prtičkov in jim omogočiti, da jedo brez hitenja. E. Bahovec in Kodelja 

(1996) sta prepričana, da se med prehranjevanjem oblikujejo pomembne socialne prvine, ki 

naj bi jih otrok usvojil, jih prenašal v vsakdanje življenje in skupaj z njimi odraščal. T. Vonta 

(2001) izpostavlja, da se pri otrocih v času hranjenja razvijajo tudi sposobnosti samozaupanja 

in neodvisnosti (npr.: otroci se naučijo prositi za kakšno stvar in urijo fine motorične 

spretnosti). 

Spanje v vrtcu  

I. Medved (2004: 46) opozarja, da je tudi pri počitku in spanju pomembno upoštevati več 

dejavnikov: otroci imajo različne spalne navade in zaspijo na različne načine; vsak otrok ima 

svoje ležišče, na katerem je njegovo ime; otroci lahko od doma prinesejo svojo najljubšo 

igračo, blazino, odejo ipd.; otrok ne silimo k spanju, temveč jim pomagamo, da se lažje 

sprostijo in umirijo (včasih pomaga samo to, da sedemo k otrokovemu ležalniku, da otrok 

občuti bližino, v drugih primerih pomaga dotik, npr. božanje po glavi, držanje za roko); 

prostor za počitek naj bo prezračen; nujna je stalna prisotnost vsaj ene odrasle osebe; otrokom 

dopustimo, da se prebujajo počasi. 

Pred počitkom in spanjem otrokom ugaja poseben obred. To je namreč čas, ko se lahko 

umirijo in postopno ločijo od staršev oziroma vzgojiteljev. Nekateri otroci čas pred spanjem 

vlečejo v neskončnost in preizkušajo starše oz. vzgojitelje. Vzrok za taka dejanja je lahko v 

pomanjkanju občutka varnosti in naklonjenosti. Vzrok pa je lahko tudi, da starši oz. vzgojitelji 

preveč hitimo in  s tem motimo otroka (Žerovnik, 1996: 11). 
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Toaleta in higiena v vrtcu 

Z. Millei in J. Gallagher (2012) opozarjata, da so otroci na navajanje na stranišče pripravljeni 

med 18. in 30. mesecem starosti, vendar pa je to odvisno tudi od socialnih in kulturnih 

dejavnikov. Čas in način ima kulturne normative, zato je nujno zagotoviti, da se v zgodnjem 

otroštvu navajanje na stranišče dogaja na kulturno in sociološko primeren način, saj se tako 

zmanjša možnost morebitnih problemov. 

T. Vonta (2001) izpostavlja, da lahko uporaba stranišča omogoča tesnejše medsebojne odnose 

med malčki ter vzgojitelji, saj imajo vzgojitelji prav v tem primeru priložnost za nepretrgan 

stik in individualen pogovor z otrokom. Za malčke so ponavljajoči postopki umivanja in 

osebne higiene sestavni del vsakega dne in jim omogočajo razvijanje samostojnosti pri 

oblačenju, slačenju in umivanju. 

E. Bahovec in Kodelja (1996) ugotavljata, da si otroci v vrtcu hodijo umivat roke večinoma 

vsi naenkrat, vendar ne nujno v koloni, podobno pa velja za odhajanje na stranišče, kjer se kot 

problem kažeta upoštevanje otrokove intimnosti in individualnosti, saj so ponekod stranišča 

odprta, brez vrat. Avtorja menita, da v naših vrtcih manjka občutek za individualnost, 

zasebnost in intimnost, namesto za vse enako, za vse naenkrat, za vse vnaprej predpisano. 

I. Medved (2004: 46) meni, da je pri skrbi za higieno pomembno, da otroke čim prej 

navajamo na samostojnost in neodvisnost. To bomo pridobili s spodbujanjem in nudenjem 

pomoči, če jo potrebujejo. Čakanju v vrstah in skupinski rutini se moramo čim bolj izogibati. 

Uporaba jezika pri vsakodnevnih rutinskih opravilih 

L. Marjanovič Umek, U. Fekonja in K. Bajc (2005: 66) ugotavljajo, da je neformalna raba 

govora manj pogosta v oddelkih prvega starostnega obdobja. Tu se uporablja veliko 

prepovedi, predvsem pa preveč govorijo strokovne delavke. Avtorice predlagajo sistematično 

spodbujanje otrok k rabi govora pri dnevnih dejavnostih, in sicer ves dan, tudi tako, da 

strokovne delavke same kaj pripovedujejo, sprašujejo, razlagajo (v smislu motivacije) in da 

dajo dovolj časa otrokom, da pripovedujejo, se vključujejo v dialoge in pogovore v manjših 

skupinah. Neformalna raba govora je zelo pomembna tudi pri otrocih prvega starostnega 

obdobja, in sicer pri vseh dejavnostih, v katere se vključujejo (pomembno je ponavljanje 

besed ali krajših izjav, širjenje otrokovih izjav v novih, drugačnih kontekstih, upoštevanje 
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konkretnega konteksta za rabo govora – hranjenje, bivanje na prostem, prihod otrokom 

neznane osebe v igralnico). 

Podobno meni tudi T. Vonta (2001), ki izpostavlja, da je pri vsakodnevnih opravilih in 

podobnih situacijah dobro otrokom postavljati odprta vprašanja, saj se s tem oblikujejo 

govorne sposobnosti otrok, prav tako pa lahko spodbujajo in opogumljajo otroke, da pričnejo 

razmišljati o sebi kot osebnosti (npr.: ob vprašanju »Kdo se smeji?« vzgojitelj ponudi otroku 

možnost, da se slednji zave svojega početja). Prav tako so vsakodnevna opravila, kot so 

menjavanje plenic ali hranjenje, idealne priložnosti za razvoj jezikovnih sposobnosti (otroci 

lahko poimenujejo posamezne predmete, pri menjavanju plenic se vzgojitelj otroku v celoti 

posveča, kar nudi možnost za medsebojno komunikacijo). 

 

5.2 Postopno uvajanje malčkov v vrtec 

 

Kurikulum za vrtce (1999) temelji na spoznanju, da otrok dojema svet celostno, da se razvija 

in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z 

vrstniki in odraslimi razvija lastno družabnost in individualnost. V kurikulu so postavljena 

tudi temeljna načela, ki zagotavljajo uresničevanje človekovih pravic, demokratičnost, 

pluralizem, enake možnosti, svobodo izbire, zasebnost, spoštovanje različnosti otrok in 

staršev.  Eno izmed načel je tudi načelo postopnega uvajanja otroka v različne programe vrtca 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

Uvajalno obdobje je za otroke, ki prvič vstopajo v vrtec, kot tudi za njihove starše zelo 

občutljivo in stresno obdobje, zato je pomembno, da strokovni delavci v vrtcu poznajo ozadje 

otrokove stiske ter omogočijo otrokom in staršem postopen in kakovosten prehod v vrtec. 

Ločitvena bojazen se lahko zmanjša s postopnim uvajanjem otroka v vrtec. Starši so lahko 

tako prvih nekaj dni otrokovega  bivanja v vrtcu prisotni v vrtčevski skupini skupaj z 

otrokom.  

V nadaljevanju  je predstavljeno, kaj vse naj bi v uvajalnem obdobju poznal in upošteval 

strokovni delavec v vrtcu. 

Kot pravi R. Kroflič (2001), lahko ustrezno komunikacijo s starši pospešimo z upoštevanjem 

načela o postopnem uvajanju otroka v vrtec ter z rednim sodelovanjem s starši. Za strokovne 
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delavce v vrtcu je pomembno, da poznajo in upoštevajo pomen identifikacijskih mehanizmov 

v zgodnjem otroštvu. Mlajši otroci (do tretjega leta) v večini še niso realizirali procesa 

separacije od primarnega objekta identifikacije (to je najpogosteje mama), zato jim prihod v 

vrtec povzroča velike čustvene probleme. Vzgojiteljico "naravno" doživljajo kot nadomestni 

objekt, ki lahko začasno zamenja mamo, če seveda vzgojiteljica skupaj z njo otroku pričara 

čustveno stabilno in toplo ozračje. Ta vloga od vzgojiteljice zahteva predvsem materinsko 

toplino, sposobnost vživljanja v otroka, čustveno stabilnost in dober odnos z otrokovimi 

starši. Tudi Mardell (1992, v Cugmas, 2010) navaja, da je ena izmed osnovnih nalog 

vzgojiteljic spodbujanje otrokove varne navezanosti v vrtcu, saj je le-ta povezana z več igre z 

vrstniki, višjo stopnjo otrokove empatije, neodvisnosti in usmerjenosti k dosežkom. Sodobni 

kurikuli poudarjajo, da je za uspešen razvoj in učenje otrok ključno varno in spodbudno 

vzdušje v oddelku.  

Bowlby (1977)  ugotavlja, da je ločitev od mame manj rizična med tretjim in petim letom kot 

pa prej, saj otrok ne živi izključno v sedanjosti in si že lahko nekako predstavlja, da se bo 

mama vrnila, kar je za mlajše otroke skoraj nemogoče. Pomembno je, da se pred vstopom 

otroka v vrtec že začne zaupljiv, partnerski odnos med starši in vzgojitelji. Otrok mora 

zapustiti zaupen in varen prostor v družini in se soočiti s povsem drugačnim okoljem in tujimi 

osebami. Bowlby (1998) poudarja, da lahko različne okoliščine blažijo otrokovo napetost ob 

ločitvi z mamo. Tako je pomembno, da družina sodeluje z nadomestno osebo, saj se mora 

otrok te osebe najprej navaditi, ker zanj predstavlja tujca. Prilagoditev otroka na novo osebo 

lahko traja dneve ali tedne, v tem obdobju pa otrok hrepeni za pogrešano mamo in 

priložnostno izraža jezo, ker je ni. 

Da je uvajalno obdobje tako za starše kot tudi za otroke čim manj stresno, je pomembna 

komunikacija med vzgojnim osebjem in starši otroka. Dobrodošlo je postopno ločevanje, da si 

otrok postopoma gradi zaupanje do nove osebe in da ne izgubi zaupanja do mame (Nikolić, 

1990).  

C. Dalli (2006, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) je v raziskavi skozi študijo 

primerov pokazala, kako starši sprejemajo vključitev svojega malčka v vrtec (otroci so bili 

stari od petnajst do šestindvajset mesecev). Mama, ki je v vrtec vključila svojo 

šestnajstmesečno hčerko, je vrtec ocenjevala zelo pozitivno, najpomembnejši se ji je zdel 

odnos z vzgojiteljico, ki ji je povsem zaupala. Vključila se je tudi v dogajanje v oddelku vrtca, 

kamor je bila vključena njena hčerka ter skušala nekatere zamisli in rešitve, s katerimi se je 
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seznanila v vrtcu, prenesti v domače okolje. Njene ugotovitve kažejo, kako pomembna je 

vzpostavitev zaupanja staršev do vzgojiteljice, saj prav medsebojno zaupanje prispeva k 

razumevanju vzgojiteljice kot strokovne avtoritete, dojenčku oz. malčku pa daje občutek 

varnosti in vključenosti (prav tam). 

Vloga strokovnih delavcev pri postopnem uvajanju 

Povezanost med starši in strokovnimi delavci v vrtcu je pomembna že pred prihodom otroka v 

vrtec. Zaželeno je, da se med strokovnimi delavci in starši otrok vzpostavi zaupljiv odnos,  

prav tako pa je za lažji otrokov prehod iz družine v vrtec pomembno na predhodnem 

razgovoru s starši pridobiti nekaj informacij o otroku (npr. otrokove navade, bioritem, njegove 

posebnosti). Vzgojitelj mora staršem predstaviti postopek uvajanja ter reakcije otrok pri 

uvajanju (Cugmas, 2010, Žnidaršič, 2008). Zaželeno je, da otrok prinese v vrtec svoje 

ljubkovalne igrače ("ninice", dude, stekleničke), saj imajo le-te izrazito izvorno 

komunikacijsko in relacijsko vrednost, v tujem okolju mu skušajo nadomestiti mamo, 

znižujejo bojazen in mu prinašajo občutek gotovosti (Praper, 1995). Dobro je, da se starše 

opozori, da bodo morda otroci jokali, ko se bodo vrnili, saj otroku ponovni stik z mamo 

prikliče spomin, da je bil zapuščen. Nikolić (1990) navaja, da je otrok v tem obdobju zelo 

razdražljiv, venomer se drži mame, veliko joka, saj je izgubil zaupanje vanjo in živi v strahu, 

da je ponovno ne izgubi. M. Batistič Zorec (2003) pravi, da je starše potrebno opozoriti, da je 

ločitev od matere in čustveno prilagajanje na novo okolje za otroka stresno, posledica tega pa 

je lahko tudi padec odpornosti in večja obolelost otroka. 

Pomembno je, da vzgojiteljica v uvajalnem obdobju izvaja predvidljive vsakodnevne 

dejavnosti, saj le-te prispevajo k razvoju otrokovega občutka varnosti in jih pomirjajo (npr.: 

otrok ob prihodu v vrtec obrne ploščico s svojim imenom ali svojo fotografijo in s tem označi 

svoj prihod; vzgojiteljica otroka ob prihodu v vrtec dvigne ali se ga dotakne in s tem spodbuja 

razvoj njegove varne navezanosti nanjo). Telesni stik je še posebej pomemben za dojenčke in 

malčke, ki še niso sposobni simbolične komunikacije. Igra z ročnimi lutkami daje možnost, da 

otrok začne komunicirati z lutko prej kot pa z vzgojiteljico; vzgojiteljica se lahko z otroki na 

začetku srečanja igra različne prstne igre, jim bere pravljice.  

Včasih potrebujejo vzgojiteljičino pomoč pri svoji ločitvi od otroka tudi starši, saj ne vedo, 

kako naj izpeljejo ločitev – imajo težave z lastno separacijsko anksioznostjo (Cugmas, 2010). 
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Ločitev otroka od primarnega objekta navezanosti je pomembna za razvoj otrokovih delovnih 

modelov navezanosti na vzgojiteljico. Pomembnost ločitve je rezultat treh dejavnikov (prav 

tam):  

- Ločitev otroka od primarnega objekta navezanosti je eden izmed najbolj stresnih 

trenutkov otrokovega bivanja v vrtcu. Občutljivi in skladni odzivi vzgojiteljice 

oblikujejo otrokov občutek, da vzgojiteljica predvidljivo zadovoljuje njegove potrebe. 

- Ločitev vpliva na ostali čas otrokovega bivanja v vrtcu. Otrok, ki se v vrtcu dobro 

počuti, raziskuje okolje, nasprotno pa otrok, ki se ne počuti dobro, morda preneha s 

protestiranjem, vendar ne raziskuje okolja aktivno. 

- Vedenje staršev do vzgojiteljice v situaciji otrokove ločitve od staršev v vrtcu vpliva 

na otrokove notranje delovne modele, ki jih razvija v odnosu do vzgojiteljice. 

 

Postopnost, čas in pozitivne izkušnje so elementi, ki delujejo v prid otrokovi navezanosti in 

vključevanju v novo okolje. Ko se pri otroku izpostavi konstantnost objekta, je otrok 

sposobnejši oziroma bolje funkcionira neodvisno od mame in na daljši fizični razdalji od nje, 

kar mu omogoča prisotnost ponotranjene pozitivne slike mame (Nikolić, 1982). 

Mardell (1992, v Cugmas, 2010) opozarja, da je teorija navezanosti lahko tudi osnova za 

organizacijo vrtca, ki naj bi omogočala, da se vzgojiteljice ne bi menjavale. Podobno Howes 

in Hamilton (1992)  ugotavljata, da je kvaliteten odnos med otrokom in vzgojiteljico odvisen 

tudi od tega, da se vzgojiteljice ne menjujejo, saj otroci do tridesetega meseca težko prenesejo 

izgubo osebe, na katero so se navezali.  

Eno leto je prekratek čas za razvoj otrokove varne navezanosti na vzgojiteljico, menjavanje 

vzgojiteljic pa ni dobro tudi zato, ker je otrok vsaj v prvih treh mesecih po menjavi brez 

osebe, ki bi mu pomenila varno osnovo. Še posebej se to odraža pri otrocih, ki imajo izkušnjo 

z anksiozno navezanostjo in imajo težave pri oblikovanju odnosov navezanosti z novimi 

osebami. Zaželeno je tudi, da otroka sprejema vedno ista vzgojiteljica, kar uvaja rutino v 

vrtčevske dejavnosti; tovrstna predvidljivost pozitivno vpliva na otrokovo varnost. Za razvoj 

otrokove navezanosti na vzgojiteljico prav tako ni spodbudno, če v dnevu večkrat menja 

skupino vrstnikov in s tem tudi vzgojiteljice (Cugmas, 2010).  
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6 Profesionalni razvoj strokovnih delavk 

 

Posredna raven kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu vključuje tudi profesionalni 

razvoj strokovnih delavk v vrtcu. Strokovne delavke v vrtcu imajo pomembno vlogo, saj med 

drugim sprejemajo otroke v socialno okolje, ki predstavlja otrokom prvo ločitev od svojih 

najbližjih. Sodobna vzgoja in izobraževanje postavljata pedagoškim delavcem v vrtcu vse več 

izzivov. Tako morajo obvladati širok spekter področij pri izobraževanju ter ga povezovati z 

znanjem in praktičnim ravnanjem s posameznikom in skupino hkrati. Omenjene kompetence 

so zahtevne in ob tem se nam pojavlja vprašanje, kako strokovnim delavcem vrtca omogočiti, 

da bodo pripravljeni na ta kompleksni izziv. Za kakovosten proces vzgojno-izobraževalnega 

dela je nujno razvijanje profesionalne odgovornosti, vseživljenjsko izobraževanje ter s tem 

profesionalni razvoj. Prav tako pa dobrega pedagoškega dela ne more biti brez nenehnega 

sprotnega in sistematičnega reflektiranja lastne in tuje pedagoške prakse, ki vključuje 

pedagoško načrtovanje, ravnanje in evalvacijo, zato je v nadaljevanju opredeljena tudi 

pomembnost refleksije. Slednjo je nujno potrebno spodbujati čim bolj zgodaj v 

profesionalnem razvoju pedagoških delavcev, saj, kot navaja M. Batistič Zorec (2005: 26), 

vzgojiteljičina samorefleksija in refleksija v skupini vplivata na spremembe v njenih 

predpostavkah glede otrok in na njene interakcije z otroki.  

Zakon o vrtcih (2005) opredeljuje predšolsko vzgojo kot sestavni del sistema vzgoje in 

izobraževanja, ki poteka po načelih avtonomnosti, pluralizma, demokratičnosti, strokovnosti 

in odgovornosti zaposlenih, ob enakih možnostih za otroke in starše, ob upoštevanju 

različnosti med otroki in pravice do izbire drugačnosti ter ob ohranjanju ravnotežja med 

različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja. Pomembno pa je izpostaviti 

specifičnost vloge vzgojiteljic. A. Kobolt (1997) pravi, da so vzgojiteljice prve, ki sprejemajo 

otroka iz neposrednega družinskega okolja, torej prve, ki otroku predstavljajo »zunanji« 

družbeni svet. Potemtakem so odvisne tudi od tega, kakšen je bil otrokov družinski in 

neposredni »socialni svet« in koliko sta si oba prostora, družina in vrtec, podobna, združljiva 

ali nasprotujoča si. Če so razlike med omenjenima okoljema velike, se vzgojiteljice znajdejo 

pred dilemami, kako pristopiti do otroka in kako z njim delati. Prav tako ima vsaka 

vzgojiteljica svojo osebnost, življenjsko pot, svoje izkušnje iz otroštva in svoja doživljanja v 

poklicni in življenjski vlogi. Omeniti je treba tudi širok spekter področij pri izobraževanju, ki 

jih morajo vzgojiteljice obvladati (znanje pedagogike, psihologije, sociologije, specialne 
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pedagogike, obvladovanje glasbenih, gibalnih, igralnih in umetniških elementov) ter jih 

povezovati z znanjem in praktičnim ravnanjem s posameznikom in skupino hkrati. 

Vzgojiteljice morajo biti torej pripravljene na soočenje s številnimi zahtevami sodobne 

vzgoje. Avtonomnost pedagoškega delavca je posebej izpostavljena v Kurikulumu za vrtce 

(1999), v načelu, ki opredeljuje odprtost kurikula, avtonomnost ter strokovno odgovornost 

vrtca in strokovnih delavcev vrtcu. »Kurikulum za predšolske otroke v vrtcu je odprt za 

uveljavljanje različnih posebnosti okolja, otrok ter staršev, za uveljavljanje avtonomnosti 

vrtca ter vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vrtcu ter za prilagajanje različnim 

spremembam, hkrati pa naj bo ustrezno strukturiran, tako da bo predstavljal kakovostno 

podlago za visoko profesionalno delo« (prav tam: 11). 

T. Vonta (2005: 17–18) navaja nekaj najpomembnejših vlog (kompetenc ali sposobnosti), ki 

jih sodobna vzgoja in izobraževanje terjata od vzgojiteljice. Pomembno je, da je vzgojiteljica: 

• reflektivni praktik (pozorno tehta in razmišlja o vzgoji in izobraževanju in je sposobna 

etičnih odločitev); 

• zagovornik otrok (zaveda se, da je središče dogajanja v vzgoji in izobraževanju otrok); 

• strokovnjak za razvoj otroka (uporablja profesionalno znanje o otrokovem razvoju); 

• olajševalec učenja (razume kognitivne in sociokulturne teorije ter njihov pomen za 

implementacijo v praksi); 

• kreator in oblikovalec okolja (ve, kako oblikovati varno, zdravo, razvojno primerno 

fizično okolje za učenje); 

• razvijalec kurikula (zna načrtovati dejavnosti, tematske sklope, projekte in programe, 

v katerih je mogoče zaznati spoštovanje različnosti in enkratnosti otrok, družin in 

skupnosti); 

• odločevalec (zna hitro in učinkovito izbirati med možnimi alternativami); 

• načrtovalec vzgoje in izobraževanja (razume različne načine in nivoje skupnega 

načrtovanja in organizacije življenja ter zna implementirati smiselni kurikul, ki je v 

sozvočju z interesi in potrebami otrok); 
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• evalvator (razume in uporablja principe ocenjevanja oziroma sledenje dosežkov in 

učinkov, ko sledi napredku vsakega od otrok ter napredku svojega dela); 

• mediator in model (vodi otrokovo vedenje in modelira spretnosti reševanja problemov 

in konfliktov); 

• svetovalec (je vir informacij za družine, gradi zaupanje in spoštovanje med vrtcem in 

šolo, med samimi člani družine, med različnimi družinami in med družinami in 

skupnostjo); 

• nastajajoči profesionalec (raziskuje svojo prakso, išče poti za svoje razvijanje in 

evalvira svoj napredek); 

• upravljavec z viri (ve, kje dobiti in kako uporabljati fizične in človeške vire za 

spodbujanje in podpiranje otrok in njihovih družin ter svojega razvoja). 

Profesionalno delo je skladno s kriteriji kakovosti za določeno delovno mesto. Profesionalnost 

naj bi bila sopomenka za najbolj kakovostno delo, seveda pa je to odvisno od vrste različnih 

dejavnikov. Najprej je treba pridobiti ustrezno strokovno znanje, ki ga lahko razdelimo na 

teoretično in praktično. Teoretično znanje pridobimo s formalno izobrazbo in stalnim 

strokovnim izpopolnjevanjem, praktično znanje pa s praktičnim delom. Poleg znanja so za 

kakovostno delo potrebne tudi določene spretnosti. Kakovostnega dela ne more biti brez 

urejenih materialnih in organizacijskih pogojev institucije: jasne vizije, poslanstva, ciljev, 

strategij in organizacijske kulture. Kakovost dela v vzgoji in izobraževanju je težko izmeriti. 

Kakovostne ustanove ni mogoče doseči brez dobre formalne organiziranosti ustanove in brez 

kakovostne komunikacije v njej, vse to pa zagotavlja stopnjevanje profesionalnosti njenih 

delavcev (Bečaj, 1997: 7). 

A. Clark (1996, v Vonta, 2005: 22) definira tri vprašanja, ki usmerjajo profesionalni razvoj: 

1. Kdo sem? (Jasna, nedvoumna, kritično razmišljajoča slika o sebi kot vzgojitelju in 

človeku.) 

2. Kaj potrebujem? (Kje so moje močne in šibke strani in kako jih lahko razvijem?) 

3. Kako in kje bi lahko dobil pomoč? (Znati poiskati vire in jih sebi primerno izkoristiti 

za svoj razvoj.) 
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Ruska psihologinja  Mitina (v Žorga, 1997) poudarja, da je lahko profesionalni razvoj v 

določenem življenjskem obdobju tako rezultat kot sredstvo posameznikovega osebnostnega 

razvoja. Meni, da je profesionalni razvoj neločljivo povezan z osebnim razvojem; za oba pa je 

bistven samorazvoj – t. i. sposobnost posameznika, da se spreminja in da kljub slabim 

pogojem in žrtvam poskuša postati strokovno samostojen. Na ta način se je možno izogniti 

stagnaciji v poklicih, ki lahko nastopi zaradi rutine. 

Profesionalnost se nanaša na koristnost specializiranega znanja, ki ga pedagoški delavci 

potrebujejo za doseganje potrebnih rezultatov. Poudarjena je izurjenost, ki je potrebna za 

izboljšanje kvalitete vzgojnih praks in interakcij med profesionalnimi vzgojitelji in otroki ter 

njihovimi starši. Profesionalni razvoj poteka ves čas in se nikoli ne konča, saj se vseskozi  

učimo (Caulfield, 1997).   

 

6.1 Pomen refleksije za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo in profesionalni 

razvoj 

 

Dobrega pedagoškega dela ne more biti brez nenehnega sprotnega in sistematičnega 

reflektiranja lastne in tuje pedagoške prakse, ki vključuje pedagoško načrtovanje, ravnanje in 

evalvacijo. Refleksija povezuje osebne in profesionalne vidike pedagoškega dela. Nujno jo je 

sistematično spodbujati čim bolj zgodaj v profesionalnem razvoju pedagoških delavcev 

(Polak, 2010). 

Refleksija je torej pomembna za profesionalni razvoj in izobraževanje, definicije refleksije pa 

se razlikujejo od avtorja do avtorja. Za Deweja (v Vonta, 2005), ki je med prvimi poudarjal 

pomembnost refleksije v izobraževanju, je najpomembnejši kriterij refleksije, ko oseba vidi 

povezavo med situacijo, s katero se sooča, in ciljem, ki ga želi doseči. Ross (v Vonta, 2005) 

pa pravi, da je refleksija možna pot v izobraževanju, ki vsebuje možnosti za razumsko in 

odgovorno izbiro. Vse definicije kažejo, da je refleksija to, da se ozremo nazaj proti sebi in 

razmislimo o svojem delu, dejanjih in mislih (Vonta, 2005). 

Donald Schön (v Sergiovanni in Starratt, 1993) poudarja, da tradicionalna razumevanja 

profesionalnega dela o teoretičnih poznavanjih iz izobraževanja niso dovolj dober pokazatelj 

profesionalnega dela. Njegova študija kaže, da praktikanti osvojijo največ znanja in izkušenj, 
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ko svoje znanje povežejo v posamezne primere in samoiniciativno oblikujejo notranja 

spoznanja za dano situacijo. Ta "samoiniciativa" je oblikovana skozi izkušnje uspelih in 

neuspelih  izkušenj v njihovi pretekli praksi. 

Pomembno je, da pridemo do spoznanja, da za kakovostno delo ne zadostuje le dobro 

poznavanje področja, ki ga poučujemo, niti ni dovolj obvladovanje učinkovitih metod in oblik 

poučevanja. Potrebno je vedeti, zakaj je določena metoda boljša kot druga, kdaj jo je 

priporočljivo uporabiti in kako je potrebno razmišljati o učinkih svojega delovanja in ravnanja 

ter jih kritično vrednotiti glede na postavljene cilje. Proces refleksije, ki pokriva vsaj štiri 

metakognitivna področja, kamor sodijo samorefleksija, samoocena, samoevalvacija in aktivno 

načrtovanje nadaljnjega razvoja, nam pomaga, da se v procesu samorefleksije zavemo svojih 

čustev ter razmišljanja o določenem segmentu svojega dela. S samooceno se poglobi  

razmislek o delu, samoevalvacija ob zaključku nekega obdobja pa služi za to, da razmislimo o 

doseženih ciljih in o njihovi skladnosti s svojimi pričakovanji in načrtovanji ter da ob tem 

identificiramo svoja močna in šibka področja. Zraven aktivnega načrtovanja izboljšav in 

sprememb pri svojem delu si zastavljamo cilje, vendar je potrebno razmisliti tudi o tem, kako 

bomo zastavljene cilje uresničevali (Sentočnik, 1999). 

A. Polak (2010) refleksijo opredeljuje kot poseben način samoevalvacije pedagoških 

delavcev, za katero je značilna osebna vpletenost, subjektivnost, (samo)kritičnost in izražanje 

na osebni ravni doživljanja. Bistveni dejavnik človekovega oblikovanja, tudi profesionalnega,  

je proces vseživljenjskega učenja, v njem pa vsak izmed nas prevzema odgovornost za svojo 

osebnostno in strokovno rast, pri čemer ima profesionalna refleksija izredno pomembno 

vlogo. 

V naši kulturi smo navajeni opravljati delo, nismo pa izurjeni za premišljevanje o njem. 

Navada je, da planiramo prihodnje načrte brez refleksije in analize preteklih izkušenj. 

Refleksija je aktivno in sistemsko premišljevanje o določenem prepričanju ali domnevnem 

spoznanju, proces raziskave, ki se ga je potrebno učiti (Tancing, 1999). Ta proces ima tudi 

svoj začetek. Glathhhorn (1996, v Vonta, 2005: 24–25) meni, da se refleksija vzgojitelja 

začne, ko se ta zaveda otrokovih reakcij, njegovih občutkov in misli ter posledic odločitev pri 

poučevanju. Temeljna zahteva, ki oblikuje vzgojitelja, je kritična refleksija lastne prakse. Več 

ko bodo vzgojitelji razmišljali o svojih izkušnjah in o svojem delu, več se bodo naučili, samo 

izkušnje torej niso dovolj.  



Branka Izda (2014): Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega 

 

 

6.1.1. Modela refleksije 

Slika 2: Prikaz hierarhičnega modela vsebinskih ravni reflektiranja, ki ga je oblikovala C. 
O`Hanlon (v Polak, 2010: 436)

Vsaka naslednja raven je naprednejša ter vklju

višja raven reflektiranja, kar nakazuje na višjo raven profesionalnega razvoja.

Najnižja raven je raven poročanja, kjer so pedagoški delavci pri opisovanju svoj

prakse usmerjeni predvsem k ustnemu in pisnemu opisovanju dogodkov, k navajanju 

podatkov in dejstev, povezanih z dogajanjem in pedagoškim delom. Reflektiranje temelji na 

sosledju in natančnem opisu dogodkov, ne vklju

Druga raven reflektiranja je raven interpretiranja, ki poleg prejšnje ravni vklju

vključno z nameni ravnanja, osebnimi videnji in vredno

izpostavljajo svoje pedagoške namene, interpretirajo, za

razlagajo okoliščine, opisujejo dogajanje in odnose v skupin

Tretja vsebinska raven reflektiranja je raven prave refleksije, katere najpomembnejša 

značilnost je prisotnost samovrednotenja in izražanja aktivne vpetost

tej ravni se pedagoški delavci ukvarjajo s seboj: reflektirajo svoje pedagoško delo, kriti

razmišljajo o posledicah ravnanja in o svojih napakah, izpostavljajo svoje osebne in strokovne 

dileme ter jih skušajo na miselni ravni ra

Najvišja raven reflektiranja je raven integracije osebnega in strokovnega, ki se kaže v najbolj 

poglobljeni samoevalvaciji. Na tej ravni pedagoški delavci prepletajo svoje osebne izkušnje in 

strokovne ugotovitve s strokovnimi utemel

literature. 
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čnega modela vsebinskih ravni reflektiranja, ki ga je oblikovala C. 
O`Hanlon (v Polak, 2010: 436) 

Vsaka naslednja raven je naprednejša ter vključuje prejšnje in za vsako višjo raven je zna

višja raven reflektiranja, kar nakazuje na višjo raven profesionalnega razvoja.

Najnižja raven je raven poročanja, kjer so pedagoški delavci pri opisovanju svoj

prakse usmerjeni predvsem k ustnemu in pisnemu opisovanju dogodkov, k navajanju 

podatkov in dejstev, povezanih z dogajanjem in pedagoškim delom. Reflektiranje temelji na 

nem opisu dogodkov, ne vključuje pa osebnih mnenj, preso

Druga raven reflektiranja je raven interpretiranja, ki poleg prejšnje ravni vklju

no z nameni ravnanja, osebnimi videnji in vrednostnimi sodbami. Pedagoški delavci 

izpostavljajo svoje pedagoške namene, interpretirajo, zakaj je prišlo do dolo

ine, opisujejo dogajanje in odnose v skupinah. 

Tretja vsebinska raven reflektiranja je raven prave refleksije, katere najpomembnejša 

ilnost je prisotnost samovrednotenja in izražanja aktivne vpetosti v pedagoški proces. Na 

tej ravni se pedagoški delavci ukvarjajo s seboj: reflektirajo svoje pedagoško delo, kriti

razmišljajo o posledicah ravnanja in o svojih napakah, izpostavljajo svoje osebne in strokovne 

jih skušajo na miselni ravni razreševati in presegati. 

je raven integracije osebnega in strokovnega, ki se kaže v najbolj 

poglobljeni samoevalvaciji. Na tej ravni pedagoški delavci prepletajo svoje osebne izkušnje in 

strokovne ugotovitve s strokovnimi utemeljitvami iz aktualne strokovne in znanstvene 
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                                                                                 Okolje (S čim se srečujem?) 

  

Vede                                                                       Vedenje (Kaj delam?) 

                                                                                 Kompetence (Kaj znam, zmorem?) 

                                  Prepričanja (V kaj verjamem?) 

 Identiteta (Kdo sem?) 

 Poslanstvo (Kaj me navdihuje, s čim se povezujem?) 

  

 

 

 Slika 3: Prikaz čebulnega modela ravni refleksije, ki ga je oblikoval Korthagen                                                                                              

(v Polak, 2010: 438) 

Pri omenjenem modelu gre za predstavo šestih ravni refleksije po analogiji s plastmi pri 

čebuli, ki si sledijo v koncentričnih krogih okoli sredice oz. jedra. 

Na prvi ravni pedagoški delavci razmišljajo o okolju, ki jih obdaja (o določenem razredu ali 

posameznih otrocih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu – kakšni so, kako se vedejo, 

kakšne imajo potrebe …). Na drugi ravni reflektirajo svoje vedenje in pedagoško ravnanje v 

delovni situaciji (kako sem ravnal, zakaj sem tako ravnal, kot sem, kako bi lahko še drugače 

ravnal …). Na tretji ravni je v ospredju analiziranje lastnih kompetenc (kaj znam, zmorem, v 

čem sem dober, v čem se moram še izpopolniti, katera znanja ali spretnosti mi manjkajo …). 

Na četrti ravni začnejo pedagoški delavci razmišljati o svojih prepričanjih, stališčih, 

predsodkih, pojmovanjih in o iz njih sestavljenih subjektivnih teorijah o različnih področjih 

vzgojnega in izobraževalnega delovanja. Na peti ravni refleksije pedagoški delavci 

razmišljajo o tem, kako si predstavljajo svojo profesionalno in osebno identiteto, na šesti ravni 

pa presojajo svoj položaj v profesionalnem svetu oz. svoje osebno poslanstvo. Ta raven se  

navezuje na osebne navdihe, ideale in moralne namene pedagoškega dela in predstavlja 

človekove jedrne kvalitete. Poslanstvo otroke vzgajati, da razvijejo svojo samozavest, se 

lahko povezuje z jedrnimi kvalitetami, kot so občutljivost, empatija, spoštovanje in 

upoštevanje (prav tam). 
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Refleksija in njen pomen za profesionalni razvoj strokovnih delavk v vrtcu 

 

Cvetek (2003), ki izpostavi problematiko usposobljenosti študentov za reflektivno 

poučevanje, meni, da programi za izobraževanje učiteljev pri nas ne usposabljajo v zadostni 

meri oz. sploh ne usposabljajo. To potrjujejo tudi rezultati sicer maloštevilnih empiričnih 

raziskav. A. Polak (1995: 21) je na osnovi analize dnevnikov pedagoške prakse študentov 

razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ugotavljala nizko stopnjo reflektivne 

usposobljenosti študentov, ki v svojih razmišljanjih o izkušnjah in problemih, s katerimi so se 

srečevali med opravljanjem pedagoške prakse, ostajajo pretežno na ravni poročanja. Cvetek 

(2003), ki je ocenjeval usposobljenost študentov angleškega jezika na Pedagoški fakulteti 

Maribor za kritični premislek (refleksijo) o svojem poučevanju, je prišel do podobnih 

rezultatov. Za ugotavljanje ravni refleksije študentov o "kritičnih dogodkih" je bil uporabljen 

osnovni hierarhični model vsebinskih ravni pisanja, ki ga je izdelala C. O`Hanlon. Rezultati 

raziskave so potrdili predpostavko o nizkem nivoju usposobljenosti študentov za kritični 

premislek (refleksijo) o svojem poučevanju. Tretjina poročil je bila v celoti oz. skoraj v celoti 

na ravni poročanja, opisovanja dejstev in dogodkov. Malo več kot polovica poročil je v 

posameznih delih dosegala raven interpretacije, 20 % poročil je v posameznih delih dosegalo 

raven posledičnosti oz. refleksije, nobeno poročilo pa ni doseglo celostne ravni oz. ravni 

integracije osebnega in strokovnega. 

Za dobrega vzgojitelja, ki strmi k profesionalnemu razvoju, torej niso dovolj samo teoretična 

znanja in znanja, pridobljena iz izkušenj, ampak je pomembno tudi to, da zna vzgojitelj svoje 

delo primerno reflektirati, kar ga pripelje do bogatih spoznanj. Dobro je, kot izpostavi M. 

Batistič Zorec (2004), da se vzgojiteljica ne zadovolji zgolj z lastno refleksijo vzgojnega dela, 

saj težko razmišlja s kritično distanco. Samoevalvacija, pri kateri poslušamo in upoštevamo 

otroke in njihove starše, sodelujemo z drugimi (v kolektivu ali izven njega) ter se nenehno 

(samo)izobražujemo, zagotavlja, da poleg lastnega čustvenega doživljanja in pogledov 

upoštevamo tudi doživljanje in mnenja drugih.  
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7 EMPIRIČNI DEL 

 

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

V magistrski nalogi se osredotočamo na proučevanje subjektivnih teorij strokovnih delavk 

vrtca v oddelkih prvega starostnega obdobja. Vrtec pomeni prvi stik otroka in družine z 

družbeno institucijo, zato je ustrezen pristop strokovnih delavk do otrok in staršev zelo 

pomemben. Subjektivne teorije strokovnih delavk o vzgoji imajo pri tem pomembno vlogo, 

saj vedenje vzgojiteljic usmerjajo bolj kot znanje, ki si ga pridobijo skozi izobraževalni 

proces. Subjektivne teorije strokovnih delavk vključujejo eksplicitno izražena stališča, 

vrednote, razlage o razvoju in vzgoji otrok in tudi implicitne predpostavke, ki se kažejo 

posredno v ravnanjih in so neredko v nasprotju z eksplicitno izraženimi stališči in prepričanji 

(Batistič Zorec, 2004). 

Raziskav o subjektivnih teorijah strokovnih delavcev v vrtcu ni veliko, stališča pa raziskovalci 

največkrat proučujejo s pomočjo vprašalnikov. Eksplicitno izražena stališča se lahko 

razlikujejo od implicitnih subjektivnih teorij, kar pa se lahko pokaže kot razkorak med stališči 

in ravnanji v vzgojni praksi. Raziskav, ki bi s tega vidika proučevale subjektivne teorije, 

nismo zasledili. Izpostavili bi raziskavo T. Rutar Leban (2010), ki kaže, da vzgojiteljice 

razmeroma slabo poznajo razvoj otrok prvega starostnega obdobja. Podobno je evalvacijska 

študija (Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2005) pokazala, da vzgojiteljice v prvem 

starostnem obdobju premalo spodbujajo govor pri malčkih, kljub temu da je bilo njihovo 

stališče do spodbujanja govora pri malčkih pomembno. 

Navedene ugotovitve nam služijo kot vodilo magistrske naloge, v kateri želimo ugotoviti, 

kakšna stališča imajo strokovne delavke vrtca do vzgojnega dela v oddelkih prvega 

starostnega obdobja – poznavanje razvojnih značilnosti malčkov, pomembnost izvedbe 

kakovostnih rutinskih dejavnosti, načrtovanje in reflektiranje vzgojnega dela in skrb za 

poklicni razvoj. Posebej nas zanima, ali se stališča strokovnih delavk skladajo z njihovo 

dejansko prakso.  

 



Branka Izda (2014): Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega 

starostnega obdobja 

 

52 
 

7.2 Raziskovalna vprašanja 

 

V magistrski nalogi skušamo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. Kakšna so stališča in znanja strokovnih delavk vrtca o razvoju in učenju otrok v 

oddelkih prvega starostnega obdobja na naslednjih področjih: 

- navezanost in uvajanje otroka v vrtec, 

- socialno-čustveni razvoj in klima v oddelku, 

- igra malčka, 

- govorni razvoj. 

2. V kolikšni meri in kako strokovne delavke vrtca izkoriščajo dnevno rutino in različne 

situacije za učenje otrok prvega starostnega obdobja? 

3. Ali je dnevna rutina kolektivna ali usmerjena na posameznika? 

4. Kakšno je ujemanje med stališči in ravnanjem strokovnih delavk pri rutinskih 

dejavnostih? 

5. Koliko in kako strokovne delavke reflektirajo in načrtujejo vzgojno delo? 

6. Koliko in kako strokovne delavke skrbijo za svoj poklicni razvoj? 

 

7.3 Raziskovalni pristop in raziskovalna metoda 

 

Uporabili smo metodo kvalitativnega raziskovanja, in sicer študijo primera, pri katerem gre za 

podrobno sistematično analizo in predstavitev posameznega primera. J. Vogrinc (2008) trdi, 

da se pri zbiranju podatkov ne omejimo samo na en vir in eno tehniko zbiranja podatkov, saj 

lahko vsak podatek pokaže proučevani pojav v povsem drugačni podobi. V naši raziskavi smo 

podatke zbirali s pomočjo strukturiranega intervjuja, delno strukturiranega opazovanja in 

analize dokumentov. 

 

7.3.1 Opis vzorca raziskovanih oseb 

 

V raziskavo so bili vključeni trije vzgojiteljski pari (tri vzgojiteljice in tri pomočnice 

vzgojiteljic) oddelkov prve starostne skupine otrok iz dveh vrtec – Vrtca "Murenčki" pri 

Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem in Vrtca Škofja Loka. V spodnji tabeli je 
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opisan vzorec raziskovanih oseb, v katerega smo vključili strokovne delavke z različno 

delovno dobo. 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so označene z oznako V ter s številko zaporedno 

izvedenih intervjujev. 

 

Tabela 1: Opis vzorca vzgojiteljic 

Vzgojiteljica Delovna doba Delovna doba v 

oddelkih prvega 

starostnega 

obdobja 

Stopnja izobrazbe 

V1 10 let 2 leti 7. 

V3 35 let 2 leti 5. 

V5 33 let 6 let 5. 

 

Tabela 2: Opis vzorca pomočnic vzgojiteljic 

Pomočnica 

vzgojiteljice 

Delovna doba Delovna doba v 

oddelkih prvega 

starostnega 

obdobja 

Stopnja izobrazbe 

V2 13 let 4 leta 5. 

V4 12 let 4 leta 5. 

V6 3 mesece 3 mesece 5. 

 

7.3.2 Postopek zbiranja podatkov in opis instrumentov 

 

Podatke smo pridobili s pomočjo strukturiranih intervjujev, z delno strukturiranim 

opazovanjem in analizo dokumentov. Izbrane strokovne delavke smo seznanili s cilji in 

vsebino raziskave, nato pa smo se z njimi dogovorili za termin izvedbe opazovanja in 

intervjuja, ki je bil izveden v prostorih za strokovne delavke. Intervjuji so v povprečju trajali 

30 minut. Prva intervjuja in opazovanje smo izvedli v maju in juniju 2013, preostali intervjuji 

ter opazovanja pa so bili opravljeni v novembru in decembru 2013. Vprašanja in teme za 

izvedbo intervjuja smo razvili na podlagi vprašalnika o otrokovem razvoju T. Rutar Leban 
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(2010), ki smo jih na podlagi teoretičnih izhodišč prilagodili našim temam. Intervjuje smo 

posneli z diktafonom. 

 

Za nestrukturirano opazovanje je značilno, da si vnaprej pripravimo le bolj ali manj določene 

smernice ali grobe glavne vsebinske kategorije, v okviru katerih raziskovalec vodi svoje 

opazovanje proti zastavljenemu cilju (Vogrinc, 2008). Tudi za opazovanje smo si pripravili 

določene smernice, ki so nam služile kot pomoč pri kratkih zabeležkah, zapisali pa smo tudi 

tista opažanja, ki so v danem trenutku pritegnila našo pozornost. To bi naj nam bilo v pomoč 

pri pisanju poročila o opazovanju. Vse vzgojiteljice so nam izročile vsaj en primer dnevne in 

mesečne refleksije, dve vzgojiteljici pa sta nam izročili primer dnevne priprave. 

 

7.3.3 Postopek obdelave zbranih podatkov 

 

Vse intervjuje smo posneli na diktafon ter jih dobesedno pretipkali. Intervjuje smo večkrat 

prebrali ter jih kvantitativno analizirali. Pri opazovanju smo si predhodno pripravili obrazce, 

ki so nam služili za kratke zapiske ob samem postopku opazovanja. Takoj po opazovanju smo 

zapisali poročilo, ki smo ga prav tako analizirali. Zbrano gradivo smo v nadaljevanju naloge 

predstavili kot skupek opažanj in ugotovitev, ki smo jih ponekod ponazorili še s konkretnimi 

primeri. Torej gre za pripoved/zgodbo o preučevanem fenomenu, pri čimer pa nismo izdelali 

neke splošne teorije, ampak le predstavili realnost. 

 

8 Rezultati in interpretacija 
 

8.1 Shematski prikaz rezultatov 

 

Rezultate smo predstavili s pomočjo sheme, ki predstavlja vsebinska področja in uporabljene 

metode v empiričnem delu magistrske naloge. 
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Slika 4: Shema: Prikaz rezultatov  (vsebinska podro
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vrtec 

Spodbudni dejavniki in 

najučinkovitejši pristopi za 

spodbujanje govora 

INTERVJU OPAZOVANJE 

Prihod otroka v 

vrtec 
Prihod otroka v 

vrtec

Higiena, toaleta in 

previjanje  

Spodbujanje govornega 
razvoja: vloga družine in vrtca

INTERVJU DOKUMENTACIJA

Hranjenje 

Počitek  

Odhod otroka 

domov 

Načrtovanje in 
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Dnevne priprave in 

refleksije 

Hranjenje 

Higiena, toaleta in 

previjanje  
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Odhod otroka 

domov 

Hranjenje 

Higiena, toaleta in 

previjanje  

Počitek 

Odhod otroka 

domov 

STALIŠČA 

ZNANJA  

RAVNANJA 
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(vsebinska področja in metode) 

REZULTATI

Skrb  za profesionalni 
razvoj

Navezanost in uvajanje 
otroka v vrtec

Govorni razvoj 

INTERVJU 

OPAZOVANJE
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pogovarjanja o 
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malčka 

Sposobnost 

uravnavanja 

Vloga odraslega v 

igri 

INTERVJU OPAZOVANJE 

Spodbudni dejavniki 

in najučinkovitejši 

pristopi za 

spodbujanje govora 

najučinkovitejši pristopi za 

Način komunikacije 

in prilagajanje 

govora razvojni 

stopnji otrok 

: vloga družine in vrtca 

DOKUMENTACIJA 
INTERVJU 

Ukrepanje v 

primeru konfliktov 

Konfliktno vedenje 

pri malčkih

Dnevne priprave in 
Profesionalni oz. 
poklicni razvoj 

strokovnih delavk 
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8.2 Navezanost in uvajanje otroka v vrtec 

 

V poglavju je predstavljeno, kakšna znanja in stališča imajo strokovne delavke glede 

navezanosti in pomena uvajanja otroka v vrtec. Rezultate smo dobili s pomočjo intervjuja, v 

katerem so vprašanja zajemala naslednje področja:  

 

• vključitev otroka v vrtec takoj po zaključenem porodniškem dopustu; 

• potek uvajanja:  

- sodelovanje s starši, 

- pomen postopnega uvajanja, 

- odziv strokovnih delavk in staršev; 

• odziv malčkov na uvajanje: 

- otrokov protest ob ločitvi od staršev in vzrok omenjenemu vedenju; 

• kakovost otrokove navezanosti na starše in na strokovne delavke. 

 

8.2.1 Vključitev otroka v vrtec takoj po porodniškem dopustu 

 

Najprej povzemamo, kaj intervjuvanke menijo o otrokovi vključitvi v vrtec takoj po 

končanem materinem porodniškem dopustu. Dve intervjuvanki temu nasprotujeta (V3: »Je 

šok za otroka.«) oz. pravita, da je vključitev v vrtec nujno zlo (V6: »Če imajo starši možnost, 

naj ga imajo doma, če imajo pa službo, naj gre v vrtec.«). Intervjuvanka V5 zagovarja 

zgodnjo vključitev otroka v vrtec: »Večina otrok, ki so mlajši, se morda lažje vključi oziroma 

sprejme tujega človeka kot starejši, ki že poznajo razliko med domačim in tistim drugim.« 

Meni, da se ji le-ta zdi za otroka celo lažja kot kasnejša vključitev. Tri intervjuvanke so 

neodločene, vendar poudarjajo, da je vključitev v vrtec dobra za osebno rast in razvoj 

otrokove samostojnosti, socializacije ter komunikacije. Ena od teh (V1) pravi: »Otroci, ki se 

prej vključijo, imajo kasneje manjše probleme, so bolj odprti, komunikativni. Če je vključen v 

domače okolje, je tudi v redu, je več s starimi starši, pa se mogoče oni več z njim ukvarjajo.« 

Tudi nekateri strokovnjaki (Bowbly, 1991; Praper, 1992; Kancler, 1990) nasprotujejo 

vključenosti otrok v vrtec do tretjega leta, predvsem zaradi škodljivega vpliva na otrokovo 

navezanost in večje možnosti obolelosti otrok, vendar več raziskav (Batistič Zorec, 2003; 

Cugmas, 2010; Marjanovič Umek, 2010b) kaže, da zgodnja vključenost malčkov v vrtec ni 

kritičen dejavnik za malčkov aktualni in kasnejši razvoj ter učenje, če gre za vključitev v 
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kakovosten vrtec. Avtorji poudarjajo, da je predvsem pomembno, da je skrb za otroka zunaj 

družine kakovostna in da je vzgojno osebje v vrtcu občutljivo na otrokove potrebe. 

 

8.2.2 Potek uvajanja 

 

V intervjuju se vprašanja nanašajo predvsem na potek postopnega uvajanja otrok v vrtec, ki 

ga kot pravico staršev določa tudi Kurikulum za vrtce (1999: 24) in ima velik pomen tako za 

starše kot otroke. Vse intervjuvanke navajajo, da že pred vključitvijo otroka v vrtec izvedejo s 

starši razgovore, na katerih se dogovorijo glede poteka  uvajanja, s starši vzpostavijo zaupljiv 

odnos ter si pridobijo potrebne informacije o značilnostih otroka. Intervjuvanka V2 pove: 

»Pred uvajanjem so ti sestanki osebni razgovor, kjer starši opišejo svojega otroka, njegove 

potrebe, navade.« Intervjuvanka V5 doda: »Staršem povem, naj pričakujejo, da jih bodo 

otroci popoldne okupirali, da se bodo ponoči zbujali in bodo doma jokavi.« Strokovne 

delavke prav tako pripisujejo velik pomen postopnemu uvajanju otroka v vrtec. V1 je npr. 

kritična do prekratkega uvajanja: »Otroka se postopno uvaja, ne pa, da je drugi dan že cel dan 

v vrtcu.« Intervjuvanka V4 pravi: »Pomembno pri postopnem uvajanju je, da otrok dobi 

zaupanje in da se počuti varno.« Dve intervjuvanki pa poudarita pomen postopnega uvajanja v 

tem, da takrat strokovne delavke vrtca spoznajo otroka (npr. koliko je samostojen in kako 

raziskuje okolje). Intervjuvanka V5 izpostavlja, da strokovne delavke »[M]alo spoznamo 

otroke, kakšne so njihove reakcije, kako se obnašajo, ko so v okolju s starši«.  

Navedeno izpostavljata tudi Z. Cugmas (2010) in Krofli č (2001), ko poudarjata, da je za lažji 

prehod otrok v vrtec med strokovnimi delavci in starši potrebno vzpostaviti zaupljiv odnos, 

pred prihodom otroka v vrtec pridobiti nekaj informacij o otroku in staršem predstaviti 

postopek ter reakcije otrok pri uvajanju. Z. Cugmas (2010) meni, da lahko ločitveno bojazen 

otrok zmanjšamo s postopnim uvajanjem otroka v vrtec, kar omogoča staršem prisotnost v 

vrtčevski skupini. Vse intervjuvanke se strinjajo, da je otroke potrebno v vrtec uvajati 

postopno in po njihovih odgovorih sodeč so vse od njih v svojem oddelku ob uvajanju otrok 

to izvedle. Intervjuvanka V4 pove: »Prva dva dni smo bili skupaj pol ure, potem uro in pol, 

tretji dan so šli vsi po kosilu domov, četrti dan pa sta dva že počivala. Počasi smo stopnjevali, 

nekateri so potrebovali počasno uvajanje, vse po dogovoru s starši.« Eni izmed intervjuvank 

(V1) pa se zdi sicer pomembno, da se otroka postopoma uvaja, vendar tudi opozori: »Starši 

naj ne bodo predolgo not, da se otrok tega ne navadi.« Kako bodo otroci sprejeli novo okolje, 



Branka Izda (2014): Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega 

starostnega obdobja 

 

58 
 

je torej povezano z odzivom vzgojiteljic in staršev. Z. Cugmas (prav tam) izpostavlja, da je v 

uvajalnem obdobju pomembno, da vzgojiteljica izvaja predvidljive vsakodnevne dejavnosti, 

saj le-te otroka pomirjajo in prispevajo k razvoju njegovega občutka varnosti. Podobno sta 

navedli tudi dve intervjuvanki. Intervjuvanka V6 pravi: »Najprej smo jih navadili na neko 

rutino, da ponavljamo, jim dajemo podobne igrače, da spoznavajo rutino.« Strokovna delavka 

V1 pa navaja: »Vzgojitelji in starši naj bodo pozorni na dosledna navodila pravil, vedno 

enako delajo z otrokom, enaka pravila imajo, enako dnevno rutino, enak ritem, da otrok začuti 

varnost.« Intervjuvanki V5 in V6 pa menita, da je dobrodošlo tudi, da otroka »pocrkljaš« in 

mu zapoješ kakšno pesmico. Intervjuvanka V5 pravi: »Vzgojiteljica jih mora sprejet, vendar v 

njih ne preveč drezat, ker otrok mora sam zaupanje do odraslega vpostavit.« S tem opozori na 

otrokovo potrebo po zadržanosti. Intervjuvanka je najverjetneje mislila, da je treba upoštevati 

otrokovo željo po telesni bližini in če jo otrok zavrača, se mu poskušaš približati na drugačen 

način.  

Krofli č (2001) navaja, da morajo vzgojiteljice v vrtcu otroku pričarati čustveno stabilno in 

toplo ozračje, kar od njih zahteva tudi sposobnost vživljanja v otroka. S tem se strinjata dve 

intervjuvanki, ki pravita, da mora biti vzgojiteljica v tem obdobju empatična in ljubeča ter 

mora otroku omogočiti prijetne spodbude. Tako meni intervjuvanka V2: »Otroka je treba 

ljubeznivo spremljat, tud če joka.« Dve strokovni delavki opozorita, da je pri uvajanju 

pomembno tudi zaupanje staršev. Intervjuvanka V6 pravi: »Starši morajo prvo sprejet vrtec, 

potem ga bodo tudi otroci.« Intervjuvanka V2 meni, da se je v primeru, če se jokanje pojavlja 

dva oz. tri mesece, dobro pogovoriti s starši, ker je lahko vzrok otrokove stiske tudi v 

nezaupanju staršev do novega okolja. 

 

8.2.3 Odziv malčkov na uvajanje 

 

Uvajalno obdobje je za otroke, ki prvič vstopajo v vrtec, zelo občutljivo in stresno, zato nas je 

zanimalo, če intervjuvanke poznajo ozadje otrokove stiske in, ali se srečujejo z otrokovim 

protestom ob ločitvi od staršev. Tri strokovne delavke so pri otrocih opazile strah pred tujim 

okoljem in tujimi osebami. Tako intervjuvanka V3 pripisuje protest otrok ob ločitvi od staršev 

več dejavnikom: »Občutek varnosti, novi ljudje, novo okolje, sprememba dnevne rutine, 

biološki ritem, strah pred neznanim.« Ostale intervjuvanke otrokovo stisko povezujejo s 

spremembo okolja, vzgojo staršev in s pretirano navezanostjo na starše. Besedna zveza 
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"pretirana navezanost" je teoretsko sporen termin, kar bomo poskušali prikazati v 

nadaljevanju. 

Praper (1992: 54) pravi, da je med simbiozo in navezanostjo sicer težko ločiti, vendar 

podrobno preverjanje pokaže bistvene razlike. Navezanost sledi simbiozi, je pravzaprav 

zamenjava zanjo. Medtem ko je simbioza vedno izmenjava v diadi, je nevezanost prenosljiva 

in jo je mogoče širiti. Prav trdna emocionalna vez z materjo daje otroku dovolj poguma, da se 

s svojimi aktivnostmi širi prek območja simbioze z materjo. Kroflič (2001) izpostavi, da 

mlajši otroci (do tretjega leta) v večini še niso realizirali procesa separacije od primarnega 

objekta identifikacije (to je najpogosteje mama), zato jim prihod v vrtec povzroča velike 

čustvene probleme. Separacijski strah si lahko razložimo s pomočjo teorije navezanosti, ki 

pravi, da se približno od šestega meseca do tretjega leta otrokove starosti formira intenzivna 

primarna navezanost. Največkrat se v tem obdobju pojavi separacijski strah – otrok zajoče, ko 

mati odide, ob njeni vrnitvi pa se odziva z vedenji zadovoljstva. Okrog osmega meseca 

otrokove starosti pa se pojavi strah pred tujci (Batistič Zorec, 2006). Strah pred tujci večina 

intervjuvank sicer navaja, vendar pa nobena od njih ne omenja, da si lahko separacijski strah 

razlagamo s pomočjo teorije navezanosti. 

 

8.2.4 Kakovost otrokove navezanosti na starše 

 

Vedenje otrok v tuji situaciji oz. tujem okolju povezujemo s kakovostjo otrokove navezanosti 

na starše. Od strokovnih delavk smo želeli izvedeti, kakšno znanje imajo o pomenu otrokove 

navezanosti na starše. Štiri intervjuvanke so otrokovo stisko ob vključitvi v vrtec opisovale s 

pretirano navezanostjo med starši in otroki. Intervjuvanka V5 pravi: »Bolj ko so navezani na 

starše, težje se navadijo na drugega človeka.« Podobno meni  intervjuvanka V6: »Otroci, ki so 

bolj navezani na starše, so se zelo oklepali med uvajanjem.« Dve izmed teh intervjuvank (V5 

in V1) izpostavita, da je lahko navezanost tudi obratna, torej da starši ne spustijo otroka od 

sebe oz. kot meni intervjuvanka V1: »[G]a želi starš nase priklent in ima otrok zato veliko 

problemov«. Tudi tu se kaže pomanjkljivo znanje intervjuvank, saj navezanost otroka na 

starše nikakor ni nič problematičnega oz. nekaj, česar bi lahko bilo preveč. Kot navaja Praper 

(1999), lahko gre le za simbiotični odnos, ki ga otrok in mati še nista izpeljala (pogosteje 

zaradi matere kot otroka) v odnos (varne) navezanosti. Intervjuvanka V4 omenja, da »[J]e 

deklica, ko jo je prišla iskat mami, jokala, zdaj, ko jo pa hodi iskat oči, je čisto drugače«.  
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Omenjeno vedenje deklice bi lahko povezali z vzorcem navezanosti, ki ga je glede na 

otrokovo vedenje v odsotnosti in ob ponovni prisotnosti matere v preizkusu, imenovanem tuja 

situacija, razvila M. Ainsworth s sodelavci (1978, v Cugmas, 1998). Raziskovalci so odkrili 

štiri vzorce navezanosti: varna navezanost, izogibajoča navezanost, ambivalentna/negotova 

navezanost ter dezorganizirana navezanost. Varno navezanost ustvarijo otroci senzibilnih 

mam, ki imajo veliko fizičnih kontaktov z otrokom ter se takoj odzovejo na njegove potrebe 

(Batistič Zorec, 2006). M. Zupančič (2004b) doda, da je kakovost otrokove navezanosti 

najbolj odvisna od vedenja referenčne osebe, v manjši meri pa tudi od otrokovega 

temperamenta, kar omenja tudi intervjuvanka V1: »Protest je odvisen od osebnosti otroka in 

temperamenta.« Dve strokovni delavki sta kakovost otrokove navezanosti na starše 

povezovali z otrokovim vedenjem do vrstnikov v skupini. Intervjuvanka V2 pravi: »Tam, ko 

so starši povezani z otrokom, je tud otrok bolj umirjen.« Intervjuvanka V3 pa doda: »Če pa so 

grobosti, prepovedi, otroci isto ravnajo z vrstniki v skupini.« Pričakuje se, da bodo starši do 

svojih otrok ljubeči, pozorni in skrbni, kar vodi tudi do razvoja t. i. varnega vzorca 

navezanosti, ki je pomemben dejavnik socialnega razvoja in omogoča otroku lažji prehod v 

nepoznano okolje in lažje soočanje s stresnimi situacijami. Neprimerne oblike vedenja do 

vrstnikov v skupini pa so lahko povezane z drugimi razvojnimi dejavniki.  

 

Če povzamemo, nobena od intervjuvank ne pozna pomena kakovosti otrokove navezanosti na 

starše, prav tako ne vedo, da obstajajo različni vzorci navezanosti otroka na starše. Dobro bi 

bilo, da strokovne delavke poznajo navedene razvojne značilnosti, saj lahko tako pripomorejo 

k ustreznejšemu ravnanju in posledično k otrokovi boljši prilagoditvi na nove okoliščine.  

 

8.2.5 Navezanost na vzgojiteljico 

 

Pri uvajanju v vrtec je izjemno pomembno, da se otroci na strokovni delavki v oddelku 

navežejo postopoma. Glede odzivov otrok do strokovnih delavk dve intervjuvanki menita, da 

je problem pri vzpostavitvi odnosa do njiju vedenje staršev do otroka. Intervjuvanka V1 pravi: 

»Tudi starš, ki je bolj navezan na otroka, bo bolj počasi sprejel tebe.« Otroci, ki jih starši 

"vežejo" nase, naj bi se namreč mnogo težje prilagodili novemu okolju in novim osebam. 

Intervjuvanka V5 razmišlja podobno: »Tisti, ki niso tako navezani na starše oziroma jih starši 

ne vežejo nase, pa mnogo lažje pristopijo do mene.« Tu se ponovno pokaže pomanjkljivo 
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znanje intervjuvank, ki težave pri vzpostavljanju ustreznega odnosa med otrokom in 

vzgojiteljico pripisujejo "pretirani navezanosti" (kot smo že razložili, le-ta sploh ne obstaja) 

staršev na otroka. Intervjuvanka V2 pravi, da se otroci navežejo nanjo in to pokažejo tako, da 

se pridejo »pocrkljat«, z jokom pa izrazijo stisko, ko gre domov. Prav tako pa intervjuvanka 

V6 meni, da je odnos otroka do vzgojiteljice odvisen od karakterja otroka, saj se »[E]ni radi 

pridejo pocrkljat, drugi pa se odmikajo«. 

 

Upoštevati je treba dejstvo, da nekaterim otrokom telesni stik že na splošno ne ustreza, zato 

pa lahko ustreznost otrokove navezanosti na vzgojiteljico povezujemo s tem, kako otrok 

preživlja čas v vrtcu. Z. Cugmas (2003) poudarja, da je otrokova navezanost na vzgojiteljico v 

veliki meri povezana z občutljivostjo vzgojiteljice oz. ustvarjanjem možnosti, da se otrok 

počuti varnega, da pri njej išče ugodje, da lahko ravna z različnimi predmeti in proučuje 

odnose. Poznavanje področja navezanosti na vzgojiteljico je pomembno za razvoj ustrezne 

občutljivosti vzgojiteljice, ki otroku omogoča razvoj varne navezanosti nanjo. Z. Cugmas 

(2001) izpostavlja, da je navezanost na vzgojiteljico še posebej pomembna za tiste malčke, ki 

so na starše ogroženo navezani. Če malčki z vzgojiteljico vzpostavijo varno navezanost, so v 

poznejšem predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju socialno spretnejši, imajo večje 

samospoštovanje ter bolj zaupajo vase kot ogroženo navezani malčki, ki ostanejo v varstvu 

svojih mater. 

 

Poleg ugotovitev, predstavljenih v tem poglavju, zaključujemo in hkrati odgovarjamo na del 

prvega raziskovalnega vprašanja, in sicer kakšna so stališča in znanja strokovnih delavk vrtca 

o razvoju in učenju otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja na področju navezanosti in 

uvajanja otroka v vrtec. Strokovne delavke, zajete v raziskavo, postopnemu uvajanju otroka v 

vrtec pripisujejo velik pomen ter ga, sodeč po njihovih odgovorih, dobro izvedejo, kar 

omogoča lažji prehod v vrtec tako otrokom kot staršem. Kaže pa se pomanjkljivo znanje na 

področju otrokove navezanosti in v poznavanju ustrezne terminologije. Pri tem moramo 

izpostaviti, da kljub dokončani visoki strokovni izobrazbi in dolgoletnim izkušnjam dveh 

strokovnih delavk nobena od njiju ni navajala strokovno ustreznih terminov in razlag. Zato bi 

bilo smiselno, kot predlaga Z. Cugmas (2000), tej temi nameniti več pozornosti v vseh 

oblikah izobraževanja (tako v formalnem izobraževanju kot tudi v oblikah strokovnega 

izpopolnjevanja). 
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8.3 Socialno-čustveni razvoj in klima v oddelku 

 

V tem poglavju so predstavljena stališča in znanja strokovnih delavk o socialno-čustvenem 

razvoju malčkov. Rezultate smo dobili s pomočjo intervjuja, kjer so vprašanja zajemala 

naslednje področja:  

 

• pomembnost pogovarjanja o čustvih v obdobju malčka in sposobnosti uravnavanja 

čustev, 

• konfliktno vedenje pri malčkih (vzroki ter ukrepanje v primeru konfliktnega vedenja).  

 

8.3.1 Pomembnost pogovarjanja o čustvih v obdobju malčka in sposobnost uravnavanja čustev 

 

Glede zastavljenega vprašanja, ali se strokovne delavke pogovarjajo z otroki o njihovih 

čustvih in, ali ta pogovor vključujejo v vsakodnevno prakso, se vse intervjuvanke strinjajo, da 

je pogovor o čustvih v tem obdobju pomemben. Intervjuvanka V5 pravi: »Pomembno je, da 

otroci prepoznavajo svoja čustva, da vedo, kdaj so veseli, jezni, včasih razposajeni, prav je, da 

to ločijo. Slej ko prej bodo morali vedeti, da so jezni in da to morajo na nek način 

kanalizirati.« Ena intervjuvanka izpostavlja, da se z otrokom težko pogovarjaš, če ta še ne 

govori dobro, prav tako meni intervjuvanka V1: »Pomembno je, da se z otrokom pogovarjaš, 

kako se počuti, tudi če je jezen, mu probaš to ozavestiti. To moraš delat z njimi na primeren 

način, ker so čustva za njih abstraktna, oni jih spontano izražajo. To je pomembno za razvoj 

osebnosti.«  

Podobno navaja tudi M. Zupančič (2004a), ko pravi, da so čustva temeljna sestavina 

posameznikovih temperamentnih značilnosti in so podlaga za razvoj njegove osebnosti. 

Čustva, ki jih izražajo malčki, so neposreden izraz njihovega čustvenega stanja, saj je njihova 

sposobnost inhibicije čustvenega izražanja v drugem letu starosti še zelo šibka. 

Vse strokovne delavke navajajo, da skušajo pogovor o čustvih vpeljevati v vsakodnevno 

prakso. Intervjuvanka V2 izpostavi: »Pri malčkih je sicer to malo težje, ker ne razumejo 

vsega, moraš biti vztrajen in dosleden.« Ena strokovna delavka pa je prepričana, da se je 

potrebno o čustvih pogovarjati v prvi osebi ter ozaveščati otrokova čustvena stanja s pomočjo 

pravljice. Intervjuvanka V4 to prikaže na primeru: »Kakšen je bil ježek v pravljici? Žalosten, 
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ker je miški uničil dom, potem jo je povabil k sebi in je bil vesel.« Dodaja še, da lahko čustva 

izrazimo tudi z gibanjem, s pomočjo glasbe ter igre. 

Vprašanje o sposobnostih, ki malčku omogočajo nove načine vedenja, s katerimi uravnava 

svoja čustvena stanja, intervjuvankam povzroča težave, nanj odgovorijo samo tri strokovne 

delavke, ki pa izpostavljajo osebnostno oz. socialno zrelost (zmožnost vživljanja v druge 

osebe). Dve od teh dodajata, da mora imeti otrok za uravnavanje čustev razvit govor. 

Intervjuvanka V4 pa meni: »Otrok mora biti razvojno dojemljiv, da se lahko vživi v drugega.« 

Sposobnosti predvidevanja dogodkov ne omeni nobena intervjuvanka. M. Zupančič (2004a) 

navaja, da razvoj sposobnosti predvidevanja dogodkov in razvoj govora malčku omogočita 

nove načine vedenja, s katerimi uravnava svoja čustvena stanja, saj lahko staršem, drugim 

odraslim ali starejšim otrokom pokaže oz. pove, kaj naj storijo zanj, da se bo bolje počutil.  

 

8.3.2 Konfliktno vedenje pri malčkih in ukrepanje v primeru konflikta 

 

V drugem letu malčkove starosti narašča konfliktno vedenje, zato v nadaljevanju povzemamo 

mnenja strokovnih delavk o vzrokih za omenjeno vedenje. Glede pojava konfliktnega vedenja 

pri malčkih kar tri strokovne delavke menijo, da je takšno vedenje posledica otrokovega 

egoizma. Intervjuvanka V1 razlaga otrokov egoizem: »Egoizem, hoče biti center pozornosti, 

to išče na razne načine, želi, da je vse njegovo, zato ima takšna divergentna vedenja.« 

Podobno navaja intervjuvanka V5: »Egoizem je pri otroku močno razvit, mogoče bolj kot pri 

enem letu, ker takrat z drugimi še ni toliko v interakciji, vedno več je medsebojnih stikov, 

zato prihaja do konfliktov.« Ena od teh treh intervjuvank (V4) pa omenjeni "egoizem" 

povezuje z neprimerno starševsko vzgojo: »So zlo egoisti, kolk jim doma dovolijo, kako daleč 

lahko gredo.« Le ena intervjuvanka pa to značilnost malčkov pravilno poimenuje 

egocentrizem, poveže jo z željo otrok po igračah. Egoizem je osebnostna lastnost, medtem ko 

egocentrizem povezujemo z razvojno značilnostjo malčka, ki pomeni, da otrok ni zmožen 

razlikovati svoje perspektive od perspektive drugih oziroma se zaveda lastne glediščne točke 

in je prepričan, da tudi drugi čustvujejo, zaznavajo in razmišljajo enako kot on (Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Ene strokovne delavke (V2) pa ozadje konfliktnega vedenja 

ni nikoli zanimalo: »Smo pač rekli, da je to eno obdobje pri otroku, ko grize, ko konfliktno 

postane. Otroci začnejo gristi, ko so tolk stari, v tem obdobju so ugrizi dan na dan, ampak to 

traja v obdobju enega meseca, potem se to neha.« Dodati je treba, da je poznavanje in 
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razumevanje razvojnih značilnosti otrok pomemben dejavnik za kakovostno delo vzgojiteljic 

v predšolskem obdobju, zato je dobrodošlo, da se o ozadjih otrokovih vedenj tudi kdaj 

vprašamo ter poiščemo ustrezne odgovore. 

 

Levin (1983, v Marjanovič Umek, 2004b) navaja, da boj za pridobivanje stvari v zunanjem 

okolju v večji meri odraža malčkove poskuse vzpostaviti jasne meje med seboj in drugimi kot 

pa sebičnost. Močno zavedanje sebe in težnja po uveljavljanju lastnih potreb, želja in zamisli 

vodi po eni strani do prvih nestrinjanj z odraslimi in drugimi otroki, ki se lahko stopnjuje v 

začasno negativistično vedenje, po drugi strani pa spodbuja razvoj različnih čustveno-

socialnih spretnosti. Slednjega ne navaja nobena intervjuvana strokovna delavka. 

Glede ukrepanja v primeru konfliktnega vedenja se vse intervjuvanke strinjajo, da je treba 

otrokom besedno pojasnjevati, da konfliktno vedenje ni primerno, pri tem pa je nujno biti 

dosleden. Intervjuvanka V1 pravi: »Pogovoriš se z otrokom, mu skušaš povedati, da igrače so 

za vse ter kako se počuti otrok, ki joka. Pri malčkih je sicer to malo težje, ker ne razumejo 

vsega, moraš biti vztrajen in dosleden.« Intervjuvanka V3 pa poudari: »Tamali še ne znajo 

sami rešit, moraš zraven poseči in jim razložit, da to ne gre.« 

Ravno to poudarjata tudi M. Zupančič (2004b) in T. Vonta (2001), ki pravita, da malček pri 

reševanju konfliktov potrebuje pomoč odraslega, da lahko svoje občutke izrazi z besedami ter 

da mu odrasli dosledno predstavijo ustreznejše načine zadovoljevanja njegovih potreb in 

želja. Dve strokovni delavki sta navedli primere za reševanje konfliktnih situacij pri malčkih, 

iz katerih lahko razberemo razliko med avtoritativno-asertivnim pristopom in induktivnim 

pristopom. Za prvega je značilno, da odrasli sankcionirajo otrokovo neprimerno ravnanje, 

sklicujoč se na pomen lastne avtoritete (Kroflič, 2008). Intervjuvanka V2 pravi: »Če je fizično 

nasilje, umaknem otroka, potolažim, potem pa temu, ki je začel konflikt, povem, da se to ne 

sme.« Z induktivnim pristopom pa odrasli osvetlijo perspektivo drugega, izpostavijo njegov 

distres in jasno pokažejo, da je ta distres povzročilo otrokovo ravnanje (Hoffman 2000, v 

Krofli č, 2008). Tak primer je ravnanje oz. razlaga intervjuvanke V5: »Da se otroku striktno 

pove, da ni prav, kar je naredil, da lahko tud drugače naredi, naj pogleda, kako se otrok zdaj 

počuti, da je žalosten in da opazuje stisko drugega otroka.« Pri tej strokovni delavki (V5) smo 

tekom opazovanja v oddelku zaznali, da konfliktne situacije rešuje z restitucijo, saj dečku po 

tem, ko je ugriznil vrstnika, reče: »To si pa naredil zelo neprijazno, pojdi po mrzli obkladek in 

popravi.« Ne uporabi induktivnega pristopa, torej ne opozori glede počutja otroka, ki ga je 
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deček ugriznil, temveč čustveno pogojevanje, saj nadaljuje: »Sem zelo žalostna, ker si to 

naredil.« Kroflič (2008) meni, da je čustveno pogojevanje ena najbolj razširjenih (prikritih) 

oblik discipliniranja v permisivnih vzgojnih pristopih. 

 

Poglavje zaključujemo z odgovorom na raziskovalno vprašanje, kakšna so stališča in znanja 

strokovnih delavk vrtca o razvoju in učenju otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja na 

področju socialno-čustvenega razvoja. Izpostavimo lahko nekaj glavnih ugotovitev: vse 

strokovne delavke se strinjajo, da je pogovor o čustvih v tem obdobju pomemben, prav tako 

vse pravijo, da pogovor o čustvih vključujejo v vsakodnevno prakso. Pri njihovih odgovorih 

pa se kaže pomanjkljivo znanje na področju poznavanja sposobnosti, ki malčku omogočajo 

uravnavati čustvena stanja, ter pri razumevanju in uporabi terminologije glede vzroka porasta 

konfliktnega vedenja pri malčkih. Menimo, da so tako stališča kot ravnanja intervjuvanih 

strokovnih delavk v primeru konfliktnega vedenja zadovoljiva; vse so se namreč strinjale, da 

je otrokom treba besedno pojasnjevati, da konfliktno vedenje ni primerno, pri tem pa moramo 

biti dosledni.  

 

8.4 Igra malčka 

 

Predstavljena so stališča in znanja intervjuvanih strokovnih delavk o otrokovi igri. Poglavje 

zajema tudi nekaj ravnanj strokovnih delavk, ki jih opazimo tekom opazovanja v oddelku. 

Informacije o stališčih in znanjih o otrokovi igri dobimo s pomočjo intervjuja, kjer vprašanja 

zajemajo naslednje področja:  

- igre in igrače za malčke, 

- simbolna igra pri malčkih ter sodelovanje z vrstniki, 

- realistične oz. prototipske igrače, 

- vloga odraslega v igri z otrokom.  

 

8.4.1 Igre in igrače za malčke 

 

Otroška igra je univerzalna dejavnost, ki se spreminja glede na otrokovo starost, vsebino, čas 

in okolje (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Zanima nas mnenje vzgojiteljic in 
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pomočnic vzgojiteljic glede iger, primernih za malčke. Ena strokovna delavka (V5) pripisuje 

velik pomen t. i. igram dotika in pravi: »Malčki potrebujejo veliko stiska, dotika, bibarij, 

pestovanje.« Prav tako doda, da so primerne igrače za malčke igre za razvijanje fine motorike, 

kot so vstavljanke, igre zabijanja ter igre, ki spodbujajo gibanje. Podobno navajata tudi 

vzgojiteljica V5 in pomočnica vzgojiteljice V6. Slednja navaja, da se ji zdijo pomembne tiste 

igre, s katerimi »[R]azvijamo fino motoriko, kakšne vstavljanke ali natikanke«. Dve strokovni 

delavki (V2 in V3) pa kot primerno igro za malčke izpostavita tudi igro s kockami.  

V drugem letu starosti se malčki začnejo vključevati v konstrukcijsko igro, v kateri otrok 

povezuje in sestavlja posamezne prvine igrače v konstrukcijo. Ta vrsta igre spodbuja razvoj 

ustvarjalnosti, razumevanje prostorskih odnosov, ohranjanje pozornosti ter sledenje nameri in 

pomenu, saj mora otrok ves čas gradnje obdržati v mislih, kaj sploh namerava zgraditi 

(Kavčič, 2004). 

Intervjuvanka V1 je mnenja, da je treba otrokom za igro ponuditi čim več naravnega 

materiala, iger z vodo in mivko, saj daje to »[O]troku večjo možnost raziskovanja kot neka 

strukturirana igrača«. Glede na naše izkušnje lahko dodamo, da se malčki izredno radi igrajo z 

vodo in mivko ter s tem pridobivajo nove izkušnje, vendar so za njihov razvoj pomembne tudi 

strukturirane igrače, zlasti za razvijanje simbolne igre, ki pa jo kot primerno igro za malčke 

izpostavi intervjuvanka V3. Več o tem navajamo v naslednjem poglavju. 

 

8.4.2 Simbolna igra pri malčkih 

 

Simbolna igra je igra, v kateri otrok reprezentira nekaj iz stvarnega ali domišljijskega sveta 

(Kavčič, 2004). Intervjuvanke navajajo svoja mnenja o tem, kdaj se začne pri malčkih 

pojavljati simbolna igra in kdaj začnejo le-ti v igro vključevati vrstnike. Štiri strokovne 

delavke pravijo, da se simbolna igra začne pojavljati po drugem letu otrokove starosti. 

Intervjuvanka V4 pravi: »Pri drugem letu se otrok igra simbolno igro, odvisno od 

posameznika.« Vzgojiteljica V5 pa meni: »Ni pomembna starost, ko začnejo kuhat in oblačit 

dojenčke.« Intervjuvanka V6 je prepričana, da se simbolna igra pojavlja šele od treh let 

naprej. A. Lilliard (2007) navaja, da se zametki simbolne igre začnejo pojavljati že konec 

prvega leta, večinoma pa se simbolna igra razvija v obdobju malčkove starosti od 24 do 30 

mesecev. Slednje navaja tudi pet intervjuvank. 
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Glede sodelovanja z vrstniki dve intervjuvanki menita, da je le-to odvisno od vsakega 

posameznika. Intervjuvanka V4 pravi: »Pri dveh letih se samo s sabo igrajo pa ne spustijo 

nobenega zraven, eni pa se že lepo po skupinicah igrajo.« Vzgojiteljica V5 pa razmišlja, da je 

»[V]erjetno to pogojeno tudi s tem, če imajo doma sorojence.« Ostale intervjuvanke so 

mnenja, da se najprej pojavi simbolna igra in potem igra z vrstniki, tako intervjuvanka V2 

omeni: »Najprej simbolna igra, potem igra z vrstniki, okrog dveh let.« 

 L. Marjanovič Umek (2010b) navaja, da je za dve do tri leta stare malčke značilna vzporedna 

igra, ki se je malčki zavedajo, ter enostavna socialna igra med vrstniki. Opažanja 

intervjuvanih strokovnih delavk se torej skladajo z navedenimi povprečji iz strokovne 

literature. 

Malčki v simbolni igri uporabljajo predmete, ki so podobni resničnim predmetom. Dovolj 

realistična igrača nudi otroku zadostno zaznavno in funkcijsko pomoč pri reprezentaciji, kar 

se kaže v pogostejšem pojavljanju simbolnih dejavnosti v igri ter večji zapletenosti igre s 

takšnimi igračami (Zupančič, 2001).  

V nadaljevanju nas zanima, kaj menijo strokovne delavke o realističnih igračah in 

povezovanju le-teh s simbolno igro. Vse intervjuvanke navajajo, da je igra z realističnimi 

predmeti v obdobju malčka primerna. Intervjuvanka V1 pravi, da je igranje z realističnimi 

predmeti »[P]rimerno, ker otrok s tem razvija svojo domišljijo, poveže lahko svoje bližnje 

okolje z igro, to mu je blizu, kar doma opazuje.« Povezanost omenjenih igrač in domačega 

okolja izpostavlja pet strokovnih delavk, ena izmed njih, V5, pravi: »Otroci te igrače poznajo 

in se rajši z njimi igrajo, te igrače so jim blizu, v tej fazi posnemajo delo odraslih.« 

Intervjuvanka V4 pa izpostavi: »Ja, so pomembne, največ se igrajo v kuhinji, imamo meso pa 

sir, to jim je v veselje. Ker jim pravih stvari ne daš, pol pa tukaj, kakor mamica kuhajo.« 

Podobno razmišlja intervjuvanka V3: »Žlice, telefon s številkami, punčke, avtomobili, 

dojenčke skoz oblačijo in slačijo, to je iz njegovega bližnjega okolja.« Vzgojiteljica V5 pa je 

mnenja, da omenjene igrače dajejo otroku možnost vključitve v vsakdanje življenje. 

Vse strokovne delavke so prepričane, da je igra z realističnimi predmeti v obdobju malčka 

primerna, vendar jih ne povezujejo s spodbujanjem simbolne igre. T. Kavčič (2004) navaja, 

da le dovolj realistična igrača nudi malčku zadostno zaznavo in funkcijsko pomoč pri 

reprezentaciji, zato prototipske igrače, ki zelo spominjajo na resnične predmete, veliko bolj 

spodbujajo simbolno igro kot manj strukturirane. 
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8.4.3 Vloga odraslega v igri  

 

Razvojna raven zapletenosti otrokove igre je odvisna od sodelovanja odraslega v tej igri. 

Otrok dobi eno izmed optimalnih spodbud za razvoj v igralni interakciji z mentalno 

razvitejšim partnerjem (MRP), ki je lahko odrasla oseba ali starejši otrok (Zupančič, 2002). 

Intervjuvanke navajajo svoja mnenja o vključevanju odraslih v otrokovo igro. Tekom 

opazovanja smo pozorni na situacije, v katerih vzgojiteljice kot MRP spodbujajo igro otrok. 

Odgovori glede vključevanja odraslih v otrokovo igro so različni. Dve intervjuvanki (V1 in 

V3) menita, da je vključevanje v otrokovo igro potrebno. V1 pravi: »To je potrebno, ker 

otroka vodiš skozi igro, potem se lahko sam začne igrat.« Strokovna delavka V3 pa poudari: 

»Otroci uživajo, če si ti njihov soigralec, sami te vabijo v njihovo igro. Odrasli naj bo samo 

soigralec, na enaki ravni kot otrok, spusti naj se na nivo otroka, se z njim pogovarja, razširja 

besedni zaklad. Odrasli z besedami in s svojim zgledom otroka vzgajajo in učijo.« Med našim 

opazovanjem se strokovna delavka V3 skupaj z otroki igra s prstnimi lutkami, jih natika na 

prste ter se z njimi pogovarja o tem, kako se oglašajo in kje živijo določene živali. Še posebej 

izpostavi lastnosti zajčka, o katerem skupaj zapojejo pesem. 

Pomočnica vzgojiteljice V4 pa meni: »Če se igraš, jih pri tem spodbujaš, da kaj naredijo in se 

z njimi pogovarjaš.« Slednje je opaziti tudi v oddelku: štirje otroci se igrajo za mizo in tolčejo 

s kockami. Pridruži se jim vzgojiteljica in jim predlaga, da bi iz kock kaj sestavili, med 

sestavljanjem pa jih nato sproti sprašuje, kakšne barve je katera kocka. 

Dve intervjuvanki (V2 in V6) sta mnenja, da je vključevanje v otrokovo igro odvisno od želje 

otroka. V6 pravi: »Če otrok pokaže željo, da pristopiš k igri, lahko čist pristopiš, če pa vidiš, 

da se igra in hoče imeti mir, pa ga pustiš.« Intervjuvanka V2 pa razmišlja: »Potrebno se mi zdi 

tolk, kolkr otrok pokaže, da se mu zdi potrebno, rajši vidim, da se otroci sami med seboj 

zaigrajo.« Strinjamo se, da moramo otroku dati možnost, da se sam zaigra, vendar pa je 

pomembno tudi, da se vključujemo v otrokovo igro, saj mu pri vodenju v območju bližnjega 

razvoja omogočimo igro na višji razvojni stopnji (Zupančič, 2001). 

Intervjuvanka V6 izpostavi: »Otroka spodbudimo k igri, če vidimo, da mu motivacija upade.« 

Intervjuvanka V2 dodaja: »Razumljivo za malčke je, da se določene igrice ne morejo sami 

igrat, ker so prezahtevne. Odrasli imajo samo to, da predstavijo navodila in pokažejo osnovno 

zamisel igre.« Strokovna delavka V2 se usede k otrokom, ki se igrajo s plastelinom, ter jih 

sprašuje, kaj delajo. Deček ji odgovori, da dela polžka, pomočnica vzgojiteljice pa nadaljuje z 



Branka Izda (2014): Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega 

starostnega obdobja 

 

69 
 

vprašanjem, kakšne barve je polžek. Neka deklica odgovori: »Moj je zelen.« Deček reče: 

»Moj je rdeč.« Strokovna delavka odgovori: »Danes imamo vsi rdečo barvo, vam bom 

pokazala, kakšna je zelena.« 

Vzgojiteljica V5 je prepričana: »Če so otroci zvedavi, si bi mogli tudi sami kaj poiskat in s 

tistim predmetom nekaj počet, vendar jim je potrebno malo podpore dat.« To tekom 

opazovanja opazimo, ko vzgojiteljica skupaj z otrokom sestavlja kocke in z njim na glas šteje: 

»Ena, dve, tri, štiri, pet.« 

Ugotovitve v tem poglavju nas privedejo do odgovora na raziskovalno vprašanje, kakšna so 

stališča in znanja strokovnih delavk vrtca o razvoju in učenju otrok v oddelkih prvega 

starostnega obdobja na področju igre malčka. Vse strokovne delavke razen ene vedo, da se 

začne simbolna igra pri malčkih razvijati pri starosti med 24 in 30 meseci in da malčki med 

drugim in tretjim letom starosti začnejo v svojo igro vedno bolj vključevati vrstnike za svoje 

soigralce. Tudi vloga odraslega v otrokovi igri se jim zdi pomembna, vendar nobena 

strokovna delavka ne zna ustrezno strokovno razložiti, da z vključevanjem v otrokovo igro 

spodbujamo razvoj posameznika v njegovem območju bližnjega razvoja. Dve strokovni 

delavki (V4 in V5) se sicer zavedata, da odrasli z udeležbo v simbolni igri spodbuja otrokov 

razvoj oz. mu nudi podporo, da napreduje k bolj zahtevnim igralnim aktivnostim, strokovna 

delavka V1 pa poudari pomen začetne spodbude za igro. Lahko rečemo, da se druge 

strokovne delavke (V2, V3 in V6) ne zavedajo dovolj pomena odraslega v otrokovi igri, saj 

menijo, da naj se odrasli pridruži otroku v igri predvsem takrat, ko to želi sam otrok oz. če le-

ta česa ne zmore (upad motivacije, prezahtevna igra). Med opazovanjem dnevne rutine v 

oddelkih je zaznati nekaj primerov, ko se strokovne delavke vključujejo v igro otrok ter jo 

spodbujajo. Glede na razlage in stališča, izražena v intervjujih, menimo, da je njihovo 

ravnanje bolj spontano ravnanje odraslih v igri malčkov kot pa posledica strokovno 

premišljenega usmerjanja otrok v območju bližnjega razvoja.  

Rezultati raziskav (v Zupančič, 2001) so pokazali, da se otrok pogosteje odzove s simbolno 

igralno dejavnostjo, kadar poda pobudo in igralni okvir simbolne igre zrelejši partner, kot če 

da pobudo za igro sam otrok. Poznavanje vloge MRP v igri z otrokom strokovnim delavkam 

omogoča spodbujanje in usmerjanje otrokove dejavnosti v območju bližnjega razvoja in s tem 

spodbuja otrokovo igro na spoznavno višji ravni.  
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To poglavje lahko zaključimo z ugotovitvijo, da ravnanja intervjuvanih strokovnih delavk na 

tem področju igre malčka niso neustrezna, manjka pa jim znanje, ki bi pripomoglo k bolj 

strokovno domišljenemu spodbujanju malčkov. 

 

8.5 Govorni razvoj 

 

V tem poglavju predstavljamo odgovore v našo raziskavo zajetih strokovnih delavk na 

vprašanja o pomenu spodbujanja govornega razvoja pri malčkih, iz katerih lahko sklepamo, 

kakšna so znanja in stališča strokovnih delavk glede govornega razvoja malčkov. Dodajamo 

tudi nekaj konkretnih primerov ravnanj strokovnih delavk, zabeleženih med opazovanjem 

dnevne rutine v vrtcu.  

Vprašanja v intervjuju, povezana s področjem govornega razvoja pri mačkih, so zajemala 

naslednje teme:  

 

- spodbujanje govornega razvoja: vloga družine in vrtca;  

- spodbudni dejavniki in najučinkovitejši pristopi za spodbujanje govornega razvoja; 

- način komunikacije z malčki in prilagajanje razvojni stopnji ter uporaba predlogov. 

 

8.5.1 Spodbujanje govornega razvoja: vloga družine in vrtca  

 

Zanima nas mnenje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o tem, katero okolje je za razvoj 

govora pri malčkih bolj spodbudno – domače (družinsko) ali vrtčevsko. Strokovna delavka 

V1 meni, da je bolj spodbudno domače okolje, ker »[J]e otrok v tem obdobju na starše veliko 

bolj čustveno navezan in se bolj odpre, zaradi povezanosti bolj vsrkava vse to«. Štiri 

intervjuvanke so neopredeljene in pravijo, da je lahko spodbudnejše okolje tako doma kot v 

vrtcu, kar pa je odvisno od več dejavnikov. Ena od teh intervjuvank V4 pravi, da je to 

»[O]dvisno od staršev, kolk se ukvarjajo z otrokom, eni doma dobijo več, eni pa v vrtcu«. 

Pomemben dejavnik za razvoj govorne kompetentnosti otrok v domačem oz. družinskem 

okolju dve intervjuvanki pripisujeta izobrazbi oz. govornim sposobnostim staršev. 

Intervjuvanka V3 pravi: »Odvisno od posamezne družine, lahko je povezano z njihovo 

izobrazbo, kjer se starši veliko pogovarjajo z otroki, potem otroci veliko odnesejo.« 
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Pomočnica vzgojiteljice V4 pa je mnenja, da je za malčkov govorni razvoj »[P]omemben 

govorni vzorec staršev, vrtec pa je kot dodatek govornemu razvoju«. 

Rezultati študije L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2006), v kateri sta avtorici proučevali 

učinek vrtca na otrokov govorni razvoj v povezavi z družinskim okoljem ter starostjo, pri 

kateri je bil otrok vključen v vrtec, prikazujejo, da je učinek vrtca na otrokov razvoj povezan 

tudi z drugimi dejavniki, zlasti z izobrazbo staršev in kakovostjo družinskega okolja. Rezultati 

omenjene študije kažejo, da vključenost otroka v vrtec predvsem nadomesti nekatere 

primanjkljaje v govornem razvoju, ki so povezani z manj kakovostnim družinskim okoljem. 

Odgovori intervjuvank se v večini skladajo z ugotovitvami raziskovalk, ena strokovna 

delavka pa še posebej izpostavi pomembnost spodbudnega okolja v vrtcu pri tistih otrocih, ki 

so druge narodnosti in se doma sporazumevajo v drugem jeziku. Ta intervjuvanka (V6) meni: 

»Vrtčevsko okolje je bolj spodbudno, ker imamo starše, ki so druge narodnosti, doma 

govorijo drugi jezik, tukaj pa slovenski.« 

 

8.5.2 Spodbudni dejavniki in najučinkovitejši pristopi za spodbujanje govornega razvoja 

 

V nadaljevanju se osredotočamo na mnenja strokovnih delavk o spodbudnih dejavnikih in 

najučinkovitejših pristopih za razvoj otrokovega govora. Intervjuvanka V2 je mnenja, da je za 

razvoj otrokovega govora potrebno spodbujanje komunikacije med otroki ter odraslimi, 

intervjuvanka V1 pa poudari, da je otroku potrebno zagotoviti čustveno bližino ter se mu 

individualno posvečati. Vzgojiteljica V5 pa pravi: »Z otrokom se čim bolj normalno 

pogovarjaš, mu razložiš, ga spodbujaš, da govori, ob knjigi spodbujaš govor.« Slednje, 

uporabo knjig oz. branje otroške literature, kot pomemben dejavnik pri spodbujanju 

otrokovega govora izpostavljajo tudi ostale intervjuvanke. Intervjuvanka V6 meni: »Tudi 

otroška literatura pa tudi vse te knjige, ki jih gledamo, z živalmi, spodbujajo otrokov govorni 

razvoj.«  

 

Med prisotnostjo v oddelku opazujemo, kako strokovni delavki V1 in V2 izkoristita čas za 

spodbujanje govornega razvoja z uporabo knjig. Strokovna delavka V1 izkoristi čas, ko se 

otroci zbirajo k jutranjemu krogu ter otrokom na blazini bere iz slikanice, ki jo eden od otrok 

prinese od doma. Otroci jo z navdušenjem poslušajo. Njena kolegica V1 pa otrokom bere 
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pravljico Mišek Tip v času, ko začnejo nekateri otroci odhajati domov. Pet otrok sedi ob njej 

in jo pozorno posluša, saj bere zelo doživeto, dodaja zvočne elemente ter otrokom kaže slike.  

V raziskavah o dejavnikih, ki spodbujajo govorni razvoj, je kot en od dejavnikov 

izpostavljeno tudi načrtno branje otroške literature. Raziskava DeBrayshe (1993, v 

Marjanovič Umek, 2010: 16) kaže, da na malčkov zgodnji govorni razvoj pozitivno vpliva 

branje odrasle osebe otroku. DeBrayshe (prav tam) poudarja, da je ključnega pomena tudi 

kakovost interakcije, ki jo starši ali vzgojiteljica vzpostavi v času skupnega branja, saj naj bi 

kompetentnejša oseba malčka, starega približno osemnajst mesecev in več, podpirala 

(ustvarila "zidarski oder") v njegovi aktivni udeležbi pri branju knjige, in sicer s 

postavljanjem vprašanj, ki se nanašajo na vsebino knjige, in s pogovorom o zgodbi ter 

ilustracijah v knjigi.  

 

Dve intervjuvanki kot pomembno za spodbujanje govora navajata uporabo ilustracij v 

knjigah. Intervjuvanka V1 meni: »Otroku čim bolj približaš knjige, pravljice, spodbujaš, da 

otrok ob slikah opisuje.« Intervjuvanka V5 dodaja: »Pri branju je pomemben pogovor ob tem, 

branje ni samo branje, ampak tudi pogovor ob ilustracijah.« Slednje pri isti vzgojiteljici (V5) 

opazimo tudi v oddelku. Vzgojiteljica s štirimi otroki gleda slikanico ter zraven opisuje slike 

(»Petelinček je rdeč, tukaj ima kljun, tukaj rep.«) Nato prebere pesmico ter zraven opisuje 

»strica« na sliki ter otroke sprašuje: »A je grozen? Kje ima majčko? A je nima? Kaj pa dela?« 

Isti vzgojiteljici (V1 in V5) pa tudi opozarjata, da se malčki ob knjigah in slikanicah srečajo s 

knjižno slovenščino, s čimer bogatijo svoj besedni zaklad ter razvijajo domišljijo. 

Iz odgovorov intervjuvank je razvidno, da knjige oz. slikanice uporabljajo vsakodnevno. 

Intervjuvanka V4 pravi: »Knjige so na razpolago vsak dan, sploh zjutraj zelo radi prinesejo 

knjigo, da se z njimi pogovarjaš, veliko izbire imajo, pa tud posegajo radi po njih.« Podobno 

navede intervjuvanka V5: »Vsakodnevno se usedemo s knjigo na tla, se pogovarjamo, 

gledamo, listamo, preberemo tekst, če je pretežak, ga prilagodim.« Tudi sami med 

opazovanjem v oddelku ugotovimo podobno: ista vzgojiteljica prinese knjigo in reče otrokom: 

»Glejte, kaj imam tukaj.« Nato čaka na odgovor, eden izmed otrok reče: »Knjigo.« 

Vzgojiteljica V5 nato knjigo odpre in vpraša otroke: »Kaj je tu notri? Tukaj je glava. Kaj ima 

na očeh? Očala. Kdo ima očala? Taka očala ima tudi ta. Kdo pa še ima oči?« 

Vzgojiteljica V3 omeni, da imajo v igralnici knjižni kotiček, kjer si »[V]sakodnevno otroci 

izberejo knjigo, se usedemo, preberemo ter poimenujemo, kaj vidimo«. Intervjuvanka V6 pa 
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pravi, da so se otroci navadili, da prinesejo knjige v vrtec, kjer jih skupaj pregledajo in da je to 

pri njih že nekakšna dnevna rutina. 

Rezultati slovenske raziskave (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in Lešnik Musek, 2003) 

kažejo, da ima načrtno in redno branje otrokom v vrtcu spodbuden učinek na njihovo govorno 

razumevanje in govorno izražanje. Na osnovi intervjujev in naših opazovanj v oddelkih 

malčkov lahko zaključimo, da se vse strokovne delavke, vključene v našo raziskavo, tega 

zavedajo in tudi v praksi tako ravnajo. 

 

8.5.3 Način komunikacije in prilagajanje govora razvojni stopnji otrok 

 

Vse intervjuvanke se strinjajo, da mora biti komunikacija z malčki drugačna kot s starejšimi 

otroki, da je potrebno s kakovostnim govornim slogom dopolnjevati otrokov govor, zastavljati 

vprašanja in dodajati pojasnila o različnih dogodkih oz. predmetih. Intervjuvanka V5 pravi: 

»Otroku večkrat poveš, da razume, ponavljaš z namenom, da bi otrok osvojil kakšne besede, 

govor je počasnejši, se razširja, da se potem razširi v nek stavek.« Prav na to opozori tudi 

intervjuvanka V4: »V redu je, da otroku govoriš počasneje ali govor razširjaš. Eni že veliko 

razumejo, zato jih spodbujamo dodatno, čim več sprašujemo, da čim več govorijo. Enako je s 

temi, ki še ne govorijo, jih spodbujaš z vprašanji.« Vzgojiteljici V3 pa se zdi pomembno, da 

otroka »[N]e popravljaš, ampak pravilno ponoviš«. Tudi T. Vonta (2001) poudarja, da 

vzgojitelj ne sme opozarjati otroka na vsebinske in jezikovne napake, ampak jih naj skuša 

odpraviti s pravilnim odgovarjanjem. Intervjuvanka V6 opozori na uporabo pravilnega 

slovenskega jezika, saj »[O]trok zelo hitro ponovi«. Vzgojiteljici V1 se zdi pomembna 

uporaba preprostih, otroku razumljivih besed. Medtem intervjuvanka V3 razloži, da med igro 

uporablja pogovorni jezik, ko bere zgodbico, ter »[K]njižni, da otroci slišijo vse funkcije 

jezika«. Dve intervjuvanki (V2 in V5) pa sta pozorni, da pri malčkih ne uporabljata 

pomanjševalnic, V2 pravi: »Niso mi všeč te pomanjševalnice, a boš papal, šel ajat, tega ne 

odobravam.« 

Raziskave različnih avtorjev (v Marjanovič Umek in Fekonja, 2004a) kažejo, da odrasli v 

odnosu do dojenčkov in malčkov uporabljajo drugačen način govora kot v medsebojni 

komunikaciji (npr. počasnejše govorjenje, veliko ponavljanja, poudarjanje posameznih besed, 

redke slovnične napake). Raziskovalci niso našli enoznačnih povezav med rabo govora 
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odraslih, namenjenega otroku, in govornim razvojem otroka. Nekateri avtorji (npr. Reich, 

1986, v Marjanovič Umek in Fekonja 2004a) so izpostavili, da je nekaj prilagajanja govora 

nujno, saj s tem odrasli pritegnejo več otrokove pozornosti in zato večjo odzivnost. Predvsem 

je za otrokov poznejši govorni razvoj pomembno razlaganje otrokovega govora, ki ga odmika 

od konkretnosti. 

Razvoj razumevanja in uporabe predlogov, ki označujejo prostorske pojme pri malčkih, vse 

strokovne delavke dobro poznajo. Vse navajajo, da malčki najprej poznajo oz. uporabljajo 

predloga "v" in "na". Intervjuvanka V3 pa opozarja, da mora biti uporaba predlogov 

[U]prizorjena vedno konkretno, na primer s primeri igrač; damo kocko v škatlo, pospravili 

bomo škatlo na polico«. Tudi L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2004) navajata, da se 

praviloma pri otrocih najprej razvijata razumevanje ter raba predlogov "v" in "na" (otroci, 

stari okoli 2 do 2,6 let), ostali predlogi pa se razvijejo kasneje. 

 

Poglavje zaključujemo z odgovorom na raziskovalno vprašanje, kakšna so stališča in znanja 

strokovnih delavk vrtca o razvoju in učenju otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja na 

področju govornega razvoja. Vse strokovne delavke pripisujejo velik pomen spodbudnim 

dejavnikom za razvoj govora pri malčkih tako v domačem kot v vrtčevskem okolju. Slednji je 

še posebej pomemben, če so spodbude v domačem okolju pomanjkljive. Večina jih 

izpostavlja, da je uporaba slikanic in knjig spodbuden dejavnik za razvijanje otrokovega 

govora. Prav tako vse omenjajo, da slikanice oz. knjige pri svojem delu z otroki vsakodnevno 

uporabljajo, kar tudi ugotovimo med opazovanjem v dveh oddelkih, pri vzgojiteljicah V1 in 

V5. Glede na opazovanje in odgovore v intervjujih menimo, da je njihovo znanje glede načina 

komunikacije z otroki dobro, ravno tako pa tudi prilagajanje njihovega govora razvojni stopnji 

otrok ter uporaba predlogov. Vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic navajajo v skladu z 

raziskavami ustrezne predloge, ki jih poznajo oz. uporabljajo malčki. Skoraj vse so poudarile, 

da je potrebno s kakovostnim govornim slogom dopolnjevati otrokov govor, zastavljati 

vprašanja, dodajati različna pojasnila o dogodkih oz. predmetih, kar je pomembno za 

razvijanje otrokove govorne kompetentnosti. Poznavanje otrokovega govornega razvoja, 

načinov njegovega spodbujanja ter dejavnikov, ki vplivajo na razvoj govora, so pomembni 

elementi kakovosti vzgojnega dela. 
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8.6 Dnevna rutina 

 

V tem poglavju predstavljamo rezultate o stališčih, znanjih in ravnanjih strokovnih delavk pri 

rutinskih dejavnostih. Strokovne delavke v intervjuju navajajo, kako poteka dnevna rutina v 

njihovem oddelku in na kaj so pozorne pri prihodu otroka v vrtec, pri hranjenju, opravljanju 

higienskih navad, pri toaleti, počitku ter odhodu otroka domov. Med našim opazovanjem 

strokovnih delavk v oddelku pozornost namenimo njihovemu ravnanju v času rutinskih 

dejavnosti in preverimo, ali se le-to ujema z njihovimi stališči. Rezultate in ugotovitve 

predstavljamo v naslednjih podpoglavjih: 

- prihod otroka v vrtec, 

- hranjenje, 

- higiena, toaleta in previjanje, 

- počitek, 

- odhod otroka domov. 

 

8.6.1 Prihod otroka v vrtec  

 

Najprej nas zanima, kaj je treba po mnenju intervjuvank zagotoviti otroku ob njegovem 

prihodu v vrtec oz. na kaj je treba biti še posebej previden. Vse intervjuvanke navajajo, da 

morajo biti ob otrokovem prihodu v vrtec pozorne na to, da se otrok počuti sprejetega in 

zaželenega. Intervjuvanka V5 npr. pravi: »Pozdravimo otroka, če potrebuje telesni stik, ga 

pocrkljamo, da se otrok počuti sprejet.« Podobno razmišlja vzgojiteljica V1: »Ko pride, sem 

pozorna, da otroka vidim, ga sprejmem, vsakega ogovorim in mu posvetim pozornost.« Tudi 

sami med opazovanjem v oddelku opazimo, da vzgojiteljica V5 deklici, ki ob prihodu v vrtec 

joka, nudi tolažbo, jo vzame v naročje ter jo skuša zamotiti oz. preusmeriti njeno pozornost k 

igračam, dečka, ki joka, pa potolaži s petjem pesmic. Tudi vzgojiteljica V1 ob prihodu otroka 

v vrtec najprej pozdravi starše in otroka, nato ga gre k vratom iskat ter ga vzame v naročje in 

se z njim igra prstne igre. 

Pomočnici vzgojiteljice V2 pa se ob prihodu otroka v vrtec zdi pomembno, kakšna je reakcija 

staršev, ko oddajo otroka: »Taprvo vidiš, kakšne volje pride otrok v vrtec, a je dobre volje, 

kako ga starš da, ali je znerviran, a ga je še sit dopoldne, ker celo noč ni spal.« Vzgojiteljica 
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V5 razmišlja podobno: »Če je otrok zjutraj bolj umirjen, je tudi čez dan.« Pri tem pa je 

pomembno, kot izpostavi intervjuvanka V2, »[D]a otroka zjutraj stisneš, da mu pokažeš, da si 

ga zares vesel«, kar zaznamo tudi med opazovanjem v njenem oddelku, ko npr. dečka ob 

prihodu v vrtec vzame v naročje in se z njim pogovarja o dogodkih prejšnjega dne.  

Vzgojiteljica V3 izpostavi, da imajo ob prihodu otroka v vrtec stalno rutino: »Ob pol osmih 

pridejo v svojo sobo, potrkajo, če je kdo doma, se zaigrajo z avtomobilčki ali kockami. 

Predvajamo jim glasbo, če prosijo, ali pregledamo knjige.« Omenjenega sicer tisti dan 

opazovanja v oddelku ne zaznamo, je pa razvidno, kako se strokovni delavki V3 in V4 ob 

prihodu v vrtec posvečata otrokom, jih vzameta v naročje, z njimi komunicirata in jih 

"crkljata". Z. Cugmas (2010) poudarja, da predvidljive vsakodnevne dejavnosti prispevajo k 

razvoju otrokovega občutka varnosti in jih pomirjajo. 

A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2010) poudarjata, da moramo otroku ob prihodu v vrtec 

zagotoviti, da se bo v skupini počutil varnega in sprejetega, saj je njegova prva izkušnja 

pomembna za njegovo nadaljnje počutje v skupini. Omenjeni avtorici (prav tam) in E. Dolar 

Bahovec (2004) menijo, da je ob prihodu otroka v vrtec pomembno, da imajo tako otroci kot 

starši občutek, da so dobrodošli in sprejeti. Vse strokovne delavke v naši raziskave menijo 

enako, tudi med opazovanjem v oddelkih opazimo, da se ob prihodu otroka v vrtec 

individualno posvečajo vsakemu posebej ter se potrudijo, da se vsi otroci počutijo sprejete in 

zaželene. 

8.6.2 Hranjenje 

 

Zanima nas, na kaj so strokovne delavke vrtca še posebej pozorne pri hranjenju otrok ter kako 

pri tem ravnajo. Dve vzgojiteljici posebno pozornost namenjata kulturnemu vedenju med 

prehranjevanjem. Intervjuvanka V1 je pozorna na to, da otroci »[L]epo sedijo, lepo ravnajo s 

priborom, kulturno jedo in ne tolčejo s priborom«. Vzgojiteljica V5 pa pozornost namenja 

tudi temu, »[D]a otroci sedijo za mizo, da ne mečejo hrane po tleh, da se ne igrajo s hrano in 

da samostojno jedo«. Slednji se zdi pomembno tudi razvijanje samostojnosti: »Če se kaj 

polije, jim damo krpo, da pomagajo pobrisati, pokažemo jim, da je to sprejemljivo, ampak je 

potrebno popravit.« Taki situaciji smo priča tudi med našim opazovanjem v oddelku. 

Vzgojiteljica V5 otroka, potem ko ta polije čaj, vpraša: »Kaj se je zgodilo?« in doda, da bosta 

skupaj pobrisala mizo. Pri tem otroka sprašuje: »A je velika ali majhna luža?« Na koncu 

vzgojiteljica otroka pohvali ter doda, da je lepo pobrisano. V omenjeni situaciji vzgojiteljica 
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spodbuja otrokovo samostojnost ter mu omogoča sodelovanje. Da je pri prehranjevanju 

potrebno spodbujati samostojnost, pa se strinja tudi njena sodelavka V6, ki pravi: »Pri 

hranjenju jih navajamo na samostojnost, da samostojno držijo žlico, da lepo sedijo in ne 

hodijo okrog.«  

Po mnenju I. Medved (2004: 46) je pri hranjenju pomembno upoštevati več dejavnikov: 

ustvariti je treba prijetno in družabno ozračje; otroci morajo imeti možnost, da so pri obrokih 

čim bolj samostojni in neodvisni; otroke moramo spodbujati, da se pogovarjajo o tem, kaj 

jedo in kako je jed pripravljena.  

Tri strokovne delavke med hranjenjem opisujejo otrokom hrano, ki jo jedo. Pomočnica 

vzgojiteljice V2 opisuje otrokom, kaj imajo za kosilo: »Danes bomo jedli krompir, ribico in 

peso.« Vzgojiteljica V3 pa opisuje otrokom, kako pripravijo kruhove cmoke: »Kuharice 

nalomijo star kruh in ga namočijo v mleko, nato naredijo take okrogle cmoke in jih skuhajo. 

Dober je ta kruh.« Vzgojiteljica V5 pa otroke spodbuja k temu, da bi čim več pojedli oz. 

hrano vsaj poskusili, in sicer tako, da poudarja, kako okusna je juha ter zraven opisuje, da je 

korenčkova. Tudi pomočnici vzgojiteljice V4 se zdi pomembno, da otroci poizkušajo 

raznoliko hrano: »Pri hranjenju jih spodbujamo, da vse poskušajo probati.« Moramo pa se 

zavedati, kot navaja I. Medved (2004), da imajo otroci individualne prehranjevalne navade in 

jih ne smemo siliti, da nekaj pojedo, če tega ne želijo. Vse strokovne delavke to upoštevajo, 

kar je razvidno tudi med našim opazovanjem v oddelku. Otroke pri deljenju hrane poimensko 

nagovarjajo ter jim dajejo možnost, da sami izberejo hrano. 

Intervjuvanka V1 pa v povezavi s prehranjevanjem otrok v vrtcu opozori tudi na uporabo 

vljudnostnih izrazov in je pozorna predvsem na to, »[D]a znajo reči prosim in hvala, če želijo 

še, da rečejo prosim«. Na uporabo vljudnostnih izrazov v intervjuju opozori le ena 

intervjuvanka, medtem ko med opazovanjem zaznamo, da so vse strokovne delavke pozorne, 

da pri deljenju hrane uporabljajo vljudnostne izraze ter k uporabi le-teh spodbujajo tudi 

otroke. Pomočnica vzgojiteljice V4 npr. vsakemu otroku reče: »Izvoli.« Otroke prav tako 

opozarja: »Kaj pa uporaba vljudnostnih izrazov hvala, kje pa so lepe besede?« Ko deček reče: 

»Še!«, ga vzgojiteljica V3 opozori: »Reče se še bi prosim pil.« 

T. Vonta (2001) meni, da so vsakodnevna opravila, kot je npr. hranjenje, idealne priložnosti 

za razvoj jezikovnih sposobnosti. Med opazovanjem je razvidno, da se tega zavedata tudi 

vzgojiteljici V3 ter V5. Vzgojiteljica V3 sprašuje otroke, kakšne barve je jabolko. Nekaj otrok 
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odgovori, da je zeleno. Nato pokaže otrokom nektarino ter vpraša: »Kaj je to?« Otroci 

odgovarjajo: »Jabolka, hruška, banana.« Nato en deček ugrizne nektarino in reče: »Kisla je.« 

Ena deklica pa doda: »To je nektarina.« 

V Kurikulumu za vrtce (1999: 21) je zapisano, naj hranjenje v vrtcu poteka čim bolj umirjeno, 

brez nepotrebnega čakanja in pripravljanja. Pri dveh strokovnih delavkah (V1 in V3) 

opazimo, kako čas med čakanjem na kosilo zapolnita tako, da se z otroki igrata različne 

besedne in prstne igre, izštevanke ter bibarije. Tudi z omenjenimi dejavnostmi lahko 

spodbujamo otrokov jezikovni razvoj, saj otroci zelo uživajo ob igrah, kjer doživljajo 

zvočnost in ritem. 

 

8.6.3 Higiena, toaleta in previjanje 

 

Zanima nas, na kaj so strokovne delavke pozorne pri higieni, toaleti in previjanju, zato med 

opazovanjem v treh oddelkih pozornost namenimo tudi tem dejavnostim. Dve strokovni 

delavki (V5 in V6) v intervjuju navajata, da pri higieni otroke navajata na samostojnost, pri 

čemer sta pozorni na to, da vseskozi sproti opisujeta otrokom, kaj počnejo. Intervjuvanka V5 

npr. pravi, da pri umivanju »[P]omagamo odpirati pipe, če kdo ne zmore, navajamo jih na 

samostojnost. Zraven povem, kaj počnem, zdaj bom obraz umila, pa nos očistila, pa okrog ust, 

vse to povem, to je moj osebni način«. Intervjuvanka V6 pravi: »Pri umivanju otroke 

navajamo, da si že poskušajo zavihati rokave, da damo milo na roke, da že sami potegnejo 

brisačko in jo nesejo v koš.« Tudi sami med opazovanjem zaznamo situacije, ki jih 

intervjuvanki navajata v svojih odgovorih. Vzgojiteljica V5 je v umivalnici rekla deklici: »Se 

bova umili, tukaj odpri vodo, sem pospravi slinček.« Nato vpraša deklico: »Kaj si pa delala, 

da imaš umazan nos?« Njena sodelavka v istem oddelku, intervjuvanka V6, pa vpraša dečka, 

ali se gresta umit in ko se umivata, zraven opisuje: »Rokave potegni gor, malo podrgni.«  

Opazujemo predvsem, ali strokovni delavki izvajata individualno ali kolektivno rutino. Pri 

opazovanju prej omenjenih strokovnih delavk (V5 in V6) ugotovimo, da se individualno 

posvečata vsakemu otroku ter z njimi odhajata v umivalnico postopoma. Tega pa ne moremo 

reči za ostale strokovne delavke. Odgovori v intervjuju so pomanjkljivi, intervjuvanka V3 

otrokom reče: »Gremo roke umit, lulat, se pripravimo na zajtrk.« Njena sodelavka v istem 

oddelku, intervjuvanka V4, pa pravi: »Spodbujava jih, da se sami umijejo.« Opazovanje teh 
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dveh strokovnih delavk pokaže, da so pri higienskih navadah prisotni tako elementi skupinske 

kot tudi individualne rutine. Pomočnica vzgojiteljice V4 daje npr. vsem otrokom navodilo: 

»Zavihajte rokave, kdor umije roke, naj jih otrese.« Njena sodelavka v istem oddelku, 

intervjuvanka V3, pa spodbuja dečka, da se sam obriše ter mu ob tem govori: »Narediš žogico 

in jo vržeš v koš.« Pri izvajanju toalete je pozorna, da otroka, ki odide na stranišče, kjer je že 

drugi otrok, opozori: »En otrok gre v stranišče, v stranišču je najraje sam. Poglejmo še s 

pomočjo slike, poglej, narisan je samo en otrok.« 

Intervjuvanki V1 in V2 na vprašanje glede toalete in higiene ne odgovorita, opazimo pa, da 

gredo vsi otroci v njuni skupini v umivalnico hkrati in za umivanje čakajo v vrsti. 

Vzgojiteljica V1 otrokom reče: »Zavihajte rokave, gremo roke umit.« Otroci stojijo v vrsti in 

si umivajo roke, vzgojiteljica jim daje brisače. Njena sodelavka v istem oddelku, 

intervjuvanka V2, ravna podobno – ko večina otrok popije po kosilu sok, reče: »Pejmo se 

umit pa lulat.« 

Tudi previjanje otrok je dobra priložnost, da se otroku popolnoma posvetiš, z njim 

komuniciraš ter spodbujaš njegov govor. Strokovni delavki V5 in V6 se tega zavedata in tako 

v praksi tudi ravnata.  

Vzgojiteljica V5 v intervjuju pove: »Pri previjanju je tako, da skupaj z otrokom pogledava, 

kje je njegova plenica, označeno je z napisom. Takrat se z otrokom veliko pogovarjam. 

Govorim mu, kaj bom naredila. Mokro krpo mu dam pa mu povem, aha mokra krpa je. Če 

vem, da se otrok strese ali pa da kaže strah, kdaj ga bom obrisala, mu najprej dam, da z roko 

preveri, kakšna je brisača, s katero ga obrišem. Potem imamo tam ene ribice, ki nam dol 

visijo, pa jih malo popihamo, se z njimi igramo. Zdi se mi pomembno, da je to prijetna 

izkušnja, da ga ne daš samo na previjalno mizo in potem dol in pač odsloviš.«  

Pomočnica vzgojiteljice v istem oddelku, intervjuvanka V6, pa v intervjuju pravi: »Pri 

previjanju, pri negi, se z vsakim posameznikom pogovarjam, pogosto mu zapojem pesmico, 

se gremo kako bibarijo, še prej greva z otrokom skupaj po plenico.« Pri omenjeni strokovnih 

delavkah tudi v konkretnih situacijah opazimo, da previjanje izvajata tako, kot navedeta v 

odgovorih v intervjuju. Opazimo tudi veliko opisovanja dejavnosti in razširjanja otrokovega 

govora. Intervjuvanka V5 tako reče deklici: »Greva pleničko previt, kje je plenička, pridi, 

zajček te čaka.« Deklici pove, da ima v rokah mokro krpo, igrata se bibarije, nato jo povabi k 

sodelovanju pri oblačenju, pri čemer vseskozi opisuje, kaj ji bo oblekla, ter razlaga, kaj vse 



Branka Izda (2014): Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega 

starostnega obdobja 

 

80 
 

ima narisano na oblačilih. Tudi intervjuvanka V6 poimensko pokliče dečka in mu pove, da ga 

bo previla. Otrok ob njeni pomoči vzame iz predala svojo plenico, ob tem ga vpraša, kdo je 

narisan na plenici. Otrok odgovori: »Mijav.« Intervjuvanka V6 postavi še dodatno vprašanje: 

»A muca je narisana?« 

Iz odgovorov, ki jih v intervjuju navajajo ostale strokovne delavke, je razvidno, da previjanja 

ne opisujejo kot prej omenjeni strokovni delavki, pri opazovanju v oddelku pa zaznamo, da se 

pri previjanju posvetijo otroku, z njim vzpostavljajo očesni kontakt, mu razlagajo in opisujejo, 

kaj počnejo, v proces skušajo vključiti tudi otroka, razširjajo in spodbujajo otrokov govor. 

Vzgojiteljica V3 npr. nese dečka na previjalno mizo, se z njim pogovarja in mu razlaga, kaj je 

narisano na plenici: »Dajva gor še nogavice in hlače.« Ob tem ga sprašuje, kaj je narisano na 

njegovih nogavicah in kakšne barve so njegove hlače. Pomočnica vzgojiteljice v istem 

oddelku, intervjuvanka V4, je med previjanjem deklice ves čas pozorna na to, da ima z 

deklico vzpostavljen očesni kontakt, sprašuje jo, kaj ima narisano na majčki. Deklica ji 

odgovori, da je na njeni majčki naslikana princeska, vzgojiteljica pa jo vpraša še, kaj ima 

princeska na glavi in, ali ima tudi ona doma kakšno princesko.  

Glede higienskih in toaletnih navad T. Vonta (2001) izpostavlja, da lahko uporaba stranišča 

omogoča tesnejše medsebojne odnose med malčki ter vzgojitelji, saj imajo vzgojitelji v teh 

situacijah priložnost za individualen pogovor z otrokom. Za malčke so ponavljajoči se 

postopki umivanja in osebne higiene sestavni del vsakodnevne rutine in jim omogočajo 

razvijanje samostojnosti pri oblačenju, slačenju in umivanju.  

V intervjuju pa iz navedb štirih strokovnih delavk ni zaznati, da bi temu delu dnevne rutine 

posvečale posebno pozornost. Nasprotno je pri vzgojiteljskem paru V5 in V6 jasno razvidno, 

da se jim zdi tudi ta del rutine pomemben, predvsem v smislu navajanja na samostojnost ter 

razvijanja jezikovnih sposobnosti. Dodati velja, da so bili v ta oddelek vključeni otroci, stari 

od 1 do 2 leti, ki pri higieni potrebujejo še veliko pomoči in individualnega posvečanja, 

vendar menimo, da bi se lahko tudi v skupinah otrok, starih od 2 do 3 let, omenjena rutina 

izvajala bolj individualno. E. Bahovec in Kodelja (1996) izpostavljata, da si otroci v vrtcu 

hodijo umivat roke večinoma vsi hkrati, podobno pa velja tudi za odhajanje na stranišče. 

Avtorja menita, da v naših vrtcih manjka občutek za individualnost, zasebnost in intimnost. 

Zavedati bi se morali, da za omenjene dejavnosti ne veljajo pravila "za vse enako", "za vse 

naenkrat" in "za vse vnaprej predpisano".  
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8.6. 4 Počitek in spanje 

 

Del dnevne rutine v vrtcu je tudi spanje oz. počitek. Povzemamo mnenja strokovnih delavk o 

tem, na kaj je treba biti še posebej pozoren in kakšno je njihovo običajno ravnanje v dani 

situaciji. Tri intervjuvanke navajajo, da je pomembno, da gredo po higieni otroci umirjeno in 

postopoma vsak na svoj ležalnik. Intervjuvanki V6 se zdi pomembno, da so ležalniki vedno 

na istem mestu, kar pa opazimo tudi med našim opazovanjem v oddelku, otroci pa svoj 

ležalnik prepoznajo s pomočjo simbola na njem. Vse strokovne delavke otroke pred počitkom 

navajajo na samostojnost. Spodbujajo jih, da si sami poskušajo sleči hlače oz. sezuti copate, 

pri čemer sta strokovni delavki V5 in V4 pozorni še na to, da vseskozi sproti opisujeta, kaj 

otroci delajo. Strokovna delavka V5 reče deklici: »Copate daj dol, tam jih pospraviš tako, da 

daš enega zraven drugega. Še hlače daj dol, kam jih boš zložila?« Pomočnica vzgojiteljice 

(V4) pa med preoblačenjem dečka pravi: »Bova preoblekla majčko, ker je mokra.« Skupaj z 

otrokom pogleda, kaj vse ima otrok v nahrbtniku, in ob tem govori: »Nogavice, hlače, kaj 

midva iščeva?« Otrok ji odgovori, da iščeta hlače. 

Tudi v intervjuju dve strokovni delavki poudarita, da je pred počitkom potrebno otroke 

navajati na samostojnost. Intervjuvanka V5 tako navaja, da otroke, »[K]i se znajo sezut, jih 

spodbujamo, da se sami sezujejo, hlače še ne znajo sami sleči, zato jim pomagam ter jih 

skupaj dava na ležalnik«. Trem intervjuvankam se zdi dobro, da imajo malčki med počitkom 

pri sebi svoje najljubše "mehke igrače". Intervjuvanka V2 poudarja, da otroku v primeru, če 

svoje igračke nima s seboj, prinese vrtčevsko. V oddelku opazimo, da imajo otroci ob sebi 

ljubkovalne igračke. Nekateri so jih šli iskat sami, drugim pa so jih razdelile strokovne 

delavke.  

Vse strokovne delavke so pozorne na to, da otrokom pri uspavanju nudijo bližino. 

Intervjuvanka V3 navaja, da otroka najprej poboža, »[P]otem nudiva bližino, najprej bolj 

nemirnim, potem pa še ostalim«. Štiri intervjuvanke izpostavijo, da vsakega otroka pobožajo, 

ga pokrijejo in mu zapojejo uspavanko, da lažje zaspi. Intervjuvanka V3 pravi, da najprej 

zapoje uspavanko Aja tutaja, nato vsakega posebej pokliče po imenu, ga poboža, nato pa nudi 

bližino. Omenjeno opazimo tudi med našo prisotnostjo v skupini: strokovna delavka V2 pred 

počitkom otrokom zapoje uspavanko Lahko noč otroci, lunica že sveti. Pri tem se otroci 

umirijo. Obe strokovni delavki (V1 in V2) hodita od otroka do otroka, se usedeta k njemu in 

mu nudita bližino, da lažje zaspi. 
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I. Medved (2004: 46) meni, da je pri počitku in spanju pomembno upoštevati več dejavnikov: 

otroci imajo različne spalne navade in tudi zaspijo na različne načine; vsak otrok naj ima 

svoje ležišče, na katerem je njegovo ime; otroci naj od doma prinesejo svojo najljubšo igračo, 

blazino, odejo in podobno; nekateri otroci potrebujejo pomoč, da se lažje sprostijo in umirijo. 

Včasih pomaga samo to, da sedemo k otrokovemu ležalniku, da otrok občuti bližino, v drugih 

primerih pomaga dotik (na primer božanje po glavi, držanje za roke). Vse strokovne delavke 

omenjene dejavnike pri svojem delu upoštevajo. 

 

8.6.5 Odhod otroka domov 

 

Vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v intervjuju navajajo, da ob odhodu otroka domov 

pozdravijo starše ter jim posredujejo pomembne informacije. Intervjuvanka V2 npr. pravi: 

»Ko gre otrok domov, je pomembno, da se lepo posloviš od njega in mu rečeš adijo.« 

Pomočnica vzgojiteljice V6 pa poudari: »Ko pridejo starši, kako besedo spregovorim, jim 

povem, da je bilo vse v redu, če starše kaj zanima, jim pač povem.« Naše opazovanje pokaže, 

da so tudi ravnanja strokovnih delavk v skladu z njihovimi odgovori. 

Odhod otrok domov poteka tako, da vse strokovne delavke starše pozdravijo ter poimensko 

pokličejo otroka, po katerega so starši prišli. Strokovni delavki V1 in V2 npr. pozdravita 

starše, ki so prišli po dečka, ter ga poimensko pokličeta in mu povesta, da gre domov. Pozorni 

sta, da se poslovijo s pozdravom ter da deček to opazi. Zaznamo tudi nekaj situacij, ko 

strokovne delavke ob odhodu otroka domov s starši izmenjajo informacije. Ob odhodu domov 

npr. dečkova mama sprašuje vzgojiteljico V5, če je njen otrok opravljal veliko potrebo v 

kahlico in če je to nakazal tako, da se je prijel za nos. Vzgojiteljica ji odgovori, da v vrtcu te 

potrebe še ne izkazuje na ta način,  da pa bodo na to pozorni. Vzgojiteljica V5 prav tako ob 

odhodu deklice, ki je še v fazi uvajanja, staršem opisuje, kako se deklica vključuje v novo 

okolje. Obe informaciji sta pomembni tako za starše kot tudi za strokovni delavki. Prvi primer 

kaže, da je priporočljivo, da tudi vzgojno osebje v vrtcu ve, kako doma odvajajo otroka od 

plenic, da lahko podobno izvajajo tudi v oddelku. V drugem primeru pa je razvidno, da 

staršem veliko pomenijo povratne informacije o otrokovem počutju v novem okolju. 



Branka Izda (2014): Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega 

starostnega obdobja 

 

83 
 

Pri pomočnici vzgojiteljice V2 opazimo, da je ob odhodu deklice domov upoštevala njeno 

potrebo. Ob prihodu njene mame otroci kličejo deklico in ji govorijo, da gre domov. 

Strokovna delavka V2 reče deklici: »Kar popij še sok, bo mami počakala.« Med tem časom 

vzgojiteljica govori z mamo o poletnem izpisu otroka iz vrtca.  

Strokovni delavki V3 se v zvezi z odhodom otroka domov zdi pomembno tudi to, da otroka 

pozdravijo vsi, obe vzgojiteljici in tudi otroci. 

 

V zaključku poglavja odgovarjamo na naslednji raziskovalni vprašanji:  

V kolikšni meri in kako strokovne delavke vrtca izkoriščajo dnevno rutino in različne situacije 

za učenje otrok prvega starostnega obdobja? 

Ali je dnevna rutina kolektivna ali usmerjena na posameznika in kolikšno je ujemanje med 

stališči in ravnanjem strokovnih delavk? 

Rezultati kažejo, da strokovne delavke rutinske dejavnosti izkoriščajo tudi za učenje otrok, 

kar je očitno predvsem pri rutini hranjenja, previjanja ter higiene. Pomembno se nam zdi 

izpostaviti strokovni delavki V5 in V6, ki sta dnevno rutino kot vzgojiteljski par zlasti pri 

higieni in previjanju izvajali zelo dobro. K temu po našem mnenju prispevajo tudi specifične 

značilnosti tandema: vzgojiteljica z dolgoletnimi izkušnjami in pomočnica vzgojiteljice brez 

izkušenj. Odgovori sodelavke začetnice so v intervjuju manj strokovni, medtem ko je njeno 

delo v skupini (verjetno kot posledica dobrega zgleda sodelavke) bolj kakovostno.  

Na vprašanje, ali je dnevna rutina kolektivna ali usmerjena na posameznika, lahko torej 

odgovorimo, da pri rutinskih dejavnostih, kot so prihod v vrtec, hranjenje, počitek, previjanje 

in odhod otroka domov, vse strokovne delavke poudarjajo posvečanje vsakemu otroku 

posebej. Največja pomanjkljivost se pokaže pri dveh vzgojiteljskih parih pri skupinskih 

odhodih v umivalnico, kjer bi se omenjeno rutino lahko "razbilo" na manjše skupine, s čimer 

bi se pridobil čas, da bi se strokovne delavke lahko posvetile vsakemu otroku. 

Glede ujemanja stališč strokovnih delavk z njihovim ravnanjem povzemamo, da se odgovori 

strokovnih delavk v intervjuju večinoma ujemajo z njihovim ravnanjem v oddelku. Zanimivo 

pa je, da smo pri opazovanju v oddelkih razbrali več dejavnosti, ko so strokovne delavke pri 

rutinskih dejavnostih spodbujale razvoj otrok, kot pa so jih (vsaj nekatere) navedle v 

intervjujih. 
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8.7 Načrtovanje in refleksija vzgojnega dela 

 

Dobrega pedagoškega dela ne more biti brez nenehnega sprotnega in sistematičnega 

reflektiranja lastne in tuje pedagoške prakse, ki vključuje pedagoško načrtovanje, ravnanje in 

evalvacijo (Polak, 2010). V tem poglavju so predstavljena stališča strokovnih delavk o 

načrtovanju in reflektiranju vzgojnega dela, ki smo jih pridobili s pomočjo njihovih 

odgovorov v intervjujih. Oddano dokumentacijo vzgojiteljic smo analizirali in tako razbrali, 

kaj le-ta vsebuje oz. na kaj so vzgojiteljice pri načrtovanju oz. refleksiji svojega dela pozorne. 

Vzgojiteljice, ki so bile vključene v raziskavo, so nam oddale naslednjo dokumentacijo: 

- primer dnevne refleksije ter evalvacija tematskega sklopa (strokovna delavka V1), 

- primer dnevne priprave in dnevne refleksije ter refleksija tematskega sklopa 

(strokovna delavka V3), 

- primer dnevne priprave in refleksije (strokovna delavka V5). 

Najprej nas zanima, kako vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic načrtujejo vzgojno delo, na 

kaj so pri tem pozorne ter kaj vsebuje njihova dokumentacija. Tri strokovne delavke so 

prepričane, da je pri načrtovanju pomembno, da izhajaš iz otroka in načrtuješ dejavnosti, ki 

otroke zanimajo. Ena izmed teh (V4) meni: »Pri načrtovanju sem pozorna na potrebe otrok, 

zadam si nek cilj ter upoštevam otrokove želje.« Tri strokovne delavke pri načrtovanju 

prilagajajo dejavnosti značilnostim letnega časa, pri tem strokovna delavka V3 poudari 

zastopanost vseh področij kurikula: »Čim bolj moraš vsa področja dejavnosti ponudit«. Dve 

intervjuvanki pa sta pozorni na razvojne potrebe otrok. Intervjuvanka V5 meni, da bi bilo 

dobro razvijati tisto, kar so otroci sposobni narediti: »Načrtujem tako, da si zabeležim, kaj 

otroci znajo povedat.« Dobro bi bilo, da bi vzgojiteljica v načrtovanje vključila tisto, česar 

otroci še niso sposobni in spodbujala njihov razvoj v območju bližnjega razvoja. Vse 

strokovne delavke pravijo, da se pred načrtovanjem med seboj pogovorijo, medtem ko 

pripravo zapiše vzgojiteljica. 

Pri pregledu dokumentacije (dnevne priprave) vzgojiteljice V3 razberemo, da je izpostavljen 

le cilj dnevne dejavnosti, npr: »Otrok se uči samostojno pripovedovati; spodbujanje 

radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti«. Vsebina dnevne priprave vzgojiteljice V5 

je obširnejša. V njej je zapisano, kaj naj bi se z otroki učili (»Učenje pesmice Žogica, 

razlikovanje med gibanjem in počitkom, otrok ločuje veliko in majhno«), s katerimi 
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dejavnostmi in kako naj bi omenjeno spodbujali (»Pospravljanje žog v škatlo – razlikovanje 

med velikimi in malimi žogami, otrokom pomagam in najprej demonstriram«). V dnevno 

pripravo pa je zajet tudi potek dnevne rutine (»Pri opravljeni negi se z otrokom pogovarjam. 

Priprava otrok na hranjenje. Spodbujanje uporabe pribora, navajanje, da polito mizo skupaj 

obriševa«). Kroflič (2001) izpostavlja, da je poznavanje in vgrajevanje dejavnikov dnevne 

rutine kot sestavine prikritega kurikula v načrtovanje, izvedbo in vrednotenje institucionalne 

vzgoje še posebej pomembno v zgodnjem otroštvu, na predšolski stopnji, ko se otrok na 

vzgojne spodbude iz svoje okolice odziva bolj čustveno in je še posebej odvisen od občutka 

sprejetosti in varnosti. 

V nadaljevanju nas zanima, če vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic reflektirajo vzgojno 

delo, na kaj so pri tem pozorne ter kaj vsebuje njihova dokumentacija (refleksija oz. 

evalvacija). Vse intervjuvanke navajajo, da reflektirajo svoje delo s pogovorom s sodelavko, 

medtem ko refleksijo zapiše vzgojiteljica. Vzgojiteljica V1 pravi: »Refleksijo naredim vsak 

dan, zabeležim si, koliko so otroci zmožni, koliko naredijo, kje imajo težave, kje so dobri, 

glede na počutje otrok, koliko pospravljajo, če so bili kakšni večji konflikti, kake posebne 

stvari, ki so izstopale tisti dan.« Po pregledu njene dokumentacije (dnevne refleksije) 

ugotovimo, da ni razvidno, da bi vanjo vključevala elemente, ki jih je navedla v intervjuju, saj 

dnevna refleksija zajema le povzetek glavne zaposlitve (npr.: »Pogovor o čustvih, večinoma 

osvojen; ob aplikacijah naštejejo osnovna čustva: jeza, strah, veselja, žalost«). Njena 

evalvacija tematskega sklopa je obširnejša in vključuje tudi nekaj elementov, ki jih navaja v 

intervjuju. V evalvaciji vzgojiteljica V1 opisuje, koliko so otroci sposobni (npr.: »Otroke sva 

spodbujali k razmišljanju z odprtimi vprašanji, večina še ne sodeluje, nekaj pa že smiselno 

odgovarja in povezuje dogodke in pojme«), kje imajo težave (»Ker še nimajo občutka za tiho 

igranje, jih vodiva k bolj nežnemu igranju« ali »Otroci radi ustvarjajo, niso preveč vztrajni in 

sigurni vase, pri tem jih spodbujava, pohvaliva izdelke, da dobijo zaupanje«) in išče rešitve za 

disciplino in večjo varnost v telovadnici (npr.: »Poudarek je na disciplini in varnosti, saj v 

telovadnici postanejo bolj živahni, navajati sva jih začeli, da počakajo v koloni in da ne 

divjajo po celi telovadnici«). Evalvacija vzgojiteljice V1 se nanaša le na otroke in njihovo 

odzivanje, ne vsebuje pa kritične refleksije lastnega dela. 

Vzgojiteljica V3 v odgovoru na vprašanje, povezano z refleksijo, izpostavi: »Pogovarjava se s 

sodelavko, kaj se je dopoldne dogajalo, obe isto stvar opazujeva.« Njena dnevna refleksija 

zajema kratko analizo glavne dejavnosti (npr. »Štirje otroci so v naročju povedali deklamacijo 
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po svojih besedah, besedilo je primerno in zelo so motivirani za igro«). Evalvacija tematskega 

sklopa pa zajema: opisovanje počutja in vedenja otrok (»Otroci so sproščeni, vodljivi pri 

dejavnostih in razigrani med prosto igro«); opisovanje čustvenih odzivov otrok (»Otroci so 

čuteči, doživljajo globoko, nekateri to besedno že izrazijo«); vključevanje dnevne rutine 

(»Veliko matematike je v dnevni rutini, vsak dan štejemo otroke, ki jih ni v vrtcu, štejemo 

stopničke«); vrednotenje svojega dela (»Veseli sva, ker sva na pravi poti, otroci so vse 

ponotranjili in si želijo, da vsak dan ponavljamo. Vsem načrtovanim ciljem sva sledili, 

dopolnjevali in gradili jih bova naprej. Velik napredek je pri sodelovanju in pri samem 

izvajanju dnevne rutine«). 

Vzgojiteljica V5 pa v intervjuju pravi, da vsakodnevno reflektira svojo delo, evalvacijo pa 

zapiše na 14 dni. V njej izpostavi, kaj so počeli, »[Č]e je kakšen otrok slabši na kakem 

področju, da se potem z njim dela«. Pri pregledu njene dokumentacije razberemo opisovanje 

izvedene dejavnosti (»Ponudila sem jim žoge, ki sem jih pospremila z izrazom velika/majhna 

žoga«), odziv otrok na načrtovano dejavnost (»Dejavno so sodelovali skoraj vsi otroci, otroci 

so bili ves čas aktivni, sodeloval ni deček Gal, kljub spodbudi, razmišljam, kako bi ga 

spodbudila k večji aktivnosti«), opisovanje neobičajnega vedenja posameznika (»Vita danes 

ni bila najboljše volje, njena pozornost je hitro padla, umaknila se je na blazino in zaspala«). 

Zanima nas tudi vsebinska raven refleksije vzgojno-izobraževalnega dela vzgojiteljic. Pri tem 

uporabimo osnovni hierarhični model vsebinskih ravni pisanja, ki ga je izdelala C. O`Hanlon 

(v Polak, 2010). Po pregledu omenjene dokumentacije pridemo do ugotovitve, da so refleksije 

oz. evalvacije vseh vzgojiteljic napisane pretežno na ravni poročanja, prevladuje torej pisno 

opisovanje dogodkov. Izjema je npr. zapis refleksije vzgojiteljice V5, v katerem se pojavi tudi 

razmišljanje o svojem delu (npr. »Dejavno so sodelovali skoraj vsi otroci, otroci so bili ves 

čas aktivni, sodeloval ni deček, kljub spodbudi, razmišljam, kako bi ga spodbudila k večji 

aktivnosti«), vendar ni podanih morebitnih rešitev oz. načrtov za prihodnost. 

Poglavje zaključujemo z odgovorom na raziskovalno vprašanje, koliko in kako strokovne 

delavke reflektirajo in načrtujejo vzgojno delo. Pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic, 

zajetih v raziskavo, ugotavljamo, da bi bilo potrebno v načrtovanje in refleksijo vzgojnega 

dela bolj vključevati tudi potek dnevne rutine. Pri analizi dokumentacije smo pri načrtovanju 

vzgojnega dela nekaj elementov dnevne rutine zasledili le pri eni vzgojiteljici, medtem ko v 

refleksije sploh ni bilo vključenih rutinskih dejavnosti oz. zelo malo pri eni strokovni delavki. 

Refleksije strokovnih delavk pa so pomanjkljive tudi v tem smislu, da so napisane na ravni 
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poročanja, ne vključujejo osebnih mnenj, niti ni prisotnega kritičnega razmišljanja. Pri tem naj 

omenimo, da nam je ena od strokovnih delavk pri izročitvi dokumentacije dejala, da ni 

prepričana, da je refleksija napisana dobro in da bi se mogla na tem področju še izpopolniti. 

Podobne dileme občasno slišimo tudi od drugih sodelavk v kolektivu. Menimo, da bi iz 

omenjenega razmišljanja morali narediti korak naprej ter s pomočjo strokovnega 

izobraževanja in timskega sodelovanja izboljšati svoje delo na tem področju. Podobno navaja 

tudi M. Batistič Zorec (2004), ki izpostavlja, naj se vzgojiteljica ne zadovolji zgolj z lastno 

refleksijo vzgojnega dela, saj težko razmišlja s kritično distanco. Samoevalvacija, pri kateri 

poslušamo in upoštevamo otroke ter njihove starše, sodelujemo z drugimi (v kolektivu ali 

izven njega) ter se nenehno (samo)izobražujemo, pa zagotavlja, da poleg lastnega čustvenega 

doživljanja in pogledov upoštevamo tudi doživljanje in mnenja drugih.  

 

8.8 Skrb za profesionalni razvoj 

 

Sodobna vzgoja in izobraževanje postavljata pedagoškim delavcem v vrtcu vse več izzivov, 

saj se večajo zahteve stroke, pa tudi staršev in otrok. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

morajo obvladati širok spekter znanj iz različnih področij ter ga povezovati s poznavanjem in 

učinkovitim praktičnim ravnanjem s posameznikom in skupino otrok. Za kakovosten proces 

vzgojno-izobraževalnega dela je nujno razvijanje profesionalne odgovornosti ter 

vseživljenjsko izobraževanje. V tem poglavju predstavljamo stališča vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic do profesionalnega oz. poklicnega razvoja. Rezultate smo dobili s pomočjo 

intervjuja.  

Najprej nas zanima, kaj razumejo intervjuvanke pod pojmom profesionalni razvoj. 

Vzgojiteljica V1 meni, da je profesionalni razvoj to, da »[S]kušaš samega sebe videt, katere 

stvari te bolj zanimajo, kje si močnejši, pa tudi take stvari, ki ti ne gredo, če je možnost 

kakšnega izobraževanja, kar tebi leži, da se iz tega ven potegneš«. Pomočnici vzgojiteljice 

(V4) pa se zdi pomembno, da vse počne »[Z]a dobrobit otroka«. Intervjuvanka V2 

profesionalni razvoj razume kot obiskovanje seminarjev in »[D]a se osebno izpopolnjuješ«. 

Tudi V. Mitina (v Žorga, 1997) poudarja, da je profesionalni razvoj neločljivo povezan z 

osebnim razvojem. Na ta način se je možno izogniti stagnaciji, ki lahko sčasoma nastopi v 

poklicih. Podobnega mnenja je pomočnica vzgojiteljice (V6), ki pravi: »Posameznik se skoz 

razvija, ker drugače stagniraš.« 
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Vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se zavedajo pomena profesionalnega razvoja, 

potrebe po stalnem izobraževanju in študiju strokovne literature. Z obiskovanjem različnih 

oblik izobraževanja skrbijo za svoj poklicni razvoj. Intervjuvanka V2 meni, da se zahteve 

staršev in otrok »[S]preminjajo, otroci so bolj razviti, čustveno razgledani, spremembe so iz 

leta v leto. O tem se moraš pogovarjat. Brat moreš te stvari in iti s časom naprej«. Tudi 

vzgojiteljica V3 se zaveda, da so zahteve staršev in otrok iz leta v leto večje, zato je mnenja, 

da je pomembno, »[D]a ne stagniraš, da nisi na eni ravni, da imaš vedno možgansko nevihto v 

glavi, iščeš rešitve, pa tudi otroci se spreminjajo, pa ne tako kot njihovi starši«. Intervjuvanki 

V5 in V6 izpostavita, da so dobrodošli tudi strokovni pogovori s sodelavkami, vzgojiteljica 

V1 pa poudari, da je treba samega sebe »[S]premljati ter delati samorefleksijo in s tem kaj 

novega vpeljati«. Kot smo ugotovili v prejšnjem poglavju iz oddane dokumentacije 

strokovnih delavk, samorefleksija skoraj ni bila razvidna, je pa možno, da se je to zgodilo 

zaradi skromnega števila primerov te dokumentacije ali zato, ker strokovne delavke, 

vključene v našo raziskavo, tega ne delajo v pisni obliki, ampak drugače, npr. v medsebojni 

diskusiji, zgolj "pri sebi" z razmislekom o dnevnem dogajanju ipd. 

Na raziskovalno vprašanje, koliko strokovne delavke skrbijo za svoj poklicni razvoj, lahko 

odgovorimo, da se vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic zavedajo pomena 

profesionalnega razvoja in menijo, da je za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces nujno 

vseživljenjsko izobraževanje. Prav tako izpostavljajo, da so zahteve staršev in otrok iz leta v 

leto večje, kar kliče po tem, da se je potrebno nenehno samoizobraževati, saj se na ta način 

izognemo stagnaciji v poklicu oziroma, kot navaja Caufield (1997), s tem poskrbimo za svoj 

osebni razvoj ter postanemo strokovno avtonomni. 
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9 Zaključek 
 

V magistrski nalogi smo proučevali subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavk v 

oddelkih prvega starostnega obdobja. Osredotočili smo se na proučevanje stališč in znanj 

strokovnih delavk vrtca do vzgojnega dela v oddelkih prvega starostnega obdobja, in sicer na 

poznavanje razvojnih značilnosti malčkov ter pomembnost kakovostne izvedbe rutinskih 

dejavnosti. Zanimalo nas je tudi, kako strokovne delavke načrtujejo in reflektirajo vzgojno 

delo in kako skrbijo za svoj poklicni razvoj. Kot navaja M. Batistič Zorec (2003), koncept 

subjektivnih teorij vključuje tako eksplicitno izražena prepričanja, stališča, vrednote, kot tudi 

implicitne predpostavke, ki se kažejo predvsem v ravnanju vzgojiteljic. Zato smo si zastavili 

tudi vprašanje, ali se v intervjujih izražena stališča strokovnih delavk skladajo z njihovo 

dejansko prakso. 

Izvedena je bila kvalitativna raziskava, ki nam je s pomočjo strukturiranega intervjuja podala 

odgovore na vprašanja glede poznavanja otrokovega razvoja ter pogledov vzgojiteljic na 

vlogo refleksije vzgojnega dela ter lastnega profesionalnega razvoja. Z metodo opazovanja pa 

smo ugotavljali ravnanja strokovnih delavk pri rutinskih dejavnostih. Oddaja dokumentacije 

nam je bila v pomoč pri ugotavljanju kakovosti načrtovanja in reflektiranja vzgojnega dela 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. 

Analiza odgovorov iz intervjuja je pokazala, da je poznavanje malčkovega razvoja najšibkejše 

na področju otrokove navezanosti. Intervjuvanke niso poznale pomena kakovosti otrokove 

navezanosti na starše, pomanjkljivo znanje se je pokazalo tudi pri poznavanju oz. uporabi 

ustrezne strokovne terminologije. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so npr. otrokove 

reakcije ob uvajanju povezovale s "pretirano povezanostjo" s starši, niso pa poznale razlike 

med simbiozo in navezanostjo ter različnih tipov navezanosti na starše. Iz odgovorov je bilo 

razbrati, da se ne zavedajo pomena razvijanja varne navezanosti na vzgojiteljico, sploh če so 

otroci negotovo navezani na mater. Z vidika pomena poznavanja razvoja navezanosti malčka 

na njegov nadaljnji razvoj bi bilo smiselno v vrtcu izvesti izobraževanje na to temo. Z. 

Cugmas (2000) v tem kontekstu navaja predvsem pomen občutljivosti vzgojiteljic na otrokove 

potrebe, pri čemer poleg formalnega izobraževanja ter stalnega strokovnega izobraževanja 

predlaga tudi izvajanje posebnih treningov občutljivosti, ki bi jih lahko razvili po že 

oblikovanih tovrstnih izobraževanjih.  
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Pri poznavanju socialno-čustvenega razvoja se je pokazalo pomanjkljivo znanje pri 

razumevanju in uporabi terminologije, ko bi morale strokovne delavke navesti razvojne 

značilnosti otrok, ki povzročijo porast konfliktnega vedenja pri malčkih. Bolj so bile suverene 

glede vloge pogovora o čustvih, saj so se vse strinjale, da je pomemben ter da ga je potrebno 

vpeljevati v vsakodnevno prakso. 

Na področju malčkove igre so strokovne delavke pokazale dobro poznavanje malčkom 

primernih iger in igrač, pomanjkljivo znanje pa se je pokazalo na področju poznavanja vloge 

odraslega v igri z otrokom. Sicer smo pri opazovanju dnevne rutine opazili nekaj primerov 

vključevanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v otrokovo igro, vendar premalo, da bi 

lahko razpravljali o primernosti oz. pomanjkljivem ravnanju na tem področju. V prihodnje bi 

bilo zanimivo raziskati, koliko in kako se strokovne delavke dejansko vključujejo v otrokovo 

simbolno igro in s tem spodbujajo malčkov razvoj na različnih področjih.   

Na vprašanja o govornem razvoju ter načinih spodbujanja le-tega so vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic odgovarjale dovolj strokovno, še zlasti se jim je zdela pomembna 

uporaba knjig in slikanic ter kakovostna govorna odzivnost odraslega. V odgovorih glede 

ravnanja pri dnevni rutini sicer niso vse navajale pomena pogovarjanja z otrokom in 

spodbujanja njegovega govora, medtem ko smo pri opazovanju njihovega ravnanja, še zlasti 

pri previjanju ter prehranjevanju, omenjeno zasledili v vseh oddelkih. 

Opazovanje izvajanja dnevne rutine v oddelkih je pokazalo, da so ravnanja strokovnih delavk 

skladna z njihovimi stališči pri večini elementov dnevne rutine. Nakazuje se celo, da so 

ravnanja v praksi z vidika spodbujanja razvoja malčkov strokovno bolj ustrezna, kot pa so 

strokovne delavke to znale teoretsko in terminološko ustrezno razložiti v odgovorih na 

vprašanja v intervjujih. Pri opazovanju ravnanj strokovnih delavk pa moramo izpostaviti manj 

ustrezno izvajanje toalete in higiene, ki je bila kar v dveh izmed treh opazovanih oddelkov 

kolektivna, torej podobna, kot sta jo še pred uvedbo Kurikuluma za vrtce (1999) kritično 

opisala E. Bahovec in Kodelja (1996), ki menita, da v naših vrtcih manjka občutek za 

individualnost in zasebnost. Zaključimo lahko, da v omenjenih dveh oddelkih strokovne 

delavke ne upoštevajo dovolj načel upoštevanja individualnosti in zasebnosti, ki ju določa 

Kurikulum za vrtce (1999). 
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Ker je bilo na tem področju izvedenih zelo malo raziskav, lahko naše rezultate primerjamo le 

z rezultati raziskave T. Rutar Leban (2010), ki podobno kot mi ugotavlja, da je poznavanje 

malčkovega razvoja pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic šibko. 

Pomen dnevne rutine bi bilo dobro pri strokovnih delavcih bolj ozavestiti, bodisi s timskim 

sodelovanjem ali z dodatnim izobraževanjem, zlasti pa bi ga bilo treba sistematično vnašati v 

načrtovanje in reflektiranje vzgojnega dela. V naši raziskavi se je tako pri razgovoru kot pri 

pregledu oddane dokumentacije pokazalo, da strokovne delavke pri načrtovanju in 

reflektiranju vzgojnega dela premalo vključujejo elemente dnevne rutine. Vse dobljene 

refleksije so napisane na ravni poročanja, vzgojiteljice vanje ne vključujejo osebnih mnenj, 

prav tako pa tudi ne kritičnega razmišljanja o posledicah lastnih ravnanj.  

Glede na to, da se vse strokovne delavke, zajete v raziskavo, zavedajo pomembnosti 

vseživljenjskega izobraževanja in s tem profesionalnega razvoja, vidimo možnosti izboljšave 

tudi na tem področju. Zavedamo se, da je ustaljene vzorce vedenja težko spreminjati zgolj z 

napisanimi načeli in cilji v formalnem kurikulu, saj v veliki meri izvirajo iz (ne dovolj 

reflektiranih) subjektivnih teorij strokovnih delavcev. Subjektivne teorije bi bilo treba pri 

strokovnih delavcih najprej ozavestiti, šele nato je možno njihovo postopno spreminjanje. M. 

Batistič Zorec (2004) navaja, da ozaveščanje subjektivnih teorij poteka z opazovanjem, 

dialogom, razpravo in s kritičnimi pripombami drugih opazovalcev in opazovalk. Pogoj za 

samorefleksijo je redno timsko sodelovanje, kjer strokovne delavke izmenjujejo svoja mnenja 

v strokovnih diskusijah. Priporočljivo je, da z njimi vsaj občasno sodeluje tako imenovani 

nevpleteni opazovalec (raziskovalci, supervizorji, lahko tudi svetovalni delavec). 

Tako C. Razdevšek Pučko (2000) kot M. Blaiseter in J. Nuttall (2011) ugotavljajo, da je 

spreminjanje stališč, lastnih pogledov, osebnih pojmovanj in podobnega postopen proces, za 

katerega je treba najprej spodbuditi kritičnost do obstoječe prakse. Zato bi bilo treba 

vzgojiteljice skozi samorefleksijo usmerjati k oblikovanju konkretnih ciljev, pričakovanj in 

kriterijev za vrednotenje lastnega dela in dela kolegic ter jih spodbujati k samoevalvaciji in k 

doživljanju lastne uspešnosti. Strinjamo se z N. Turnšek (2008: 43), ki meni, da bi bilo treba 

pomembnost zavedanja svojih osebnih (implicitnih) teorij vnašati že v formalno 

izobraževanje. 

Ne glede na to, da rezultatov pričujoče raziskave ne moremo posploševati, saj zajema le dva 

vrtca ter znotraj njiju tri oddelke malčkov in šest strokovnih delavk iz teh oddelkov, so lahko 
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dobljeni rezultati dobra iztočnica za nadaljnje raziskovanje te problematike. Menimo, da bi se 

bilo nujno še naprej ukvarjati z znanji in stališči strokovnih delavk in delavcev, z njihovimi 

dilemami ter s pedagoško prakso v oddelkih prvega starostnega obdobja. 
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11 Priloge 
 

Priloga 1: Vprašanja za intervju 

1. Nekateri starši poročajo, da njihovi otrocih po osmem mesecu starosti začnejo 

protestirati ob ločitvi od njih in opažajo, da se to nadaljuje tudi po prvem letu starosti, 

kar povzroča težave pri vstopu otroka v vrtec. Ali vi opažate podobno? Kaj je po 

vašem mnenju vzrok takega vedenja? Kako naj se starši in vzgojitelji odzivajo? 

2. Nekateri starši in strokovnjaki so mnenja, da vključitev otroka v vrtec takoj po koncu 

materinega porodniškega dopusta slabo vpliva na otrokov razvoj. Kaj o tem menite vi? 

3. Razvojnopsihološke raziskave kažejo, da kakovost otrokove navezanosti na starše 

vpliva na otrokovo vedenje. Kaj o tem menite vi? Če opažate razlike v vedenju otrok 

glede na ravnanja oz. vedenja njihovih staršev, jih prosim opišite.  

4. Ali opažate različne načine odzivanja najmlajših otrok tudi v odnosu do vas? Opišite 

kakšne.  

5. Kako poteka vključevanje otrok v vrtec v vašem vrtcu in oddelku? Kaj se vam zdi pri 

tem pomembno?Kako sodelujete s starši otrok? 

6. Kaj menite o igračah, ki predstavljajo prave predmete (na primer telefon, 

avtomobilčki, kuhinja, punčke, …), se vam zdijo primerne za malčka? Zakaj? 

7. Ali se vam glede na vaše izkušnje z otroki zdi potrebno, da se v igro malčka 

vključujejo tudi odrasli ( npr. straši, vzgojitelji)? Zakaj? 

8. Če se vam zdi vključevanje odraslih v igro otrok potrebno, prosim opredelite, kakšno 

vlogo imajo po vašem mnenju odrasli v igri z otrokom? 

9. Kakšne igre so po vašem mnenju primerne za malčka? Zakaj? Kdaj se otrok začne 

igrati simbolne igre in kdaj začne vključevati v svojo igro vrstnike?  

10. Raziskovalci si niso povsem enotni glede vprašanja, katero okolje (domače ali 

vrtčevsko) je bolj spodbudno za govorni razvoj malčkov. Kaj o tem, menite vi' 

11. Odrasli običajno z dojenčki, malčki in mlajšimi otroki komunicirajo drugače kot s 

starejšimi otroki oziroma odraslimi ljudmi (npr.: večkrat ponovijo isti stavek, otrokov 

govor razlagajo in razširjajo, govorijo počasneje ...). Kaj o tem menite vi?   

12. Kako vi (če ga) prilagajate govor v komunikaciji z otroki? 
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13. Raziskovalci so ugotovili, da je razvoj predlogov, ki označujejo prostorske pojme (v, 

na, pred), pri otrocih postopen. Prosim vas, da glede na vaše izkušnje navedete, katere 

predloge, ki označujejo prostorske pojme, otrok najprej razume in uporablja.  

14. Kateri dejavniki domačega oziroma vrtčevskega okolja po vašem mnenju najbolj 

spodbudno vplivajo na govorni razvoj otrok? 

15. Kateri pristopi za spodbujanje otrokovega govornega razvoja so po vašem mnenju 

najbolj učinkoviti?  

16. Nekatere raziskave kažejo, da načrtno prebiranje otroške literature otrokom spodbuja 

njihov govorni razvoj. Kaj o tem menite vi? 

17. Na kakšen način in kako pogosto branje vključujete v svoje delo z otroki?  

18. Zadnje čase se v kontekstu predšolske vzgoje poudarja pomembnost pogovarjanja z 

otrokom o njegovih čustvih. Kaj o tem menite vi?  

19. Kako (če da) pogovor o čustvih vpeljujete v vsakodnevno prakso? 

20. Katere sposobnosti omogočajo  malčku nove načine vedenja, s katerimi uravnava 

svoja čustvena stanja? 

21. Nekateri starši in vzgojitelji opažajo, da v drugem letu starosti konfliktno vedenje med 

otroki narašča. Ali tudi vi opažate tovrstne spremembe? Če jih, kaj je po vašem 

mnenju vzrok porasta konfliktnega vedenja med malčki? 

22. Kako naj po vašem mnenju in glede na vaše izkušnje starši oziroma vzgojitelji 

ukrepajo v primeru konfliktov? 

23. Kako poteka dnevna rutina v vašem oddelku? Na kaj ste pozorni ob prihodu/odhodu 

otroka v vrtec, pri hranjenju, higieni, toaleti in počitku? 

24. Kako načrtujete vzgojno delo v oddelku, na kaj ste pozorni? 

25. Ali sproti delate refleksijo oz. evalvacijo vzgojnega dela in kako? Kaj zajema vaša 

evalvacija? 

26. Kaj razumete pod pojmom profesionalni razvoj? Kako skrbite za svoj poklicni razvoj? 

Ali se dodatno strokovno izobražujete? Če da, zakaj menite, da se je potrebno 

konstantno izobraževati?  
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Priloga 2: Zapis intervjuja strokovne delavke V1: 

INTERVJU S STROKOVNO DELAVKO: V1 

B: Namen moja raziskave je ugotoviti, kakšna stališča imajo strokovni delavci vrtca do 

vzgojnega dela v oddelkih prvega starostnega obdobja in kako ravnajo. 

B: Zanima me koliko let že delaš v vrtcu? 

I:  10 let. 

B:Koliko imaš izkušenj z delom z otroki v oddelkih prvega starostnega obdobja? 

I:  Dve leti. 

B: Tvoja najvišja izobrazba? 

I: Visoka strokovna vzgojiteljska. 

B: Nekateri starši poročajo, da njihovi otroci po osmem mesecu starosti začnejo protestirati ob 

ločitvi od njih in opažajo, da se to nadaljuje tudi po prvem letu starosti ter povzroča težave pri 

vstopu otroka v vrtec ali opažaš podobno? 

I:  Ja, sigurno ja. 

B: Kaj je po tvojem mnenju vzrok tega vedenja? 

I:   Protest je odvisen od osebnosti otroka in temperamenta. 

B: Kako naj se starši in vzgojitelji odzivajo? 

I: Vzgojitelji in starši naj bodo pozorni na dosledna navodila pravil, vedno enako delajo z 

otrokom, enaka pravila imajo, enako dnevno rutino, enak ritem, da otrok začuti varnost. 

B: Nekateri starši in strokovnjaki so mnenja, da vključitev otroka v vrtec takoj po koncu 

porodniškega dopusta slabo vpliva na otrokov razvoj, kaj meniš o tem? 

I: Mislim, da je odvisno, jest bi rekla, da po eni strani, odvisno s katerega vidika gledaš, 

mlajši otrok se glede socializacija pa to mislim, da je bolje, da gredo prej v vrtec, glede na 

starejše otroke k sem imela izkušnje je bilo marsikdaj težje, mlajši se hitreje in lažje vključijo,  

pri starejših je veliko težje.  Otroci, ki se prej vključijo, imajo kasneje manjše probleme, so 
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bolj odprti, komunikativni. Če je vključen v domače okolje, je tudi v redu, je več s starimi 

starši, pa se mogoče oni več z njim ukvarjajo. 

 

B: Razvojno psihološke raziskave kažejo, da kakovost otrokove navezanosti na starše vpliva 

na otrokovo vedenje, kaj meniš o tem? 

I: Ja, jest mislim, da je to, da starši veliko tle naredijo ali dobrega ali slabega, če so preveč 

čustveni preveč nestabilni, lahko zelo škodujejo otroku, ker otrok zelo čuti emocije in čustva 

starša, jest mislim da tle dost vpliva, da je zelo pomembno, da tudi, koliko je starš zrel za te 

stvari, če bo starš miren bo imel otrok velik manj problemov, kot če je starš čustven, da to zlo 

vpliva na otroka.   

B:A opažaš razlike v vedenju otrok glede na ravnanje oziroma vedenje njihovih staršev? 

I: Ja, mislim tko, kot sem rekla v tem smislu, da tisti starš, ki je zlo nesiguren vase, ima tudi 

otrok zelo velike probleme, da gre zelo težko stran od staršev s svojo mimiko svojim glasom 

svojim vedenjem da vedet, da preživlja stisko in otrok to začuti in tudi sam potem ni sigurn in 

ne čuti varnosti pri novem okolju, pri starših, ki ga spodbujajo pa je otrok vesel in jest vidim 

razlike, saj gre otrok lažje in se hitreje vključi. Odvisno je tudi od navezanosti otroka na 

starše, če  ga želi starš nase priklent in ima otrok zato veliko problemov.   

B: Ali opaziš različne načine odzivanja najmlajših otrok tudi v odnosu do tebe? 

I:  Ja, tudi to se opaža, ja če je otrok bol nesiguren, ko pride v vrtec bo tudi težje prišel do 

tebe. Tudi starš, ki je bolj navezan na otroka, bo bolj počasi sprejel tebe. 

B: Kako poteka vključevanje otrok v vrtec v  vašem / našem vrtcu in v oddelku, kako poteka 

uvajanje? 

I: Vsi imamo približno enako navado, da najprej otroka sprejmemo za pol ure do 45 minut. To 

smo imeli mi, starši so bili prvi dan notri z njimi, drug dan smo podaljšali na eno uro ali dve, 

odvisno tudi kako so starši, s pogovorom s starši, ali so mislili da bi bil otrok lahko dve uri,  

če ne pač eno uro, to je drugi in tretji dan, četrti dan so prišli takoj po zajtrku pa so bili do 

kosila potem pa smo vključili že tudi zajtrk, pol so bili pa še kar ves čas. 

B: Kaj se ti zdi predvsem pomembno? 
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I: Da se vključi starše, njihove želje. Starši naj ne bodo predolgo not, da se otrok tega ne 

navadi. Tukaj smo tudi v vrtcu enotnega mnenja, zdaj je odvisno od vzgojiteljice. Otroka se 

postopno uvaja, ne pa, da je drugi dan že cel dan v vrtcu. 

B: Kako pa sodelujete s starši otrok? 

I:  Imeli smo uvodni sestanek za starše in pol smo imeli še neke 15 minut razgovora s starši, 

kjer smo na kratko predstavili uvajanje in naredili razpored, kdaj kdo pride, ker damo skupino 

na polovico v času uvajanja. 

B: Kaj meniš o igračah ki predstavljajo prave predmete recimo telefon, avtomobili, kuhinje, 

punčke, ali se ti zdijo primerne za malčka? 

I: Primerno, ker otrok s tem razvija svojo domišljijo, poveže lahko svoje bližnje okolje z igro, 

to mu je blizu, kar doma opazuje. 

B: Ali si glede na tvoje izkušnje z otroki zdi potrebno, da se v igro malčka vključujejo tudi 

odrasli ali starši ali vzgojitelji? 

I: To je potrebno, ker otroka vodiš skozi igro, potem se lahko sam začne igrat. 

B: Če se ti zdi vključevanje odraslih v igro otrok potrebno, prosim opredeli, kakšno vlogo 

imajo po vašem mnenju odrasli v igri z otrokom? 

I:  Ja tko kot sem že rekla, da jih usmerja, vodi. 

B:Kakšne igre so po tvojem mnenju primerne za malčka? Zakaj?  

I:  Igre z naravnimi materiali, recimo z vodo, pač temi stvarmi sipami, pol kakšne naravni 

instrumenti, ki jih naredimo, potem kamni, tulci, škatlice, čim bolj naravne stvari, saj dajo 

otroku večjo možnost raziskovanja kot neka strukturirana igrača. Tako imajo več možnosti za 

ustvarjanje, ker ti otroci še ne znajo tako razmišljati za funkcialno igračo, ampak se pač tako 

zaigrajo na njihovo starostno stopnjo. 

 B:Kdaj se otrok začne igrati simbolne igre in kdaj začne vključevati v svojo igro vrstnike?  

I:  Recimo pri enih dveh letih so že zametki simbolne igre, čeprav takrat še ni toliko 

povezanosti z otroki, pri treh letih pa že bolj vključujejo te vrstnike. 
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B:Raziskovalci si niso povsem enotni glede vprašanja, katero okolje-domače in vrtčevsko- je 

bolj spodbudno za govorni razvoj malčkov. Kaj o tem, meniš ti? 

I:  Nisem si tle čist, mogoče bi rekla, da za malčka je mogoče domače okolje bolj spodbudno, 

ker je otrok v tem obdobju na starše veliko bolj čustveno navezan in se bolj odpre, zaradi 

povezanosti bolj vsrkava vse to. Za to starostno obdobje bi rekla, da je domače okolje bolj 

spodbudno.  

B:Odrasli običajno z dojenčki, malčki in mlajšimi otroki komunicirajo drugače kot s 

starejšimi otroki oziroma odraslimi ljudmi (npr.: večkrat ponovijo isti stavek, otrokov govor 

razlagajo in razširjajo, govorijo počasneje...). Kaj o tem meniš ti?   

I:  Ni fino, da na dolgo in na široko govoriš, mislim da je prav, da probaš s čim bolj kratkimi 

in preprosto otroku razložit stvari, o dejavnostih sigurno moreš sigurno določene stvari 

ponavljat, samo ne na dolgo in na široko, je pa treba ponavljat. 

B:Kako  (če ga) prilagajaš govor v komunikaciji z otroki? 

I: Probam uporabljat čim bolj preproste besede, da so otroku razumljive, pa čim bolj se 

individualno posvetiti vsakemu otroku posebej. 

B:Raziskovalci so ugotovili, da je razvoj predlogov, ki označujejo prostorske pojme (v, na, 

pred...), pri otrocih postopen. Prosim te, da glede na tvoje izkušnje navedeš, katere predloge, 

ki označujejo prostorske pojme, otrok najprej razume in uporablja.  

I:   Na, bi rekla da tle na, ker je velikrat usedi se na, postavi na, potem tudi v. 

 B:Kateri dejavniki domačega oziroma vrtčevskega okolja po tvojem mnenju najbolj 

spodbudno vplivajo na govorni razvoj otrok? 

I:  Čustvena bližina zelo spodbuja, pol individualno, da se posvetiš otroku, pol pač bližina z 

otrokom, ki jo vzpostavljaš, da je spodbudno okolje v vrtcu, knjige, pravljice. 

B: Nekatere raziskave kažejo, da načrtno prebiranje otroške literature otrokom spodbuja 

njihov govorni razvoj. Kaj o tem meniš? 

I:  Ja, to je sigurno res. Otroku čim bolj približaš knjige, pravljice, spodbujaš, da otrok ob 

slikah opisuje. Otrok se tako sreča s knjižno slovenščino, bogati besedni zaklad, bogati svojo 

domišljijo. 



Branka Izda (2014): Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega 

starostnega obdobja 

 

107 
 

 B:Na kakšen način in kako pogosto branje vključuješ v svoje delo z otroki?  

I: Ja, kar vključujem tko, da imamo vsak teden sigurno eno do dve knjigice preberemo, tako 

da ali je to med dejavnostjo ali je to pred spanjem, zjutraj ko pridejo otroci pa ponavljamo te 

knjigice, da imamo vsak teden, da imamo recimo 14 dni dve knjigice. 

B: Zadnje čase se v kontekstu predšolske vzgoje poudarja pomembnost pogovarjanja z 

otrokom o njegovih čustvih. Kaj o tem meniš?  

I:  Ja, jest menim, da je to zlo pomembno. Pomembno je, da se z otrokom pogovarjaš, kako se 

počuti, tudi če je jezen, mu probaš to ozavestiti. To moraš delat z njimi na primeren način, ker 

so čustva za njih abstraktna, oni jih spontano izražajo. To je pomembno za razvoj osebnosti. 

Je pomembno to za razvoj osebnosti in ima zame največji pomen, da ga poslušaš in je 

poslušan in da veš njegovo stanje, jezen, žalosten.  

B:Katere sposobnosti omogočajo malčku nove načine vedenja, s katerimi uravnava svoja 

čustvena stanja? 

I:  Ima razvit govor, tako da  lahko preko pogovora otrok  izrazi ta čustvena stanja.  

B: Nekateri starši in vzgojitelji opažajo, da v drugem letu starosti konfliktno vedenje med 

otroki narašča. Ali tudi ti opažaš tovrstne spremembe?   

I:  Ja, zelo opažam te spremembe po drugem letu, druga polovica drugega leta je tega še zelo 

več. 

B: Kaj je po tvojem mnenju vzrok porasta konfliktnega vedenja med malčki? 

I:  Egoizem, hoče biti center pozornosti, to išče na razne načine, želi, da je vse njegovo, zato 

ima takšna divergentna vedenja. 

B:Kako naj po tvojem mnenju in glede na tvoje izkušnje starši oziroma vzgojitelji ukrepajo v 

primeru konfliktov? 

I: Jest bi rekla, da pač v primeru konfliktov, da se pogovori z otrokom, ko pride do te stvari, 

da skušaš otroku povedat, da če mogoče, če je v konfliktu z drugim, kako se počutita oba, kot 

sem prej rekla čustva, če ti nekoga prizadeneš, kako se počuti. Pogovoriš se z otrokom, mu 

skušaš povedati, da igrače so za vse ter kako se počuti otrok, ki joka. Pri malčkih je sicer to 

malo težje, ker ne razumejo vsega, moraš biti vztrajen in dosleden. 
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B: Kako poteka dnevna rutina v  oddelku?  

I: Zjutraj otroci pridejo in se po želji igrajo ali če jim jest kaj dam, da se igrajo, drugače pa 

ponavadi sami izberejo igrače, potem se pripravimo na zajtrk z umivanjem rok, pol je zajtrk 

po zajtrku imamo kakšne dejavnosti ali probam, da so čim manj skupinske dejavnosti, ampak 

čim bolj individualne po kotičkih da se dela, potem če je vreme, gremo ven, potem pridemo 

nazaj in se pripravimo za kosilo, pleničke in vse to, potem je priprava na spanje, bodisi s 

pravljico, umirjena glasba, da se otroci umirijo, kdor ne spi, pač počiva, pol je pa vstajanje 

malica in spet igra notri oziroma zunaj. 

 B: Na kaj ste pozorni ob prihodu/odhodu otroka v vrtec? 

I: Ko pride, sem pozorna, da otroka vidim, ga sprejmem, vsakega ogovorim in mu posvetim 

pozornost. Skušam ga vpeljati v kako dejavnost, da se ne počuti odmaknjenega. Ob odhodu 

mi je pomembno da ga pozdraviš in poveš če je kaj takega, otroka pa pač pospremiš. 

 B:Pri hranjenju? 

I: Pozorna sem prvič, da lepo sedijo, lepo  ravnajo s priborom, kulturno jedo in  ne tolčejo s 

priborom.  Prav tako sem pozorna, da ne nagajajo en drugemu, da znajo reči prosim in hvala, 

če želijo še, da rečejo prosim. 

 B:Higieni, toaleti? 

I: Da otroka lepo pač daš, sicer naši grejo že sami gor po stopničkah, da nima občutka, da ga 

lepo previješ in se z njemu pogovarjaš tko na ta način, da ni to tko, kar nekaj, ampak mu daš 

malo pozornosti. 

B:Počitku? 

I:  Pri počitku, če želijo svojo mehke igračke, jim damo, pa nekateri želijo, da zraven njih 

ležiš, da če kdo rabi več pozornosti, se mu malo bolj posvetiš.  

B: Kako načrtujeta vzgojno delo v oddelku? In na kaj ste pozorni? 

I:  Pri ta malih otrokih pač še nisi tolk pozorn, jih poslušaš, seveda izhajaš iz otroka, skušaš 

poiskat stvari ki jih zanimajo, čeprav še ne govorijo veliko, zato je malo težje. Zmeniva se s 

pomočnico približno, kaj bi delali, potem pa sama še kaj dodam in pokažem pomočnici, 

vsakdan pa za sproti načrtujeva potem, kaj bi delali. Načrtujeva pa tko tista tema, ki je takrat 
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bolj bližja, odvisno na letne čase, tisto kar je takrat, da jim lahko v bližnje okolje bolj 

predstaviš. 

B:Ali sproti delate refleksijo oz. evalvacijo vzgojnega dela in kako? 

 I: Refleksijo naredim vsak dan, zabeležim si, koliko so otroci zmožni, koliko naredijo, kje 

imajo težave, kje so dobri, glede na počutje otrok, koliko pospravljajo, če so bili kakšni večji 

konflikti, kake posebne stvari, ki so izstopale tisti dan.  

B:Kaj razumete pod pojmom profesionalni razvoj?  

I: Gledam kot na nekaj, kar skušaš samega sebe videt, katere stvari te bolj zanimajo, kje si 

močnejši, pa tudi take stvari, ki ti ne gredo, če je možnost kakšnega izobraževanja, kar tebi 

leži, da se iz tega ven potegneš.  Potem tudi tale korak za korakom je zanimiv, ker postopno 

gremo v ta program, jest gledam, da kar tebi leži, da se iz tega ven potegneš, da izbereš tista 

izobraževanja, kar misliš da je funkcionalno, da dobro delaš. 

B:Kako skrbiš za svoj poklicni razvoj? Ali se dodatno strokovno izobražuješ ? 

I:  Če je možno se vključiš na kak seminar, da sebe spremljaš, kaj bi spremenil, kaj bi 

izboljšal. Se dodatno izobražujem. 

B: Zakaj meniš, da se je potrebno konstantno izobraževati? 

I:  Menim da je to fino, ker lahko sam sebe spremljaš, kje si kako delaš, pač samega sebe 

moraš spremljat ter delati samorefleksijo in s tem kaj novega vpeljati.  

Najlepša hvala za tvoj čas, ki si si ga vzeli za intervju! 
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Ostale priloge, kot so zapisi intervjujev strokovnih delavk (V2, V3, V4, V5, V6); zapisi 

opazovanja vzgojiteljskih parov (V1, V2; V3, V4; V5, V6) in dokumentacija vzgojiteljic (V1, 

V3, V5), so zapisane na priloženem CD-plošči. 

 


