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POVZETEK 

 

V vrtce se vedno pogosteje vključuje otroke s posebnimi potrebami, da bi tako zagotovili večji 

napredek otroka s posebnimi potrebami in hkrati razvijali strpnost, sodelovanje in občutek 

empatije pri otrocih brez posebnih potreb. Kljub zastavljenim ciljem in trudu strokovnih delavcev 

pa se še vedno pojavljajo težave in dileme, najsi strokovne najsi osebne. V vrtcu vzgojiteljice in 

pomočnice vsakodnevno načrtujejo delo z otroki, večkrat pa se pozabi na dejstvo, da so tudi 

same ljudje in imajo s tem tudi osebnostne lastnosti, ki lahko vplivajo na njihovo delo oz. 

sprejemanje otroka s posebnimi potrebami v skupino.  

Cilj diplomskega dela je bil analiza stališč in ugotavljanje glavnih značilnosti dela z otroki s 

posebnimi potrebami v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Podatki so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval pet glavnih vsebinskih 

sklopov, in sicer področje odnosa vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do otrok s posebnimi 

potrebami (43 trditev), področje strokovne pomoči in podpore (32 trditev), področje vključevanja 

otrok s posebnimi potrebami v skupino (18 trditev), področje odnosa otrok brez posebnih potreb 

do otrok s posebnimi potrebami (36 trditev) in področje odnosa staršev do skupine otrok, v 

katero je vključen otrok s posebnimi potrebami (5 trditev).  

 

Rezultati raziskave so pokazali splošno naklonjenost vključevanju otrok s posebnimi potrebami v 

redne skupine vrtcev, razlike pa so se pojavile pri bolj specifičnih situacijah, s katerimi se 

strokovne delavke srečujejo, in predvsem pri odnosih v kolektivih ter podpori drugih strokovnih 

delavcev.  

 

KLJUČNE BESEDE: otroci s posebnimi potrebami, vzgojiteljica, stališča, program za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
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SUMMARY 

In kindergarten groups inclusion of children with special needs is not a rarity anymore. The 

purpose of inclusion is to provide the best environment for the development of such children and 

at the same time try to teach children tolerance, compassion and respect to those who seem 

different. Despite all efforts, kindergarten teachers, their assistants and other experts still face 

some difficulties, be they purely professional or personal as well. Every day, kindergarten 

teachers are obliged to plan daily rituals and other routines that they need to carry out. But we 

often seem to forget the fact that kindergarten teachers are human as well and as such have 

views, opinions and fears that might affect their work and acceptance of special needs children 

in their groups. 

The main aim of the thesis is to analyse these views, as well as the main characteristics, 

shortcomings and challenges of this inclusion process. Data has been gathered using a survey 

with five key sections: the attitudes of pre-school teachers and their assistants towards the 

inclusion of children with special needs in the regular groups of pre-school programmes (43 

statements), children with special needs and their activities in the group (36 statements), 

children without special needs and their acceptance of children with special needs (18 

statements), specialist workers and expert support (11 statements) and parents (5 statements).  

Analysis has shown that kindergarten teachers and their assistants are generally in favour of 

including special needs children in regular groups, however, there were some obvious 

differences when it came to sections on expert and co-worker support, which, as I concludem 

affects kindergarten teachers immensely. 

 

 

KEYWORDS: children with special needs, pre-school teacher, views, program for pre-

school children with adapted implementation and additional specialist support
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1. UVOD 

 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci, ki zahtevajo dodatno pozornost na vseh področjih 

razvoja. V predšolskem obdobju se v vrtec lahko vključujejo, skupaj z otroki brez posebnih 

potreb, v programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To pomeni, da se v 

skupini močno spremenijo dnevna rutina in aktivnosti otrok, saj mora strokovna delavka svoje 

izvajanje prilagajati tudi otroku s posebnimi potrebami. Ti otroci imajo pridobljeno odločbo o 

usmeritvi, s katero je lahko otroku dodeljen tudi spremljevalec. Ta lahko delo strokovni delavki 

olajša, včasih pa tudi oteži.  

Strokovni delavci v vrtcih na področju otrok s posebnimi potrebami niso izobraženi. Nekaj znanja 

pridobijo z dodiplomskim izobraževanjem, nadaljnje znanje pa morajo stalno nadgrajevati, če 

želijo otroku s posebnimi potrebami omogočiti optimalni razvoj njegovih sposobnosti. Poleg tega 

je nujno sodelovanje s starši otroka s posebnimi potrebami, specialnimi pedagogi, logopedi, 

fizioterapevti in drugimi strokovnimi delavci. To zahteva od vzgojiteljice sposobnosti empatije in 

hkrati strokovnega in objektivnega pogleda na otrokove zmožnosti.  

Zaradi zgoraj omenjenih okoliščin, v katerih se znajdejo strokovne delavke ob vključitvi otroka s 

posebnimi potrebami v skupino, so lahko njihova stališča o tem zelo različna. Stališča vplivajo 

na vzgojiteljičino delo, njen odnos do otroka in staršev ter na njeno motivacijo narediti čim več v 

korist otroku. In prav ta stališča bodo morda odločilni dejavnik, ali bo otrok s posebnimi 

potrebami v skupini pridobil novo znanje ali ne. Poleg tega vzgojiteljica ne vpliva le na razvoj 

otroka s posebnimi potrebami in na doživljanja njegovih staršev, ampak je tudi zgled ostalim 

otrokom, lahko ruši predsodke ter otroke uči, da je različnost pozitivna.  

 

1.1. NALOGE IN CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE 

Zakon o vrtcih v 2. členu navaja temeljno nalogo vrtcev: »pomoč staršem pri celoviti skrbi za 

otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih 

telesnih in duševnih sposobnosti« (Zakon o vrtcih, 2012). 

Omenjeni temeljni nalogi vrtca pa se pridružujejo tudi naslednji cilji (Bela knjiga, 2011): 

 zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela, 

 zagotavljanje skladnega telesnega in duševnega razvoja posameznika in zagotavljanje 

spodbud za optimalni razvoj posameznika, 

 razvijanje zmožnosti za učenje in pridobivanje znanja, 

 zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega posameznika, 

 spoštovanje otrokovih pravic, razumevanje in sprejemanje različnosti, 

 spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 

 vzgajanje za medsebojno strpnost, solidarnost za miroljubno sožitje in spoštovanje 

soljudi …  
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Žnidaršičeva (2003-a) pravi, da vrtec s svojimi programi marsikje že vstopa v ospredje kot 

pomemben vzgojni dejavnik, saj otrok v njem preživi najaktivnejši del dneva. Pravi, da med 

družino in vrtcem nastajajo novi odnosi, saj se posredni vpliv vrtca povečuje, in da vrtec ni le 

brezosebna institucija, temveč otrokov drugi dom, ki zadovoljuje precejšen del otrokovih potreb. 

Avtorica piše, da je koncept predšolske vzgoje v vrtcih zasnovan na celostnem razvoju otrokovih 

sposobnosti in da je iz prakse mogoče sklepati, da je v zadnjem času vedno več zanimanja za 

poldnevne ter popoldanske programe, predvsem zaradi delovnih obveznosti staršev, ki delajo 

dlje kot osem ur in pogosto do večera. Navaja, da je manj prihajanja v vrtec v zgodnjih jutranjih 

urah kot nekoč, kar naj bi pomenilo večjo potrebo po upoštevanju delovnega časa staršev. Ob 

navedeni potrebi po varstvu pa starši otroke v vrtec vpisujejo tudi zaradi kakovostnega 

sodelovanja pri vzgoji, zaradi pestrih vzgojnih programov in drugih možnosti, ki jih nudi vrtec.  

 

 

1.2. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Osebe s posebnimi potrebami so osebe, ki imajo zaradi fizičnih, funkcionalnih in osebnostnih 

okvar ali primanjkljajev, zaradi razvojnih zaostankov ali neugodnih socialnih in materialnih 

pogojev moten psihofizični razvoj, težave pri zaznavanju, razumevanju, odzivanju na dražljaje in 

gibanju, pri sporočanju in komunikaciji s socialnim okoljem (Skalar, 1999: 122). 

 

V preteklosti je bilo vedenje otrok s posebnimi potrebami največkrat označeno kot moteče, 

neprijetno, nenavadno, v nasprotju s socialnimi normami in pravili, velikokrat tudi ogrožajoče in 

celo nevarno. Kljub dvigu izobrazbene ravni in pogostih izkušnjah z otroci s posebnimi potrebami 

se še vedno srečujemo s trditvami, kakršne omenja Skalar: Otroci s posebnimi potrebami so 

pogosto označeni za egocentrične, zavrte, agresivne, cinične, nezaupljive, sebične, lepljive in 

jokave. Posebno moteči so za okolje otroci z vedenjskimi težavami, tisti, ki so zanemarjeni in 

nimajo higienskih navad, pa tudi tisti, ki so hudo telesno deformirani in neprijetnega videza.  

Vse te in še druge lastnosti otrok so lahko povod ali vzrok odporom, zavračanjem, predsodkom 

in konfliktom v socialnem okolju (Skalar, 1995: 26). 

 

Otroke kot osebe s posebnimi potrebami so pogosto pojmovali z vidika pomanjkljivosti, 

prizadetosti, zato so poudarjali otrokove defekte, motnje. Iz družbe so bili odrinjeni, strpani v 

institucije, prilagojene za take vrste potreb, in nasploh zavrnjeni s strani družbe, priznani kot 

odvečni.  

Otrok z okvaro sluha je bil pojmovan kot gluh ali naglušen, otrok z okvaro vida pa slep ali 

slaboviden. To pomeni, da je bila otroku že takoj po opredelitvi njegove težave dodana oznaka 

drugačnega, s katero je bil hkrati tudi poudarjen razvojni primanjkljaj. Zaradi tega so primanjkljaji 

na enem področju porušili ravnovesje drugih področij in s tem povzročili težave. Izraz »otroci s 

posebnimi potrebami« izhaja iz angleškega jezika (iz leta 1982), kjer so takšni otroci »children 

with special needs«. Ta izraz preprečuje možnost predhodnega zaznamovanja otrok in postavlja 

otroka v središče pozornosti.  

S tem izrazom se izgubi poudarek na stopnji in vrsti prizadetosti, poudarjeni so fleksibilnost, 

postopnost in pedagoški pogled na delo, nakazane pa prilagoditve in pomoč.  
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Skratka, izraz omogoča pozitivno spremembo položaja, usmerjenost v to, kar otrok potrebuje, ne 

pa v defekt (Sekulič-Majurec, 1988). 

 

Da bi si lahko jasno ogledali procese, težave in prednosti vzgojno-izobraževalnih procesov, v 

katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami, navajam Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (Ur. l. RS, 2006. 58/11), ki dopolnjuje zakone s področja vzgoje in 

izobraževanja. Po tem zakonu so otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju 

naslednji: 

 otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

 slepi in slabovidni otroci,  

 gluhi in naglušni otroci,  

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

 gibalno ovirani otroci in dolgotrajno bolni otroci.  

V Beli knjigi (2011) pa zasledimo tudi skupino otrok z motnjami avtističnega spektra: »Kljub temu 

da otroci z avtističnimi motnjami v ZUOPP niso opredeljeni kot ena izmed skupin OPP, so mnogi 

otroci že diagnosticirani in so posledično težave, ki izvirajo iz te motnje, že prepoznane.« 

 

1.2.1. Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano raven inteligence, nižje sposobnosti na 

kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter manko veščin, kar se odraža v 

neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo.  

Otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi so otroci, pri katerih je razvoj neharmoničen in ki 

lahko v primeru vključitve v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

dosegajo minimalne standarde znanja (Pravilnik o organizaciji, 2003). 

 

Glede na stopno intelektualnega in socialno-emocionalnega odstopanja od pričakovanega 

povprečja govorimo o (Kastelic in drugi, 2002): otrocih z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, 

otrocih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, otrocih s težjimi motnjami v duševnem razvoju 

in otrocih s težkimi motnjami v duševnem razvoju. 

 Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

Ti otroci imajo pogosto težave in motnje, ki v predšolskem obdobju še niso izražene v vsem 

svojem obsegu, nakazujejo pa se na posameznih področjih funkcioniranja, kjer opozarjajo na 

drugačnost otrokovega razvoja. Opazno je upočasnjeno kognitivno funkcioniranje, zmanjšana je 

sposobnost posploševanja, mišljenje ostaja na konkretni ravni. Spremljajo jih lahko težave in 

motnje na področju občutenja in zaznavanja, oblikovanja predstav in pomnjenja, kratek razpon 

pozornosti. Pogosto srečamo pri takšnih otrocih tudi govorno-jezikovne motnje, motnje gibanja, 

čustvene težave, težave v socialnem prilagajanju. 
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 Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju: 

Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju so na nizki stopnji spoznavnega, govornega, 

emocionalno-socialnega in gibalnega razvoja. Označuje jih neskladen profil sposobnosti. 

Pogosto so slabo motivirani za lastno aktivnost, imajo kratek razpon pozornosti in težave s 

prilagajanjem. Zmožnosti za razvoj socializacije, komunikacije, samooskrbe, enostavnih 

dejavnosti in iger so pri njih sicer ohranjene, za aktiviranje teh potencialov pa že v predšolskem 

obdobju praviloma potrebujejo kontinuirano vodenje in različne stopnje pomoči, prilagojen 

program in prilagojen način izvajanja.  

 Otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju 

Otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju imajo izrazita, neskladna odstopanja na vseh 

razvojnih področjih. Ob ustreznih pogojih vzgoje in izobraževanja lahko usvojijo osnovno 

besedno komunikacijo, elemente kulturno-higienskih navad oziroma osnovne spretnosti in 

navade s področja skrbi za samega sebe, kot tudi orientacije v ožjem okolju, kar jim omogoča 

določeno stopnjo socializacije. V predolskem obdobju potrebujejo stalno strokovno vodenje in 

več pomoči, prilagojen program in prilagojen način izvajanja.  

 Otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju 

Otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju imajo skoraj vedno močno poškodovan centralni 

živčni sistem, posledica česar so ne le izrazito nizka stopnja spoznavnega razvoja, temveč tudi 

motnje gibanja in percepcije. Zato so otroci s težkimi motnjami pogosto tudi težje ali težko 

gibalno ovirani, slepi oziroma imajo druge vplivne motnje. Pogosto so prisotne tudi nezaželene 

oblike vedenja. V predšolskem obdobju kažejo minimalne sposobnosti senzomotoričnega 

razvoja, ki jih je treba spodbujati. V tem obdobju potrebujejo prilagojen program, stalno 

strokovno vodenje in pomoč.  

 

Ob zagotovljenih posebnih pogojih, ustreznem okolju, stalnih strokovnih spodbudah, strokovnem 

vodenju, pomoči in nadzoru lahko dosežejo nekatere elemente motoričnega razvoja in elemente 

najenostavnejših veščin, potrebnih za zadovoljevanje osebnih potreb, nekateri tudi elemente 

govora. To jim omogoča, da v odrasli dobi dosežejo določeno raven samostojnosti pri izvajanju 

posameznih elementov najenostavnejših sposobnosti in veščin.  

 

1.2.2. Slepi in slabovidni otroci 

Slepi in slabovidni so tisti otroci, ki imajo okvaro vida, očesa ali vidnega polja (Pravilnik o 

organizaciji, 2003). Zaradi pomanjkanja vidnega zaznavanja se lahko pri slepem ali slabovidnem 

otroku pojavijo določeni zaostanki v razvoju. Po vidni poti namreč prihaja največja količina vtisov 

iz okolja. Otroci z okvarami vida imajo težave pri zaznavanju zunanjega sveta in slabo 

orientacijo v prostoru, slabo ocenjujejo razdalje, smer in vzajemne odnose med predmeti.  
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Spremljanje sprememb procesov in pojavov, opazovanje sprememb v naravi, pa tudi 

nadzorovanje svojih gibov je zelo oteženo ali celo onemogočeno. Predstave slepih oziroma 

slabovidnih otrok o predmetih so siromašne, lahko tudi neustrezne. Pogosto imajo hude težave s 

posploševanjem.  

 

Pomembno je, da zgodaj razvijejo govor, da pravilno razumejo pojme in pridobijo ustrezne 

predstave. Zato je treba dejavnosti, ki jih izvajamo z otrokom, vedno spremljati z govorom in mu 

nuditi čutne zaznave tipa, vonja, okusa in sluha. Otrok z okvaro vida ima enake potrebe po 

gibanju kot polnočutni otrok, manjka pa mu spodbud in želje po gibanju. Močno sta izraženi 

pasivnost in nezainteresiranost.  

 

Zaradi delne ali popolne izgube vida sta najbolj prizadeti otrokova motorika in njegova 

sposobnost socializacije, ki jo otežuje pomanjkanje socialnih izkušenj.  

 

Opara (2005) pri tej skupin otrok s posebnimi potrebami še podrobneje opredeli kriterije 

sposobnosti in otrokove potrebe po pedagoški pomoči: 

 Slabovidnost (10–30 % vida): Slabovidni otroci v ustreznih okoliščinah sprejemajo 

informacije po vidni poti. Če so zagotovljene ustrezne prilagoditve in nimajo drugih 

razvojnih motenj, se otroci vključujejo v redni program vrtca. 

 Težka slabovidnost (5–9,9 % vida): Pretežni del učenja poteka z uporabo metode za 

slabovidne, ki narekuje poseben pristop za razvijanje vizualnih funkcij, prilagojene 

pripomočke ter didaktična sredstva. 

 Slepota z ostankom vida (2–4,9 % vida): Otroci z vidom prepoznajo manjše objekte, 

predmet opazijo na razdalji enega do dveh metrov. Potrebujejo poseben pristop za 

razvijanje vizualnih funkcij ter prilagojene metode dela s pripomočki in didaktičnimi 

sredstvi, tako kot težko slabovidni otroci, večji poudarek pa je na razvijanju preostalih 

čutil. 

 Slepota z minimalnim ostankom vida (projekcija 1,9 % vida): Otroci vidijo sence, obrise 

večjih predmetov, vid jim rabi predvsem za orientacijo, samostojno gibanje ter pri 

praktičnih zaposlitvah, potrebujejo metode dela za slepe otroke, ki so delno 

kombinirane z metodo za slabovidne otroke. 

 Popolna slepota in dojemanje svetlobe: Ti otroci potrebujejo metodo dela za slepe; 

učenje poteka po tipalnih in slušnih poteh. Učno-vzgojni pripomočki in pomagala 

morajo biti prilagojeni za slepe: Braillova stavnica, reliefne slike, modeli, zbirke 

naravnih predmetov ter primerne igrače. Prostor mora biti vedno urejen, da slepi otrok 

ve, kje se kaj nahaja.  
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1.2.3. Gluhi in naglušni otroci 

Gluhi ali naglušni otroci imajo okvare, ki obsegajo uho ter njegove strukture in funkcije (Pravilnik 

o organizaciji, 2003).  

 

Opara (2005) tukaj navaja naslednjo razčlenitev: 

 Gluhi so tisti otroci, katerih povprečna izgubo sluha pri frekvencah 500, 1000, 2000 Hz je 

na ravni 91 dB ali več.  

 

 Naglušni so tisti otroci, katerih povprečna izgubo sluha pri frekvencah 500, 1000, 

2000 Hz je na ravni 40–91 dB. 

Gluhi ali naglušni otroci imajo težave pri razumevanju in uporabi govora in jezika ter z njim 

povezanih funkcij, posredno pa tudi z vključevanjem v socialno okolje. Zavedati se moramo, da 

glasovno-govorna komunikacija ni njihova primarna komunikacija, ker ne reagirajo preko sluha, 

ampak preko vida. Zato je pri gluhih in naglušnih njihov najvažnejši organ za sprejemanje 

informacij oko, njihov prvi naravni jezik pa znakovni jezik. Tako se lahko gluhi ali naglušni otroci 

izražajo na več načinov: v znakovnem jeziku (kretnje), s pisanjem, govorom, s prstno abecedo.  

 

Na več načinov tudi sprejemajo informacije, ki jih posredujejo slišeči: z odgledovanjem, s 

poslušanjem s slušnim aparatom, polžkovim vsadkom, vibratorjem, v pisni obliki ali risbi, tudi s 

kretnjami in prstno abecedo.  

 

1.2.4. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo motnje pri usvajanju in razumevanju govora ter 

govornem izražanju, ki niso posledica izgube sluha. Motnje se sekundarno kažejo tudi na 

področju branja in pisanja ter pri učenju v celoti (Pravilnik o organizaciji, 2003). Za ustrezen 

govorno-jezikovni razvoj morajo biti zagotovljeni naslednji dejavniki: normalno delovanje 

centralnega in perifernega živčnega sistema, primerno razvita govorila in čutila, normalen 

kognitivni razvoj in ustrezne govorne spodbude iz okolja. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

imajo težave v govornem izražanju ali uporabi jezika. Njihovo govorno-jezikovno vedenje 

odstopa od pričakovanega glede na otrokovo kronološko starost in njegove neverbalne 

sposobnosti.  

 

O motenosti govora govorimo takrat, kadar govor posameznika pomembno odstopa od govora 

drugih ljudi in moti komunikacijo, pozornost poslušalca je usmerjena na način pripovedovanja, 

namesto na vsebino povedanega. Govorno motnjo opredeljujemo kot težavo otroka, ki ima 

moteno izreko posameznih glasov govora (artikulacijo), probleme fonacije (glas) ter hitrosti in 

ritma govora (fluentnost). 
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Jezikovne motnje opredeljujemo kot poškodovanost ali okrnjenost v razumevanju in/ali uporabi 

govorjenega, pisnega in/ali drugega simbolnega sistema. Težave je mogoče zaznati pri 

razumevanju govora, poimenovanju, branju in pisanju. Otrok govori glasneje, njegov govorni 

razvoj je otežen in upočasnjen. Motnje se najbolj odražajo pri uporabi jezikovnih struktur 

(gramatiki). Ti otroci imajo skromen besedni zaklad, težave z večzložnimi besedami. Motnje se 

najbolj odražajo pri pripovedovanju in obnavljanju vsebin. Običajno so splošne intelektualne 

sposobnosti povprečno razvite. 

 

Opara (2005) to skupino otrok s posebnimi potrebami podrobneje razčleni na naslednje: 

 Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami: odstopajo od vrstnikov na enem od 

področij – pri izgovarjavi, strukturi ali semantiki. Uspešno lahko uporabljajo dopolnilno 

komunikacijo ter s tem izražajo svoje znanje. Z ustreznimi prilagoditvami so zmožni 

uporabljati tudi pisno komunikacijo.  

 

 Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami: otroci težko uspešno komunicirajo z 

okolico, zaostanek se kaže na vseh področjih – pri izgovarjavi, morfologiji, semantiki in 

sintaksi. Zmožni so uporabljati dopolnilno komunikacijo, njihova pisna komunikacija pa je 

omejena.  

 

 Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami: otroci so zelo omejeni v sporazumevanju, 

komunikacija pa je vezana na osebe v okolici. Potrebujejo stalno vodenje in različne 

oblike pomoči. Pri komunikaciji jim lahko pomaga dodatna, dopolnilna komunikacija. 

 

 Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami: otroci za sporazumevanje uporabljajo 

pretežno govorico telesa in se le odzivajo na situacijo. Uporaba dodatne pomoči pri 

komunikaciji je omejena na ponavljajoče se situacije in zadovoljevanje najbolj osnovnih 

potreb. Pri komunikaciji uporabljajo konkretne predmete.  

 

1.2.5. Gibalno ovirani otroci 

Gibalno ovirani otroci so tisti, ki imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega 

aparata, centralnega ali perifernega živčevja (Pravilnik o organizaciji, 2003). Gibalne motnje pri 

teh otrocih so lahko kombinirane z vidnimi, slušnimi ali govornimi motnjami oziroma z motnjami v 

duševnem razvoju, prisotne so lahko tudi emocionalne težave.  

 

Stopnje oviranosti (Opara 2005): 

 Lažje gibalno ovirani otroci imajo motorične izpade zaradi pomanjkljivosti čutno-gibalnih 

izkušenj. Otroci imajo razvit govor, ki je lahko nepopoln, artikulacijsko neizdelan. 

 Zmerno gibalno ovirani otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo zmerno funkcionalno 

prizadetost. Otrok imajo govorno motnjo, ki omejuje uspešno komunikacijo z okoljem. 
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Prisotne so lahko tudi lažje motnje psihosocialnega funkcioniranja (čustvene, 

storilnostne). 

 Težje gibalno ovirani otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo funkcionalno prizadetost. 

Za gibanje potrebujejo pripomočke. Prisotne so lahko tudi izrazitejše govorne in 

jezikovne težave, motnje socialnega vedenja in motnje organskega izvora. 

 Težko gibalno ovirani otroci imajo malo uporabnih gibov in se ne morejo samostojno 

gibati. V celoti so odvisni od tuje pomoči. Otroci so težko moteni v komunikaciji, 

sporazumevajo se s pomočjo nebesedne komunikacije. Lahko imajo izrazite težave v 

psihosocialnem funkcioniranju in motnje socialnega vedenja.  

 

1.2.6. Dolgotrajno bolni otroci 

Opara (2005) dolgotrajno bolne otroke opredeli kot otroke z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi 

motnjami ter boleznimi, ki otroka ovirajo v vsakdanjem bivanju v vrtcu. Dolgotrajna bolezen je 

vsaka, ki ne izzveni v treh mesecih. Med dolgotrajne bolezni sodijo kardiološke, endokrinološke, 

gastroenteorološke, alergološke, revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, 

hematološke, dermatološke, psihiatrične in nevrološke bolezni (npr. epilepsija), avtoimunske 

motnje in motnje prehranjevanja. 

Avtor nadalje trdi, da imajo bolezenska stanja dolgotrajno bolnega otroka na pedagoški proces 

manjši vpliv. Najpogostejša težava je daljša odsotnost zaradi bolezni.  

Omenja, da jim je treba pri vzgoji običajno dati več časa ter dejavnosti prilagoditi tako, da so 

manj naporne. Drugih prilagoditev običajno ne potrebujejo, če ni motenj iz okolice.  

 

1.2.7. Otroci z motnjami avtističnega spektra 

S 1. 9. 2014 v ZUOPP najdemo tudi opredelitev otrok z motnjami avtističnega spektra, ki kažejo 

primanjkljaje oz. motnje na področjih socialne komunikacije in interakcije (verbalna in neverbalna 

komunikacija, vzpostavljanje socialnih odnosov …) ter na področju vedenja in aktivnosti, kar se 

kaže kot ponavljajoči se gibi, ponavljajoč se govor, nagnjenost k rutinam in ritualom ter 

neobičajni odzivi na senzorne dražljaje. Stopnje motenj za naštete primanjkljaje segajo od lažje 

do zmerne in težje motenosti, vendar so le OPP z zmernimi ali težjimi primanjkljaji upravičeni do 

začasnega spremljevalca.  
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1.3. SISTEMSKE MOŽNOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

V Vodniku po pravicah invalidov (2003) zasledimo trditev, da je temeljna usmeritev na področju 

vzgoje in izobraževanja, se pravi vključevanje otrok s posebnimi potrebami, razumljena kot 

proces, v katerem ima otrok možnosti za najugodnejši razvoj in napredek in katerega končni cilj 

je doseganje čim višje stopnje neodvisnosti. V tem dokumentu so navedene usmeritve na 

področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki vplivajo predvsem na 

predšolsko vzgojo. Najpomembnejši sklep je, da naj bi bili vrtci dostopni vsem otrokom, pri 

čemer pa je treba upoštevati celostni razvoj posameznega otroka, in to skupaj z njegovim 

socialnim položajem.  

Hkrati je zapisano, da je treba izhajati iz otrokovih sposobnosti in želja, ne da bi ob tem 

izpostavljali njegove pomanjkljivosti in težave, poudarjena pa je pomembnost sodelovanja 

staršev oz. zakonitih zastopnikov in strokovnih delavcev pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji 

otrokovega razvoja in napredka. V dokumentu je nazadnje omenjena še pomembnost 

zaznavanja otrokovih posebnih potreb, oziroma predvidevanje, da se bo razvila, pri čemer je 

treba zagotoviti zgodnjo obravnavo otroka, katere cilj je vključitev otroka v običajno šolo. 

 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2006) je predšolske otroke s posebnimi 

potrebami v Sloveniji mogoče usmeriti v: 

 program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; 

ali 

 prilagojen program za predšolske otroke. 

Vzgojno-izobraževalnim programom se po Zakonu o usmerjanju otrok (2011) predšolskim 

otrokom s posebnimi potrebami, ki jih usmerijo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, lahko prilagodi organizacija z načinom izvajanja programa, ob podpori 

dodatne strokovne pomoči. 

 

Zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja daje svojim izvajalcem možnost zagotovitve 

ustreznih pripomočkov in ustrezne opreme ter določa pripravo individualiziranega programa v 

skladu s programom, v katerega je bil otrok usmerjen, uvaja razvojno-procesno usmerjanje in 

nalaga obvezno preverjanje ustreznosti usmeritve najmanj na vsaka 3 leta, omogoča aktivnejšo 

vlogo staršev ter vključevanje otrok s posebnimi potrebami v zavode na podlagi odločbe o 

usmeritvi. 
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Predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo izvajajo vrtci v rednih oddelkih. Predšolsko vzgojo po prilagojenih programih 

za predšolske otroke pa izvajajo vrtci v razvojnih oddelkih oziroma enote vrtcev, ki so 

ustanovljene in organizirane za izvajanje teh programov, ter zavodi za vzgojo in izobraževanje 

otrok s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju, 2011). 

 

Tudi postopek usmerjanja otroka v program ureja zgoraj omenjeni zakon. Usmerjanje se uvede 

na zahtevo zakonitega zastopnika otroka, po predhodni seznanitvi zakonitega zastopnika otroka 

pa ga lahko uvede tudi vrtec ali drug zavod. Po tem zakonu je otrok s posebnimi potrebami 

usmerjen v programe vrtca z odločbo, ki zagotavlja uveljavljanje pravic, te pa določajo zakoni in 

predpisi za predšolske otroke s posebnimi potrebami.  

 

Uprava vrtca, v katerega se otrok vključuje, mora pred izdajo odločbe pridobiti strokovno 

mnenje, ki ga izdela komisija za usmerjanje prve stopnje. Komisija pripravi strokovno mnenje na 

podlagi lastnih ugotovitev, razgovora s starši otroka ter pedagoške, specialnopedagoške, 

socialne, psihološke, medicinske in druge dokumentacije. Pred pripravo strokovnega mnenja se 

mora posvetovati s strokovnimi delavci vrtca, v katerega je otrok v času usmerjanja vključen, in s 

strokovnimi delavci vrtca, v katerega naj bi bil otrok usmerjen, ter z drugimi relevantnimi 

ustanovami (Zakon o usmerjanju, 2011).  

 

Komisija za usmerjanje usmerja otroke s posebnimi potrebami v vzgojne programe, upošteva 

otrokovo raven razvoja, njegovo zmožnost za učenje in doseganje standardov znanja, etiologijo 

in prognozo otrokovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj in pri tem upošteva predpisane kriterije 

(Pravilnik o organizaciji, 2003). Na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami pristojna območna enota izda odločbo o usmeritvi v program vzgoje in 

izobraževanja.  

 

Odločba o usmeritvi obsega (Pravilnik o organizaciji, 2003): program vzgoje in izobraževanja, v 

katerega se otrok usmerja, vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, vrtec, v katerega 

se otrok vključi, datum vključitve v vrtec, rok za preverjanje ustreznosti usmeritve, ki ne sme biti 

daljši od treh let, obseg in vrsto izvajanja dodatne strokovne pomoči, pripomočke, potrebne za 

vključitev otroka v program, občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno 

oviranemu otroku, in morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane 

normative. 

 

S 7. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je določeno prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja in dana možnost dodatne strokovne pomoči, ki se 

izvaja individualno v oddelku in izven oddelka, občasno lahko tudi v posebni skupini. Izjemoma, 

s strokovno utemeljitvijo, se lahko strokovna pomoč izvaja tudi na domu, če je npr. otrok dolgo 

časa odsoten iz vrtca in hkrati zdravstveno zmožen obravnave.  
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Pri izvajanju strokovne pomoči lahko sodelujejo tudi starši oziroma skrbniki ali rejniki. Dodatno 

strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni 

delavci, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi. Obseg in način izvajanja dodatne strokovne 

pomoči se določi z odločbo o usmeritvi ter v skladu s standardi in normativi, ki jih minister, 

pristojen za šolstvo, določi za posamezna področja vzgoje in izobraževanja. 

 

Na podlagi Zakona o vrtcih je v Odredbi o normativih in kadrovskih pogojih (1997) navedeno: 

 7. člen: Na 10 do 12 otrok s posebnimi potrebami zaposli vrtec enega mobilnega 

defektologa, ki opravi v okviru polne delovne obveznosti največ 25 ur dela z otroki. 

 27. člen: V oddelek sta lahko vključena največ dva otroka s posebnimi potrebami. Za 

vsakega otroka, ki ga v vrtec usmeri pristojna svetovalna uprava, se najvišji določeni 

normativ zniža za dva otroka. O številu otrok v oddelku odloča strokovna komisija vrtca, 

imenovana v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ob 

upoštevanju predloga komisije za usmerjanje. 

 Materialni pogoji so določeni v 10. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami: Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program za predšolske 

otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v prilagojene 

programe, je treba prostor in pripomočke prilagoditi v skladu z navodili za prilagojeno 

izvajanje programov in v skladu s prilagojenimi programi, ki jih sprejme oziroma določi 

pristojni strokovni svet. Za nudenje fizične pomoči se lahko gibalno oviranim otrokom 

dodeli spremljevalec. 

Z letom 2011 je Slovenija sprejela tudi normativ, da se lahko spremljevalec ob gibalno oviranih 

otrocih dodeli tudi otrokom z motnjami avtističnega spektra, kar močno zmanjša breme 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice.  

 

 

1.3.1. Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo 

Prilagojeno izvajanje predšolskih programov z dodatno strokovno pomočjo je namenjeno 

otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne skupine vrtcev. Ta program se izvaja v 

vseh vrtcih, glede na potrebe otrok in staršev ter glede na možnosti. 

 

V ta program se lahko usmerijo:otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, otroci z lažjimi in 

zmernimi motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci 

z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z 

motnjami avtističnega spektra. 
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Razmere za otroka s posebnimi potrebami v rednih oddelkih vrtca so zelo dobre: strokovna 

obravnava v oddelku, dopolnjevanje dela vzgojiteljice v oddelku z delom specialnega pedagoga 

in vrstniško okolje. Od tega imajo korist vsi otroci: spoznavajo drugačnost, rušijo predsodke in 

stereotipe in se to drugačnost učijo sprejemati. Seveda pa je prva, ki začrta pot k strpnosti, 

vzgojiteljica. 

 

 

1.3.2. Prilagajanje vzgojnega dela otrokom s posebnimi potrebami 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je dal podlago za prilagajanje vzgojno-

izobraževalnih programov otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. To naj bi 

omogočilo čim boljšo realizacijo ciljev vzgojno-izobraževalnega procesa za otroke s posebnimi 

potrebami. 

Do nedavnega so bili vrtci dobro utečeni in organizirani, saj imajo že dolgo tradicijo, s svojim 

življenjem in delom pa niso bili popolnoma vključeni v širše okolje in družbo. Pojav otrok s 

posebnimi potrebami v rednih skupinah vrtcev je zahteval pomoč strokovnjakov. Vzgojiteljice v 

vrtcih pa same nimajo dovolj znanja in sposobnosti, težave pa so tudi časovne narave, saj 

vzgojiteljice pogosto ne zmorejo vzporednega dela z otrokom s posebnimi potrebami in ostalimi 

otroki (Kastelic in sod., 2002).  

 

Vzgojiteljice so povedale, da so program za posameznega otroka nekoliko prilagodile otrokovim 

sposobnostim, kar pa se ne sklada z omenjenimi »zelo dobrimi razmerami« za otroke s 

posebnimi potrebami. O neresničnosti omenjene trditve priča tudi negotovost vzgojiteljic glede 

otrokovih dodatnih potreb po pomoči, ki so jo izrazile.  

 

V primeru otrok s posebnimi potrebami naj bi ustvarili pogoje za take oblike dela, ki bi vsakemu 

otroku omogočile kar najboljše usposabljanje za življenje, ki ne poteka le v vrtcu, ampak tudi v 

nadaljnjem šolanju in družbi. Dodatna strokovna pomoč je tako sicer namenjena otrokom s 

posebnimi potrebami, vendar tudi prevzame veliko breme, ki bi sicer padlo na vzgojiteljico in 

pomočnico vzgojiteljice. Namen tovrstne pomoči je odpravljanje, korigiranje in kompenziranje 

otrokovih motenj in primanjkljajev. 

 

V vrtcu so otroci vključeni v obravnavo v času rednega programa, individualno v igralnici ali 

izven nje ali pa v manjših skupinah. Pri dodatni strokovni pomoči (DSP) lahko sodeluje tudi 

vzgojiteljica, a ji časovne omejitve, ki izhajajo iz zahtev vnaprej načrtovanega programa, tega 

največkrat ne dopuščajo.  

 

Najustreznejši način nudenja dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki 

omogoča razvijanje kakovostnih programov za te otroke, ni le neposredno delo z otrokom, 

temveč tudi timsko delo. To pomeni stalno sodelovanje med vzgojiteljico, izvajalcem dodatne 

strokovne pomoči in drugimi strokovnjaki, v katerega so vključeni tudi ravnateljica in starši.  

 

 



Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do dela z otroki s posebnimi potrebami   Eva Debeljak    

14 
 

 

To zahteva dobre komunikacijske sposobnosti, saj so večletne izkušnje pokazale, da starši 

pogosto zanikajo otrokovo težavo, ne želijo prevelike mere pomoči, saj bi to v njihovih očeh 

pomenilo, da so slabi starši, ker za to ne znajo poskrbeti sami.  

Poleg tega je treba poskrbeti za ustrezne materiale, gradivo ter prostorske in časovne 

prilagoditve (koliko časa damo otroku za izvedbo dejavnosti, kako potrpežljivi smo pri delu z 

njim, ovire v igralnici, ki bi onemogočile otroku gibanje) (Rutar idr., 2012). 

 

Vzgojiteljica torej v tem primeru ne opravlja le vloge strokovne delavke v vrtcu, ampak hkrati 

predstavlja vez med strokovnostjo vrtca in družinskim ozračjem doma. Hkrati pa ima moč 

pomiriti starše, jim zagotoviti, da je to najbolje za njihovega otroka, in jim odvzeti občutek 

izničevanja njihove vloge.  

 

Koliko časa in kako pogosto bo otrok deležen dodatne strokovne pomoči, se v skladu s 

standardi določi z odločbo o usmeritvi. Po lastnih izkušnjah iz vrtca lahko trdim, da je večini 

vzgojiteljic odsotnost otroka v času nudenja individualne strokovne pomoči največkrat v 

olajšanje, saj to pomeni oddaljenost motečega otroka in nekakšen odmor za vzgojiteljico in 

pomočnico. Ne glede na to, ali je prisoten tudi otrokov spremljevalec, ki skrbi za njegove 

potrebe, je občutek odgovornosti pri obeh strokovnih delavkah velik. Res je, da morajo biti v 

vrtcu pedagoški delavci strokovni, a to še ne pomeni, da ne občutijo strahu in stisk. Vseeno pa 

teh občutkov, vsaj običajno, ne prenašajo na otroke. 

 

 

1.4. INKLUZIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Z. Šučur v pregledni razpravi Integracija in inkluzija: podobnosti in razlike (1997) inkluzijo 

opredeli z naslednjimi atributi: 

 kot ne ravno nov, a obetaven koncept, 

 kot izrazito večpomenski in večdimenzionalen koncept, ki vključuje materialno, socialno, 

politično, kulturno in duhovno-simbolično dimenzijo, 

 kot nasprotje asimilacije kot medija reguliranja odnosov med posameznikom in večinsko 

kulturo, saj inkluzija predpostavlja proces vključevanja v širše družbeno okolje ob določeni 

meri ohranjanja lastne identitete, 

 kot postmodernistični koncept, ki izhaja iz družbe, zasnovane na konceptu človekovih pravic, 

iz mrežastih nasproti hierarhičnim strukturam odločanja, iz pravice do besede in pravice, da 

se na glas sliši v procesih odločanja, iz priznavanja različnosti in zaščite pred stigmatizacijo 

ter iz koncepta socialne kohezivnosti, ki podpira individualne razlike, diferencirane oblike in 

programe sodelovanja. 
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Inkluzija je kompleksen proces, ki bolj kot ukinitev specialnih inštitucij zahteva uravnoteženje in 

fleksibilnost ter sodelovanje z rednimi programi vzgoje in izobraževanja. Predpostavka, da ima 

vsak otrok pravico do izobraževanja skupaj z drugimi otroki, ne pomeni, da nam ni treba sprejeti 

dejstva, da šolski sistem ne more vedno zadovoljevati vseh potreb otrok s posebnimi potrebami. 

S kurikularno prenovo so se pojavile številne novosti tudi na področju integracijske vloge vrtca, s 

katero naj bi vrtci s svojimi strokovnimi delavci skrbeli za razvoj kakovostnih socialnih odnosov 

med otroki, spodbujali strpnost, solidarnost in sožitje med vsemi udeleženci vzgojnega procesa 

ter otroke pripravili na to, da bodo sčasoma postali dejavni člani skupnosti. 

 

Med prioritetnimi cilji vrtca je spodbujanje vzgoje otrok s posebnimi potrebami znotraj rednih 

programov. Praksa kljub jasno izraženi politiki vključevanja otrok s posebnimi potrebami zahteva 

velike spremembe, saj se srečujemo s težavami pri praktičnem izvajanju inkluzivnega programa. 

Temelj za uspešnost so: jasno izražena vizija, dober načrt uvajanja sprememb, ustrezne veščine 

in znanja strokovnih delavcev, spodbujanje in podpora ter strokovni in materialni viri.  

Osnove za inkluzijo so bile v Sloveniji uzakonjene leta 2000, z Zakonom o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami. Po letu 2003 se je število otrok, usmerjenih v programe, povečalo, vendar 

o resničnem vključevanju še ne moremo govoriti.  

Poznavanje splošne didaktike ne pomeni takoj že tudi razumevanja značilnosti in individualnosti 

otrok s posebnimi potrebami. Upoštevati je treba individualno kreativnost strokovnih delavcev, 

njihove posebnosti in njihove individualne stile poučevanja.  

Tako bi v primeru vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne skupine lahko govorili o 

»integrirani didaktiki«. Mnoge raziskave kažejo, da strokovni delavci v rednih skupinah 

potrebujejo predvsem praktično usposabljanje v sodelovanju s specialnimi službami, kajti z vse 

pogostejšim vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v redne skupine se močno spreminja 

vloga strokovnih delavcev. Schmidt (1999) navaja naslednje tipe pomoči učitelju: 

 Vzgojiteljica lahko pri vzgoji in izobraževanju neposredno v skupini sodeluje s specialnim 

pedagogom. 

 Svetovalni delavec lahko svetuje vzgojiteljici, ji pomaga oblikovati programe, razvijati 

didaktični material ter skupaj z njo prilagaja vzgojno-izobraževalni proces, vendar z 

otrokom neposredno ne sodeluje. 

 Oblikuje se strokovna skupina, ki skupaj z vzgojiteljico razvija posebne razvojne načrte 

za otroka s posebnimi potrebami, za usvajanja discipline, izvajanje kurikuluma itd. 

Pomembno pa je, da vzgojiteljica pravilno razume koncept inkluzije, da razvije ustrezna 

znanja, spretnosti, veščine, stališča in vrednote. Če bi zares želeli preverjati kakovost in 

učinkovitost vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, bi morali preverjati tudi 

pripravljenost za uresničevanje vključevanja otroka s posebnimi potrebami in za izvedbo 

samo (Izobraževanje, 2005).  
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Možnosti za večjo vključenost otrok s posebnimi potrebami v vrtčevsko življenje so poudarjene v 

vseh dokumentih, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja. Zlasti pomembne in dobrodošle so 

novosti in spremembe, ki jih prinaša kurikularna prenova in se nanašajo na pospeševanje 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redni izobraževalni sistem – inkluzijo. Pomen 

inkluzije omenja tudi Bela knjiga (2011). V njej lahko najdemo trditev, da je treba povečati 

možnosti za varstvo, vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, dosledneje 

uveljavljati razne oblike in metode dela z njimi ter pospešiti njihovo integracijo v sistem vzgoje in 

izobraževanja.  

 

Posebno pozornost naj bi bilo treba posvetiti opuščanju stereotipov pri celotni populaciji otrok ter 

opozarjati na zgodovinsko razsežnost in socialno konstituiranost teh in podobnih kategorij. 

 

Za otroke s posebnimi potrebami je pomembno, da se čim bolj zgodaj, že v vrtcu, vključujejo v 

skupne dejavnosti s sovrstniki in da se izvajanje integracijskih dejavnosti kontinuirano nadaljuje 

tudi ob prehodu v šolo.  

Pri pripravah na uspešno uresničevanje integracijske vloge je še posebej pomembno 

sodelovanje in povezovanje vzgojiteljev, specialnih pedagogov in drugih strokovnih delavcev v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. Njihovo sodelovanje in njihova povezanost se kažeta v večji 

individualizaciji vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh ravneh, tako v vrtcu kot tudi kasneje.  

 

Pedagoški delavci naj bi skrbeli za razvoj kakovostnih socialnih odnosov med otroki, spodbujali 

strpnost, solidarnost in sožitje med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega sistema ter 

otroke pripravili na nadaljnje življenje.  

 

Pomembna naloga vrtca je priprava otrok za medsebojne interakcije, sožitje in razumevanje ter 

sprejemanje sovrstnikov s posebnimi potrebami kot enakovrednih članov skupnosti. 

Otroci se dejavno vključujejo v skupne dejavnosti, ki so v veliki meri podprte s komunikacijo oz. 

verbalnim sporazumevanjem. Pri vzpostavljanju odnosov s sovrstniki pa veliko otrok potrebuje 

dodatno spodbujanje. Rezultati kažejo, da je treba pri skupnem delu v večji meri upoštevati 

posebne potrebe in zmogljivosti posameznika ter potrebo po sistematičnem spodbujanju, pravijo 

Lebarič, Grum in Kolenc (2006). 

 

Kljub temu se pojavljajo ovire oz. dejavniki, ki otežujejo izvajanje aktivnega oziroma inkluzivnega 

modela vključevanja otrok s posebnimi potrebami. Splošni pogoji vključujejo ustrezen prostor, 

pohištvo in pripomočke, prilagojene potrebam otroka, ki je vključen, prostor, ki je brez ovir, ki bi 

oteževale gibanje, zmanjšanje normativa števila otrok v skupini, izobraževanje vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice za tako delo ob pomoči ustreznih strokovnjakov in institucij in strokovno 

pomoč specialnega pedagoga. Tu pa ne smemo upoštevati le prostorskih, organizacijskih 

oziroma časovnih potreb, temveč je osnova vzgojiteljičina naravnanost.  
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Gre torej predvsem za vzgojiteljičino pripravljenost poučevati drugačnega otroka, pripravljenost 

za sodelovanje v timu, pripravljenost za sodelovanje s starši in drugimi strokovnjaki, seveda pa 

tudi sprejemanje drugačnosti pri vrstnikih in njihovih starših. Pri vsaki skupini, če je vanjo 

vključen otrok s posebnimi potrebami ali pa ne, se upoštevajo tudi ovire in pomanjkljivosti.  

V skupini, kjer je velik del tudi inkluzija OPP, je lahko ovira ravno vključen otrok. Vzgojiteljica pa 

mora biti dosledna tudi pri starših otroka s posebnimi potrebami, ki večkrat zahtevajo posvečanje 

večje pozornosti njihovemu otroku ali pa zanikajo otrokove težave. Hkrati so lahko težavni starši 

otrok v skupini, v katero je otrok vključen, ki jih zaznamuje strah pred tem otrokom (večinoma 

posledica nepoznavanja narave posebnih potreb), ali pa so največja ovira kar vzgojiteljica, 

pomočnica vzgojiteljice ali ostale strokovne delavke. 

Algozzine in Ysseldyke (2006) dodajata k tem oviram še preveliko zadržanost strokovnjakov, saj 

vključujejo predvsem otroke, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih, in tiste z mejnimi 

intelektualnimi sposobnostmi, ostali otroci pa ostajajo večinoma institucionalizirani, obravnavajo 

jih torej v posebnih zavodih, in to po separativnem modelu. Nadaljujeta s tem, da se posveča 

premalo pozornosti načrtovanju individualiziranega programa in spodbud za zmanjševanje 

učenčeve pasivnosti in spodbujanje njegove aktivnosti pri skupnih dejavnostih. Avtorja omenjata 

tudi razvijanje stabilnosti oziroma koncentracije, pozornosti in vztrajnosti pri šolskih dejavnostih, 

saj je uspešna inkluzija v veliki meri odvisna od prepoznavanja in natančnega opredeljevanja 

otrokovih posebnih potreb ter ustreznega načrtovanja posameznih spodbud. Dotakneta pa se 

tudi področja strokovnih delavcev in njihove organizacija prostega časa. Pravita, da je ta z vidika 

otrokovega razvoja pomembna zato, ker ob njej začutijo, da so enakopravni drugim otrokom. 

Navsezadnje pa omenita tudi načelo odgovornosti. Ta je v vrtcih z moralnega vidika otrok šele 

na začetku osebnostnega dozorevanja, zato je od njih težko pričakovati visoko stopnjo moralne 

odgovornosti. Treba ga je spodbujati v vsakdanjih življenjskih situacijah. Da bi jih k temu 

spodbudili, je treba zagotoviti več posebne pedagoške priprave in več asistence med potekom 

skupnih dejavnosti. Pri tem bi šole in vrtci, ki vključujejo otroke s posebnimi potrebami v redne 

oddelke, lahko pridobili veliko strokovne pomoči specialnih šol in zavodov. Ali pa se je pokazalo, 

da je sodelovanje med šolami, vrtci in zavodi zelo slabo razvito.  

S težavami pri vključevanju v redno skupino vrtca se srečujemo predvsem pri otrocih, ki so 

dolgotrajno bolni, pri otrocih z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, pri slabovidnih, 

naglušnih, otrocih z motnjo v govornem razvoju oziroma s primanjkljaji na vzgojnem in 

socializacijskem področju, upoštevamo pa tudi tiste z minimalno cerebralno disfunkcijo in 

takšne, ki kažejo izrazito zanimanje ali nadarjenost na katerem od področij (Žnidaršič, 2003-b). 

 

Inkluzija pa ni le formalen pojem, ki predstavlja vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 

redne skupine predšolske vzgoje. Izpostaviti je treba tudi neprijetnosti, ki jih s tem postopkom 

sprejmemo. Večkrat je namreč inkluzija izvedena brez potrebnega premisleka o toleranci in 

stopnji sprejemanja otroka.  

Šele ko se bo otrok dobro počutil, ko bo sprejet in se bo med osebami v skupini razvil 

empatičen, prijateljski odnos, se bodo lahko uresničili cilji inkluzije.  

 

S tem pa pride tudi do normalizacije otrokovega življenja kot člana neke skupine, do katere bo 

čutil pripadnost in sprejemal njena pravila, norme in vrednote (Žnidaršič, 2003-b). 
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Ko je torej otrok s posebnimi potrebami preprosto vržen v okolje otrok brez posebnih potreb, bi 

lahko zapisali, da so iz inkluzije naredili projekt, še posebej ko je šlo za reguliranje socialne  

sprejetosti in načrtovanje vsakodnevne pomoči. 

Medtem ko naj bi inkluzivno pedagoško situacijo odlikovali spontani strpni, skrbeči in pravični 

odnosi med različnimi, pedagoški delavci k taki situaciji navadno pristopajo kot k nečemu 

nepredvidljivemu. Soočajo se z razlikami v mentalnih, telesnih sposobnostih ali z rasnimi, 

etničnimi, religioznimi oziroma drugimi razlikami, ki v vzgojnem smislu pomenijo prej prednost 

kot grozečo posebnost. To je mogoče regulirati le s posebnim načrtovanjem, usmerjenim v 

pomoč hendikepiranemu otroku in v preprečevanje možnih konfliktov, ki bi izhajali iz prevlade 

večinske populacije. V tem smislu bi torej uspešno inkluzijo lahko opredelili kot spontano 

sprejetje različnosti, neuspelo vključevanje pa kot konstrukcijo skrbne, a umetne regulacije 

odnosov med večinsko in manjšinsko populacijo otrok. 

Če naj inkluzija zaživi, je prav gotovo pomembno začeti na začetku – v predšolskem obdobju. 

Ne gre le za vključevanje otrok, ki imajo takšne ali drugačne težave, gre predvsem za 

sprejemanje drugačnosti kot vsake druge osebne značilnosti posameznika. Teh pa ima vsakdo 

kar precej. V redne skupine se namreč poleg ostalih otrok vedno pogosteje vključuje tudi otroke 

z različnimi PP, ki s svojo prisotnostjo v skupini vzbujajo povsem drugačna čustva vrstnikov in 

katerih potrebe se tudi bistveno kvalitativno razlikujejo. Tak otrok je lahko za vzgojiteljico 

poseben izziv, pravi Millerjeva (2000). Avtorica dodaja, da ob ustreznem pristopu dragocene 

izkušnje pridobijo vsi – seveda če se vrtec ustrezno spoprime z otrokovimi potrebami in ga 

spodbuja pri vključevanju v program.  

 

Mnogi od teh otrok so lahko popolnoma samostojni in ne potrebujejo stalne pomoči odraslega pri 

vključevanju v dejavnosti, hkrati pa Millerjeva pravi, da se vzgojiteljice v vrtcu ne čutijo vedno 

dovolj močne, da bi se spoprijele s to otrokovo stisko, z njegovo težko situacijo, njegovo 

drugačnostjo. Ne zmorejo se o njej pogovarjati, ker ne vedo, kako naj se otroku približajo, kako 

naj odprejo problem, ne da bi ga še dodatno ranile. A glede na to, da otrok v tej ustanovi preživi 

veliko časa, so lahko prav one pomembne pri razreševanju otrokovih notranjih stisk. Za otroka je 

vrtec morda edini stabilni dejavnik v njegovem življenju, pozitivno okolje, kjer se lahko svobodno 

izraža, kjer mu odrasli prisluhnejo in mu želijo pomagati. Ti odrasli igrajo zelo pomembno vlogo v 

otrokovem življenju, ko ga podpirajo, spodbujajo in razvijajo njegove sposobnosti spoprijemanja 

s problemi.  

 

1.4.1. Vloga vzgojiteljice pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v 

programe vzgojno-izobraževalnih zavodov 

Lebarič, Grum in Kolenc (2006) trdijo, da je treba po mnenju vzgojiteljev pred vključitvijo v 

skupno delo ali dejavnost s sovrstniki iz rednih oddelkov dolgotrajnejšo individualno posebno 

pedagoško pripravo zagotoviti vsakemu petemu otroku. Pravijo, da delo z otroki s posebnimi 

potrebami pomeni več dodatnih prilagoditev za takšne otroke, ki so vključeni v redne oddelke.  
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Vsi, ki delajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, se bodo slej ko prej srečali z otroki s posebnimi 

potrebami. Otroci kmalu začnejo razmišljati, kakšno mnenje imajo o njih njihovi prijatelji. Tudi 

vzgojitelji se srečajo s skrbjo, kako bodo otroci sprejeli sovrstnika, ki ima posebne potrebe, in 

kako zagotoviti, da bodo imeli vsi otroci enake možnosti za razvoj sposobnosti.  

 

V ta namen vsi, tako vzgojitelji kot specialni pedagogi, strukturirano načrtujejo dejavnosti, da so 

kar najbolj učinkoviti. To pomeni, da ustvarjajo in vzržujejo okolje, ki podpira učenje vseh 

vključenih otrok. 

 

Po Žnidaršičevi (2003-b) si lahko zamislimo vzgojne cilje, toda reakcija otrok v skupini je povsem 

drugačna, kot bi želeli ali pričakovali. Vzgojiteljice so pri obvladovanju in preusmerjanju takšnega 

vedenja pogosto nemočne, še bolj pa lahko situacijo otežijo starši drugih otrok, ki zahtevajo 

odstranitev motečega otroka iz skupine ali že od začetka zavračajo vključitev, ker menijo, da 

bodo ostali otroci v skupini zaradi tega prikrajšani. Za nekatere je torej drugačnost spodbuda za 

razvijanje pozitivnih odnosov, za druge pa spodbuda za razvijanje negativnih vedenjskih 

vzorcev. Žnidaršič pravi, da sta vloga vzgojitelja pri blaženju in reševanju konfliktov ter njegova 

pozornost pri spremljanju dinamike razvoja odnosov v skupini izrednega pomena, saj mu 

pomaga vsakega posameznika usmerjati v nadaljnje interakcije z vedno širšim okoljem. 

Vzgojiteljica, ki ji otrok zaupa, bo po Millerjevi (2000) otroka znala voditi k ustreznim načinom 

spoprijemanja s težavami, v obzir pa moramo poleg nalog, načel in ciljev, ki jih najdemo v 

kurikulu, vzeti tudi prikriti kurikulum. Bahovčeva in Kodelja (1996) o prikritem kurikulu pravita, da 

se ne nanaša zgolj na vzgojne vsebine in učne predmetnike, ampak tudi organizacijo 

vsakdanjega življenja in način komunikacije v vrtcu. Pravita, da v prikriti ali implicitni kurikulum, 

kot ga imenujeta, spada 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. To je torej skupek vsakdanjih navad, ki jih otroci privzamejo že v prvih mesecih 

ali celo tednih, ko začnejo hoditi v vrtec.  

Pri tem je pomembna predvsem vloga vzgojiteljice. Po kurikulu naj bi spodbujala, opogumljala, 

usmerjala, preusmerjala, popravljala, svetovala, pomagala, sodelovala, se z otroki igrala in jih 

vodila skozi vzgojno-izobraževalni program. V kurikulu namreč niso zapisani cilji, vzporedni 

tistim, ki jih zapišejo v dnevnih načrtih, saj so tem nasprotni ali pa niso predvideni.. Ne vsebuje 

vsega, kar je zapisano, ampak tudi pridih tistega, kar je lastno vsaki vzgojiteljici in otroku 

posebej. Njuno odzivanje, interakcije, ki jin ni mogoče dokončno vnaprej oblikovati. Torej 

srečamo skriti kurikulum ob vseh načrtovanih aktivnostih (Žnidaršič, 2005). 

 

 

1.5. STALIŠČA 

Stališče je naučena predispozicija za pozitiven ali negativen odziv na dani objekt (Schiffman in 

Kanuk, 1997). Avtorja trdita, da je lahko objekt stališča karkoli. Nadaljujeta z definicijo stališč, 

kjer stališča opisujeta kot predispozicijo, torej ne dedna. Trdita, da jih ne moremo enačiti z 

vedenjem, ampak odražajo samo pozitivno ali negativno vrednotenje objekta stališča.  
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Kot predispozicija imajo ta stališča lahko motivacijsko vrednost, se pravi lahko vodijo k 

določenemu vedenju. Avtorja nadaljujeta, da so stališča razmeroma skladna z vedenjem, vendar 

pa opozarjata, da skladnosti ne moremo enačiti s trajnostjo, saj niso nujno trajna, ampak se 

lahko spreminjajo. Schiffman in Kanuk se na kratko dotakneta tudi področja oblikovanja stališč, 

na kar po njunem mnenju vpliva več dejavnikov.  

 

Sorodno Schiffmanu in Kanuku sta Sheth in Mittal (2004) trdila, da so psihologi odkrili tri 

komponente, ki sestavljajo stališče: vedenje, čustva in dejanje. Avtorja pravita, da lahko tako 

določeno stališče o objektu temelji na prepričanju, pozitivnem ali negativnem čustvu do tega 

objekta.  

 

Lahko pa ima naše vedenje do tega objekta tudi določeno smer: ali ga sprejmemo ali zavrnemo. 

Vedenjsko komponento sestavlja vse naše znanje o objektu, do katerega imamo stališče. To 

znanje imenujemo tudi prepričanja, ki so v resnici pričakovanja, kaj objekt bo ali ne bo storil 

(Sheth, Mittal, Newman, 1999). Pri čustveni komponenti dodamo o objektu stališča tudi sodbe. 

Ta komponenta označuje čustveni odnos do objekta stališča in lahko nastane brez posebnih 

izkušenj ali informacij o objektu stališča (Mumel, 1999).  

Komponenta dejanja pa predstavlja težnjo, da v odnosu do objekta stališča tudi nekaj naredimo. 

Če so stališča pozitivna, se dejavnost spodbuja, če so negativna, se zavira.  

 

Sheth, Mittal in Newman (1999) razlagajo, da so vse komponente tesno povezane, od okoliščin 

pa je odvisno, katera od naštetih bo poudarjena.  

 

Vzgojno-socialna stališča predstavljajo skupino socialnih stališč, ki se oblikujejo z izkušnjami in 

odnosi ter strokovnim znanjem. Predstavljajo pripravljenost posameznika za takšno ali drugačno 

ravnanje v posameznih vzgojno-izobraževalnih situacijah, kar pomeni, da neposredno in 

posredno usmerjajo vzgojiteljičine odnose in ravnanja v konkretnih vzgojno-izobraževalnih 

situacijah (Musek, 1986). 

Na nastanek in razvoj stališč vpliva predvsem socialno učenje, kar pomeni, da večino stališč 

prevzamemo od oseb, ki nas vzgajajo, in od oseb, po katerih se zgledujemo in s katerimi se 

identificiramo. Stališča so torej pridobljena, kot sta trdila že Schiffman in Kanuk. Vendar Musek 

(1986) pravi, da lahko mnoga stališča oblikujemo z lastno presojo in da jih imamo posledično 

tudi možnost spreminjati, saj naše okolje zahteva, da svoja stališča primerjamo in prilagajamo. V 

nasprotju s tem pa so nekatera stališča zelo trdna in nespremenljiva. Za posameznika in 

njegovo okolico je neugodno, če gre za iracionalna, neupravičena stališča brez realne osnove. 

Takrat govorimo o predsodkih, kadar pa so ti predsodki togi in razširjeni, gre za stereotipe, s 

katerimi lahko zavestno ali nezavedno naredimo veliko škode. 

 

 

Študije o nastanku stališč kažejo, da se stališča otrok bolj izobraženih staršev razlikujejo od 

stališč manj izobraženih staršev. Otroci izobraženih staršev se soočajo z večjo razgledanostjo, 

večjo splošno poučenostjo in tudi z boljšimi materialnimi pogoji za življenje. 
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Stališča se razlikujejo tudi med spoloma. Vzgoja moških in žensk se razlikuje. Dečki so že od 

nekdaj vzgajani kot poglavarji, vodje neke skupnosti. V zgodovini so bili moški bolj cenjeni od 

žensk, zato moški ni smel pokazati strahu, bolečine ali žalosti; ženska pa je skrbela za družino in 

dom, bila je podrejena moškemu. Zato so deklice bolj nežne, občutljive, podredljive in odvisne. 

Vendar pa iz tega izhajajo nekateri predsodki in stereotipi. 

Stališča so sicer razmeroma trajna in dosledna, vendar se pod vplivom določenih pogojev in 

okoliščin tudi spreminjajo (Musek, 1986: 33). 

 

Stališča utrjujejo naš pogled na svet in nam ga v naših očeh stabilizirajo. Tako se laže brez 

dodatnih frustracij prilagajamo okolju. Vendar pa se razmere v življenju spreminjajo, in bilo bi 

zelo neugodno, če ne bi znali prilagajati svojih stališč. Ne le posamezniki, tudi družba bi bila v 

manj kritičnem položaju, če bi se stališča spreminjala hitreje in ustrezneje. Zlasti če bi se hitreje 

spreminjali predsodki, torej stališča, ki so neosnovana in povrh vsega še trdovratna. 

 

Številne raziskave kažejo, da so spremembe stališč vzgojiteljic povezane s programi 

informiranja, z izkušnjami in pogostejšim vključevanjem v neposredno delo z otroki ter 

oblikovanjem zaupanja vase in v svoje delo, še zlasti pa zaupanja v timsko delo (Sekulic-

Majurec, 1988).  

Pomembno je zavedanje o stališčih posameznika ali določene skupine ljudi. Kar se tiče 

psihologije, so za merjenje stališč razvite posebne metode, tako imenovane lestvice stališč.  

S temi lestvicami lahko ugotavljamo in primerjamo stališča posameznikov oziroma skupin. 

Pogosto so sestavljene iz večjega števila trditev, ki se nanašajo na področje, do katerega 

zavzemamo stališče. Stališča lahko ugotavljamo tudi z anketo ali intervjujem. Takrat namen ni 

merjenje stališč v ožjem smislu. V obeh primerih stališča ugotavljamo na podlagi odgovorov za 

oziroma proti nečemu ter na podlagi števila indiferentnih odgovorov.  

 

Ker je vzgojiteljica časovno v stiku z otrokom več časa kot njegova družina, je zelo pomembno, 

kako se oblikujejo njena stališča oz. ali se sploh oblikujejo. Po Žnidaršičevi (2003-a) na ta 

proces vpliva več dejavnikov, ki povezujejo celotno vzgojiteljičino osebnost. Proces vključuje 

tako njeno profesionalno poznavanje zakonitosti otrokovega razvoja, ki je odvisno predvsem od 

njenega akademskega znanja, kot tudi izkušnje, ki jih ima z delom s predšolskimi otroki. 

Poklicne izkušnje ob mnogih generacijah otrok na eni strani bogatijo odnos do otrok in dela, po 

drugi strani pa pripomorejo k rutinskemu in posplošenemu sprejemanju težav, ki se pojavljajo v 

skupini. Posledično lahko otroka s težavami obravnava brez posebne pozornosti, njegove 

težave pa tipizira glede na svoje predhodne izkušnje. Tako lahko otrok »postane« eden tistih, ki 

izstopajo, ker je agresiven, nespreten, moteč, jokav, vsiljiv. 

 

V nasprotju s strokovnimi delavkami, tako Žnidaršičeva (2003-a), otroci v predšolskem obdobju 

večinoma niso obremenjeni s predsodki in laže navezujejo stike z drugačnostjo, ki ji mnogokrat 

ne pripisujejo posebnega pomena. To pomeni, da je mogoče z normalizacijo življenja otrok s 

posebnimi potrebami začeti že na predšolski stopnji. Tu lahko s pridom uporabimo prav to 

otrokovo neobremenjenost s predsodki, ki nam jih privzgoji nadaljnje vključevanje v širše okolje. 
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Vendar avtorica hkrati poudari tudi dejstvo, da otrok s težavami ni vedno enako zaželen pri vseh 

vrstnikih. Nekateri so mu pripravljeni pomagati, drugi pa ga doživljajo kot motečega člana in ga 

iz igre posledično izločajo. 

 

Stališča po Uletovi (2004) vplivajo na mentalno pripravljenost ter posledično na določen odzivni 

vzorec. S tem nam določajo, kako zaznavamo in sprejemamo določene situacije, torej vplivajo 

na naše selektivno zaznavanje. Avtorica navaja psihologa Daniela Katza (1967), ki v delu 

»Verbal stereotypes and racial prejudice« govori o štirih funkcijah stališč: 

 

- obramba identitete in samospoštovanja (ohranjanje stabilne samopodobe), 

- vrednostno-ekspresivna komponenta (občutek samorealizacije in samoizražanja), 

- prilagoditvena funkcija (prilagajanje na stvarnost življenja), 

- kognitivna funkcija (organizacija predstav o svetu). 

Stališča do otrok s posebnimi potrebami so v procesu inkluzije ključnega pomena. Odločajo o 

klimi v skupini in o vedenju otrok brez posebnih potreb ter so podlaga za oblikovanje stališč in 

kasneje tudi predsodkov v odrasli dobi otrok.  

Najprej se moramo za stališča do inkluzije odločiti kot strokovnjaki. Ko sprejmemo ta koncept, 

sprejmemo predšolski program, ki vsakemu otroku omogoči individualen načrt vzgoje in učenja 

(Konferenca, 2005).  

Otrok, ki je »žrtev« negativnih stališč, se pogosto začne vesti v skladu s temi stališči. Se pravi, 

če menimo, da je zaradi svoje motnje nezmožen delovanja v skupini, se lahko do njega 

posledično vedemo ponižujoče in dominantno. Otrok bo sam zaznal, da v očeh strokovne 

delavke ni zaželen. Pri aktivnostih ne bo sodeloval, kar pa bo negativno stališče strokovne 

delavke le še okrepilo. Negativna stališča namreč delujejo kot pričakovanja. Sčasoma se otrok 

ne bo osamosvojil, ampak bo še naprej odvisen od odrasle osebe. Če se take razmere ohranjajo 

dlje časa, lahko tudi celo leto predšolske vzgoje ali več, se lahko pri otroku s posebnimi 

potrebami razvijejo osebnostne težave. Otrok bo razvil občutek manjvrednosti, imel bo nizko 

samozavest, primanjkovalo pa mu bo tudi motivacije. S tem je v nekem smislu nastal opravičljiv 

razlog za nesodelovanje, in krog je sklenjen (Ule, 2004). 

 

1.5.1. Stereotipi 

Lippmann (1999) trdi, da so stereotipi urejena in bolj ali manj trdna slika o svetu, ki smo ji 

prilagodili svoje navade, okus, zmožnosti, udobje in upe. Čeprav niso popolna slika o svetu, so 

vendarle slika o možnem svetu, ki smo se ji prilagodili. V tem svetu imajo ljudje in stvari svoj 

znani prostor in počnejo to, kar od njih pričakujemo. Avtor tudi pravi, da je stereotip le 

percepcija, ki prejetim podatkom vsili določene čustvene značilnosti, še preden dosežejo 

razumsko raven.  
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Allport (1954) je stereotipe opredelil kot kognitivne sheme, ki poenostavljajo in organizirajo 

posameznikovo videnje družbe in sveta okoli sebe. Ta je po avtorju poseben primer 

kategorizacije zaznav v zaznavnem procesu, ki zajema objekte socialne narave. 

Ljudi uvrščamo v preproste kategorije, da laže preživimo. Objekte v svetu razvrstimo glede na 

razlike in podobnosti. Prek omenjenih kategorij delimo ljudi na »naše« in »vaše«, na domače in 

tujce. »Naši« so privilegirani, čustveno smo jim naklonjeni, »vaši« so diskriminirani in deležni 

negativnega odnosa. Zaradi tega se nam zdijo razlike med nami veliko večje, kot so v resnici.  

 

Med »našimi« ni bistvenih razlik, obstajajo pa ogromne razlike med »našimi« in »vašimi«. 

Stereotipi so način izražanja teh kategorij in so, po avtorju, »naravni rezultat človekovih 

kognitivnih procesov« ter postanejo negativni le v določenih družbenih okoliščinah. Iz stereotipov 

pa se lahko razvijejo tudi predsodki. Sčasoma namreč lahko oblikujemo domnevo, da imajo vsi 

člani skupine enake značilnosti. Postopno izoblikujemo nerealistične sodbe, ki se jim reče 

predsodki. 

Sicer pa predsodki nastajajo zaradi (Allport, 1954): 

 spremenjenih ekonomskih pogojev, 

 političnih dejavnikov in 

 medijev . 

Otroci tako od staršev in prek množičnih medijev, npr. pravljic, televizije, računalniških igric, 

prevzemajo prve posplošene sodbe o svetu. 

Predsodki in stereotipi so po Allportu (1954) del socialnih stališč, njihova specifična funkcija pa 

je razložiti popačenja, do katerih pride med predelavo informacij. Avtor definira predsodek kot 

»neutemeljeno slabo mišljenje o drugih«. Temelji na prepričanju, da do popačenja pride, kadar 

oseba prehitro pride do sodbe.  

Stereotipizacija torej ustvarja napačne sodbe: povzroča netočne presoje zaradi nagnjenosti, da 

lastnosti, ki naj bi jih imela neka skupina (na primer otroci s posebnimi potrebami), pripisujemo 

vsakemu posamezniku, ki velja za pripadnika te skupine 

Uletova (1997) pa dodaja, da je stereotip pravzaprav rezultat nujnosti, kadar sklepamo le na 

osnovi omejenih informacij, in obenem potrebe, da poenostavimo kompleksnost pojavov in 

dogajanj v svetu ter se izognemo neskladnosti v zaznavah. Pravi, da naloga stereotipov ni, da bi 

povsem ustrezali stvarnosti, temveč da poudarijo tipične in za nas pomembne poteze objektov. 

Te poteze pa seveda ne morejo veljati enako za vse objekte, ki jih tako kategoriziramo. Namreč, 

človek kot družbeno bitje svoje poglede na ljudi in pojave obarva s posplošenim mnenjem 

skupine, ki ji pripada.  
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Uletova nadaljuje, da je na spreminjanje stereotipov zelo težko vplivati, saj so zakoreninjeni v 

bolj ali manj trdni sliki o svetu, ki smo ji prilagodili svoje navade, okus, zmožnost, udobje in upe 

(Lippmann, 1999).  

Lippmann (1999) pravi, da nas težko kdo prepriča, da takšno posploševanje pri posameznikih 

nima oprijemljive osnove, saj bi s tem priznali odstopanje od stereotipnega vzorca, ki smo se mu 

uklonili na podlagi lastnih predstav in sporočil drugih. Trdi, da v večini primerov ni tako, da 

najprej vidimo in potem določimo, ampak najprej določimo in potem vidimo, saj svoja opažanja, 

mnenja, odnos do nekoga ali nečesa prilagodimo stereotipu, ki je za nas že splošno veljaven, in 

sprejmemo le tiste lastnosti oziroma značilnosti, ki se stereotipu najbolje prilegajo. Zato je po 

Uletovi (1999) stereotipiziranje nenatančno, rigidno, nespremenljivo, čezmerno poenostavljanje 

in posploševanje, ki ne upošteva stvarnih dejstev. Tudi vsebinsko ostaja takšno prikazovanje 

nespremenjeno. Stereotipna vsebina je zato preplavljena s predsodki in odraža motivacijske in 

družbene potrebe percipirajoče osebe.  

 

Uletova trdi, da ljudi družba po eni strani definira kot posameznike, po drugi pa kot skupino. Po 

njenem mnenju ni v nasprotju z moralo, da ljudi kategoriziramo kot skupine, kajti to pomeni, da 

jih obenem kategoriziramo tudi kot individualne osebnosti. Bogdan Žorž (1997) še dodaja, da 

smo do tega področja postali dovolj kritični, da v vzgojno-izobraževalnih zavodih že skorajda ne 

najdemo več delavcev, ki bi jih ovirali predsodki do otrok s posebnimi potrebami.  

 

1.5.2. Obstoječa spoznanja o stališčih vzgojiteljic 

Sprejeti v skupino otroka, ki ima kakršnekoli težave, za vzgojiteljico ni enostavno, saj to vpliva na 

funkcioniranje celotne skupine. Sprejeti otroka s posebnimi potrebami pomeni tudi izziv za 

oblikovanje drugačnih, na nekaterih področjih bolj poglobljenih programskih ciljev za celotno 

skupino. Gre predvsem za poudarjanje pomembnosti pozitivnega vrednotenja drugega, 

medsebojnega spoštovanja, upoštevanja, spodbujanja skupnega reševanja problemov in 

razvijanja prijateljskih odnosov v skupini. Dobro pa je pogledati tudi vase in ugotoviti, ali smo 

potrebam takega otroka pripravljeni slediti, saj lahko vzgojiteljica predstavlja pomembno osebo v 

otrokovem življenju, tisto, ki ga spodbuja, spoštuje, h kateri se lahko zateče v svoji stiski in s 

katero lahko vzpostavi vzajemno zaupanje.  

Otrok naj bi bil od sprejema v vrtec obravnavan kot individuum, kot osebnost s svojimi 

značilnostmi in posebnostmi, ki oblikujejo njegovo neponovljivost. Program predvideva 

zaznavanje posameznika v njegovi enkratnosti s stališča njegovih osnovnih pravic, da sme biti 

to, kar je, in se tak tudi izraziti (Kurikulum za vrtce, 1999). To je zagotovo ena osnovnih otrokovih 

potreb, če jo znamo upoštevati in prispevati k razvoju njegove kreativne, svobodne osebnosti. 

 

Ker vzgojiteljica svoje delo oblikuje in presoja tako po strokovni kot tudi moralni plati, je 

izjemnega pomena tudi njen osebni odnos do otrok, ki imajo različne težave pri vključevanju v 

skupino. Oblikuje ga na podlagi informacij, ki jih o otroku ima, gradi pa ga na podlagi njune 

medsebojne izkušnje, ki za reševanje težav ni nujno spodbudna. Najprej se jih mora vzgojiteljica 

zavedati sama, da jih nato lahko deli z otrokom, s katerim jih rešita ali poiščeta kompromisne 

rešitve.  
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V tem odnosu se lahko odraža tudi njen čustveni odziv do posameznika, ki v vedenju odstopa od 

vedenja statistično povprečnega otroka v skupini. Vzgojiteljica naj bi imela do vseh otrok v 

skupini enak odnos, kljub temu pa na njeno čustveno odzivanje vpliva tudi nezavedna raven, ki 

brez razumske podlage odloča, koga bo sprejela in koga odklanjala.  

 

Pogosto se pojavlja presojanje vzgojiteljic, v katero skupino otrok sodi. Oblikuje se na podlagi 

otrokove starosti, ki je pogoj za vključenost v jasli, k malčkom, sredinčkom, predšolskim 

otrokom, kar pa pove le nekaj splošnih značilnosti, ki veljajo tudi za vse ostale otroke v tej 

skupini. Otroka posplošimo na raven celotne skupine. Obstajajo tudi razlikovanja glede na to, ali 

so otroci vključeni v vrtec ali ne, saj naj bi se otroci, ki so vključeni v vrtec hitreje socializirali, 

bolje razvijali odnose z vrstniki in bili pogumnejši. Drugi, ki so doma, naj bi bili plašni, zadržani, 

imeli naj bi slabše verbalne sposobnosti in se teže prilagajali.  

 

 

 

Tod ob vstopu v vrtec ni nov samo en otrok hkrati, da bi se mu lahko povsem posvetili in 

odmislili bolj ali manj enake potrebe njegovih vrstnikov. Ne gre le za posploševanje generacije 

novincev, ki s prihodom v vrtec pridobijo prve izkušnje z otroki s posebnimi potrebami, ampak za 

približno enak odnos do vseh novincev. 

 

Prvo, kar jim vzgojiteljica pripiše, so njihove težave (ob ločevanju od staršev, ob vživljanju v 

novo okolje, ob sprejemanju nje in vrstnikov, ob sprejemanju novih pravil in nove vloge) in s tem 

njihovo (še ne prilagojeno) vedenje, ki ga je treba oblikovati oz. vplivati nanj tako, da bo v skupini 

sprejet, enakovreden. 

 

Omenjeno teorijo potrjuje tudi Millerjeva (2000) z raziskavo, v kateri je analiza odgovorov 

vzgojiteljev pokazala, da se z otroki, ki jim je zavod dal oznako otroka s posebnimi potrebami, 

sicer soočijo, vendar so izrazili močno potrebo po praktičnih tekstih, ki bi jim dali pomembne 

informacije o teh otrocih in konkretne napotke, kako z njimi delati vsakodnevno. Cajnko (1999) 

pa navaja mnenje, da otroku marsikdaj pomaga že spoznanje, da ni sam. Vendar otrok včasih 

ne želi v vrtec, sploh ko se zave svoje drugačnosti. Vključitev v redno skupino naj bi pripomogla 

k temu, da njegovih posebnosti ne poudarjamo, temveč ga skupaj z njegovimi posebnostmi 

vključimo v normalen in običajen potek življenja. Začutil naj bi, da je sprejet prav takšen, kot je.  

 

Za vzgojiteljice je delo z otroki s posebnimi potrebami le še dodatna naloga, s katero pomagajo 

otroku, da je uspešen, zanje je to integralen del splošne izobrazbe. Tak način dela pa spremlja 

tudi razumevanje, kako malo veljajo razlike med otroki in kako različni smo v resnici. In to 

razumevanje spremlja sprejemanje. (Algozzine, Ysseldyke, 2006) 

 

V nadaljevanju navajam tri avtorje, ki so raziskovali stališča vzgojiteljic do dela z otroki s 

posebnimi potrebami in prišli do naslednjih spoznanj. Zajec (2008) ugotavlja, da so vzgojiteljice 

vključevanju otrok s posebnimi potrebami v vrtec nenaklonjene.  
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Pravi, da skupina lahko deluje, vendar se inkluzijo zahteva tudi več dela in prilagajanja 

programov, kar pomeni več odgovornosti. Nadalje ugotavlja, da so vzgojiteljice oblikovale 

stališča, da je strokovne podpore premalo, tako da nimajo dovolj informacij, znanja in podpore, 

da bi otroka s posebnimi potrebami sprejele v skupino brez negativnih občutkov in strahu.  

 

Korunova (2009) poleg tega ugotavlja, da so vzgojiteljice o otrocih s posebnimi potrebami 

premalo izobražene, vendar v nasprotju z Zajcem (2008) pravi, da so naklonjene inkluziji ter da 

se ne bojijo obremenitev, ki jih tako delo prinaša.  

 

Ofakova (2003) pa omenja, da so vzgojiteljice mnenja, da otrok s posebnimi potrebami potrebuje 

spremljevalca oz. dodatno osebo, ki bi se mu lahko v skupini bolj posvetila.  

 

 

1.6. OSEBNOST IN AVTONOMNOST VZGOJITELJICE 

Če povzamem Žnidaršičevo (2005), vzgojiteljica prevzema vlogo prve otrokove učiteljice, ki ji bo 

sledil, če ga bo znala pritegniti in motivirati tako, da bo verjel, da počne vse zaradi sebe in iz 

lastnega interesa. 

 

Avtonomnost ji omogoča predvsem neizmerno široko znanje. Sem spada vsa svoboda 

odločanja, katere vsebine bo izbrala, kako jih bo posredovala in usklajevala z ostalim 

programom. Njena profesionalna vloga se gradi na njej kot celoviti osebnosti, ki izžareva tudi 

pedagoški eros.  

 

Vzgojiteljevo osebnost lahko po Skalarju (1997) razumemo kot komponento prikritega kurikula, 

saj naj vzgojitelj ne bi imel osebnostnih lastnosti, kot so nezaupljivost, preobčutljivost ali 

zmanjšana občutljivost, agresivnost, kajti pedagoško delo vključuje številne nepredvidljive 

situacije, kjer akademsko znanje ne koristi. Skriti kurikulum se torej nanaša tudi na vzgojiteljičin 

odnos, vedenje in razmerje do otroka. 

 

Če pa se po drugi strani osredotočimo na kurikulum za vrtce, lahko ob neposrednem delu 

zasledimo tudi cilj učenja: cilji niso pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih 

lastnih (simbolnih, fantazijskih in domišljijskih) strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja itn., ki 

so značilne za posamezno razvojno obdobje, kar se zopet povezuje z osebnostjo, dojemanjem 

in odnosom strokovnih delavcev v skupini.  

 

Pomemben za avtonomnost vzgojiteljice je procesno-razvojni model vzgoje, ki ji daje mnogo več 

možnosti za avtonomnost in jo hkrati zavezuje k dobremu poznavanju otrokovega razvoja. Hkrati 

je pomembna tudi njena individualnost, saj se odnos otrok – vzgojiteljica gradi vzajemno, otrok 

pa je tisti, ki jo postavlja v socialno in profesionalno vlogo. Poleg pomembnosti svojega dela se 

mora vzgojiteljica zavedati tudi tega, da njena strokovnost ni dokončno izgrajena, ampak 

zahteva nenehno dopolnjevanje.  
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S stališča kurikula kot enega temeljnih dokumentov predšolske vzgoje individualnost za 

vzgojiteljico ni lahka naloga. Kljub temu da težko najde čas, da vsakega otroka podrobno 

spozna, mora dobro poznati tudi otroka, za katerega individualno načrtuje, saj s tem vpliva na 

njegove razvojne potrebe in spodbuja razvoj njegovih močnih plati.  

 

Pojavlja pa se vprašanje: kdaj vzgojiteljica otroka dovolj pozna, da ne bo izhajala iz lastnih 

prepričanj, domnev in pričakovanj? 

S stališča integracije in inkluzije je treba poudariti tudi podporo strokovnih delavcev, 

usposobljenih na tem področju. Za otrokov napredek sta pomembna timsko delo strokovnih 

delavcev in možnost, da individualno delo z otrokom ne poteka le ločeno, ampak tudi v skupini, 

pod pogojem, da je možno nevsiljivo delo oz. da se s tem ne moti dela ostalih otrok. Kapševa v 

svoji raziskavi ugotavlja, da vzgojiteljice nimajo ustreznega znanja in izkušenj za delo z otroki s 

posebnimi potrebami.  

Nadalje ugotavlja, da se strokovni delavci zelo malo zanimajo za literaturo, ki bi jim lahko nudila 

strokovno oporo za nadaljnje delo (Kapš, 1995). 

 

Otroci izkazujejo različno navezanost na vzgojiteljice. Varno navezanost čuti tisti otrok, ki zaupa 

tolažbi najbližjih in jih ima za varno oporo pri raziskovanju. Takšna navezanost se razvije pri 

vzgojiteljih, ki so z otroki čustveni, emocionalno topli in ljubeči. Varnosti pa ne čuti otrok, ki si ne 

upa oddaljiti od svojega vzgojitelja, ker pri njem ne najde dovolj tolažbe.  

 

To kaže na pomembnost vzgojiteljičinega empatičnega odnosa do otroka. Da bo otrok s 

posebnimi potrebami v redni skupini lahko zadovoljeval svoje potrebe, mora imeti vzgojiteljica do 

njega posebno subtilen in empatičen odnos.  

 

Vzgojiteljica naj bi se pozanimala o otrokovem vedenju pri prejšnji vodji skupine, zbrala naj bi 

čim več informacij o njegovem domačem okolju, se pogovorila s starši in otrokovimi prijatelji in 

pregledala dokumente, če obstajajo. 

 

Včasih vzgojiteljica sama težko razrešuje stiske, ki jih doživljajo otroci s posebnimi potrebami, 

zato potrebuje tudi pomoč strokovnjakov. Oni naj bi otroka spoznali v čim bolj naravni situaciji, v 

interakciji z vrstniki, zato je prav, da ga obiščejo v skupini. Iskanje pomoči strokovnjakov pa 

nikakor ne kaže, da je vzgojiteljica slaba strokovna delavka, namreč, ona ni le voditeljica skupine 

otrok, ki se strokovno dobro spozna na otrokov psihofizični razvoj, temveč se srečuje z mnogimi 

nalogami, ki niso definirane v nobenem od ciljev predšolske vzgoje, ker so povsem spontane in 

temeljijo na sprotnih medsebojnih interakcijah.  
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Po Žnidaršičevi (2002) delo s posameznikom zahteva temeljito pripravo in emocionalno 

sprejemanje otroka, četudi nam dela težave. Otrok bo zaupal samo osebi, pri kateri se bo čutil 

varnega, sprejetega, kakršen je, hkrati pa Žnidaršičeva omenja, da je načrtovanje dela vsekakor 

mnogo lažje v homogenih oddelkih, v nekaterih popoldanskih skupinah pa zasledimo tudi 

prehajanje otrok iz dopoldanskih in poldnevnih skupin, tako da med bivanjem v skupini odhajajo 

domov ali v različne interesne dejavnosti, kar pomeni za vzgojiteljico dodatno breme, saj mora 

vse otroke dobro poznati, moten pa je tudi vzgojni proces, saj ga je treba nenehno prilagajati 

migraciji otrok.  
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2. CILJI RAZISKOVANJA 

Cilj raziskave je analiza stališč vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do inkluzivnega vključevanja 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. 

 

Glede na zastavljeni cilj sem postavila naslednje raziskovalne hipoteze. 

 

2.1. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

H1: Stališča do OPP (na splošno) med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, ki so imele 

izkušnjo z OPP, se statistično pomembno razlikujejo od stališč tistih, ki te izkušnje niso imele. 

H2: Stališča do strokovne pomoči in podpore med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, ki 

so imele izkušnjo z OPP, se statistično pomembno razlikujejo od stališč tistih, ki te izkušnje niso 

imele. 

H3: Stališča do vključevanja OPP v skupino (v predšolski oddelek) med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljic, ki so imele izkušnjo z OPP, se statistično pomembno razlikujejo od 

stališč tistih, ki te izkušnje niso imele. 

H4: Stališča o odnosu otrok brez PP do OPP med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, ki 

so imele izkušnjo z OPP, se statistično pomembno razlikujejo od stališč tistih, ki te izkušnje niso 

imele. 

H5: Stališča o odnosu staršev do skupine otrok, v katero je vključen OPP, med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljic, ki so imele izkušnjo z OPP, se statistično pomembno razlikujejo od 

stališč tistih, ki te izkušnje niso imele. 
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3. METODE DELA 

 

3.1. OPIS VZORCA 

V vzorec je bilo vključenih 90 oseb, od tega 63 vzgojiteljic (70 %) in 27 (30 %) pomočnic 

vzgojiteljic, zaposlenih v Kranjskih vrtcih. Razviden je tudi prevladujoč delež ženskega spola v 

predšolski vzgoji, in sicer kar 95 %. Le 5 % delavcev v Kranjskih vrtcih je moških. Sklepam, da je 

rezultat posledica naravnanosti ženskega spola k skrbi, vzgoji in negovanju, medtem ko je 

moškega spola na tem področju očitno manj. Moški se običajno vključujejo v pretežno fizična 

dela ali dela z varovalno funkcijo, v vrtcih pa do izraza pridejo lastnosti, ki so običajno bolj 

značilne za žensko. Se pravi, da v vrtcih zaposlenih več žensk zaradi njihove naravne 

predispozicije, da skrbijo za otroke.  

45 (50 %) vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ima srednješolsko izobrazbo, 7 (8 %) jih ima 

opravljeno poklicno šolo, 6 (7 %) višjo strokovno šolo, 31 (34 %) visoko šolo ali univerzo, 1 (1 %) 

pa ima opravljen magisterij ali doktorat. Med anketiranimi je bilo 86 žensk in 4 moški.  

Rezultati so pokazali, da ima največ vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic srednješolsko izobrazbo, 

najmanj pa magisterij oz. doktorat. Sklepam, da so razlog za ta rezultat zakonodajni normativi za 

zaposlovanje, ki je starejšim generacijam omogočila delovno mesto vzgojiteljice s srednješolsko 

izobrazbo, medtem ko je danes zahtevana višješolska izobrazba. Zanimiv je rezultat, da je le 

8 % vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic opravilo poklicno šolo in le 7 % višjo strokovno šolo, kar 

lahko priča o visokem odstotku pripadnic starejših generacij na delovnem mestu vzgojiteljice in 

tako tudi o visokem odstotku pripadnic mlajših generacij na delovnem mestu pomočnice 

vzgojiteljice. 

Iz analize anket je razvidno, da najštevilnejši starostni skupini vzgojiteljic in pomočnic vzgoj iteljic 

v Kranjskih vrtcih obsegata starosti od 48 do 57 let, vanju skupno spada kar 48 % anketirancev, 

tj. skoraj polovica. Ostale starostne skupine so v podobnih razmerjih, opazna pa je najmlajša 

skupina zaposlenih, se pravi 18–22 let, ki jih je le 2 %. Iz prevladujočega deleža starejših 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic lahko sklepam, da je vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v redne oddelke kljub prisotnosti razvojnega oddelka v enoti Mojca še vedno oteženo. 

Starejše generacije se po mojih opažanjih teže prilagajajo delu z OPP, medtem ko so mlajše 

temu bolj naklonjene, saj so običajno v tako delo vključene že med izobraževanjem. Nadalje 

opažam, da se pri starejših vzgojiteljicah in pomočnicah pojavlja problem izčrpanosti, kar je 

verjetno povezano z manjšo naklonjenostjo starejših generacij do vključevanja OPP v redno 

skupino, saj ta zahteva večjo pozornost pri načrtovanju poteka dela, kot tudi pri sodelovanju z 

drugimi strokovnimi delavci (logopedi, fizioterapevti, specialni pedagogi).  

Rezultati analize podatkov o delovni dobi so precej razgibani. Delež anketirancev, ki prevladuje, 

so zaposleni z delovno dobo 0–5 let. V luči primerjave z največjim deležem vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic glede na starost je ta rezultat presenetljiv. Iz zapisov v anketnih 

vprašalnikih, ki so jih anketiranci dodali, sem razbrala, da je večina pred zaposlitvijo v vrtcu 

opravljala drugo delo, npr. učitelja, gospodinje, tovarniškega delavca. Predvidevam, da so si z 

možnostjo prekvalifikacije v pomočnico vzgojiteljice oz. vzgojiteljico zagotovili delo v vrtcu.  
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Temu rezultatu sledi skupina anketirancev z delovno dobo 31–35 let, kar se ujema s prej 

navedenim grafom.  

Skupina z najmanjšim deležem pa so anketiranci z delovno dobo med 21 in 25 let.  

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na izkušnje z otroki s posebnimi potrebami 

 

 
 

55 (61 %) vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic je imelo v svojo skupino že vključene otroke s 

posebnimi potrebami, 35 (39 %) pa še ne. Sklepam lahko, da je imelo takšno izkušnjo več 

vzgojiteljic kot pomočnic vzgojiteljic zato, ker anketne vprašalnike rešujejo le vzgojiteljice, 

medtem ko se pomočnice vzgojiteljic večkrat spregleda. Nadalje pa lahko predvidevam, da je 

delež vzgojiteljic višji od deleža pomočnic, ker se pogosteje zaposluje mlade pomočnice, 

medtem ko so vzgojiteljice običajno iz starejših generacij. Posledično je pri vzgojiteljicah bolj 

verjetno, da so že imele izkušnjo z otroki s posebnimi potrebami, pomočnice vzgojiteljic pa se s 

tem še niso soočile.  
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3.2. SPREMENLJIVKE 

NEODVISNE SPREMENLJIVKE 

 

– Izkušnje z otroki s posebnimi potrebami 

 

ODVISNE SPREMENLJIVKE 

 Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do OPP, ki predstavljajo kompozitno 

spremenljivko, ki jo sestavlja 43 trditev:  
1. Otrok s posebnimi potrebami v moji skupini me ni/me ne bi motil ne glede na vrsto oz. stopnjo motnje 

2. Sprejela bi gibalno oviranega otroka 

3. Sprejela bi otroka z motnjami v duševnem razvoju 

4. Sprejela bi slepega/slabovidnega otroka 

5. Sprejela bi gluhega/naglušnega otroka 

6. Sprejela bi otroka z govorno-jezikovno motnjo 

7. Sprejela bi otroka z več motnjami 

8. Sprejela bi dolgotrajno bolnega otroka 

9. Za otroke s posebnimi potrebami je najbolje, da jih vzgajajo v posebnih ustanovah, organizacijah 

10. Odpor do fizičnega stika pri meni je pogojen z vrsto in/ali stopnjo motnje 

11. Počutim se premalo usposobljeno za delo z otroki s posebnimi potrebami 

12. V času študija smo spoznali različne pristope in načine dela za delo z otroki s posebnimi potrebami 

13. Od otrok s posebnimi potrebami se lahko marsičesa naučim 

14. Otroci brez posebnih potreb z vključitvijo otrok s posebnimi potrebami pridobijo pozitivno izkušnjo (ne glede na 

njihovo vrsto in stopnjo motnje) 

15. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupino je nujno ne glede na vrsto oz. stopnjo motnje 

16. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupino je nesporno, če vrsta oz. stopnja motnje ne ovira otrokovega 

napredka 

17. Imam odpor do fizičnega stika z otroci s posebnimi potrebami 

18. Imam odpor do fizičnega stika z otrokom, ki je gibalno oviran 

19. Imam odpor do fizičnega stika z otrokom z motnjami v duševnem razvoju 

20. Imam odpor do fizičnega stika s slepim oziroma slabovidnim otrokom 

21. Imam odpor do fizičnega stika z gluhim oziroma naglušnim otrokom 

22. Imam odpor do fizičnega stika z otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami 

23. Imam odpor do fizičnega stika z otrokom z motnjo avtističnega spektra 

24. Imam odpor do fizičnega stika z otrokom, ki ima več motenj 

25. Imam odpor do fizičnega stika z dolgotrajno bolnim otrokom 

26. Počutim se premalo usposobljeno za delo z otrokom s posebnimi potrebami 

27. Počutim se premalo usposobljeno za delo z gibalno oviranim otrokom 

28. Počutim se premalo usposobljeno za delo z otrokom z motnjami v duševnem razvoju 

29. Počutim se premalo usposobljeno za delo s slepim oziroma slabovidnim otrokom 

30. Počutim se premalo usposobljeno za delo z gluhim oziroma naglušnim otrokom 

31. Počutim se premalo usposobljeno za delo z otrokom z govorno-jezikovno motnjo 

32. Počutim se premalo usposobljeno za delo z otrokom z motnjo avtističnega spektra 

33. Počutim se premalo usposobljeno za delo z otrokom z več motnjami  

34. Počutim se premalo usposobljeno za delo z dolgotrajno bolnim otrokom 

35. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupino je najbolj učinkovito in uspešno za vse otroke, ne glede na 

njihovo vrsto in stopnjo motnje 

36. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupino je najbolj učinkovito in uspešno za gibalno ovirane otroke 

37. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupino je najbolj učinkovito in uspešno za otroke z motnjami v 

duševnem razvoju 

38. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupino je najbolj učinkovito in uspešno za slepe oziroma slabovidne 

otroke 

39. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupino je najbolj učinkovito in uspešno za gluhe oziroma naglušne 

otroke 
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40. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupino je najbolj učinkovito in uspešno za otroke z govorno-jezikovno 

motnjo 

41. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupino je najbolj učinkovito in uspešno za otroke z motnjo avtističnega 

spektra 

42. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupino je najbolj učinkovito in uspešno za otroke z več motnjami 

43. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupino je najbolj učinkovito in uspešno za dolgotrajno bolne otroke 

 

 Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o stopnji strokovne pomoči in podpore, ki 

predstavljajo kompozitno spremenljivko, ki jo sestavlja 32 trditev:  
1. Vodstvo vrtca se mora o sprejemu OPP v skupino posvetovati z vzgojiteljico 

2. Sodelavke bi me pri delu z OPP podpirale 

3. Sodelavke niso/ne bi razumele težav in prilagoditev pri delu z OPP 

4. Pri delu z OPP so me/bi me strokovna služba spodbujala 

5. Pri delu z OPP je nujno timsko delo 

6. Za uspešno delo z OPP mora biti poleg vzgojitelja v skupini prisotna še dodatna odrasla oseba (strokovnjak, 

spremljevalec) 

7. Za uspešno delo z gibalno oviranim otrokom mora biti poleg vzgojitelja v skupini prisotna še dodatna odrasla oseba 

(strokovnjak, spremljevalec) 

8. Za uspešno delo z otrokom z motnjami v duševnem razvoju mora biti poleg vzgojitelja v skupini prisotna še dodatna 

odrasla oseba (strokovnjak, spremljevalec) 

9. Za uspešno delo s slepim oziroma slabovidnim otrokom mora biti poleg vzgojitelja v skupini prisotna še dodatna 

odrasla oseba (strokovnjak, spremljevalec) 

10. Za uspešno delo z gluhim oziroma naglušnim otrokom mora biti poleg vzgojitelja v skupini prisotna še dodatna 

odrasla oseba (strokovnjak, spremljevalec) 

11. Za uspešno delo z otrokom z govorno-jezikovno motnjo mora biti poleg vzgojitelja v skupini prisotna še dodatna 

odrasla oseba (strokovnjak, spremljevalec) 

12. Za uspešno delo z otrokom z motnjo avtističnega spektra mora biti poleg vzgojitelja v skupini prisotna še dodatna 

odrasla oseba (strokovnjak, spremljevalec) 

13. Za uspešno delo z otrokom z več motnjami mora biti poleg vzgojitelja v skupini prisotna še dodatna odrasla oseba 

(strokovnjak, spremljevalec) 

14. Za uspešno delo z dolgotrajno bolnim otrokom mora biti poleg vzgojitelja v skupini prisotna še dodatna odrasla oseba 

(strokovnjak, spremljevalec) 

15. Sodelavke so/bi sprejele OPP kot enakovrednega ostalim otrokom 

16. Sodelavke bi/so sprejele gibalno oviranega otroka kot enakovrednega ostalim otrokom 

17. Sodelavke so/bi sprejele otroka z motnjami v duševnem razvoju kot enakovrednega ostalim otrokom 

18. Sodelavke so/bi sprejele slepega/slabovidnega otroka kot enakovrednega ostalim otrokom 

19. Sodelavke so/bi sprejele gluhega/naglušnega otroka kot enakovrednega ostalim otrokom 

20. Sodelavke so/bi sprejele otroka z govorno-jezikovno motnjo kot enakovrednega ostalim otrokom 

21. Sodelavke so/bi sprejele otroka z motnjo avtističnega spektra kot enakovrednega ostalim otrokom 

22. Sodelavke so/bi sprejele otroka z več motnjami kot enakovrednega ostalim otrokom 

23. Sodelavke so/bi sprejele dolgotrajno bolnega otroka kot enakovrednega ostalim otrokom  

24. Sodelavke niso/ne bi razumele težav in prilagoditev, ki so potrebne za delo z OPP 

25. Sodelavke niso/ne bi razumele težav in prilagoditev, ki so potrebne za delo z gibalno oviranim otrokom 

26. Sodelavke niso/ne bi razumele težav in prilagoditev, ki so potrebne za delo z otrokom z motnjami v duševnem razvoju 

27. Sodelavke niso/ne bi razumele težav in prilagoditev, ki so potrebne za delo s slepim/slabovidnim otrokom 

28. Sodelavke niso/ne bi razumele težav in prilagoditev, ki so potrebne za delo z gluhim/naglušnim otrokom 

29. Sodelavke niso/ne bi razumele težav in prilagoditev, ki so potrebne za delo z otrokom z govorno-jezikovno motnjo 

30. Sodelavke niso/ne bi razumele težav in prilagoditev, ki so potrebne za delo z otrokom z motnjo avtističnega spektra 

31. Sodelavke niso/ne bi razumele težav in prilagoditev, ki so potrebne za delo z otrokom z več motnjami 

32. Sodelavke niso/ne bi razumele težav in prilagoditev, ki so potrebne za delo z dolgotrajno bolnim otrokom 

 

 Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o vključevanju OPP v skupino (v predšolski 

oddelek), ki predstavljajo kompozitno spremenljivko, ki jo sestavlja 18 trditev: 
1. OPP se je/bi se vsakodnevno vključeval v dejavnosti z ostalimi otroki 

2. Gibalno oviran otrok se je/bi se vsakodnevno vključeval v dejavnosti z ostalimi otroki 

3. Otrok z motnjami v duševnem razvoju se je/bi se vsakodnevno vključeval v dejavnosti z ostalimi otroki 

4. Slep oziroma slaboviden otrok se je/bi se vsakodnevno vključeval v dejavnosti z ostalimi otroki 

5. Gluh oziroma naglušen otrok se je/bi se vsakodnevno vključeval v dejavnosti z ostalimi otroki 
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6. Otrok z govorno-jezikovno motnjo se je/bi se vsakodnevno vključeval v dejavnosti z ostalimi otroki 

7. Otrok z motnjo avtističnega spektra se je/bi se vsakodnevno vključeval v dejavnosti z ostalimi otroki 

8. Otrok z več motnjami se je/bi se vsakodnevno vključeval v dejavnosti z ostalimi otroki 

9. Dolgotrajno bolan otrok se je/bi se vsakodnevno vključeval v dejavnosti z ostalimi otroki 

10. OPP je/bi potreboval več časa, da se je/bi se vključil v skupino 

11. Gibalno oviran otrok je/bi potreboval več časa, da se je/bi se vključil v skupino 

12. Otrok z motnjami v duševnem razvoju je/bi potreboval več časa, da se je/bi se vključil v skupino 

13. Slep oziroma slaboviden otrok je/bi potreboval več časa, da se je/bi se vključil v skupino 

14. Gluh oziroma naglušen otrok je/bi potreboval več časa, da se je/bi se vključil v skupino 

15. Otrok z govorno-jezikovno motnjo je/bi potreboval več časa, da se je/bi se vključil v skupino 

16. Otrok z motnjo avtističnega spektra je/bi potreboval več časa, da se je/bi se vključil v skupino 

17. Otrok z več motnjami je/bi potreboval več časa, da se je/bi se vključil v skupino 

18. Dolgotrajno bolan otrok je/bi potreboval več časa, da se je/bi se vključil v skupino 

 

 Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o odnosu otrok brez PP do OPP, ki 

predstavljajo kompozitno spremenljivko, ki jo sestavlja 36 trditev: 
1. Otroci brez PP težko sprejmejo OPP 

2. Otroci brez PP težko sprejmejo gibalno oviranega otroka 

3. Otroci brez PP težko sprejmejo otroka z motnjami v duševnem razvoju 

4. Otroci brez PP težko sprejmejo slepega oziroma slabovidnega otroka 

5. Otroci brez PP težko sprejmejo gluhega oziroma naglušnega otroka 

6. Otroci brez PP težko sprejmejo otroka z govorno-jezikovno motnjo 

7. Otroci brez PP težko sprejmejo otroka z motnjo avtističnega spektra 

8. Otroci brez PP težko sprejmejo otroka z več motnjami 

9. Otroci brez PP težko sprejmejo dolgotrajno bolnega otroka 

10. Otrok brez PP je/bi v skupini navezal dobre socialne stike z OPP 

11. Otrok brez PP je/bi v skupini navezal dobre socialne stike z gibalno oviranim otrokom 

12. Otrok brez PP je/bi v skupini navezal dobre socialne stike z otrokom z motnjami v duševnem razvoju 

13. Otrok brez PP je/bi v skupini navezal dobre socialne stike s slepim oziroma slabovidnim otrokom 

14. Otrok brez PP je/bi v skupini navezal dobre socialne stike z gluhim oziroma naglušnim otrokom 

15. Otrok brez PP je/bi v skupini navezal dobre socialne stike z otrokom z govorno-jezikovno motnjo 

16. Otrok brez PP je/bi v skupini navezal dobre socialne stike z otrokom z motnjo avtističnega spektra 

17. Otrok brez PP je/bi v skupini navezal dobre socialne stike z otrokom z več motnjami 

18. Otrok brez PP je/bi v skupini navezal dobre socialne stike z dolgotrajno bolnim otrokom 

19. Otroci brez PP v skupini ne bi mogli napredovati zaradi vključenosti OPP 

20. Otroci brez PP v skupini ne bi mogli napredovati zaradi vključenosti gibalno oviranega otroka 

21. Otroci brez PP v skupini ne bi mogli napredovati zaradi vključenosti otroka z motnjami v duševnem razvoju 

22. Otroci brez PP v skupini ne bi mogli napredovati zaradi vključenosti slepega oziroma slabovidnega otroka 

23. Otroci brez PP v skupini ne bi mogli napredovati zaradi vključenosti gluhega oziroma naglušnega otroka 

24. Otroci brez PP v skupini ne bi mogli napredovati zaradi vključenosti otroka z govorno-jezikovno motnjo 

25. Otroci brez PP v skupini ne bi mogli napredovati zaradi vključenosti otroka z motnjo avtističnega spektra 

26. Otroci brez PP v skupini ne bi mogli napredovati zaradi vključenosti otroka z več motnjami 

27. Otroci brez PP v skupini ne bi mogli napredovati zaradi vključenosti dolgotrajno bolnega otroka 

28. Otroci brez PP so se/bi se bali OPP 

29. Otroci brez PP so se/bi se bali gibalno oviranega otroka 

30. Otroci brez PP so se/bi se bali otroka z motnjami v duševnem razvoju 

31. Otroci brez PP so se/bi se bali slepega oziroma slabovidnega otroka 

32. Otroci brez PP so se/bi se bali gluhega oziroma naglušnega otroka 

33. Otroci brez PP so se/bi se bali otroka z govorno-jezikovno motnjo 

34. Otroci brez PP so se/bi se bali otroka z motnjo avtističnega spektra 

35. Otroci brez PP so se/bi se bali otroka z več motnjami 

36. Otroci brez PP so se/bi se bali dolgotrajno bolnega otroka 

 

 Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o odnosu staršev do skupine otrok, v katero je 

vključen OPP, ki predstavljajo kompozitno spremenljivko, ki jo sestavlja 5 trditev: 
1. Ob prihodu OPP v skupino sem/bi doživela negativne reakcije ostalih (otrok, sodelavk, staršev) 

2. Starši menijo, da so bili/bi bili ostali otroci z vključitvijo OPP v skupino prikrajšani 

3. Starši OPP so zahtevali/ bi zahtevali, da njihovemu otroku posvečam neprimerno več pozornosti kot ostalim 

4. Starši OPP se z mano niso/ne bi pogovarjali o dejanskih težavah otroka 

5. Starši vključujejo OPP v redne skupine, ker njegovo motnjo zanikajo 
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3.3. INSTRUMENTARIJ 

Za zbiranje podatkov o stališčih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo je bil na podlagi teoretičnih in praktičnih spoznanj oblikovan anketni vprašalnik. 

Instrumentarij je avtorsko delo in obsega 134 trditev, ob tem pa še uvodni del, ki vsebuje 

podatke o starosti, izobrazbi, delovni dobi, spolu in preteklih izkušnjah z OPP. 

 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz petih vsebinskih sklopov, in sicer: področje odnosa 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do OPP (43 trditev), področje strokovne pomoči in podpore 

(32 trditev), področje vključevanja OPP v skupino (v predšolski oddelek) (18 trditev), področje 

odnosa otrok brez PP do OPP (36 trditev) in področje odnosa staršev do skupine otrok, v katero 

je vključen OPP (5 trditev).  

 

Področje odnosa vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do OPP zajema trditve o odnosu do 

posameznih skupin OPP, pogledu na strokovno podporo pri vključevanju OPP, fizičnem odporu 

do OPP, mnenju o lastni usposobljenosti, mnenju o funkcioniranju celotne skupine, v katero je 

vključen OPP, in mnenju o uspešnosti vključevanja OPP v redne skupine.  

 

Področje otrok brez posebnih potreb v skupini zajema trditve o odnosu teh otrok do OPP, 

njihovem napredku in strahovih v taki skupini. 

 

Področje otrok s posebnimi potrebami v skupini zajema trditve o vključenosti OPP v skupne 

dejavnosti, socialnih stikih z ostalimi otroki, časovnem obsegu in delu, ki je bilo potrebno za 

vključitev takšnega otroka v skupino.  

 

Področje strokovnih delavcev in strokovne pomoči zajema trditve o sprejemanju OPP in 

razumevanju dela v skupini, v katero je vključen otrok s posebnimi potrebami, o njihovi podpori 

in stališčih o potrebi po prisotnosti strokovnjaka v skupini.  

 

Področje staršev pa zajema trditve o odnosu staršev OPP do vključitve v redno skupino in 

poteka dela ter o odnosu ostalih staršev do skupine, v katero je vključen OPP.  

 

Na vsakem od naštetih področij je bila vsaka trditev vezana na določeno skupino otrok s 

posebnimi potrebami. 

 

Zanesljivost vprašalnika je bila izmerjena s Cronbachovim alfa koeficientom in znaša 0,88. 

Izračunana vrednost koeficienta zanesljivosti je visoka, kar pomeni, da so postavke anketnega 

vprašalnika notranje konsistentne. 
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3.4. VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

Pri vsaki od trditev iz anketnega vprašalnika so se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

opredelile za enega od petih ponujenih odgovorov. Odgovori oz. posamezne trditve so 

predstavljale stopnjo strinjanja na 5-stopenjski lestvici od 1 do 5, kjer je vrednost 1 pomenila 

najnižjo, vrednost 5 pa najvišjo stopnjo strinjanja. 

1 – Se sploh ne strinjam 

2 – Se ne strinjam 

3 – Ne vem, se ne morem odločiti 

4 – Se strinjam 

5 – Se popolnoma strinjam 

Vzgojiteljice in pomočnice so bile ovrednotene tudi glede na to, ali so že imele izkušnjo z OPP 

ali ne.  

 

3.5. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Prvi korak postopka zbiranja podatkov je bila pisna prošnja ravnateljici vrtca, v katerem sem 

želela dobiti dovoljenje za izpeljavo raziskave preko anketnih vprašalnikov.  

 

Po prejetju tega dovoljenja sem se za izvedbo ankete po telefonu dogovorila z vodji posameznih 

enot: Mojca, Čirče, Ciciban, vrtec v OŠ Matija Čopa, Janina, Ostržek, Čira čara, Kekec, Sonček, 

Čenča, Ježek, Čebelica, vrtec v OŠ Jakoba Aljaža, Živ žav in Biba. Za Kranjske vrtce sem se 

odločila predvsem zato, ker združujejo 16 enot, kar je dovolj velik vzorec za raziskavo. Čeprav je 

v enoto Mojca vključen tudi prilagojeni program za predšolske otroke in je s tem omogočeno 

prehajanje otrok iz prilagojenih oddelkov v ostale skupine vrtca, te vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic niso bile vključene v vzorec. Vendar pa imajo lahko vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic v oddelkih vrtca zaradi tega programa širši vpogled v delo z otroki s posebnimi 

potrebami.  

 

Skupno število razposlanih anket je bilo 185. Ankete so bile vzgojiteljicam in pomočnicam 

vzgojiteljic posredovale preko vodij vrtcev, prav tako pa tudi zbrane in vrnjene preko interne 

pošte. Vzorec 90 veljavnih vprašalnikov sem dobila v 14 dneh, 10 vprašalnikov pa je bilo 

neveljavnih. Pri neveljavnih vprašalnikih se je največ neizpolnjenih trditev nanašalo na stališča o 

sprejemanju posameznih vrst oz. stopenj motenj.  
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3.6. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatki so bili obdelani s pomočjo programov Excel ter SPSS 19.0 ter so prikazani tabelarno in 

grafično.  

 

 

Za analizo podatkov sem uporabila opisno statistiko: povprečno vrednost, frekvenco, standardno 

deviacijo, standardno napako in odstotke.  

Za testiranje razlik med skupinama oz. preverjanje hipotez sem uporabila t-test (na stopnji 

tveganja 0,05). 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1. GLOBALNI REZULTATI 

Tabela 1: Osnovni parametri opisne statistike za primerjani skupini: vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic glede na izkušnje z otroki s posebnimi potrebami 

Področje stališč 
Izkušnja 

dela z OPP 
N Min. Max. 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

1 
Odnos do 

OPP 

Da 55 1 5 3,04 0,886 

Ne 35 1 5 3,17 0,921 

2 
Strokovna 

podpora 

Da 55 1 5 3,45 0,989 

Ne 35 1 5 3,53 0,879 

3 
Vključevanje 

OPP 

Da 55 1 5 3,63 0,918 

Ne 35 1 5 3,45 0,901 

4 Ostali otroci 

Da 55 1 5 2,4 0,883 

Ne 35 1 5 2,56 0,952 

5 
Odnos 

staršev 

Da 55 1 5 2,64 1,172 

Ne 35 1 5 2,89 0,847 

 

Rezultati so pokazali, da so razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, ki so že imele 

izkušnje z OPP, in tistimi, ki te izkušnje še niso imele, majhne. Pri štirih sklopih trditev so stališča 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, ki so že imele OPP, bolj negativna od stališč tistih, ki so brez 

izkušenj. Le pri sklopu trditev, ki obsega razvoj OPP v skupini, so stališča izkušenih vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic bolj pozitivna. To lahko pojasnim s tem, da je verjetno odnos vzgojiteljic in  

pomočnic vzgojiteljic že v začetku bolj nenaklonjen, saj se zavedajo, da bo vključitev OPP 

pomenila več dela in prilagajanja dnevne rutine, več sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci in 

dodatno nalogo, ki ji mogoče ne bodo kos, saj je vsak OPP individualen. Nadalje so bile 

izkušene vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic morda izpostavljene različnim situacijam, v 

katerih niso prejele zadostne mere strokovne podpore. Iz lastne prakse lahko sklepam, da so 

stališča izkušenih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic bolj negativna zaradi okoliščin, v katerih se 

znajdejo ob vključitvi OPP, a jim največkrat niso kos.  
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Stališča pri sklopu trditev o razvoju OPP pa so pri izkušenih vzgojiteljicah in pomočnicah 

vzgojiteljic bolj pozitivna. Predvidevam, da so izkušnje pokazale, da se lahko OPP med otroki 

brez PP bolje razvija, saj so otroci brez PP bližje stopnji njegovih potreb od tistih, ki so vključeni 

v prilagojen program. Otrok se laže vključi v skupino in je bliže svojim vrstnikom. Z igro se tako 

bolje uči, je bolj motiviran in njegov razvoj je posledično hitrejši in boljši. 

 

4.2. REZULTATI STALIŠČ PO POSAMEZNIH PODROČJIH 

 

4.2.1. Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do dela z otroki s posebnimi 

potrebami 

Tabela 2: Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do dela z otroki s posebnimi potrebami 

 

Stališča 

Aritmetična sredina 

Strokovne delavke 

brez izkušenj 

Strokovne delavke z 

izkušnjami 

M 
Standardni 

odklon 
M 

Standardni 

odklon 

1 Otrok s posebnimi potrebami me ne bi motil 2,91 0,951 3,02 1,178 

2 Sprejela bi gibalno oviranega otroka 3,89 0,9 3,84 0,877 

3 
Sprejela bi otroka z motnjami v duševnem 

razvoju 
3,29 1,152 3,35 1,058 

4 Sprejela bi slepega/slabovidnega otroka 3,6 1,09 3,47 0,9 

5 Sprejela bi gluhega/naglušnega otroka 3,86 0,944 3,8 0,803 

6 Sprejela bi otroka z govorno motnjo 4,06 0,873 4,16 0,66 

7 Sprejela bi otroka z več motnjami 2,97 1,294 3,16 0,938 

8 Sprejela bi dolgotrajno bolnega otroka 3,6 1,063 3,67 0,904 

9 
Za otroka s posebnimi potrebami so najboljše 

ustanove 
3 1,35 2,91 1,11 
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Stališča 

Aritmetična sredina 

Strokovne delavke 

brez izkušenj 

Strokovne delavke z 

izkušnjami 

M 
Standardni 

odklon 
M 

Standardni 

odklon 

10 
Moj odpor je pogojen z vrsto in stopnjo 

motnje pri otroku 
2,6 1,355 2,13 1,123 

11 Počutim se premalo usposobljeno 3,91 0,981 3,67 1,055 

12 
Med študijem sem spoznala pristope in 

načine dela z otroci s posebnimi potrebami 
2,57 1,065 2,69 1,23 

13 
Otroci s posebnimi potrebami me lahko 

veliko naučijo 
4,09 0,919 4,18 0,611 

14 
Otrok s posebnimi potrebami v skupini je 

pozitivna izkušnja za ostale otroke 
3,97 0,891 4,02 0,805 

15 
Otrok s posebnimi potrebami naj se vključi v 

skupino ne glede na vrsto/stopnjo motnje 
2,77 1,087 2,58 1,031 

16 
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 

skupino ni sporno, če ni drugih ovir 
3,69 0,932 3,82 0,841 

17 
Imam odpor do fizičnega stika z otrokom s 

posebnimi potrebami 
1,63 0,77 1,38 0,561 

18 Imam odpor do gibalno oviranih otrok 1,6 0,736 1,35 0,517 

19 
Imam odpor do otrok z motnjami v duševnem 

razvoju 
1,74 1,01 1,47 0,634 

20 Imam odpor do slepih/slabovidnih otrok 1,6 0,736 1,44 0,601 

21 Imam odpor do gluhih/naglušnih otrok 1,57 0,698 1,33 0,474 

22 Imam odpor do otrok z govornimi motnjami 1,63 0,77 1,29 0,458 

23 
Imam odpor do otrok z motnjami avtističnega 

spektra 
1,66 0,802 1,42 0,658 

24 Imam odpor do otrok z več motnjami 1,77 1,06 1,49 0,663 

25 Imam odpor do dolgotrajno bolnih otrok 1,89 1,078 1,4 0,564 
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Stališča 

Aritmetična sredina 

Strokovne delavke 

brez izkušenj 

Strokovne delavke z 

izkušnjami 

M 
Standardni 

odklon 
M 

Standardni 

odklon 

26 
Počutim se premalo usposobljeno za delo z 

otroki s posebnimi potrebami 
3,91 1,121 3,55 1,184 

27 
Počutim se premalo usposobljeno za delo z 

gibalno oviranim otrokom 
3,74 1,146 3,64 1,144 

28 
Počutim se premalo usposobljeno za delo z 

otrokom z motnjami v duševnem razvoju 
4,11 0,932 3,78 1,166 

29 
Počutim se premalo usposobljeno za delo s 

slepim/slabovidnim otrokom  
4 0,907 3,82 1,107 

30 
Počutim se premalo usposobljeno za delo z 

gluhim/naglušnim otrokom 
3,89 1,132 3,71 1,165 

31 
Počutim se premalo usposobljeno za delo z 

otrokom z govorno motnjo 
3,86 1,089 3,38 1,194 

32 
Počutim se premalo usposobljeno za delo z 

otrokom z motnjo avtističnega spektra 
4,14 0,845 3,87 1,09 

33 
Počutim se premalo usposobljeno za delo z 

otrokom z več motnjami 
4,2 0,868 3,95 1,079 

34 
Počutim se premalo usposobljeno za delo z 

dolgotrajno bolnim otrokom 
4,03 0,985 3,6 1,196 

35 
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 

redno skupino je vedno uspešno 
3,09 0,818 2,64 1,078 

36 
Vključevanje gibalno oviranega otroka v 

redno skupino je vedno uspešno 
3,06 0,639 3,13 0,84 

37 
Vključevanje otroka z motnjami v duševnem 

razvoju v redno skupino je vedno uspešno 
2,89 0,631 2,84 0,834 

38 
Vključevanje slepega/slabovidnega otroka v 

redno skupino je vedno uspešno 
3,14 0,648 3,02 0,707 

39 
Vključevanje gluhega/naglušnega otroka v 

redno skupino je vedno uspešno 
3,37 0,731 3,15 0,826 

40 
Vključevanje otroka z govorno motnjo v 

redno skupino je vedno uspešno 
3,34 0,684 3,58 0,854 

41 
Vključevanje otroka z motnjo avtističnega 

spektra v redno skupino je vedno uspešno 
2,91 0,445 2,93 0,766 
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Stališča 

Aritmetična sredina 

Strokovne delavke 

brez izkušenj 

Strokovne delavke z 

izkušnjami 

M 
Standardni 

odklon 
M 

Standardni 

odklon 

42 
Vključevanje otroka z več motnjami v redno 

skupino je vedno uspešno 
2,77 0,77 2,95 0,803 

43 
Vključevanje dolgotrajno bolnega otroka v 

redno skupino je vedno uspešno 
3,06 0,725 3,25 0,82 

 

  

 

Tabela 3: Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do dela z otroki s posebnimi potrebami 

Področje stališč 
Izkušnja 

dela z OPP 
N Min. Max. 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Odnos do OPP 

Da 55 1 5 3,04 0,886 

Ne 35 1 5 3,17 0,921 

 

V tabeli 2 so prikazana vsa stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic glede na to, ali so že 

imele izkušnjo z otrokom s posebnimi potrebami ali ne. Že pri prvi trditvi se pokaže rahla razlika 

med izkušenimi in neizkušenimi strokovnimi delavkami, saj so se izkušene vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic bolj nagibale k strinjanju s to trditvijo kot neizkušene. To kaže na težave in 

ovire, ki se pokažejo šele z dejansko vključitvijo otroka s posebnimi potrebami v skupino. Razlika 

v stališčih je sicer majhna, a govori o pomanjkanju usposobljenosti oziroma podpore, ki jo 

vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice potrebujeta.  

Sklop trditev, ki opisujejo sprejemanje različnih motenj s strani strokovnih delavk kaže na 

precejšnje strinjanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Jasno pa se pokaže večje sprejemanje 

določenih vrst motenj. Po rezultatih bi strokovne delavke najlaže sprejele otroka z govorno-

jezikovno motnjo, gibalno oviranega otroka in gluhega ali naglušnega otroka. Sklepam, da 

govorno-jezikovne motnje ne vidijo kot večjo oviro, ampak le kot potrebo po dodatni pomoči (npr. 

logopedu), gibalno oviran otrok pa jim predstavlja izziv le v smislu prostorskih prilagoditev 

igralnice in vrtca. Zanimiv pa je rezultat pri gluhih in naglušnih otrocih, saj si predstavljam, da je 

delo z njimi bolj zahtevno, saj jim je odvzet čut, ki je za otroke pomemben. Iz prakse pa lahko 

strnem, da je gluh oziroma naglušen otrok v vrtcu še vedno laže sprejet in vključen v skupino kot 

npr. slep oz. slaboviden otrok. 
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Na splošno so na trditve o različnih vrstah in stopnjah motenj vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic najpogosteje odgovarjale z oceno 3 (ne vem, se ne morem odločiti) ali 4 (se strinjam). 

Kljub temu da so ocene precej visoke, pa se je treba vprašati, zakaj so strokovne delavke z 

izkušnjami še vedno manj naklonjene k sprejemanju OPP v skupino. Ponovno lahko sklepam, 

da se v tem kaže razlika med teoretičnimi smernicami in cilji vključevanja OPP v vrtec in 

dejanskim stanjem.  

Zanimivo je, da so kljub zgoraj omenjenim rezultatom o razlikah v sprejemanju različnih vrst in 

stopenj motenj pri OPP vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ocenile, da jim to ne dela večjih 

težav. Namreč, neizkušene strokovne delavke so to trditev ocenile z oceno 2,60, medtem ko so 

ji izkušene vzgojiteljice dale oceno 2,16. Zanimivo je, da se izkušene vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic bolj približajo stališču »se ne strinjam« kot neizkušene vzgojiteljice in pomočnice. 

Izstopa stališče, da je odpor vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice pogojen z vrsto ali stopnjo 

motnje pri OPP. Pri tej trditvi so izkušene vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic stališče ocenile z 

oceno 2,13, neizkušene pa z oceno 2,60. Razlika med ocenama je precej velika. Domnevam 

lahko, da se med praktičnim delom z otrokom lahko pokaže odpor do določenih vrst ali stopenj 

motenj, saj je vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice z otrokom pogosto v tesnem stiku. Z njim 

vsakodnevno dela, ima fizični stik, se z njim pogovarja … Iz vsakdanjih situacij lahko razvije 

odpor, saj različne vrste ali stopnje motenj zanjo pomenijo različno težavnost dela. Strokovne 

delavke so verjetno tudi preveč obremenjene z mnenjem, da morajo vse otroke dojemati 

enakopravno.  

Gledano z vidika človečnosti je to nemogoče. Različne vrste in stopnje motenj strokovnim 

delavkam nalagajo različne obremenitve. Nekatere so bolj fizične narave (prenašanje otroka, 

odstranjevanje ovir, fizično obvladovanje), druge bolj psihične (vpitje, nerazumevanje navodil, 

slabše sledenje dejavnostim). Posledično ne morem trditi, da je ta rezultat dodatno potrdil zgoraj 

omenjene trditve. Ponovno se pokaže razlika med miselnostjo vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

kot oseb in njihovo miselnostjo kot strokovnih delavk (teorija in praksa).  

Zanimiv je sklop trditev o splošnem pogledu na delo z OPP in o tem, kaj otrok v skupino tako 

rekoč prinese. Zaskrbljujoč je rezultat ocenjevanja stališča o možnostih spoznavanja različnih 

tehnik dela z OPP med študijem; anketiranke so to trditev ocenile z 2,57 oz. 2,69. Ravno med 

študijem se bodoče vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic običajno prvič seznanijo z OPP in 

načinom dela, ki sledi. Na tej stopnji je izrednega pomena tudi teoretična podlaga, ki jo lahko 

strokovna delavka kasneje uporabi v praksi. Nujni so osnovno poznavanje vrst in stopenj motenj 

ter vsaj nekaj tehnik, ki lahko vzgojiteljicam pomagajo na začetku dela. Te tematike ne smejo 

poznati le specialni pedagogi, s katerimi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic kasneje 

sodelujejo, ampak morajo znanje predhodno pridobiti tudi same. Na tej stopnji je nujno potreben 

premik v izobraževanju pred začetkom dejanskega dela v skupini.  

Odpor do dela z OPP je pri strokovnih delavkah izrazito majhen. In čeprav je razlika v ocenah 

izkušenih in neizkušenih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic skoraj zanemarljiva, se še vedno 

pokaže nekoliko večji odpor pri neizkušenih anketirankah. Rezultat lahko pripišem strahu in 

predsodkom, ki jih imajo lahko neizkušene vzgojiteljice in pomočnice.  
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Splošno gledano pa lahko sklepam, da je odpor strokovnih delavk do OPP zelo majhen in se 

verjetneje pojavlja pri specifičnih vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic, večinsko pa odpora ni.  

Stališča o zadostni usposobljenosti po ocenah kažejo na težave in ovire, ki jih vzgojiteljice in 

pomočnice doživljajo ob vključitvi OPP v skupino. Po rezultatih lahko namreč sklepam, da se s 

trditvijo »počutim se premalo usposobljeno« v povprečju strinjajo. Zanimivo je, da so neizkušene 

vzgojiteljice in pomočnice stališče ocenile z višjo oceno kot izkušene. Se pravi se že vnaprej 

zavedajo pomanjkanja znanja za delo z OPP in predvidevajo, da tovrstnemu delu ne bodo kos. 

Neizkušene vzgojiteljice in pomočnice so namreč stališče ocenile z oceno 3,91, izkušene pa z 

oceno 3,55. Sicer je razlika v ocenah večja, vendar sta obe oceni v zgornji polovici ocene 3, se 

pravi se obe nagibata k oceni »se strinjam«. Predvidevam, da neizkušene vzgojiteljice in 

pomočnice pogosto vidijo delo z OPP in sklepajo, da je težavno. Neizkušenost jih lahko prestraši 

do te mere, da že vnaprej zavzamejo stališče, da za delo z OPP niso dovolj usposobljene. V tem 

sklopu izstopajo tudi stališča glede usposobljenosti za posamezne motnje – motnje v duševnem 

razvoju, govorno-jezikovne motnje in dolgotrajno bolezen. Glede na ocene stališč pa ne moremo 

govoriti o zadostni usposobljenosti, saj so anketiranci sami izrazili, da je njihova usposobljenost 

premajhna. Največja razlika v stališčih se pojavi pri 31. trditvi o usposobljenosti strokovnih 

delavk za delo z otroki s posebnimi potrebami. Strokovne delavke brez izkušenj so to stališče 

ocenile z oceno 3,86, kar je blizu oceni 4 (se strinjam), medtem ko so neizkušene strokovne 

delavke trditvi dale precej nižjo oceno, in sicer 3,38. Zanimivo pa je, da so z najvišjo stopnjo 

strinjanja anketiranke ocenile trditvi »počutim se premalo usposobljeno za delo z otrokom z več 

motnjami« in »počutim se premalo usposobljeno za delo z otrokom z motnjo avtističnega 

spektra«.  

Pri teh dveh trditvah so bile ocene strokovnih delavk najvišje, kar kaže na izrazitejše ovire, na 

katere naletijo med delom z OPP. Sklepam, da je otrok z več motnjami teže predvidljiv in tudi 

obvladljiv, težavnost dela pa seveda temelji na vrsti in stopnji motenj, ki se pri otroku prepletajo. 

Prav tako kompleksen je lahko za vzgojiteljico ali pomočnico otrok z motnjo avtističnega spektra. 

Ta vrsta motnje je izredno široka in še vedno precej nepoznana. Čeprav stroka že odkriva 

načine dela in prilagoditve, ki so otroku bolj primerne, je to vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice, 

ki z OPP vsakodnevno dela, le v majhno pomoč. Skratka, zgoraj opisani rezultat lahko pripišem 

večji težavnosti dela, ki spremlja navedeni dve motnji.  

V povezavi s prejšnjim sklopom so se tudi pri stališču, da je vključevanje OPP v skupino vedno 

uspešno, pokazale razlike v odvisnosti od izkušenosti. Neizkušene vzgojiteljice in pomočnice so 

namreč stališče ocenile s precej višjo oceno, in sicer 3,09, izkušene pa z oceno 2,64. Sklepam 

lahko, da se ob dolgotrajnejši prisotnosti OPP v skupini izkaže, ali se bo otrok z vključitvijo bolje 

razvijal ali ne. Starši OPP imajo na vključevanje OPP v skupino velik vpliv. Vključuje se tudi 

otroke, pri katerih je motnja prehuda, a starši vseeno želijo »poskusiti«. Čeprav je cilj vzgojiteljic 

in pomočnic vzgojiteljic vedno napredek otroka, pa naj ima posebne potrebe ali ne, proces ni 

vedno uspešen. Od vseh vključenih, tako vzgojiteljic kot OPP in otrok brez PP, je odvisno, ali bo 

proces uspel ali ne. Predvidevam, da je opažena razlika posledica optimizma neizkušenih 

vzgojiteljic in pomočnic, ki še niso bile priča neuspehu vključitve OPP v skupino.  
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Izkaže se tudi večja negotovost pri trditvah, ki vključujejo otroke z motnjami v duševnem razvoju, 

otroke z motnjami avtističnega spektra in otroke z več motnjami. Enake trditve so bile 

izpostavljene tudi v sklopu trditev, ki so obsegale stališča o premajhni usposobljenosti za delo z 

OPP. Tukaj se strah, predsodki, težave in ovire le ponovno potrdijo. Ponovno lahko potrdim, da 

je verjetno otroke z določenimi vrstami in stopnjami motenj teže vključiti v skupino otrok brez 

posebnih potreb.  

4.2.2. Rezultati stališč o strokovni podpori 

Tabela 4: Stališča o strokovni podpori 

  

Stališča 

Aritmetična sredina 

Strokovne delavke 

brez izkušenj 

Strokovne delavke z 

izkušnjami 

M 
Standardni 

odklon 
M 

Standardni 

odklon 

1 
Vodstvo se mora posvetovati z 

vzgojiteljico 
4,57 0,655 4,51 0,635 

2 Sodelavke bi me podpirale 3,09 0,919 3,78 0,854 

3 Sodelavke me niso/ne bi razumele 2,86 0,81 2,38 1,08 

4 Strokovna služba bi me spodbujala 3,03 1,014 3,15 1,096 

5 Pri delu z OPP je nujno timsko delo 4,34 0,873 4,55 0,613 

6 
Pri delu z OPP je potreben 

spremljevalec 
4,54 0,611 4,35 0,821 

7 
Pri delu z gibalno oviranim otrokom je 

potreben spremljevalec 
4,51 0,658 4,38 0,782 

8 

Pri delu z otrokom z motnjami v 

duševnem razvoju je potreben 

spremljevalec 

4,49 0,781 4,47 0,69 

9 
Pri delu s slepim/slabovidnim 

otrokom je potreben spremljevalec 
4,26 0,919 4,18 0,964 

10 
Pri delu z gluhim/naglušnim otrokom 

je potreben spremljevalec 
4,06 1,056 4,18 0,964 

11 
Pri delu z otrokom z govorno motnjo 

je potreben spremljevalec 
3,8 1,052 3,62 1,225 

12 

Pri delu z otrokom z motnjo 

avtističnega spektra je potreben 

spremljevalec 

4,49 0,658 4,32 0,879 
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Stališča 

Aritmetična sredina 

Strokovne delavke 

brez izkušenj 

Strokovne delavke z 

izkušnjami 

M 
Standardni 

odklon 
M 

Standardni 

odklon 

13 
Pri delu z otrokom z več motnjami je 

potreben spremljevalec 
4,54 0,78 4,55 0,812 

14 
Pri delu z dolgotrajno bolnim 

otrokom je potreben spremljevalec 
3,94 1,083 3,93 1,016 

15 Sodelavke so sprejele OPP 3,51 1,011 3,49 0,998 

16 
Sodelavke so sprejele gibalno 

oviranega otroka 
3,66 0,873 3,55 0,959 

17 
Sodelavke so sprejele otroka z 

motnjami v duševnem razvoju 
3,49 0,887 3,38 0,933 

18 
Sodelavke so sprejele 

slepega/slabovidnega otroka 
3,69 0,832 3,56 0,856 

19 
Sodelavke so sprejele 

gluhega/naglušnega otroka 
3,66 0,873 3,58 0,854 

20 
Sodelavke so sprejele otroka z 

govorno motnjo 
3,69 0,796 3,64 0,89 

21 
Sodelavke so sprejele otroka z 

motnjo avtističnega spektra 
3,51 0,853 3,29 0,936 

22 
Sodelavke so sprejele otroka z več 

motnjami 
3,49 0,853 3,27 0,952 

23 
Sodelavke so sprejele dolgotrajno 

bolnega otroka 
3,57 0,948 3,42 0,875 

24 
Sodelavke niso razumele dela z 

OPP 
2,71 1,045 2,65 1,142 

25 
Sodelavke niso razumele dela z 

gibalno oviranim otrokom 
2,69 0,9 2,51 1,034 

26 

Sodelavke niso razumele dela z 

otrokom z motnjami v duševnem 

razvoju 

2,71 0,926 2,53 1,034 

27 
Sodelavke niso razumele dela s 

slepim/slabovidnim otrokom 
2,66 0,873 2,53 1,034 

28 
Sodelavke niso razumele dela z 

gluhim/naglušnim otrokom 
2,66 0,906 2,55 1,086 



Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do dela z otroki s posebnimi potrebami   Eva Debeljak    

47 
 

 

Stališča 

Aritmetična sredina 

Strokovne delavke 

brez izkušenj 

Strokovne delavke z 

izkušnjami 

M 
Standardni 

odklon 
M 

Standardni 

odklon 

 

 

Tabela 5: Stališča o strokovni podpori 

Področje stališč 
Izkušnja 

dela z OPP 
N Min. Max. 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Strokovna podpora 

Da 55 1 5 3,45 0,989 

Ne 35 1 5 3,53 0,879 

 

Zelo pomembna je že prva trditev, ki potrjuje, kako pomembno je posvetovanje vodstva z 

vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, v skupino katerih bo vključen OPP. Izkušene in 

neizkušene vzgojiteljice so to stališče ocenile skoraj enako, in sicer izkušene z oceno 4,51, 

neizkušene pa z oceno 4,57. Posvet vodstva s strokovnima delavkama tema omogoča, da se 

pripravita na prilagojen način dela, ki ju čaka. Nadalje se lahko posvetujejo o osebnih zadržkih, 

ki jih ima morebiti kdo od vpletenih, hkrati pa je pomembno, da vodstvo izrazi moralno in 

strokovno podporo in skupaj z vzgojiteljico in pomočnico podrobno načrtuje nadaljnje dogajanje 

v skupini. Čeprav je ocena izkušenih anketirank precej visoka, rezultat priča o pomanjkanju 

posvetovanja vodstva vrtca z vpletenimi. Sklepam, da se še vedno pojavljajo situacije, ko 

vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice nista vključeni v odločanje, ali bo v skupino sprejet OPP 

ali ne, čeprav je to bistvenega pomena.  

Največje razlike so se pokazale pri razumevanju, sprejemanju in strokovni podpori sodelavk. 

Stališče, da bi bile vzgojiteljice in pomočnice od sodelavk deležne podpore, so neizkušene 

vzgojiteljice in pomočnice stališče ocenile s 3,09, izkušene pa s 3,78. Predvidevam lahko, da je 

strah neizkušenih vzgojiteljic in pomočnic večji, kot se izkaže za upravičenega v praksi.  

29 
Sodelavke niso razumele dela z 

otrokom z govorno motnjo 
2,71 0,926 2,55 1,086 

30 

Sodelavke niso razumele dela z 

otrokom z motnjo avtističnega 

spektra 

2,71 0,926 2,58 1,049 

31 
Sodelavke niso razumele dela z 

otrokom z več motnjami 
2,71 0,86 2,55 1,015 

32 
Sodelavke niso razumele dela z 

dolgotrajno bolnim otrokom  
2,91 0,951 2,42 0,994 
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Izkušene vzgojiteljice so se namreč precej približale oceni »se strinjam«. To pomeni, da so 

kolektivni odnosi v vrtcih dobri, čeprav bi bili gotovo lahko bili še boljši in bi bilo lahko 

sodelovanje ob vključitvi OPP še pogostejše. Zanimivo pa je, da se prav nasprotno izkaže pri 

naslednjem stališču, tj. da jih sodelavke pri delu z OPP niso/ne bi razumele. To stališče so 

neizkušene vzgojiteljice in pomočnice ocenile z 2,86, izkušene pa z 2,38. Se pravi, da so pri 

vključevanju OPP sicer deležne podpore, manjka pa razumevanja, kaj delo z OPP zahteva in 

kakšne so prilagoditve. Kljub temu da je ocena precej nizka, se giblje v sredini ocen stališč. Iz 

tega lahko sklepam, da nekaj razumevanja v kolektivih vrtcev sicer je, vendar ne dovolj, da bi to 

občutile vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki vsakodnevno delajo z OPP. Neizkušene 

vzgojiteljice in pomočnice so bile bolj optimistične tudi pri sprejemanju otroka z več motnjami s 

strani sodelavk, ter pri njihovem razumevanju dela z dolgotrajno bolnim otrokom. Sklepam, da 

tovrstne motnje slabo razumljene, saj je izraz motnje preveč vsakdanji in so si tako vzgojiteljice 

teže predstavljale konkretno delo z OPP s tovrstno motnjo. Ocene so relativno nizke glede na 

kakovost vključevanja OPP, ki jo vrtci spodbujajo, in glede na njegovo pogostost. 

 

Izrazito je bila v rezultatih izražena potreba po spremljevalcu OPP. Anketiranke so največjo 

potrebo izrazile pri vključevanju gibalno oviranega otroka (potreba po odstranjevanju prostorskih 

ovir, prenašanju po stopnicah, skrbi za varnost), otroka z motnjami v duševnem razvoju 

(nekontrolirani gibi otroka, nepredvidljivost) ter otroka z več motnjami, čeprav so izpostavile tudi 

otroke z motnjo avtističnega spektra. Najmanjšo potrebo pa so izrazile pri vključevanju otroka z 

govorno-jezikovno motnjo. 

Zanimiv je rezultat pri trditvah o sprejemanju OPP s strani sodelavk. Na splošno so stališča 

ocenjena precej nizko. Ocene se nagibajo proti stališču »se strinjam«, a še vedno so vidne 

posamezne, a neredke, slabe izkušnje. Presenetljivo pa je, da so rezultati najslabši pri ocenah 

sprejemanja otrok z duševnimi motnjami in otrok z več motnjami. Ti dve trditvi so tako izkušene 

kot neizkušene strokovne delavke ocenile najniže. Ponovno so torej izpostavljeni oz. 

zapostavljeni otroci, ki spadajo v določene skupine posebnih potreb.  

Podobno lahko analiziram tudi sklop, ki opisuje nerazumevanje dela z OPP s strani sodelavk. 

Strinjanje je bilo sicer nizko, a zopet lahko iz rezultatov sklepam, da obstajajo situacije, ko je 

nerazumevanje sodelavk vidno. Izkušene in neizkušene vzgojiteljice ter pomočnice vzgojiteljic 

so povprečno ocenjevale podobno, s to razliko, da so izkušene vzgojiteljice izrazile nekoliko 

večje nestrinjanje s trditvami.  
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4.2.3. Stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami 

Tabela 6: Stališča strokovnih delavk do vključevanja otrok s posebnimi potrebami 

 

Stališča 

Aritmetična sredina 

Strokovne delavke 

brez izkušenj 

Strokovne delavke z 

izkušnjami 

M 
Standardni 

odklon 
M 

Standardni 

odklon 

1 
OPP se vsakodnevno vključuje v 

dejavnosti 
3,43 0,85 3,49 1,086 

2 
Gibalno oviran otrok se vsakodnevno 

vključuje v dejavnosti 
3,57 0,815 3,69 0,96 

3 
Otrok z motnjami v duševnem razvoju 

se vsakodnevno vključuje v dejavnosti 
3,34 0,968 3,35 0,985 

4 
Slep/slaboviden otrok se vsakodnevno 

vključuje v dejavnosti 
3,43 0,85 3,44 0,958 

5 
Gluh/naglušen otrok se vsakodnevno 

vključuje v dejavnosti 
3,46 0,886 3,6 0,974 

6 
Otrok z govorno motnjo se 

vsakodnevno vključuje v dejavnosti 
3,63 0,808 3,71 0,956 

7 
Otrok z motnjo avtističnega spektra se 

vsakodnevno vključuje v dejavnosti 
3,26 0,98 3,25 1,022 

8 
Otrok z več motnjami se vsakodnevno 

vključuje v dejavnosti 
3,26 0,95 3,38 0,952 

9 
Dolgotrajno bolan otrok se 

vsakodnevno vključuje v dejavnosti 
3,23 1,031 3,56 0,877 

10 OPP potrebuje več časa za vključitev 3,63 0,808 3,87 0,904 

11 
Gibalno oviran otrok potrebuje več časa 

za vključitev 
3,4 1,006 3,45 0,997 

12 
Otrok z motnjami v duševnem razvoju 

potrebuje več časa za vključitev 
3,66 0,802 3,93 0,813 

13 
Slep/slaboviden otrok potrebuje več 

časa za vključitev 
3,49 0,853 3,71 0,875 

14 
Gluh/naglušen otrok potrebuje več časa 

za vključitev 
3,37 0,942 3,73 0,912 
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Stališča 

Aritmetična sredina 

Strokovne delavke 

brez izkušenj 

Strokovne delavke z 

izkušnjami 

M 
Standardni 

odklon 
M 

Standardni 

odklon 

15 
Otrok z govorno motnjo potrebuje več 

časa za vključitev 
3,4 1,006 3,51 0,998 

16 
Otrok z motnjo avtističnega spektra 

potrebuje več časa za vključitev 
3,57 0,917 4,05 0,678 

17 
Otrok z več motnjami potrebuje več 

časa za vključitev 
3,6 0,881 3,98 0,733 

18 
Dolgotrajno bolan otrok potrebuje več 

časa za vključitev 
3,43 0,917 3,71 0,916 

 

Tabela 7: Stališča strokovnih delavk do vključevanja otrok s posebnimi potrebami 

 

Področje stališč 
Izkušnja dela 

z OPP 
N Min. Max. 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Vključevanje OPP 

Da 55 1 5 3,63 0,918 

Ne 35 1 5 3,45 0,901 

 

Vključevanje OPP v vsakodnevne dejavnosti lahko od vzgojiteljice in pomočnice zahteva resne 

prilagoditve dela. V tem sklopu stališč se ocene gibljejo okoli 3,5, kar pomeni, da so anketiranke 

kolebale med stališčema »ne vem, se ne morem odločiti« in »se strinjam«. Menim, da očitna 

potreba po večjem prilagajanju načina dela v skupini, v katero je vključen OPP. Verjetno so 

potrebne predvsem časovne prilagoditve. OPP pogosto prejemajo dodatno strokovno pomoč 

(logoped, fizioterapevt, specialni pedagog), kar pomeni manjšo prisotnost otroka v skupini in 

ozek časovni okvir, v katerem lahko OPP sodeluje v dejavnostih z ostalimi otroki. Povprečno so 

izkušene vzgojiteljice izrazile nekoliko več strinjanja s trditvami, se pravi, da je trud za 

vključevanje OPP v vsakodnevne dejavnosti opazen. Zanimiva razlika v ocenah stališč se je 

pojavila pri trditvi, da se »dolgotrajno bolan otrok vsakodnevno vključuje v dejavnosti«. Namreč, 

izkušene vzgojiteljice in pomočnice so stališče ocenile s 3,56, neizkušene pa s 3,23. 

Predvidevala bi, da bi bile neizkušene vzgojiteljice in pomočnice nekoliko bolj optimistične in bi 

se s trditvijo bolj strinjale. Vendar pa se je izkazalo ravno obratno. Vzgojiteljice so se namreč pri 

tem stališču bolj nagibale k oceni »se strinjam«, ob čemer lahko sklepam, da je prisotnost 

dolgotrajno bolnih otrok velika.  
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To lahko priča o skrbi za zdravje otrok in manjši odsotnosti iz vrtca. Iz ocen pa lahko 

predvidevam, da se pri tej vrsti motnje odsotnost OPP iz skupine še vedno pojavlja in je tako 

vključenost v dejavnosti posledično manjša kot pri otrocih brez PP. Večje razlike v ocenah 

stališč so se pojavile skoraj pri vseh stališčih, kjer se trditve nanašajo na potrebo po več časa za 

vključevanje OPP v dejavnosti.  

Pri izvajanju dejavnosti je ravno v smislu njegovega pomanjkanja pomemben tudi čas, ki ga 

otrok potrebuje, da se vključi v dejavnost samo. Čeprav je to specifična značilnost vsakega 

otroka, ne le OPP, je ta čas pri OPP toliko bolj pomemben ravno zaradi (običajno) pogoste 

odsotnosti iz oddelka zaradi dodatne strokovne pomoči.  

 

Hitreje ko se OPP vključi v dejavnost, več časa mu lahko posveti vzgojiteljica ali pomočnica 

vzgojiteljice. Izrazito večje strinjanje s trditvami, da OPP (definirane so tudi posamezne motnje) 

potrebuje več časa za vključitev v dejavnosti, so pokazale izkušene vzgojiteljice. Skoraj 

zagotovo lahko trdim, da je tu ključnega pomena praktično delo v skupini .  

 

Vzgojiteljica oz. pomočnica lahko šele ob dejanskem delu z OPP realno oceni čas, ki ga OPP 

potrebuje za vključitev v dejavnost, čeprav so se ocene neizkušenih anketirank precej približale 

ocenam izkušenih. Zaključim pa lahko, da se je izkazalo, da OPP res potrebuje več časa za 

vključitev v aktivnosti, kar zahteva dodatne prilagoditve dela s strani strokovnih delavk v 

oddelku.  

4.2.4. Stališča o razvoju otrok brez posebnih potreb ob vključenosti otroka s 

posebnimi potrebami 

Tabela 8: Stališča strokovnih delavk o razvoju otrok brez posebnih potreb 

Stališča 

Aritmetična sredina 

 

Strokovne delavke 

brez izkušenj 

Strokovne delavke z 

izkušnjami 

M 
Standardni 

odklon 
M 

Standardni 

odklon 

        1          Otroci težko sprejmejo OPP 2,29 1,073 2,13 1,019 

        2          
Otroci težko sprejmejo gibalno 

oviranega otroka 
2,37 1,031 2,09 1,041 

        3          
Otroci težko sprejmejo otroka z 

motnjami v duševnem razvoju 
2,54 1,039 2,29 1,012 
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Stališča 

Aritmetična sredina 

Strokovne delavke 

brez izkušenj 

Strokovne delavke z 

izkušnjami 

M 
Standardni 

odklon 
M 

Standardni 

odklon 

        4          
Otroci težko sprejmejo 

slepega/slabovidnega otroka 
2,29 0,926 2,07 0,94 

        5          
Otroci težko sprejmejo 

gluhega/naglušnega otroka 
2,23 0,91 2,09 0,948 

        6          
Otroci težko sprejmejo otroka z 

govorno motnjo 
2,4 0,976 2,07 0,979 

        7          
Otroci težko sprejmejo otroka z motnjo 

avtističnega spektra 
2,74 1,039 2,56 1,229 

        8          
Otroci težko sprejmejo otroka z več 

motnjami 
2,69 1,051 2,4 1,047 

        9          
Otroci težko sprejmejo dolgotrajno 

bolnega otroka 
2,51 0,951 2,31 0,998 

       10         Otrok bi težko navezal stike z OPP 3,57 0,85 3,53 0,85 

       11         
Otrok bi težko navezal stike z gibalno 

oviranim otrokom 
3,57 0,698 3,65 0,698 

       12         
Otrok bi težko navezal stike z otrokom 

z motnjami v duševnem razvoju 
3,49 0,742 3,24 0,816 

       13         
Otrok bi težko navezal stike s 

slepim/slabovidnim otrokom 
3,46 0,852 3,31 0,742 

       14         
Otrok bi težko navezal stike z 

gluhim/naglušnim otrokom 
3,46 0,852 3,4 0,76 

       15         
Otrok bi težko navezal stike z otrokom 

z govorno motnjo 
3,46 0,852 3,51 0,767 

       16         
Otrok bi težko navezal stike z otrokom 

z motnjo avtističnega spektra 
3,31 0,796 2,98 0,871 

       17         
Otrok bi težko navezal stike z otrokom 

z več motnjami 
3,37 0,808 3,04 0,793 

       18         
Otrok bi težko navezal stike z 

dolgotrajno bolnim otrokom 
3,26 0,919 3,33 0,84 

       19         Otroci zaradi OPP ne napredujejo  2,03 1,124 2,02 0,85 
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Stališča 

Aritmetična sredina 

Strokovne delavke 

brez izkušenj 

Strokovne delavke z 

izkušnjami 

M 
Standardni 

odklon 
M 

Standardni 

odklon 

       20         
Otroci ne napredujejo zaradi gibalno 

oviranega otroka 
2,03 1,124 1,84 0,714 

       21         
Otroci ne napredujejo zaradi otroka z 

motnjami v duševnem razvoju 
2,03 1,071 1,91 0,727 

       22         
Otroci ne napredujejo zaradi 

slepega/slabovidnega otroka 
2,06 1,136 1,82 0,58 

       23         
Otroci ne napredujejo zaradi 

gluhega/naglušnega otroka 
2 1,085 1,82 0,58 

       24         
Otroci ne napredujejo zaradi otroka z 

govorno motnjo 
1,94 1,027 1,8 0,621 

       25         
Otroci ne napredujejo zaradi otroka z 

motnjo avtističnega spektra 
2,09 1,067 2,04 0,86 

       26         
Otroci ne napredujejo zaradi otroka z 

več motnjami 
2,14 1,089 2,09 0,8 

       27         
Otroci ne napredujejo zaradi 

dolgotrajno bolnega otroka 
2,11 1,051 1,93 0,633 

       28         Otroci bi/so se bali OPP 2,43 0,815 2,18 0,863 

       29         
Otroci bi/so se bali gibalno oviranega 

otroka 
2,2 0,719 1,85 0,524 

       30         
Otroci bi/so se bali otroka z motnjami 

v duševnem razvoju 
2,54 0,886 2,35 0,927 

31 
Otroci bi/so se bali 

slepega/slabovidnega otroka 
2,14 0,711 2,07 0,766 

32 
Otroci bi/so se bali 

gluhega/naglušnega otroka 
2,17 0,785 1,98 0,652 

33 
Otroci bi/so se bali otroka z govorno 

motnjo 
2,17 0,747 1,98 0,828 

34 
Otroci bi/so se bali otroka z motnjo 

avtističnega spektra 
2,54 0,886 2,36 0,93 

35 
Otroci bi/so se bali otroka z več 

motnjami 
2,51 0,887 2,31 0,879 
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Stališča 

Aritmetična sredina 

Strokovne delavke 

brez izkušenj 

Strokovne delavke z 

izkušnjami 

M 
Standardni 

odklon 
M 

Standardni 

odklon 

36 
Otroci bi/so se bali dolgotrajno 

bolnega otroka 
2,26 0,852 2,15 0,848 

 

Tabela 9: Stališča strokovnih delavk o razvoju otrok brez posebnih potreb 

Področje stališč 
Izkušnja 

dela z OPP 
N Min. Max. 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Ostali otroci 

Da 55 1 5 2,4 0,883 

Ne 35 1 5 2,56 0,952 

 

V sklopu trditev, ki obsegajo odnos otrok brez PP do OPP, se je pokazala velika stopnja 

tolerantnosti in sprejemanja OPP s strani vrstnikov. Vzgojiteljice in pomočnice so izrazile 

nestrinjanje s trditvami, da bi imeli otroci brez PP večje težave s sprejemanjem OPP kot prijatelja 

v igri. Verjetno sta pri tem pomembna dejavnika tudi odnos vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice do OPP ter vnaprejšnja priprava otrok brez PP na prihod OPP. Le s tem in s 

sprotnim zgledom lahko strokovne delavke zagotovijo prijateljske odnose med vrstniki in 

razvijanje strpnosti. Na splošno pa so v tem delu izkušene vzgojiteljice in pomočnice izrazile 

manjše strinjanje s trditvami kot neizkušene. Rezultat lahko mogoče pripišem strahu, ki se pojavi 

pri neizkušenih vzgojiteljicah, ki ne vedo, kako bodo otroci brez PP sprejeli novega prijatelja.  

Večja razlika v ocenah stališč se je pokazala pri trditvi, da otroci brez PP teže sprejmejo otroka z 

več motnjami. Pri tej trditvi so se neizkušene vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic bolj nagibale k 

oceni 3, se pravi »ne vem, se ne morem odločiti«. Izkušene vzgojiteljice in pomočnice pa so 

trditev ocenile z oceno 2,40. Glede na to, da naj bi bili otroci še brez predsodkov, je zanimivo, da 

se je izkazalo, da zavračanje OPP s strani vrstnikov vendarle obstaja. Predvidevam, da temu 

botrujejo odzivi vzgojiteljice in pomočnice na vključitev OPP ter odzivi staršev otrok brez PP. 

Seveda pa ni zanemarljiva kombinacija vrst in stopenj motenj pri otroku. Bolj verjetno je, da bodo 

otroci zavrnili OPP, ki je agresiven, kot OPP, ki je tih in odmaknjen. Kljub navedenemu pa so 

vzgojiteljice ocenile, da je zavračanja OPP malo in da se je v praktičnem delu s skupino, v 

katero je bil vključen OPP, izkazalo, da so otroci OPP večinoma sprejeli.  
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Tudi pri sklopu trditev o navezovanju stikov otrok brez PP z OPP so se pokazale večje razlike v 

ocenah stališč. Izkušene vzgojiteljice so stališča ocenile niže kot neizkušene, se pravi, da so se 

manj strinjale s tem, da bi otroci brez PP težko navezovali stike z OPP. Enako se je izkazalo pri 

sklopu trditev o strahu otrok brez PP pred OPP. Iz rezultatov lahko sklepam, da je vključevanje 

OPP v skupino vrtca s strani vrstnikov zaželeno in ter da otroci brez PP s sprejemanjem OPP 

nimajo težav. OPP so v skupinah vključeni v dejavnosti, lahko si pridobijo prijatelje in so v 

skupino socialno sprejeti. Na to ima gotovo vpliv tudi vzgojiteljica in pomočnica, kar že nakazuje 

pozitivna stališča do OPP. 

Večje strinjanje pa se pokaže takoj zatem, pri trditvah, ki obsegajo navezovanje stikov otrok brez 

PP z OPP. Iz rezultatov sklepam, da imajo otroci pri sklepanju prijateljstev z OPP še vedno 

težave. To je seveda razumljivo, saj večkrat potrebujejo pomoč že pri stikih z vrstniki brez PP, 

pri OPP pa je to še bolj oteženo. Zanimivo je, da se je največ vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

strinjalo s trditvijo, da otroci težko navežejo stike z gibalno oviranim otrokom. Izkušene in 

neizkušene vzgojiteljice so imele precej podobna stališča. Izkušene so to trditev namreč ocenile 

s 3,65, neizkušene pa s 3,57. Glede na to da je gibanje temeljno področje za otroka, ki se še 

razvija in uči, je tudi logično, da s tem navezuje največ stikov – preko igre. Če pa je otrok v 

gibanju oviran, je delno izključen iz »družbe«, se teže igra in teže vključuje v spontane 

dejavnosti. Poleg tega je otroke lahko strah videza gibalno oviranega otroka, saj se lahko ta že 

na pogled razlikuje od vrstnikov. Zato je toliko bolj pomembno vključevanje OPP na vseh 

področjih in poudarjanje otrokovih zmožnosti, ne ovir.  

Izrazito nestrinjanje so strokovne delavke izrazile na področju, kjer so navedene trditve, da otroci 

brez PP niso napredovali zaradi vključenega OPP oziroma da so se otroci brez PP bali OPP 

(definirane so tudi posamezne motnje). Večje nestrinjanje so izrazile izkušene vzgojiteljice, kar 

ponovno govori o neobremenjenosti otrok s predsodki. Se pravi: predsodke, strahove in odpor 

pridobijo prek vzgoje in zgledov. Neizkušene vzgojiteljice so se s trditvami sicer malo bolj 

strinjale, vendar je razlika zanemarljiva. Lahko pa sklepam, da je njihovo predvidevanje 

možnosti konfliktnih situacijah med otroki brez PP in OPP realno in upravičeno. Sklepam, da sta 

zgled vzgojiteljic in pomočnic in njihovo ravnanje v skupini dovolj strokovna, da večjega odpora 

oz. zapostavljenosti, najsi otrok brez PP najsi OPP, ni.  
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4.2.5. Stališča o odnosu in odzivih staršev 

 

Tabela 10: Stališča strokovnih delavk o odnosu in odzivih staršev 

Stališča 

Aritmetična sredina 

Strokovne delavke 

brez izkušenj 

Strokovne delavke z 

izkušnjami 

M 
Standardni 

odklon 
M 

Standardni 

odklon 

1         Negativne reakcije ostalih 2,77 0,877 2,42 1,117 

2         
Starši menijo, da so ostali 

otroci prikrajšani 
2,89 0,831 2,87 1,139 

3         
Starši OPP zahtevajo za 

OPP večjo pozornost 
2,97 0,785 2,56 1,273 

4         
Starši OPP se z mano ne 

pogovarjajo o težavah 
2,89 0,758 2,33 1,156 

5         Starši OPP motnjo zanikajo 2,97 0,985 3,02 1,178 

 

 

Tabela 11: Stališča strokovnih delavk o odnosu in odzivih staršev 

 

Področje stališč 
Izkušnja 

dela z OPP 
N Min. Max. 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Odnos staršev 

Da 55 1 5 2,64 1,172 

Ne 35 1 5 2,89 0,847 

 

 

Izkušene in neizkušene strokovne delavke so v tem sklopu ocenjevale stališča o odnosu 

staršev. Na splošno lahko iz rezultatov sklepam, da so odnosi s starši relativno dobri, saj so 

vzgojiteljice in pomočnice izrazile nizko raven strinjanja s trditvami. Torej se sodelovanje med 

starši in vrtcem krepi, prav tako pa tudi strpnost, zaupanje in razumevanje. Nadalje ugotavljam, 

da so izkušene vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic vsa stališča ocenile z nižjimi ocenami kot 

neizkušene. Največja razlika se je pojavila pri četrtem stališču – da se starši s strokovno delavko 

o težavah otroka ne pogovarjajo. Ponovno v ospredje pride pomen izkušenj iz prakse, in kot 

lahko domnevam, je uspelo strokovnim delavkam z izkušnjami staršem zagotoviti dovolj varno 

okolje, da so jim zaupali tudi težave – bodisi otrokove bodisi lastne. Enako lahko trdim za vsa 

ostala stališča.  
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Dodiplomski študij s področja predšolske vzgoje vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice zagotovi le 

teoretično podlago in nekaj praktičnega dela z otroki, niso pa v njem soočene s situacijami s 

starši. Z njimi zato nimajo izkušenj niti niso vešče pogovarjanja z njimi oziroma vodenja 

pogovora. Strokovne delavke z izkušnjami so potrdile, da se v okolju vrtca starši prilagajajo 

skupini in so vključevanju otrok s PP naklonjeni, starši OPP pa so pripravljeni na sodelovanje. 

Ta sklep lahko pridružim prejšnji tabeli, saj ob pozitivni naravnanosti staršev tudi otroci laže 

sprejmejo OPP in se od njih tudi učijo.  
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4.3. PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

4.3.1. Rezultati preverjanja hipotez 

4.3.1.1. Rezultati preverjanja prve hipoteze  

H1: Stališča do OPP (na splošno) med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, ki so imele 

izkušnjo z OPP, se statistično pomembno razlikujejo od stališč tistih, ki te izkušnje niso imele. 

Tabela 12: Rezultati preverjanja prve hipoteze 

Kompozitna spremenljivka F Sig. t df Sig (2) 

Stališča do OPP (na splošno) 2,956 0,251 0,648 88 0,373 

 

Rezultat T-testa kaže, da je P > 0,05 za kompozitno spremenljivko stališč do OPP (na splošno).  

Hipotezo lahko v celoti ovržem, čeprav so se pojavljala posamezna stališča, pri katerih so se 

takšne razlike izrazile. Kljub temu razlike niso bile dovolj velike, da bi bile v končnem rezultatu 

statistično pomembne. V spodnji tabeli so prikazani posamezni rezultati t-testa za vsako izmed 

trditev. 

Tabela 13: Rezultati obdelave podatkov o stališčih strokovnih delavk glede dela z otroki s 

posebnimi potrebami s programom SPSS 

 
STALIŠČA F Sig. T df Sig. 

(2) 

1  OPP me ne bi motil 

6,829 ,011 –,460 83,009 ,647 

2  Sprejela bi gibalno oviranega otroka 

,247 ,621 ,258 

 

88 

 

,797 

3  Sprejela bi otroka z motnjami v duševnem razvoju 

,246 ,621 –,252 

 

88 

 

,801 

 

4  Sprejela bi slepega/slabovidnega otroka 

2,068 ,154 ,602 

 

88 

 

,549 

 

5 Sprejela bi gluhega/naglušnega otroka 

,965 ,329 ,307 

 

88 

 

,759 

 

6 Sprejela bi otroka z govorno motnjo 

2,212 ,140 –,657 

 

88 

 

,513 

 

7 Sprejela bi otroka z več motnjami 

5,997 ,016 –,760 56,550 ,450 
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STALIŠČA F Sig. T df Sig. 

(2) 

8 Sprejela bi dolgotrajno bolnega otroka 

2,010 ,160 –,347 

 

88 

 

,729 

 

9 Za OPP so najboljše ustanove 

2,332 ,130 ,348 

 

88 

 

,729 

 

10 Moj odpor je pogojen z vrsto in stopnjo motnje pri otroku 

2.967 ,088 1,795 

 

88 

 

,076 

 

11 Počutim se premalo usposobljeno 

1,021 ,315 1,088 

 

88 

 

,280 

 

12 Med študijem sem spoznala pristope in načine dela z OPP 

2,968 ,088 –,473 

 

 

 

88 ,638 

 

 

13 OPP me lahko veliko naučijo 

6,922 ,010 –,546 53,172 ,587 

14 OPP v skupini je pozitivna izkušnja za ostale otroke 

3,142 ,080 –,258 

 

88 

 

,797 

 

15 OPP naj se vključi v skupino ne glede na vrsto/stopnjo motnje 

,000 ,996 ,833 

 

88 

 

,407 

 

16 Vključevanje OPP v skupino ni sporno, če ni drugih ovir 

2,784 ,099 –,698 

 

88 ,487 

17 Imam odpor do fizičnega stika z OPP 

4,612 ,034 1,639 56,741 ,107 

18 Imam odpor do gibalno oviranih otrok 

5,730 ,019 1,786 55,296 ,080 

19 Imam odpor do otrok z motnjami v duševnem razvoju 

3,992 ,049 1,561 

 

88 ,122 

 

20 Imam odpor do slepih/slabovidnih otrok 

1,321 ,254 1,153 

 

88 

 

,252 

 

21 Imam odpor do gluhih/naglušnih otrok 

6,904 ,010 1,820 53,914 ,074 

22 Imam odpor do otrok z govornimi motnjami 

13,692 ,000 2,343 49,469 ,023 

23 Imam odpor do otrok z motnjami avtističnega spektra 

2,428 ,123 1,541 

 

88 ,127 

 

24 Imam odpor do otrok z več motnjami 

3,781 ,055 1,5471 

 

88 

 

,126 

 

25 Imam odpor do dolgotrajno bolnih otrok 

8,712 ,004 2,459 46,004 ,018 
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STALIŠČA F Sig. t df Sig. 

(2) 

26 Počutim se premalo usposobljeno za delo z OPP 

1,065 ,305 1,471 

 

88 ,145 

 

27 Počutim se premalo usposobljeno za delo z gibalno oviranim otrokom 

,014 ,906 ,430 

 

88 

 

,668 

 

28 Počutim se premalo usposobljeno za delo z otrokom z motnjami v 

duševnem razvoju 

1,338 ,251 1,422 

 

88 

 

,159 

 

29 Počutim se premalo usposobljeno za delo s slepim/slabovidnim otrokom  

1,145 ,287 ,813 

 

88 ,419 

30 Počutim se premalo usposobljeno za delo z gluhim/naglušnim otrokom 

,335 ,564 ,709 88 

 

,480 

31 Počutim se premalo usposobljeno za delo z otrokom z govorno motnjo 

2,099 ,151 1,904 88 

 

,060 

312 Počutim se premalo usposobljeno za delo z otrokom z motnjo 

avtističnega spektra 

1,159 ,285 1,247 

 

88 

 

,216 

 

33 Počutim se premalo usposobljeno za delo z otrokom z več motnjami 

,296 ,588 1,174 

 

88 

 

,243 

34 Počutim se premalo usposobljeno za delo z dolgotrajno bolnim otrokom 

3,133 ,080 1,771 

 

88 

 

,080 

35 Vključevanje OPP v redno skupino je vedno uspešno 

6,844 ,010 2,249 85,175 ,028 

36 Vključevanje gibalno oviranega otroka v redno skupino je vedno 

uspešno 

7,309 ,008 –,448 85,099 ,655 

37 Vključevanje otroka z motnjami v duševnem razvoju v redno skupino je 

vedno uspešno 

3,954 ,050 ,318 85,246 ,751 

38 Vključevanje slepega/slabovidnega otroka v redno skupino je vedno 

uspešno 

,033 ,856 ,842 

 

88 

 

,402 

 

39 Vključevanje gluhega/naglušnega otroka v redno skupino je vedno 

uspešno 

,004 ,951 1,322 

 

88 

 

,190 

 

40 Vključevanje otroka z govorno motnjo v redno skupino je vedno 

uspešno 

2,195 ,142 –1,395 

 

88 

 

,167 

 

41 Vključevanje otroka z motnjo avtističnega spektra v redno skupino je 

vedno uspešno 

5,569 ,020 –,102 87,420 ,919 
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STALIŠČA F Sig. t df Sig. 

(2) 

42 Vključevanje otroka z več motnjami v redno skupino je vedno uspešno 

,012 ,915 –1,018 88 

 

,311 

 

43 Vključevanje dolgotrajno bolnega otroka v redno skupino je vedno 

uspešno 

3,727 ,057 –1,195 79,012 ,236 

 

Tabela 13 kaže veliko raznovrstnost rezultatov v zvezi z odnosom vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic do otrok s posebnimi potrebami v redni skupini ob upoštevanju, ali so že imele 

izkušnjo z otrokom s posebnimi potrebami ali ne. Pri 30 trditvah (69 %) se razlike med tistimi, ki 

so v redni skupini že imele OPP, in tistimi, ki ga še niso imele, niso pokazale. Pri 13 trditvah oz. 

31 % pa so razlike očitne.  

 

Stališče 1 predstavlja trditev, da strokovne delavke v skupini otrok s posebnimi potrebami ne bi 

motil. Stališča so se tu razlikovala za Sig. = 0,11. Predvidevam lahko, da so strokovne delavke 

brez izkušenj nekoliko bolj nagnjene k idealizaciji položaja, v katerem se znajdeta vzgojiteljica in 

pomočnica ob vključitvi otroka s posebnimi potrebami, in ne poznajo ovir, ki se s tem pokažejo. 

Sklepam, da brez izkušnje z otrokom s posebnimi potrebami strokovne delavke ostanejo na 

ravni teoretičnih predstav, ki niso realne, obenem pa ne znajo dobro oceniti situacij, ko 

primanjkuje časa za delo z otrokom s posebnimi potrebami, kadar otrok moti skupino ali je težko 

vzgojljiv.  

Stališče 2, kjer so se pokazale pomembne razlike za Sig. = 0,016, predstavlja trditev, da bi 

strokovna delavka sprejela otroka z več motnjami. Tu se lahko navežem na sklepanje zgoraj in 

rezultat delno ponovno pripišem nepoznavanju realne situacije ter izrazim mnenje, da je 

sprejemanje otroka z več motnjami s strani vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice odvisno od 

vrste motenj, ki se prepletajo, otrokovega vključevanja v skupino, njegove samostojnosti in 

socialne zrelosti.  

Stališče 3 predstavlja trditev, da se strokovne delavke od OPP lahko tudi kaj naučijo. Razlike so 

tu presenetljivo velike (Sig. = 0,010). Ob rezultatu domnevam, da so neizkušene vzgojiteljice 

učenje razumele v preveč strokovnem smislu, medtem ko je bila mišljena bolj moralna raven oz. 

pedagoški eros, ki ga strokovna delavka bogati z leti dela. Sklepam, da so anketiranci učenje 

razumeli kot osvajanje neke teorije, ne pa kot krepitev občutka za otroke, ki imajo motnje, 

sprejemanje situacij, iskanje rešitev v literaturi, možnosti za timsko delo s strokovnjaki. 

 

Stališča 4–9, ki se nanašajo na odpor do različnih posebnih potreb, bi lahko podprla s trditvijo, 

da na razlike med izkušenimi in neizkušenimi strokovnimi delavkami morda vplivajo stališča 

glede nepoznavanja posameznega otroka. Otroci z gibalno oviro so npr. na videz najbolj opazni 

(manjša rast, neenakomerna hoja, invalidski voziček, tiki …), podobno tudi otroci z motnjami v 

duševnem razvoju (popačenost obraza, neskladno gibanje ust, slinjenje …); gluhi oziroma 

naglušni in slepi oziroma slabovidni otroci so prikrajšani za čut, ki je človeku zelo pomemben in 

mu omogoča lažje navezovanje stikov in komuniciranje … Kot ljudem nam je vse to seveda 

pomembno, zato je tudi odpor do različnih ljudi lahko pogojen z opisanimi značilnostmi.  
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Pri stališčih 10 (Sig. = 0,010), 11 (Sig. = 0,008) in 12 (Sig. = 0,050) so se zgornje domneve spet 

potrdile, saj so ponovno izpostavljene motnje v gibanju in motnje v duševnem razvoju, kjer so se 

pokazale statistično pomembne razlike med stališči strokovnih delavk z izkušnjami in brez njih. 

Zopet domnevam, da tovrstne motnje na strokovnega delavca najbolj vplivajo, saj popačijo sliko 

ljubkega otroka.  

Stališče 13 predstavlja trditev, da je vključevanje otroka z motnjami avtističnega spektra vedno 

uspešno. Tukaj so se pokazale statistično pomembne razlike v stališčih. Rezultat lahko podprem 

s trditvijo, da so lahko motnje avtističnega spektra teže opazne, saj niso vsi otroci npr. glasni, 

agresivni … Tako imajo lahko strokovne delavke brez izkušenj nejasno sliko o trudu, ki ga 

potrebuje otrok z avtistično motnjo za navezovanje stikov.  

 

4.3.1.2. Rezultati preverjanja druge hipoteze 

H2: Stališča do strokovne pomoči in podpore med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, ki 

so imele izkušnjo z OPP, se statistično pomembno razlikujejo od stališč tistih, ki te izkušnje niso 

imele. 

Tabela 14: Rezultati preverjanja druge hipoteze 

Kompozitna spremenljivka F Sig. t df Sig (2) 

Stopnja strokovne pomoči in podpore 1,189 0,467 0,354 88 0,494 

 

Tabela 15: rezultati obdelave podatkov o stališčih strokovnih delavk glede strokovne podpore s 

programom SPSS 

STALIŠČA F Sig. t df Sig. 

(2) 

1  Vodstvo se mora posvetovati z vzgojiteljico 

,022 ,883 ,449 

 

88 ,655 

2  Sodelavke bi me podpirale 

,223 ,638 .3,659 

 

88 ,000 

 

3  Sodelavke me niso/ne bi razumele 

5,337 ,023 2,379 85,538 ,020 

4  Strokovna služba bi me spodbujala 

5,878 ,017 –,516 76,645 ,607 

5  Pri delu z OPP je nujno timsko delo 

4,685 ,033 –

1,203 

54,631 ,234 
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STALIŠČA F Sig. t df Sig. 

(2) 

6  Pri delu z OPP je potreben spremljevalec 

1,049 ,308 1,222 

 

88 ,225 

 

7  Pri delu z gibalno oviranim otrokom je potreben spremljevalec 

,720 ,398 ,832 

 

88 ,408 

8  Pri delu z otrokom z motnjami v duševnem razvoju je potreben spremljevalec 

,413 ,522 ,083 

 

88 ,934 

 

9  Pri delu s slepim/slabovidnim otrokom je potreben spremljevalec 

4,904 ,029 –

1,102 

56,293 ,275 

 

10  Pri delu z gluhim/naglušnim otrokom je potreben spremljevalec 

,224 ,637 –,576 

 

88 

 

,566 

11  Pri delu z otrokom z govorno motnjo je potreben spremljevalec 

1,873 ,175 ,724 

 

88 

 

,471 

12  Pri delu z otrokom z motnjo avtističnega spektra je potreben spremljevalec 

2,456 ,121 1,020 

 

88 

 

,311 

 

13  Pri delu z otrokom z več motnjami je potreben spremljevalec 

,020 ,887 –,015 

 

88 

 

,988 

 

14  Pri delu z dolgotrajno bolnim otrokom je potreben spremljevalec 

,194 ,661 ,069 

 

88 

 

,945 

 

15  Sodelavke so sprejele OPP 

,010 ,921 ,108 

 

88 

 

,914 

16  Sodelavke so sprejele gibalno oviranega otroka 

,482 ,489 ,558 88 

 

,579 

 

17  Sodelavke so sprejele otroka z motnjami v duševnem razvoju 

,094 ,759 ,525 

 

88 

 

,601 

 

18  Sodelavke so sprejele slepega/slabovidnega otroka 

,038 ,846 ,667 88 

 

,507 

19  Sodelavke so sprejele gluhega/naglušnega otroka 

,051 ,821 ,405 

 

88 ,687 

 

20  Sodelavke so sprejele otroka z govorno motnjo 

,175 ,677 ,267 88 

 

,790 

 

21  Sodelavke so sprejele otroka z motnjo avtističnega spektra 

,115 ,736 1,141 

 

88 ,257 

22  Sodelavke so sprejele otroka z več motnjami 

,235 ,629 1,077 

 

88 

 

,285 

 

23  Sodelavke so sprejele dolgotrajno bolnega otroka 

,127 ,722 ,784 88 

 

,435 

 

24  Sodelavke niso razumele dela z OPP 

,773 ,382 ,250 88 

 

,803 
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STALIŠČA F Sig. t df Sig. 

(2) 

25  Sodelavke niso razumele dela z gibalno oviranim otrokom 

,835 ,363 ,830 

 

88 

 

,409 

26  Sodelavke niso razumele dela z otrokom z motnjami v duševnem razvoju 

,561 ,456 ,871 

 

88 

 

,386 

 

27  Sodelavke niso razumele dela s slepim/slabovidnim otrokom 

1,266 ,264 ,616 

 

88 

 

,539 

 

28  Sodelavke niso razumele dela z gluhim/naglušnim otrokom 

,958 ,330 ,518 88 

 

,606 

 

29  Sodelavke niso razumele dela z otrokom z govorno motnjo 

1,472 ,228 ,760 

 

88 

 

,449 

30  Sodelavke niso razumele dela z otrokom z motnjo avtističnega spektra 

,830 ,365 ,611 

 

88 

 

,543 

 

31  Sodelavke niso razumele dela z otrokom z več motnjami 

1,196 ,277 ,815 

 

88 

 

,417 

32  Sodelavke niso razumele dela z dolgotrajno bolnim otrokom 

,843 ,361 2,347 

 

88 

 

,021 

 

 

 

Zgornja tabela prikazuje odnos strokovnih delavcev (vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic iz drugih 

skupin, fizioterapevtov, specialnih pedagogov, logopedov, ravnatelja oziroma ravnateljice, vodij 

…) v enoti vrtca do strokovnih delavk, v katerih skupino je vključen otrok s posebnimi potrebami. 

Od 32 trditev, ki ta stališča opisujejo, so se pri štirih trditvah pokazale statistično pomembne 

razlike med strokovnimi delavkami, ki so že imele izkušnjo z otrokom s posebnimi potrebami, in 

tistimi, ki te izkušnje niso imele.  

Tretjo in četrto trditev lahko združim v isto analizo. Tretja trditev je, da sodelavke niso oz. ne bi 

razumele prilagoditev in težav pri delu z otrokom s posebnimi potrebami. Tukaj se je razlika 

pokazala s Sig. = 0,023. Sklepam, da je s teoretičnega vidika oz. brez izkušenj v praksi težko 

razumeti, da je podpora sodelavk pri tej vrsti dela največkrat pomanjkljiva. Tudi iz izkušenj lahko 

trdim, da se pogosto zgodi, da se sodelavke ne želijo vpletati v tovrstne težave ali pa se ne čutijo 

dolžne podpreti drugo strokovno delavko, češ, naloga delati z otrokom s posebnimi potrebami je 

njena in pri njej naj bi se znašla sama. Temu pa dodajam še četrto trditev, tj. da strokovna 

delavka ob vključitvi otroka s posebnimi potrebami dobi dovolj strokovne podpore. Tukaj se je 

pokazala statistično pomembna razlika, Sig. = 0,017. Če pogledamo z vidika teoretičnih smernic, 

je v danes na voljo vedno več služb, ki naj bi vzgojiteljici, otroku s posebnimi potrebami in 

njegovim staršem stali ob strani in jim pomagali na poti k napredku. Vsekakor pa te smernice 

ostajajo največkrat le pri teoriji, v praksi pa kaj hitro izginejo. Ponovno lahko sklep oblikujem na 

podlagi lastnih izkušenj. Strokovni in svetovalni delavci vzgojiteljici in pomočnici največkrat niso 

pripravljeni pomagati, bodisi zaradi mnenja, da to ni njihovo delo, bodisi ker si preprosto ne 

vzamejo časa za posvet s celotno strokovno skupino, ki se oblikuje za vsakega otroka posebej.  
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Zato ponovno nastale statistične razlike pripisujem optimističnemu pristopu neizkušenih 

strokovnih delavk in njihovi zagnanosti, da bi čim bolje timsko sodelovale z vsemi člani 

strokovne skupine.  

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi pri peti trditvi, da je pri vključitvi otroka s 

posebnimi potrebami nujno timsko delo (Sig. = 0,033). Čeprav sta se obe skupini (izkušene in 

neizkušene strokovne delavke) približali oceni 5, torej skoraj popolnemu strinjanju s to trditvijo, 

pa so se njihova stališča vendarle razlikovala. Namreč, izkušene strokovne delavke so se oceni 

5 približale bolj, in po tem lahko sklepam, da so se šele z izkušnjami zavedele, kako pomembno 

je sodelovanje različnih ljudi, ki so vpleteni v proces vzgoje in izobraževanja otroka s posebnimi 

potrebami.  

 

4.3.1.3. Rezultati preverjanja tretje hipoteze 

H3: Stališča do vključevanja OPP v skupino (v predšolski oddelek) med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljic, ki so imele izkušnjo z OPP, se statistično pomembno razlikujejo od 

stališč tistih, ki te izkušnje niso imele. 

Tabela 16: Rezultati preverjanja tretje hipoteze 

Kompozitna spremenljivka F Sig. t df Sig (2) 

Vključevanje OPP v skupino 1,278 0,883 –0,966 88 0,462 

 

Tabela 17: Rezultati obdelave podatkov o stališčih strokovnih delavk glede razvoja otrok s 

posebnimi potrebami s programom SPSS 

STALIŠČA F Sig. t df Sig. 

(2) 

1  OPP se vsakodnevno vključuje v dejavnosti 

3,934 ,050 –,304 84,163 ,762 

2  Gibalno oviran otrok se vsakodnevno vključuje v dejavnosti 

,738 ,393 –,610 

 

88 

 

,544 

3  Otrok z motnjami v duševnem razvoju se vsakodnevno vključuje v 

dejavnosti 

,061 ,805 –,012 

 

88 

 

,990 

 

4  Slep/slaboviden otrok se vsakodnevno vključuje v dejavnosti 

,721 ,398 –,039 

 

88 

 

,969 

 

5  Gluh/naglušen otrok se vsakodnevno vključuje v dejavnosti 

,129 ,720 –,702 

 

88 

 

,484 
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STALIŠČA F Sig. t df Sig. 

(2) 

6  Otrok z govorno motnjo se vsakodnevno vključuje v dejavnosti 

,506 ,479 –,413 

 

88 

 

,681 

 

7  Otrok z motnjo avtističnega spektra se vsakodnevno vključuje v 

dejavnosti 

,203 ,653 ,012 

 

88 ,991 

 

8  Otrok z več motnjami se vsakodnevno vključuje v dejavnosti 

,353 ,554 –,606 

 

88 

 

,546 

9  Dolgotrajno bolan otrok se vsakodnevno vključuje v dejavnosti 

,132 ,717 –

1,649 

 

88 ,103 

 

10  OPP potrebuje več časa za vključitev 

,370 ,545 –

1,301 

 

88 ,197 

11  Gibalno oviran otrok potrebuje več časa za vključitev 

,007 ,933 –,252 

 

88 

 

,801 

 

12  Otrok z motnjami v duševnem razvoju potrebuje več časa za vključitev 

,651 ,422 –

1,544 

 

88 

 

,126 

 

13  Slep/slaboviden otrok potrebuje več časa za vključitev 

,001 ,974 –

1,192 

 

88 

 

,236 

 

14  Gluh/naglušen otrok potrebuje več časa za vključitev 

,264 ,609 –

1,782 

 

88 

 

,078 

15  Otrok z govorno motnjo potrebuje več časa za vključitev 

,003 ,958 –,504 

 

88 

 

,615 

 

16  Otrok z motnjo avtističnega spektra potrebuje več časa za vključitev 

9,694 ,002 –

2,685 

57,423 ,009 

17  Otrok z več motnjami potrebuje več časa za vključitev 

5,225 ,025 –

2,136 

62,834 ,037 

 

 

18  Dolgotrajno bolan otrok potrebuje več časa za vključitev 

,022 ,881 –

1,416 

 

88 

 

,160 

19  Otrok z motnjo avtističnega spektra se vsakodnevno vključuje v 

dejavnosti 

,203 ,653 ,012 

 

88 ,991 

 

20  Otrok z več motnjami se vsakodnevno vključuje v dejavnosti 

,353 ,554 –,606 

 

88 

 

,546 

21  Dolgotrajno bolan otrok se vsakodnevno vključuje v dejavnosti 

,132 ,717 –

1,649 

 

88 ,103 

 

22  OPP potrebuje več časa za vključitev 

,370 ,545 –

1,301 

 

88 ,197 

23  Gibalno oviran otrok potrebuje več časa za vključitev 

,007 ,933 –,252 

 

88 

 

,801 
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STALIŠČA F Sig. t df Sig. 

(2) 

24  Otrok z motnjami v duševnem razvoju potrebuje več časa za vključitev 

,651 ,422 –

1,544 

 

88 

 

,126 

 

25  Slep/slaboviden otrok potrebuje več časa za vključitev 

,001 ,974 –

1,192 

 

88 

 

,236 

 

26  Gluh/naglušen otrok potrebuje več časa za vključitev 

,264 ,609 –

1,782 

 

88 

 

,078 

27  Otrok z govorno motnjo potrebuje več časa za vključitev 

,003 ,958 –,504 

 

88 

 

,615 

 

28  Otrok z motnjo avtističnega spektra potrebuje več časa za vključitev 

9,694 ,002 –

2,685 

57,423 ,009 

29  Otrok z več motnjami potrebuje več časa za vključitev 

5,225 ,025 –

2,136 

62,834 ,037 

 

 

30  Dolgotrajno bolan otrok potrebuje več časa za vključitev 

,022 ,881 –

1,416 

 

88 

 

,160 
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V sklopu trditev, ki obsegajo stališča o aktivnosti otrok s posebnimi potrebami, se statistično 

pomembne razlike pojavljajo pri treh od osemnajstih. Pri prvi trditvi se je pokazala razlika v 

stališčih s Sig. = 0,050, kar je ravno na meji. Trditev izjavlja, da se otrok s posebnimi potrebami 

vsakodnevno vključuje v dejavnosti skupine. Tu sklepam, da je že trditev sama dovolj jasna, da 

se tako delavke, ki so izkušnjo z otrokom s posebnimi potrebami že imele, kot tudi tiste, ki take 

izkušnje še niso imele, zavedajo, da je vključevanje OPP v vsakodnevne dejavnosti v enaki meri 

kot ostali otroci nemogoče. Sklepam, da so lahko tudi vzgojiteljice brez izkušenj večkrat 

opazovale aktivnost otrok s posebnimi potrebami v drugih skupinah in uvidele obseg terapij in 

individualnih obravnav, ki jih otrok prejema v času bivanja v vrtcu. Čeprav so razlike v stališčih 

pri tej trditvi na meji, svojemu sklepu pridružujem optimizem oz. željo, da bi se otrok s posebnimi 

potrebami lahko vključeval v enaki meri kot ostali. Na podlagi izkušenj pa lahko tudi sama 

zatrdim, da bo želja ostala le želja, ne pa realnost.  

Šestnajsta trditev je, da otrok z motnjo avtističnega spektra potrebuje več časa za vključitev v 

skupino. Razlika se je pokazala s Sig. = 0,002. Sklepam, da je tukaj odločilnega pomena praksa. 

Šele ko je strokovna delavka v situaciji, ko ima v skupino vključenega otroka z motnjo 

avtističnega spektra, lahko opazi, kako otrok funkcionira v skupini.  

Ta motnja največkrat okrni zmožnost socialnih odnosov, otrok je lahko neodziven in ne izraža 

topline, zato teže vzpostavlja socialne stike z ostalimi. Pri tej trditvi lahko skoraj z gotovostjo 

trdim, da so nastale razlike posledica izkušenj, ki so jih strokovne delavke z otrokom z motnjo 

avtističnega spektra imele ali pač ne.  

Zadnja v tej analizi pa je trditev, da otrok z več motnjami potrebuje več časa za vključitev. Tukaj 

se je pokazala statistično pomembna razlika (Sig. = 0,25). Vsekakor lahko trdim, da je 

vključevanje močno odvisno od vrste in stopnje motenj pri vsakem otroku s posebnimi potrebami 

posebej. Nikakor ne moremo zagotovo potrditi ali ovreči, da to velja za vse otroke s posebnimi 

potrebami. Glede na to, da so se strokovne delavke, ki so že imele izkušnjo z vključevanjem 

otroka z več motnjami, zelo približale oceni 4 (tj. se skoraj popolnoma strinjajo), pa lahko 

ponovno sklepam, da realno uspešnost izvedbe programa vključevanja in delovanja skupine 

pokažejo izkušnje. Se pravi, iz rezultata lahko sklepam, da je optimizem pri socialnem 

vključevanju otroka z več motnjami bolj prisoten pri strokovnih delavkah, ki izkušenj s takim 

načinom dela še niso imele.  

 

4.3.1.4. Rezultati preverjanja četrte hipoteze 

H4: Stališča o odnosu otrok brez PP do OPP med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, ki 

so imele izkušnjo z OPP, se statistično pomembno razlikujejo od stališč tistih, ki te izkušnje niso 

imele. 

Tabela 18: Rezultati preverjanja četrte hipoteze 

Kompozitna spremenljivka F Sig. t df Sig (2) 

Odnos otrok brez PP 2,430 0,422 0,431 47,07 0,283 
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Tabela 19: Rezultati obdelave podatkov o stališčih strokovnih delavk glede razvoja otrok brez 

posebnih potreb s programom SPSS 

STALIŠČA F Sig. T df Sig. 

(2) 

1  Otroci težko sprejmejo OPP 

,996 ,321 ,704 

 

88 

 

,483 

 

2  Otroci težko sprejmejo gibalno oviranega otroka 

1,229 ,271 1,251 

 

88 ,214 

 

3  Otroci težko sprejmejo otroka z motnjami v duševnem razvoju 

,081 ,776 1,139 

 

88 

 

,258 

4  Otroci težko sprejmejo slepega/slabovidnega otroka 

,961 ,330 1,054 88 

 

,295 

 

5  Otroci težko sprejmejo gluhega/naglušnega otroka 

,239 ,626 ,682 

 

88 

 

,497 

 

6  Otroci težko sprejmejo otroka z govorno motnjo 

1,129 ,291 1,548 88 

 

,125 

 

7  Otroci težko sprejmejo otroka z motnjo avtističnega spektra 

2,305 ,133 ,715 

 

88 ,476 

 

8  Otroci težko sprejmejo otroka z več motnjami 

,005 ,944 1,260 

 

88 

 

,211 

 

9  Otroci težko sprejmejo dolgotrajno bolnega otroka 

,004 ,953 ,969 

 

88 

 

,335 

 

10  Otrok bi navezal stike z OPP 

,020 ,888 ,239 

 

88 

 

,812 

11  Otrok bi navezal stike z gibalno oviranim otrokom 

,065 ,799 –,515 

 

88 

 

,607 

 

12  Otrok bi navezal stike z otrokom z motnjami v duševnem razvoju 

,280 ,598 1,463 

 

88 

 

,147 

13  Otrok bi navezal stike s slepim/slabovidnim otrokom 

,854 ,358 ,871 

 

88 

 

,386 

 

14  Otrok bi navezal stike z gluhim/naglušnim otrokom 

,317 ,575 ,332 

 

88 

 

,741 

 

15  Otrok bi navezal stike z otrokom z govorno motnjo 

,152 ,697 ,300 

 

88 

 

,765 

16  Otrok bi navezal stike z otrokom z motnjo avtističnega spektra 

,051 ,822 1,824 

 

88 

 

,072 

 

17  Otrok bi navezal stike z otrokom z več motnjami 

,861 ,356 1,941 88 

 

,055 
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STALIŠČA F Sig. t df Sig. 

(2) 

18  Otrok bi navezal stike z dolgotrajno bolnim otrokom 

,050 ,824 –,372 

 

88 

 

,711 

 

19  Otroci zaradi OPP ne napredujejo  

3,430 ,067 ,050 

 

88 

 

,960 

 

20  Otroci ne napredujejo zaradi gibalno oviranega otroka 

7,303 ,008 ,902 51,555 ,371 

21  Otroci ne napredujejo zaradi otroka z motnjami v duševnem razvoju 

5,732 ,019 ,581 53,959 ,564 

22  Otroci ne napredujejo zaradi slepega/slabovidnega otroka 

14,921 ,000 1,152 45,436 ,255 

23  Otroci ne napredujejo zaradi gluhega/naglušnega otroka 

9,485 ,003 ,912 46,540 ,366 

24  Otroci ne napredujejo zaradi otroka z govorno motnjo 

6,317 ,014 ,741 49,930 ,462 

25  Otroci ne napredujejo zaradi otroka z motnjo avtističnega spektra 

3,562 ,062 ,230 61,296 ,819 

26  Otroci ne napredujejo zaradi otroka z več motnjami 

5,680 ,019 ,244 57,131 ,808 

27  Otroci ne napredujejo zaradi dolgotrajno bolnega otroka 

7,115 ,009 ,941 51,315 ,351 

28  Otroci bi/so se bali OPP 

,365 ,547 1,351 

 

88 

 

,180 

 

29  Otroci bi/so se bali gibalno oviranega otroka 

7,424 ,008 2,456 56,769 ,017 

30  Otroci bi/so se bali otroka z motnjami v duševnem razvoju 

,019 ,891 1,002 

 

88 

 

,319 

31  Otroci bi/so se bali slepega/slabovidnega otroka 

,866 ,355 ,430 

 

88 

 

,668 

 

32  Otroci bi/so se bali gluhega/naglušnega otroka 

4,674 ,033 –,129 62,791 ,238 

33  Otroci bi/so se bali otroka z govorno motnjo 

,447 ,505 –,153 

 

88 

 

,274 

 

34  Otroci bi/so se bali otroka z motnjo avtističnega spektra 

,046 ,831 –,213 

 

88 

 

,367 

35  Otroci bi/so se bali otroka z več motnjami 

,102 ,751 –,174 

 

88 

 

,285 

36  Otroci bi/so se bali dolgotrajno bolnega otroka 

,404 ,526 –,253 

 

88 

 

,545 
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V sklopu trditev o otrocih, ki so vključeni v skupino poleg otroka s posebnimi potrebami, se je 

pokazalo največ razlik v stališčih, in sicer pri kar desetih trditvah. Največji del trditev, kjer so se 

pokazale statistično pomembne razlike, predstavljajo tiste, ki izjavljajo, da otroci zaradi 

vključenega otroka s posebnimi potrebami ne napredujejo. Izjema v tem delu sta le dve trditvi. 

Prva je, da otroci ne napredujejo zaradi otroka z motnjo avtističnega spektra, druga pa, da otroci 

ne napredujejo zaradi otroka s posebnimi potrebami, kar pa je v nasprotju z zgoraj omenjenimi 

statistično pomembnimi razlikami. Čeprav tega ne morem pojasniti, lahko sklepam, da je 

napredek ostalih otrok tako močno povezan z delovanjem celotne skupine, da jim vsakršne 

prilagoditve otroku s posebnimi potrebami realno gledano lahko pomenijo manjši oziroma 

počasnejši napredek. Če to izpostavim na primeru: otrok, ki je gibalno oviran, teže premaguje 

večje razdalje, zato je celotna skupina omejena na gibanje na določenem območju. Otrokom je 

lahko onemogočen ogled razstav, gledaliških predstav, športnih prireditev …  

 

Razlika v stališčih bi torej lahko nastala zaradi izkušnje strokovnih delavk pri sami organizaciji 

časa in dejavnosti ter prilagoditev, ki so pri tem potrebne za otroka s posebnimi potrebami.  

Razlika v stališčih se je pokazala tudi pri dveh trditvah, ki govorita o strahu zdravih otrok pred 

otrokom s posebnimi potrebami. Trditev pod številko 29 je, da je bilo otroke strah gibalno 

oviranega otroka. Razlika je bila tu Sig. = 0,008. 

Čeprav bi radi verjeli, da otroci popolnoma sprejemajo vse ljudi in so brez predsodkov, moramo 

priznati, da imajo, tako kot odrasli, tudi otroci svoj okus, kdo jim je všeč in kdo ne. Pri gibalno 

oviranih otrocih je lahko pomemben vzrok za strah pri njegovih vrstnikih videz tega otroka. Videz 

gibalno oviranega otroka je največkrat popačen, otroci so včasih manjši, imajo večjo glavo, 

njihov obraz je lahko postaran, oči poševne … Otroci sami ne zmorejo preseči svojega strahu, 

zato je še toliko bolj pomemben odziv strokovnih delavk in vnaprejšnja priprava otrok na prihod 

gibalno oviranega otroka. Sklepam lahko, da so razlike v stališčih posledica želja strokovnih 

delavk, da otroci vsakogar sprejmejo kot enakovrednega, dejanske situacije v vrtčevskih 

skupinah pa lahko prinesejo tudi drugačne izkušnje, ki pa jih lahko rešimo le s pogovorom in 

pozitivnim odnosom do gibalno oviranega otroka. Podobno so se tudi pri 32. trditvi pokazale 

razlike med stališči izkušenih in neizkušenih strokovnih delavk. Trditev je, da so se otroci bali 

gluhega/naglušnega otroka. Razlika med stališči je bila Sig. = 0,033. Gluh oz. naglušen otrok je 

lahko otrokom zelo nevsakdanji. Otroci veliko govorijo, pojejo, se smejijo in dogovarjajo za vloge 

v igrah. Iz tega vidika je lahko otrok, ki ima težave s sluhom, za vrstnike preveč »drugačen« od 

tistega, kar poznajo. Zaradi te drugačnosti doživljajo strah in tesnobo. Zato se pridružujem 

zgornji analizi in ponovno poudarjam pomembnost odnosa in pozitivne naravnanosti strokovnih 

delavk v skupini do gluhega/naglušnega otroka. Zopet pa je mogoče te strahove opaziti šele ob 

dejanskem delu v skupini, v katero je tak otrok vključen.  

 

4.3.1.5. Rezultati preverjanja pete hipoteze 

H5: Stališča o odnosu staršev do skupine otrok, v katero je vključen OPP, med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljic, ki so imele izkušnjo z OPP, se statistično pomembno razlikujejo od 

stališč tistih, ki te izkušnje niso imele. 
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Tabela 20: Rezultati preverjanja pete hipoteze 

Kompozitna spremenljivka F Sig. t df Sig (2) 

Odnos staršev 8,465 0,047 1,135 88 0,404 

 

Tabela 21: Rezultati obdelave podatkov o stališčih strokovnih delavk o odnosu in odzivih staršev 

s programom SPSS 

STALIŠČA 

 

F Sig. t df Sig. (2) 

1  Negativne reakcije ostalih 3,959 ,050 1,671 84,028 ,098 

2  Starši menijo, da so ostali otroci prikrajšani 8,136 ,005 ,062 86,238 ,950 

3  Starši OPP zahtevajo za OPP večjo pozornost 20,378 ,000 1,879 87,945 ,064 

4  Starši OPP se z mano ne pogovarjajo o težavah 7,988 ,006 2,768 87,891 ,007 

5  Starši OPP motnjo zanikajo 1,868 ,175 –,195 

 

88 

 

,846 

 

 

V sklopu trditev, ki se nanašajo na odziv staršev v skupini (tako staršev zdravih otrok kot 

staršev otroka s posebnimi potrebami), so se presenetljivo skoraj pri vseh trditvah pokazale 

statistično pomembne razlike. Razlike ni bilo le pri trditvi, da starši otroka s posebnimi 

potrebami otrokovo motnjo zanikajo. Sklepam, da je rezultat posledica pomanjkanja izkušenj 

z realnimi situacijami, ko sta strokovni delavki v skupini, v katero je vključen otrok s 

posebnimi potrebami, soočeni z vrsto staršev, od katerih ima prav vsak svoje strahove in 

pričakovanja. Predvidevam, da neizkušene strokovne delavke težko vidijo relevantnost 

vključitve otroka s posebnimi potrebami za ostale starše in se ne zavedajo nemogočih 

pričakovanj staršev otroka s posebnimi potrebami ob njegovi vključitvi v redno skupino. Iz 

lastnih izkušenj lahko povem, da je strahu in nepoznavanja motenj oz. njihovega vpliva na 

ostale otroke pri starših teh otrok zelo veliko. Nekatere je celo strah, da se bo njihov tako 

imenovani »zdravi otrok« motnje otroka s posebnimi potrebami nalezel. Bolj pogost pa je 

strah, da bodo ostali otroci v skupini prikrajšani za pozornost in čas strokovnih delavk. 

Nadalje lahko iz izkušenj trdim, da se optimizem in pričakovanja staršev otroka s posebnimi 

potrebami ob njegovi vključitvi v redno skupino močno povečajo. Drznem si trditi, da je 

nemalo staršev, ki se jim porodi upanje na skorajšnji ozdravitev otroka z določeno motnjo. 

Zato sklepam, da je razlog za statistično pomembne razlike v tem sklopu trditev izključno v 

nepoznavanju situacij s starši, ki se pokažejo šele ob izkušnji s starši ob vključitvi otroka s 

posebnimi potrebami v redno skupino.  
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4.3.2. Pregled preverjanja hipotez 

Tabela 22: Preglednica rezultatov preverjanja hipotez 

Kompozitna spremenljivka 
Sprejetje 

hipoteze 

1 Stališča do OPP (splošno) NE 

2 Stopnja strokovne pomoči in podpore NE 

3 Vključevanje OPP v skupino NE 

4 Odnos otrok brez PP do OPP NE 

5 Odnos staršev NE 

 

Rezultat T-testa so pokazali, da je pri kompozitnih spremenljivkah P > 0,05, kar pomeni, da 

lahko ovržem vse oblikovane hipoteze. Sklepna ugotovitev je, da statistično pomembne razlike 

na naslednjih področjih ne obstajajo: 

- področje odnosa vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do OPP  

- področje strokovne pomoči in podpore  

- področje vključevanja OPP v skupino (v predšolski oddelek)  

- področje odnosa otrok brez PP do OPP  

- področje odnosa staršev do skupine otrok, v katero je vključen OPP 

Čeprav so se pri odnosih s starši pokazale strukturne razlike, te niso statistično pomembne za 

sprejem celotne hipoteze. Hipotezo lahko v celoti ovržem, čeprav so se pojavljala posamezna 

stališča, kjer so se te razlike izrazile. Razlike so se pojavljale na področjih nesprejemanja oz. 

nepodpore s strani drugih (staršev in strokovnih delavcev), odpora do različnih motenj, napredka 

otrok brez posebnih potreb v skupini ter na področju časa, ki ga konkreten otrok potrebuje za 

vključitev v skupino. Kljub temu razlike niso bile dovolj velike, da bi bile statistično pomembne za 

končni rezultat.  
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Sklepam, da so strokovne delavke že vajene vključevanja otrok s posebnimi potrebami in s tem 

nimajo večjih težav, ne glede na izkušnje. Že med njihovim šolanjem (srednja šola in fakulteta) 

je spekter praktičnega usposabljanja širok. Praksa in hospitacije se opravljajo tudi v skupinah, v 

katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami, in tako vzgojiteljice že zgodaj doživijo stik s 

takšnimi otroki ter lahko opazujejo delo v skupini. Otroci s posebnimi potrebami niso več 

izključeni iz družbe in institucionalizirani, temveč so aktivni dejavniki družbe, ki jo soustvarjajo.  
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5. ZAKLJUČEK 

V diplomski nalogi sem se posvečala problemu stališč vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do dela 

z otroki s posebnimi potrebami v redni skupini. Opisane so različne vrste posebnih potreb, 

njihove značilnosti, potek procesa do pridobitve odločbe in zakonske osnove, povezane z 

vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v redne skupine vrtcev.  

 

V raziskavi, ki sem jo opravila, se je izkazalo, da strokovne delavke vključevanju takih otrok v 

redne skupine povečini niso nenaklonjene. Prav nasprotno. Njihov odnos je sam po sebi 

pozitiven, vendar pa nanje vplivajo druge okoliščine, ki jim izkušnjo vključitve in dela z otrokom s 

posebnimi potrebami, ki naj bi jih bogatila in jim razširila obzorja, otežijo. 

 

Izkazalo se je, da v vrtcih kljub velikemu napredku na področju vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami v redne skupine še vedno prihaja do težav pri strokovni podpori in odnosih v kolektivih 

vrtcev. Strokovne delavke se sicer čutijo podprte s strani strokovnih služb, vendar so prisotne 

specifične situacije, ki jim delo otežijo. To pomeni, da na stališča vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic ne vpliva le dejstvo, da vključitev otroka s posebnimi potrebami v redno skupino zanje 

pomeni več prilagajanja vsakodnevnih dejavnosti in poteka vrtčevske rutine. Posledica so tudi 

notranje stiske strokovnih delavk, s katerimi se morajo večinoma soočati same. Zaradi 

navedenih razlogov se lahko pojavljajo negativna stališča do vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami.  

 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se dobro zavedajo, da so za optimalen razvoj otroka s 

posebnimi potrebami v skupini potrebni timsko delo, medsebojna podpora in visoka raven 

usposobljenosti.  

Zanimiv je izsledek, da je bilo več nestrinjanj v kategoriji, kjer so se strokovne delavke delile 

glede na izkušnje, kot tam, kjer so se delile glede na delovno mesto. Pri vzgojiteljicah, pri katerih 

sem podatke obdelala glede na izkušnje, so se razlike pokazale ravno na področju strokovne 

podpore, saj je izpostavljena razlika pri trditvah, da bi strokovne delavke občutile podporo tako s 

strani strokovne službe kot tudi sodelavk. Tu je rezultat precej jasen: šele izkušnje pokažejo 

realno sliko osebnih strahov in želje po izogibanju situacij, v katere je vpleten otrok s posebnimi 

potrebami. Čeprav so bile neizkušene vzgojiteljice nekoliko bolj optimistične, so izkušene 

vzgojiteljice izrazile mnenje, da je podpora drugih sodelavk enako pomembna kot ostala 

področja stališč.  

Medtem se je pri strokovnih delavkah, kjer so bili podatki obdelani glede na delovno mesto, več 

nestrinjanj pokazalo pri podpori drugih sodelavk glede na specifično motnjo vključenega otroka. 

Motnje so lahko pomemben dejavnik za oblikovanje pozitivnega ali negativnega stališča, saj 

lahko pri posamezniku sprožijo strah, gnus, odpor … Tega ne smemo obsojati, saj se 

posameznik ne odloči le na podlagi golih podatkov ali sklepanja, da ga otrok ogroža, temveč so 

to občutki, ki so podzavestni in jih lahko spremenimo le s praktičnim delom in izkušnjami z otroki 

s posebnimi potrebami.  
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Presenetljiv je bil rezultat, da so starši otrok brez posebnih potreb po večini razumevajoči do 

vključitve otroka s posebnimi potrebami v skupino, starši otrok s posebnimi potrebami pa imajo z 

vzgojiteljicami dobre in odkrite odnose. To kaže na zaupanje, ki ga polagajo v vzgojiteljico, še 

preden je otrok dejansko vključen v skupino. Starši torej zaupanje vzpostavijo že vnaprej. 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice ali mogoče vrtec nasploh pa so odgovorni za grajenje 

tega zaupanja od začetka do konca obdobja predšolske vzgoje. Starši večkrat niti nimajo izbire. 

Ker so zaposleni, se otrok mora vpisati v vrtec. Zanje to lahko pomeni stres in bolečino. Pogosto 

pa jih lahko potolaži dejstvo, da so v vrtec pripravljeni sprejeti otroka s posebnimi potrebami in 

mu nuditi ustrezno pomoč.  

 

Kljub zadostnemu številu anketirank bi bila raziskava boljša, če bi vanjo zajela še večje število 

strokovnih delavk ter več različnih področij vrtcev. Verjetno je v večjih mestih strokovna pomoč 

laže dostopna, vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupine pa bolj pogosto, posledično 

pa so stališča do tovrstnega dela bolj pozitivna. V prihodnje se bo še naprej treba posvečati tako 

stališčem vzgojiteljic do dela z otroki s posebnimi potrebami kot tudi odnosu drugih strokovnih 

delavcev in odnosu staršev do vrtca. Vseeno pa sem mnenja, da so vrtci na dobri poti k 

družbenemu vključevanju otrok s posebnimi potrebami kot enakovrednih članov, in ne kot ljudi, 

ki so »drugačni«.  

Iz lastnih izkušenj lahko zaključim, da je vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vrtec nujno, 

ne le zaradi razvoja otrok s posebnimi potrebami, ampak tudi zaradi izkušenj, ki jih s tem 

pridobijo otroci brez posebnih potreb in vsi strokovni delavci. Poudariti pa moram, da je stopnja 

strokovne podpore precej nižja, kot bi morala biti za dobro timsko sodelovanje, ter da so 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice največkrat prepuščene že pridobljenemu znanju in 

lastnemu iskanju rešitev.  
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