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Generacije, ki bodo prišle, bodo komaj verjele, da je nekdo takšen hodil po zemlji … 

(Albert Einstein v N. Pattillo, 2009: 91).  

 

 

 

 

 

 

 

Tina Jerko izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Koncept indigo otrok in 

prepoznavanje te skupine otrok v vrtcu moje avtorsko delo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Tina Jerko: Koncept indigo otrok in prepoznavanje te skupine otrok v vrtcu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se svoji mentorici doc. dr. Alenki Polak za celotno strokovno svetovanje ter 

pomoč pri pisanju in oblikovanju diplomskega dela. Zahvaljujem se za jasne konstruktivne 

kritike, pozitiven odnos do dela in spodbudo.  

Iskreno se zahvaljujem vsem strokovnim delavcem iz različnih vrtcev za sodelovanje pri 

raziskovalnem vprašalniku.  

Hvala prav vsem, ki ste me podpirali, spodbujali in kakorkoli pripomogli k mojemu študiju ob 

delu in diplomski nalogi.  

 

 

Tina 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Tina Jerko: Koncept indigo otrok in prepoznavanje te skupine otrok v vrtcu 

 

 
 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Tina Jerko: Koncept indigo otrok in prepoznavanje te skupine otrok v vrtcu 

 

 
 

POVZETEK 

Z diplomskim delom sem želela predstaviti koncept indigo otrok in raziskati, kakšno je 

poznavanje strokovnih delavcev v vrtcu o tej skupini otrok.  

Koncept indigo otrok ni znanstveno dokazan, vendar je kar nekaj teorij in zapisov o indigo 

otrocih. Otroci, ki so se rodili v zadnjem času, se razlikujejo od predhodnih generacij. Na svet 

pridejo z določenim namenom in sposobnostmi, ki so zlahka prepoznavni že od njihovega 

rojstva naprej. Različni avtorji indigo otroke opisujejo kot zelo senzibilne, ustvarjalne, 

radovedne, odzivne in bistre. Lastnosti indigo otrok sem primerjala z lastnostmi, ki so 

značilne za različne teorije inteligentnosti. Prišla sem do spoznanja, da indigo otroci 

izkazujejo lastnosti, ki jih znotraj podanih teorij inteligentnosti prepoznamo kot lastnosti otrok 

z določeno inteligentnostjo. Primerjala sem tudi lastnosti indigo otrok z lastnostmi nadarjenih 

otrok in otrok s posebnimi potrebami. S primerjavo sem ugotovila, da so indigo otroci 

nadpovprečno nadarjeni, saj izkazujejo lastnosti nadpovprečno nadarjenih otrok. Vendar tega 

ne moremo potrditi, saj t. i. koncept indigo otrok ni potrjen in v praksi še malo raziskan. Manj 

podobnosti pa sem našla med zaznanimi lastnostmi indigo otrok in otroki s posebnimi 

potrebami ter oblikovala sklep, da ima lahko posamezni indigo otrok tudi posebne potrebe, 

vsak otrok s posebnimi potrebami pa še ni indigo otrok.  

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kaj si pod konceptom indigo otrok razlagajo strokovni 

delavci vrtca ter ali te otroke prepoznavajo pri svojem pedagoškem delu. V anketi je 

sodelovalo 145 strokovnih delavcev, ki delajo v vrtcu. Delo z otroki naj bi bilo po mnenju 

strokovnih delavcev bolj zahtevno kot pred petimi leti. Odgovore anketiranih o indigo otrocih 

sem primerjala z lastnostmi indigo otrok, kot jih navaja strokovna literatura. V večini so 

anketirani že slišali za koncept indigo otrok, vendar ga ne poznajo oz. so o njem slabo 

seznanjeni. Večina anketiranih strokovnih delavcev je mnenja, da so indigo otroci po 

lastnostih bolj podobni nadarjenim kot pa otrokom s posebnimi potrebami. Sicer pa so v 

večini mnenja, da so indigo otroci povsem nova skupina otrok. Menijo, da bi otroci današnje 

generacije potrebovali  nižje normative v oddelkih vrtca in s tem več individualnega dela. 

Ključne besede: koncept indigo otrok, primerjanje lastnosti, strokovni delavci vrtca. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to present the concept of indigo children and investigate how the 

professionals in kindergartens recognize it or know about.  

The concept of indigo children is not scientifically proven, but there are several theories and 

records of indigo children. Children of this time are different from previous generations.  

They come to this world with a specific purpose and capabilities that are easily recognizable 

from their birth onwards. Various authors describe indigo children as very sensible, creative, 

curious, responsive and clever. I compared the characteristics of indigo children with 

characteristics typical of the different theories of intelligence. I came to the conclusion that 

indigo children express characteristics that are recognized within the specified theories of 

intelligence as the characteristics of children with certain specific intelligence. I also 

compared the characteristics of indigo children with the characteristics of gifted children and 

children with special needs. By comparison, I discovered that indigo children are 

exceptionally gifted as they show above-average characteristics of gifted children. However, 

this cannot be confirmed due to the fact that the concept of indigo children is not 

acknowledged and in practice not researched enough. I could find fewer similarities indigo 

children and children with special needs and come to conclusion there are some individual 

indigo children who may also have specific needs, every child with special needs does not yet 

classify as an indigo child. 

The aim of the research was to establish how the kindergarten professionals interpret the 

concept of indigo children and whether these children are being identified as such through 

their pedagogical work. The survey included 145 professionals, working in kindergarten. 

According to the professionals, the generations of children in the past five years have changed 

significantly. I compared the answers of respondents about indigo children with the 

characteristics of indigo children quoted by professional literature. There are many 

similarities among characteristics; however, the most frequent characteristic is that the new 

generation of children is more intelligent. According to the professionals, working with 

children is nowadays more difficult than five years ago. The majority of respondents have 

heard of the concept of indigo children, but they do not know it or they are poorly informed 

about it. Most of the professionals believe that the indigo children are being by characteristics 

more similar to the gifted children than to the children with special needs. However, the 

majority believes that the indigo children are an entirely new group of children. It is believed 
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that lower norms in kindergarten groups should be applied for the children of today's 

generation, thus more individual work. 

 

Key words: the concept of indigo children, a comparison of characteristics, the kindergarten 

professionals 
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 UVOD 

Ljudje imamo v življenju določene cilje, zamisli. Ko pride do ovire, spremembe ali 

drugačnosti, to težko sprejmemo. Težko sprejmemo nekaj novega, drugačnega. Otroci, ki se 

rojevajo v današnjem času, pa so drugačni. Carroll in J. Tober (2004) trdita, da se današnje 

generacije otrok razlikujejo od predhodnih generacij. Na svet pridejo z določenim namenom 

in sposobnostmi, ki so zlahka prepoznavni že od njihovega rojstva naprej. N. Pattillo (2009), 

avtorica knjige Otroci zvezd, trdi, da so te otroci tukaj zato, da nam pokažejo, da zastareli 

sistemi in šole, ureditev, vzgoja in zdravstveno varstvo niso zdravi in da bomo, če jih ne bomo 

spremenili, še naprej globalno, torej kot civilizacija propadali (prav tam). Sama spoznavam in 

menim, da je mišljenje novodobnih otrok drugačno, vzgojno-izobraževalni procesi, pa v 

večini temu ne sledijo. Nanncy Ann Tappe je leta 1982 napisala knjigo z naslovom 

Understanding Your Life Through Color (Razumeti svoje življenje prek barve). To je prvo 

znano delo, v katerem so prepoznani vedenjski vzorci te nove vrste otrok (Carroll, J. Tober, 

2004), ki jih je N. Tappe poimenovala indigo otroci (prav tam). Mladinska in otroška 

psihologinja Lea Beznik meni, da se zadnja leta pojavlja veliko pojmovanj o teh otrocih, ki se 

nanašajo predvsem na to, da so ti otroci bolj čuteči, občutljivi, razumski in nadarjeni. Pravi, 

da mednje sodijo tudi indigo otroci, ki naj bi bili rojeni predvsem med letoma 1975 in 1995, a 

strokovna javnost pri tem pojmu ostaja skeptična (Čakarun, 2011). 

Z diplomskim delom želim predstaviti koncept indigo otrok in z empirično raziskavo 

raziskati, kakšno je prepoznavanje teh otrok v vrtcih. Problem, ki ga želim preučiti je, ali 

strokovni delavci v vrtcu menijo, da so se generacije otrok glede na njihove osebnostne 

značilnosti in vedenjske posebnosti v zadnjih petih letih kaj spremenile in v kateri smeri. 

Strokovne delavce v vrtcih bom spraševala, po katerih lastnostih menijo, da se današnji otroci 

razlikujejo od otrok prejšnjih generacij in ali je delo z novimi generacijami otrok težje. 

Zanimalo me bo, ali so strokovni delavci vrtca (vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev) že 

slišali za koncept indigo otrok. V primeru, da so, me bo zanimalo, kaj si pod tem pojmom 

predstavljajo, kakšno je njihovo poznavanje tega koncepta, katere lastnosti bi pripisali indigo 

otrokom ter kateri vzgojni pristopi bi bili po njihovem mnenju primerni za te otroke. Sama v 

svojem poklicu opažam, da so med današnjimi generacijami otroci, ki opazno izstopajo od 

večine. Opazno je, da pridejo do nekega spoznanja po drugi poti, da želijo biti ves čas v 

ospredju, se še bolj izrazito borijo za pravičnost.  
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TEORETIČNI DEL  

1. KONCEPT INDIGO OTROCI 

1.1. Opredelitev koncepta indigo otroci 

Koncept indigo otrok ni znanstveno dokazan, vendar pa je na to temo že veliko napisanega. 

Avtorji, ki se posvečajo temu področju, so mnenja, da so se generacije otrok v zadnjih letih 

spremenile. Menijo, da so se indigo otroci rodili na indigo žarku duše, njene inkarnacije in 

evolucije. To pomeni, da imajo zdravilske sposobnosti, da so bolj jasnovidni, njihova avra pa 

naj bi bila obarvana z modro barvo poimenovano indigo. Indigo otroke opisujejo kot zelo 

senzibilne, ustvarjalne, radovedne, odzivne in razumne. Avtorji menijo, da na svet pridejo z 

določenimi sposobnostmi in namenom, da spremenijo svet in celotne življenjske sisteme.  

1.2. Zgodovina pojava indigo otrok  

Pojem indigo otroci se je prvič pojavil leta 1982, skupaj s knjižno uspešnico Razumite svoje 

življenje skozi barve (Understanding Your Life Through Color), avtorice Nancy Ann Tappe. 

Avtorica je otroke poimenovala indigo, ker naj bi v avri novodobnih otrok prevladovala 

indigo modra barva, ki je prinesla tudi nove vzorce vedenja otrok. Podatki o nastanku indigo 

otrok so različni; začeli naj bi se rojevati v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. N. Pattillo 

(2009) navaja, da se indigo otroci utelešajo na Zemljo zadnjih sto let, kar pomeni, da imamo 

tudi že odrasle indigo osebe. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojavil prvi večji 

val indigo oseb. Indigo otroci so se z bolj vidnimi in neverjetnimi sposobnostmi rojevali v 

obdobju od leta 1970 do 1992. V večjem številu pa so se po mnenju N. Pattillo (2009), začeli 

pojavljati po letu 1992.  

1.3. Strokovna in empirična spoznanja različnih avtorjev o indigo 

otrocih 

- K. Habe (v Senčar, 2009) opaža, da so otroci, ki se rojevajo v današnjem času, precej 

bolj iskreni do sebe, bolj spontani. Včasih so bile družine, vrtci in šole zelo močni 

socializacijski vzvodi, vendar v današnjem času ne morejo biti več tako močni, kajti 

vsak otrok v sebi nosi določeno poslanstvo in te intuicije ga težko zatrejo. Otroci 

rojeni v tem času zelo težko sledijo svojim prepričanjem, imajo pa lastnosti, katerim se 

moramo vzgojitelji, starši in pedagogi prilagoditi. K. Habe navaja, da so novodobni 

otroci na vseh področjih bolj občutljivi in da ne sprejemajo le informacij, ki prihajajo 
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skozi osnovna čutila. Tudi odrasli indigo v sebi ohranjajo iskrenost pri komunikaciji, 

se lažje socializirajo ter ne izgubijo spontanosti in avtentičnosti. K. Habe zagovarja, da 

so vse to potenciali, ki lahko spreminjajo in delajo premike (prav tam). Avtorica 

otroke ne navaja z vzdevkom indigo otrok, temveč z navedbo drugačen otrok. Navaja, 

da so današnje generacije drugačne in da je takih otrok že toliko, da smo na to postali 

pozorni.  

- N. Pattillo (2009) indigo otroke opisuje kot bolj bojevite osebnosti. Ti otroci ne bodo 

kar tako popustili, vendar se bodo borili za to, kar vedo, da imajo prav in v kar 

verjamejo. Hitro zaznajo, kdaj se zlažemo ali z njimi manipuliramo, prav tako pa ne 

prenašajo neiskrenosti. Zavračajo omejenost, disfunkcionalne sisteme in tradicionalne 

navade. N. Pattillo navaja, da so indigo otroci na svetu zato, da nam pokažejo, da so 

sistemi v vzgoji, izobraževanju in zdravstvenem varstvu zastareli. Če jih ne bomo 

spremenili, bomo kot civilizacija propadli. Indigo otroci naj bi se rodili na t. i.  »indigo 

žarku duše, njene inkarnacije in evolucije«, kar pomeni, da imajo sposobnost za 

jasnovidnost. Imeli naj bi višjo zavest, do četrte in pete dimenzije, medtem ko ima 

večina ljudi zavest do tretje in četrte dimenzije. Ker imajo višjo zavest pomeni, da so 

po naravi bolj inteligentni, bolj jasnovidni in občutljivi (prav tam).  

- Hegerle (2004 v Carroll, 2004) izpostavlja, da indigo otroci svoja čustva predelujejo 

drugače kot otroci, ki ne sodijo v to skupino, ker se namreč visoko cenijo in imajo 

višji čut za poštenost. Opisuje, da te otroci hitro opazijo, če z njimi manipuliramo ali 

če jim kaj prikrivamo. Ko se za nekaj odločijo, je njihova odločenost trdna in zunanje 

vodstvo sprejmejo le, če je spoštljivo in resnično. Sicer so bolj zadovoljni, če se lahko 

v vseh situacijah oziroma okoliščinah znajdejo sami. Na svet pridejo z določenim 

namenom in sposobnostmi, katere lahko prepoznamo že v zgodnjem otroštvu. So zelo 

učljivi, še posebno če jim je nekaj všeč, zato lahko na določenih področjih zelo hitro 

napredujejo. Otroci tipa indigo imajo prirojene sposobnosti za zdravljenje, kljub temu 

pa se ne zavedajo, da jih uporabljajo (prav tam). 

- Lorenčič (2015) poudarja, da so indigo otroci bistri, samosvoji, osredotočeni na svoje 

potenciale in zanimanja. Ko nekaj vprašajo, želijo konkreten odgovor in vsak zakaj 

zahteva jasen zato. Nič jim ni samoumevno. Kljub njihovi modrosti potrebujejo starše 

za socialno in čustveno podporo. Imajo visoke ideale, svet vidijo iz drugačne 

perspektive. Delujejo na drugih, višjih frekvencah, zato je njihovo razmišljanje 
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drugačno. Pogosto se težko prilagodijo snovnemu svetu. Oblije jih občutek samote in 

nesprejetosti v družbo ter hitro dobijo občutek odtujenosti. Prinašajo nove energije in 

vibracije zaznavanja, saj želijo v svetu vzpostaviti ravnovesje. Pogosto so zaradi svoje 

občutljivosti bolj ranljivi. Če se ne kontrolirajo, se lahko izgubijo v energiji, čustvih in 

mislih drugih ljudi. Ti otroci naj bi imeli dane posebne darove in če jih znajo 

uporabiti, lahko s tem poenostavijo življenje.  

- Gerard (2004 v Carroll, 2004) navaja, da indigo otroci zahtevajo več pozornosti kot 

drugi. Življenje bolj cenijo in želijo, da je polno dogajanj ter da izkoristijo ves čas. 

Želijo, da so dogajanja dinamična in pogosto izsilijo, da se situacija izvede po njihovih 

pričakovanjih. Vrstniki, ki ne razumejo pojava indigo, lahko te otroke čustveno 

prizadenejo in se jim težko prilagodijo. Indigo otroci so zelo ljubeznivi in ne 

razumejo, če bi kdo deloval proti temu, zato so fleksibilni in zmožni pomagati drugim 

otrokom, ko so v stiski. Pogosto se pojavi, da otrokom tipa indigo pripišejo 

primanjkljaj pozornosti (ADD) ali kakšne druga oblike motenj s hiperaktivnostjo (prav 

tam). 

- H. Adamič (2011) poudarja da so indigo otroci le eno od poimenovanj sodobnih, 

novodobnih otrok. Poudarja, da jih ne moremo posplošiti na celotno populacijo in da 

imajo nekateri otroci bolj razvite ene lastnosti, drugi druge. Otroci kot celotna 

populacija pa naj bi bili na nek način bolj razviti. Avtorica izpostavlja, da naj bi bili 

indigo otroci bolj senzibilni in intuitivni. Že v zgodnjih letih naj bi imeli jasen občutek 

svojega poslanstva in prav tako jasno izdelana stališča o določenih stvareh. Avtoriteti 

se upirajo, zaradi avtoritete same. H. Adamič meni, da je bolje, če imajo starši 

sposobnost opaziti in prepoznati značilnosti teh otrok ter se skušajo nanje primerno 

odzivati.  

- T. Artnik Knibbe (2010) sklepa, da imajo novodobne generacije bolj razvito desno 

možgansko polovico, ker opazno dojemajo bolj intuitivno in se celostno odzivajo na 

okolje. Veliko se naučijo preko okolja, ki ga zaznavajo skozi svoje občutke. Pogosto 

jih označujejo za disleksične otroke, ker prostorsko stvari dojemajo drugače in težko 

sprejmejo neko zaporedje. 

- M. Keber (2004) navaja, da je ena najbolj opaznih lastnosti nove generacije, da se 

obnašajo kraljevsko, kot da so bolj pomembni od drugih. Že v zgodnjem otroštvu se 

izražajo, da so pomembni in da so zato vredni spoštovanja. Imajo močno lastno voljo 
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in notranjo moč, ki je težko uklonljiva in lahko pospeši delovanje preobražanja na 

ljudeh v njihovi okolici. M. Keber meni, da je indigo otrokom skupno njihovo 

intenzivno sočutje (npr. ob mučenju živali, pretepanju otrok), močna ustvarjalna 

energija in visoka inteligentnost. Indigo otroci naj ne bi imeli potrebe po potrjevanju, v 

sebi naj bi imeli notranjo modrost ter visoko duhovno inteligentnost. Po mnenju 

avtorja so prepoznani tudi po izrazitem, globokem pogledu in po večini naj bi bili 

modrooki. Indigo otrokom je skupno, da jim ob ponavljajočih in dolgočasnih nalogah 

hitro upade pozornost. Večina se jih zato v šoli dolgočasi. M. Keber meni, da ti otroci 

na nek način oblikujejo novo obdobje v zgodovini človeštva - uravnoteženost med 

žensko in moško energijo. Ker je njihova energetska struktura bolj subtilna, imajo 

lahko ob večjih spremembah vrtoglavice, glavobole, bolečine v različnih delih telesa, 

prebavne motnje, ipd. Ti otroci so zelo vztrajni in so se sposobni neki stvari posvečati 

v nedogled, oziroma dokler niso popolnoma zadovoljni z izidom.   

- V. Rainer (2012) navaja, da so sprva indigo otroke enačili z otroki, ki imajo motnjo 

hiperaktivnosti,  motnjo disleksije
1
 in diskalkulije

2
. Njihovo hiperaktivnost so zdravili, 

vendar so kmalu ugotovili, da so te otroci drugačni in ne moteni ali bolni.  

- N. Simonitti (2002) omenja, da naj bi se po letu 1984 rojevali otroci, ki naj bi imeli 

bistveno višje sposobnosti oz. razvit čut za zaznavanje drugih. Po navadi je že videz 

otrok bolj podoben zreli osebi, imajo bolj zrele poteze na obrazu. Pogosto imajo 

globok, bister pogled. Znanstveno je potrjeno, da naj bi imeli indigo otroci v 

povprečju za polovico večjo hipofizo (povezava s tretjim očesom). Znanstveniki zato 

sklepajo, da bodo imele  nadaljnje generacije višje umske sposobnosti. Ugotovili naj 

bi, da se DNK novih generacij otrok razlikuje od prejšnjih.  

                                                           
1
 Disleksija- notranje (nevrofiziološko) pogojena motnja, ki jo spremljajo motnje ali posebnosti v nekaterih 

procesih spoznavanja (kognitivni primanjkljaji). Pri posamezniku z disleksijo so moteni procesi predelovanja 

jezikovnih informacij, kar povzroča težave pri prepoznavanju posameznih glasov (fonemov) in težave s 

sintetiziranjem, analiziranjem ter odstranjevanjem glasov in drugih enot  govornega toka (Magajna idr.,  

2008:41). 

2
 Diskalkulija- lahko je prirojena ali pridobljena. Razvojna diskalkulija je specifična učna težava na področju 

matematike pri osebah, ki so normalno inteligentne (Shalev, Auerbach, Manor in Gross-Tsur, 2000, v M. 

Kavkler, 2007). 
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- Phyllis Krystal (2010 v Tasi, 2010) je pri intervjuju izpostavila, da indigo otroci 

vedo, kdo so in  kakšno je njihovo poslanstvo na tem svetu. Poudarja, da se otroci med 

seboj razlikujejo, vendar se v ospredju kaže njihova bojevitost. Njihova naloga naj bi 

bila ustaviti in spremeniti stare vzorce vedenja, ki temeljijo tudi na zastarelih metodah 

poučevanja v sistemu izobraževanja (prav tam). 

2. LASTNOSTI INDIGO OTROK  

Iz prej predstavljenih zapisov o indigo otrocih, sem opredelila glavne in ponavljajoče se 

lastnosti indigo otrok, ki jih navajajo različni avtorji (Habe, (v Senčar, 2009); Pattillo, (2009); 

Hegerle, (2004, v Carroll, 2004);  Lorenčič, (2015); Gerard (2004 v Carroll, 2004); Adamič, 

(2011);  Artnik Knibbe, (2010); Keber, (2004); Simonitti, (2002); Krystal, (2010 v Tasi, 

2010):  

 imajo bojevito osebnost. Hitro zaznajo neiskrenost in manipulacijo, ki je ne 

tolerirajo;  

 želijo spremeniti sisteme in metode izobraževanja, saj so prepričani, da so 

zastareli. Mnenja so, da bi sicer lahko civilizacija propadla. Zavedajo se, da so 

visoko inteligentni in želijo pretrgati vzorce tradicionalnega mišljenja; 

 imajo bolj izraženo višjo duhovno inteligentnost, jasnovidnost in zdravilske 

sposobnosti, ki jih velikokrat uporabljajo nezavedno;  

 imajo močan čut za poštenost in prirojena jim je trdna odločenost; 

 so učljivi in se sami poskušajo znajti v vseh okoliščinah; 

 zahtevajo pozornost in to vračajo z ljubeznivostjo; 

 indigo otroci so bolj senzibilni, intuitivni in naj bi imeli jasno predstavo o svojem 

življenjskem poslanstvu;  

 prepričani so, da so zaradi svojih sposobnosti vredni spoštovanja; 

 imajo globoko sočutje; 

 imajo videz zrelih oseb. Zelo pogosto imajo globok, bister pogled; po večini imajo 

modre oči, zrel glas, zrele poteze obraza; 

 so zelo iskreni, še posebej do sebe.  

 

Carroll in J. Tober (2004), sta v svoji knjigi Indigo otroci so med nami, otrokom pripisala 

naslednje lastnosti:  
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 vedejo se, da so bolj pomembni kot drugi. Imajo nekakšen občutek, kot da so 

kraljevskega rodu;  

 občutek imajo, da ''si zaslužijo biti tukaj'', del tega življenja in sveta; 

 jasno izražajo lastno pomembnost. Pogosto kar naravnost povedo, ''kdo so''; 

 ti otroci pogosto zavračajo brezpogojno avtoriteto; 

 zelo težko se jim je postaviti v vrsto in čakati. Vedejo se neučakano in nepotrpežljivo; 

 okolje in naloge, ki ne zahtevajo ustvarjalnega razmišljanja, jim zbujajo neugodje; 

 želijo spremeniti sisteme vzgoje in izobraževanja, tako doma kot v šoli;  

 zdijo se nedružabni, družijo se le sebi podobnimi. V družabnem pogledu je šola zanje 

pogosto zelo naporna; 

 ne odzivajo se na vzgojne prijeme, ki vključujejo krivdo; 

 ne bojijo se povedati, če kaj potrebujejo.  

M. Žmauc Jug (2010) navaja, da indigo otroci več in drugače zaznavajo. Naj bi zaznavali 

večji del barvnega spektra, kar pomeni, da lahko vidijo tudi barvo avre. Avtorica omenja, da 

imajo indigo otroci drugačno anatomijo in fiziologijo. Njihovi možgani naj bi predelali večja 

števila informacij (prav tam).   

2.1. Primerjava različnih teorij inteligentnosti z lastnostmi indigo otrok 

M. Keber (2011) je pri opisu lastnosti indigo otrok opisala, da imajo ti otroci visoko 

inteligentnost. Psihologi in znanstveniki, so opredelili in razvili veliko teorij o inteligentnosti. 

V nadaljevanju bom predstavila različne teorije inteligentnosti (klasična teorija 

inteligentnosti, Gardnerjeva teorija inteligentnosti, teorija socialne inteligentnosti in teorija 

čustvene inteligentnosti) in poskušala znotraj njih pojasniti lastnosti indigo otrok.  

2.1.1. Klasična teorija inteligentnosti in indigo otroci 

Veliko je teorij oz. definicij inteligentnosti, ki pa se med seboj tudi razlikujejo. Izpisala sem le 

nekaj definicij inteligentnosti in jih nato primerjala z lastnostmi, ki naj bi jih imeli indigo 

otroci.  

Pogačnik: ''Inteligentnost je sposobnost živih bitij, da obdelujejo informacije na način, ki je 

zanje nov'' (Pogačnik, 1995: 12). Pogačnik (1995: 12 – 19) je svojo definicijo utemeljil tako, 

da je razložil posamezne besede: 
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 sposobnost: biološka poteza, ki določa učinkovitost subjekta v situacijah, ko je cilj 

prizadevanja jasen;  

 informacija: vsaka sprememba, ki jo živo bitje razlikuje; 

 živo bitje: lahko pripisujemo tudi od človeka niže razvitim bitjem; 

 obdelovanje informacij: bistvo intelektualnih procesov; 

 način, ki je zanje nov: inteligentnost se kaže le v situacijah, v katerih misleče bitje 

informacije obdeluje na nov, nestereotipen način. 

Pogačnik (1995) navaja, da je inteligentnost biološka poteza, ki je v veliki meri podedovana, 

saj bi v nasprotnem primeru pomenilo, da lahko iz katerega koli otroka naredimo genija. 

Avtor poudarja, da je inteligentnost funkcionalna lastnost centralnega živčnega sistema, saj  

dednost vpliva na inteligentnost kar 75% do 80%, dejavniki okolja pa le 20% do 25%.  

Pogačnik (1995) omenja, da je zelo inteligenten človek tisti, ki takoj razume vse odnose med 

stvarmi, tudi zelo abstraktne in zapletene, ki jih je sicer težko razumeti. Če ga primerjamo s 

povprečnim človekom, bo najverjetneje veliko hitreje rešil neko zapleteno miselno nalogo.  

B. Marentič Požarnik (2000: 145) navaja, da je Sternberg (1992, v B. Marentič Požarnik, 

2000) s svojo teorijo trojne inteligentnosti zajel predvsem višje mentalne procese in pri tem 

opozoril na pomen sovplivanja notranjega in zunanjega sveta. S tem je poudaril 

enakovrednost analitičnega, ustvarjalnega in praktičnega mišljenja. Razširil je pojmovanje 

inteligentnosti tako, da je spominski, analitični in ustvarjalni sposobnosti dodal še praktično 

inteligentnost, ki pa se kaže v iznajdljivosti v različnih življenjskih situacijah. 

Stern: ''Inteligentnost je splošna sposobnost miselnega prilagajanja novim življenjskim 

nalogam in zahtevam'' (Jurman, 2004: 175). 

Wechsler: ''Inteligentnost je globalna ali sestavljena sposobnost posameznika, da ravna 

smotrno, misli razumno in učinkovito obravnava svoje okolje'' (prav tam).  

Indigo oseba ravna smotrno oziroma je usmerjena k nekemu cilju, misli razumno. Hegerle 

(2004 v Carroll, 2004) je omenil, da imajo prirojeno trdno odločenost, da želijo sami priti 

stvarem do zaključka. Še bolj so zadovoljni, če se lahko v vseh okoliščinah znajdejo sami. 

Indigo imajo bojevito osebnost in so učljivi. Torej indigo otroci naj bi bili sposobni miselnega 

prilagajanja novim življenjskim nalogam in zahtevam, kot to predstavlja klasična teorija 

inteligentnosti. Pogačnik (1995) poudarja, da je inteligentnost sposobnost obdelovanja 

informacij na način, ki je zanje nov. Indigo osebe, kot to navaja N. Pattillo (2009) zavračajo 
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disfunkcionalne sisteme in tradicionalne navade, želijo torej nove, spremenjene sisteme. 

Sternberg (1992 v Marentič Požarnik, 2000) je v svojo teorijo trojne inteligentnosti zajel višje 

mentalne procese. Indigo osebe naj bi bile po navedbah N. Pattillo (2009) na višjih mentalnih 

procesih, saj naj bi imele boljše zaznave in višji um. Hitro zaznajo, kdaj se zlažemo ali z njimi 

manipuliramo.  

Med lastnostmi indigo otrok in definicijami klasične inteligentnosti so podobnosti, ki sem jih 

v povezavi z znanstveniki izpisala v prejšnjem odstavku. Sklepamo lahko, da indigo otroci 

izkazujejo lastnosti, ki jih znotraj teorije klasične inteligentnosti prepoznamo kot lastnosti 

otrok z nadpovprečno inteligentnostjo. Vendar tega ne moremo potrditi, saj t. i. koncept 

indigo otrok znanstveno še ni potrjen. Če bi hoteli preveriti, ali so vsi indigo otroci tudi 

nadpovprečno inteligentni, bi to lahko preverili s testi za merjenje inteligentnosti. Sama bi to 

lahko preverila v svoji zajeti skupini otrok, splošno pa le psihologi, ki so za to usposobljeni.   

2.1.2.  Gardnerjeva teorija inteligentnosti 

Gardner (1995) je razvil teorijo mnogoterih in več neodvisnih inteligentnosti. Inteligentnost je 

označil za skupek spretnosti, ki so potrebne za reševanje spretnosti oziroma problema. S to 

spretnostjo pa si človek omogoči reševanje težav. Inteligentnost naj bi tudi prikazala 

človekovo znanje za odkrivanje ali ustvarjanje novih problemov, s katerimi lahko potem 

ustvarjamo novo znanje. Gardner (1995) je navedel osem vrst oz. področij inteligentnosti. 

Vsaka posamezna vrsta je samostojna in naj bi delovala po svojem vzorcu, z lastno biološko 

osnovo.  Razvil je tudi merila inteligentnosti, po katerih jo je mogoče prepoznati. Ta merila 

zajemajo osem postavk, s katerimi se preveri, če neka sposobnost ustreza pomenu 

inteligentnosti. Izpisala sem le štiri predpostavke, katere bom uporabila za primerjavo z 

lastnostmi indigo otrok.  

Postavke vključujejo (Gardner, 1995: 98–103):  

- Obstoj izjemnih posameznikov – čudežnih otrok in genijev: nekateri ljudje imajo svoje 

zmožnosti neenakomerno razporejene. Na nekem področju so izrazito bolj inteligentni kot na 

drugem. Lahko se zgodi, da imajo zato na enem ali več področjih primanjkljaje. Večji vpliv 

imajo genski dejavniki in povezanost s specifičnimi deli živčevja. 

- Opredeljiv osnovni postopek ali niz postopkov:  to je osnovni sistem obdelave informacij. 

Vsak posameznik ima svoj sistem, ki se razlikuje od drugih. Kakšna je sestavljenost 
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postopkov, pa je odvisno od pretoka in konstruiranja informacij. Nekateri so zmožni večjega 

konstruiranja informacij in imajo zato boljši pretok.  

- Samosvoj potek razvoja in opredeljiv niz strokovnih dosežkov: pomembno je spremljati 

razvoj inteligentnosti vsakega posameznika. Vsakemu, pa naj bi ustvarili ustrezne pogoje za 

razvijanje in dograjevanje posamezne inteligentnosti.  

- Evolucijski potek in evolucijska verodostojnost: da lahko razumemo razvoj inteligentnosti 

vsakega posameznika, je potrebno predhodno poznavanje evolucijskega poteka. 

Inteligentnosti po Gardnerju (Gardner, 1995) 

Gardner je inteligentnost razdelil v osem med seboj neodvisnih inteligentnosti: 

Jezikovna inteligentnost: 

Gardner (1995)  navaja, da je jezikovna  inteligentnost  najpomembnejša izmed vseh oblik 

inteligentnosti. Gre za sposobnost besednega izražanja in razumevanja kompleksnih besednih 

sporočil. Osebna izvedbena oblika jezika je govor, čeprav ga lahko izrazimo tudi z gibi ali v 

pisani obliki. Razvoj človeškega jezika lahko razumemo le, če priznamo kako velik pomen 

povezave je med jezikom ter  slušnim in govornim traktom. Jezikovna inteligentnost zajema 

štiri vidike jezikovnega znanja. Prvi je govorniški vidik, ki zajema zmožnost, da preko 

uporabe jezika prepričamo druge v določena dejanja. Ta vidik se je najbolj razvil pri 

političnih voditeljih in pravnikih, kot tudi pri triletnikih, ko želijo določeno stvar. 

Mnemonični potencial jezika je drugi vidik, ki je sposobnost, da rabo jezika uporabimo kot 

orodje za pomoč pomnjenja najrazličnejših podatkov. Tretji vidik jezika je vloga jezika pri 

razlaganju, kjer gre za poučevanje in učenje preko uporabe jezika. Zadnji vidik pa trdi, da 

jezik uporabljamo za metajezikovno analizo, za naše razmišljanje o jeziku (Gardner, 1995: 

114). 

Glasbena inteligentnost: 

Med vsemi nadarjenostmi, s katerimi je človek obdarjen, se najprej pokaže glasbena 

nadarjenost. Gardner (1995) poudarja, da lahko otrok v zgodnjem razvoju razvije svojo 

glasbeno nadarjenost, vendar zgolj na intuitivni ravni. Kasneje pa se pojavi potreba po 

figuralnem poznavanju, kar pomeni, da lahko oseba zapisuje s simboli, kar sliši in kar bi rad 

zaigral. Avtor je mnenja, da so okolje, biološka osnova in spodbuda glavne lastnosti za 

razvijanje le tega. Gordon in V. Jeannette (2001), sta navedla, da so najverjetnejše lastnosti 

glasbeno nadarjenih naslednje: občutljivost na ritem, ponavljanje in uglašenost. Prav tako pa 

naj bi bili občutljivi na čustveno moč glasbe in njeno kompleksno zgradbo (prav tam). 
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Armstrong (1999) poudarja, da se glasbeno nadarjeni otroci najlažje učijo preko ritma in 

melodije. Snov si lažje zapomnijo s pomočjo petja, žvižganja, ploskanja ipd.  

Logično-matematična inteligentnost: 

Logično-matematična sposobnost ne izvira iz slušno-zvočnega področja, tako kot jezikovna in 

glasbena sposobnost, temveč izhaja iz posameznikovega soočenja s svetom predmetov. Gre za 

visoko razvito sposobnost logičnega in abstraktnega mišljenja. Malček že v svojem zgodnjem 

obdobju razvija to inteligentnost, ko raziskuje oziroma spoznava predmete, ki ga obdajajo 

(Gardner, 1995). Posamezniki, ki imajo visoko razvito logično-matematično področje, niso 

nikoli popolnoma zadovoljni s podanimi rešitvami. Iščejo povsem nove rešitve ali pa 

preverjajo stare, že znane (prav tam).   

Prostorska inteligentnost: 

Gardner izpostavlja, ''da so za prostorsko inteligentnost najpomembnejše zmožnosti 

pravilnega zaznavanja vidnega sveta, izvajanja pretvorb ali sprememb začetnih zaznav, 

poustvarjanje vidikov svojih vidnih doživetij, celo v odsotnosti ustreznih telesnih dražljajev'' 

(Gardner, 1995: 208). Prostorsko inteligentnost povezuje več zmožnosti: zmožnost 

prepoznavanja različnih pojavljanj iste prvine; zmožnost preoblikovati ali prepoznati 

preoblikovanje ene prvine v drugo, zmožnost ustvarjanja miselnih predstav in nato 

preoblikovanja teh predstav, zmožnost grafične predstavitve prostorskih podatkov in podobno 

(Gardner, 1995: 211). Prostorska inteligentnost se povezuje z logično-matematično 

inteligentnostjo, saj si posameznik preko matematičnih operacij lažje predstavlja prostor in 

objekte.  

Telesno-gibalna inteligentnost:  

Pri telesno-gibalni inteligentnosti, gre pravzaprav za povezavo dveh inteligentnosti. Pri telesni 

inteligentnosti gre za obvladovanje telesnih gibov in spretno ukvarjanje s predmeti. Pri gibalni 

inteligentnosti pa gre za gibanje telesa, kot objekta v nekem prostoru. Gre za usklajevanje 

gibov glede na čas, začetno točko ter celoten potek gibanja telesa do končne točke položaja 

telesa. Telesno-gibalna inteligentnost zajema uporabo celega telesa, da lahko doseže nek 

gibalni cilj ali izvedbo dejavnosti. Gre za hkratni nadzor, usklajevanje in koordinacijo 

delovanja telesa in možganov, da lahko nek gib uskladimo. Med telesno-gibalno 

inteligentnost sodi tudi fina motorika. Pri tem gre za uporabo roke in prstov za izvajanje 

gibov, ki zahtevajo natančen nadzor. 

Medosebna (interpersonalna) inteligentnost: 

Medosebna inteligentnost je sposobnost razlikovanja med občutkom zadovoljstva in 

občutkom bolečine ter sposobnost vključevanja v tak položaj ali umik iz njega. Gre za 
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razumevanje drugih ljudi in sposobnost uravnavanja medčloveških odnosov. Posameznik je 

spreten pri navezovanju stikov in komuniciranju z drugimi ljudmi; razume njihove težave, jim 

zna svetovati, jih potolažiti in je odziven na njihovo vedenje (Gardner, 1995: 273–277). 

Osebna (intrapersonalna) inteligentnost:  

B. Marentič Požarnik (2000: 147) navaja, da osebna inteligentnost omogoča, da sami 

dostopamo do svojega čustvenega in miselnega sveta. Armstrong (2000) meni, da je to 

inteligentnost, ki nam omogoči, da razumemo samega sebe in svoje zmožnosti.  

Naravoslovna inteligentnost: 

Armstrong (2000) navaja, da je naravoslovna inteligentnost zmožnost posameznika, da 

prepozna in razlikuje rastlinski in živalski svet ter druge naravne oblike. Je sposobnost za 

prepoznavanje naravnih oblik, ki nas obdajajo.  

Kužnik (2009: 26) navaja značilnosti otrok z višjo naravoslovno inteligentnostjo: 

 so radi v naravi, gozdu, 

 radi nabirajo naravne plodove, kamne, 

 radi opazujejo živali in rastline, 

 radi vrtnarijo, 

 zanima jih ekologija, 

 zbirajo naravne stvari (liste, školjke, metulje, …).  

Gardner (1995) je med postavkami v svoji teoriji zapisal, da gre za obstoj izjemnih 

posameznikov – čudežnih otrok in genijev. V njegovi teoriji je podano, da imajo otroci oz. 

ljudje sposobnost odkrivanja novih problemov in spretnost za reševanje le teh. Med glavnimi 

lastnostmi indigo otrok različni avtorji (Pattillo, (2009); Lorenčič, (2015); Keber, (2004); 

Krystal, (2010); Carroll in Tober, (2004)) opažajo nekakšno odkrivanje novih problemov, saj 

naj bi bile indigo osebe prepričane, da je potrebno spremeniti zastarele sisteme, tako v vzgoji 

kot v izobraževanju. Torej so ''odkrili'' problem, ki naj bi ga sedaj reševali. Indigo osebe imajo 

dobro spretnost za reševanje problemov, saj jim je prirojena jasnovidnost in sposobnost za 

zdravljenje, ki nevede delujeta že od rojstva. V predpostavkah Gardner (1995) navaja, da se 

sistemi razlikujejo med posamezniki, zato je potrebno razvoj inteligentnosti prilagoditi 

vsakemu posamezniku in mu hkrati nuditi ugodne pogoje za razvijanje te inteligentnosti. Za 

napredek pa je pomembno poznavanje evolucijskega poteka specifične vrste inteligentnosti. 

Vsak posameznik se razlikuje od drugih, ne glede na to, ali je indigo ali ne. Iz stališča indigo 

otrok je torej potrebno razvoj inteligentnosti prilagoditi posamezniku in mu omogočiti 

nadgrajevanje le-te. Med indigo lastnostmi je podano, da imajo višjo inteligentnost. Gardner 
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(1995) je inteligentnost razdelil na pet delov. Vse ljudi, prav tako tudi indigo, lahko povežemo 

z vsemi inteligentnostmi. Vsak posameznik, ne glede na to ali ima lastnosti indigo otroka, ima 

na nekem področju višjo inteligentnost kot na drugem. H. Adamič (2011) je navedla, da imajo 

nekateri indigo otroci bolj razvite ene lastnosti, drugi druge. Gardner (1995) je pri medosebni 

(interpersonalni) inteligentnosti omenil, da je to sposobnost razumevanja drugih ljudi in 

uravnavanja medčloveških odnosov. Z indigo osebami bi to lahko povezali, kot je to poudaril 

Gerard (2004 v Carroll, 2004), da so indigo osebe zmožne s svojo sposobnostjo zaznavanja 

pomagati drugim otrokom v stiski. Lorenčič (2015) pa je mnenja, da če se indigo osebe ne 

kontrolirajo, se lahko izgubijo v svoji energiji, čustvih in mislih, medtem ko želijo pomagati 

drugim ljudem.  

Sklepamo lahko, da indigo otroci izkazujejo lastnosti, ki jih znotraj Gardnerjeve teorije 

inteligentnosti prepoznamo kot lastnosti otrok z nadpovprečnimi sposobnostmi po Gardnerju. 

Vendar tega ne moremo potrditi, saj t. i. koncept indigo otrok še ni znanstveno potrjen. 

2.1.3. Teorija socialne inteligentnosti 

Prvi, ki je oblikoval pojem socialna inteligenca, je bil psiholog Edward Thorndike (Goleman, 

2010: 83). Pogačnik (1995) navaja, da izraz socialna inteligentnost označuje vedenje 

posameznika v neki socialni situaciji in dobro oceno le-teh.  

Musek (2010: 163): ''Socialna inteligentnost zajema sposobnost razumevanja obnašanja in 

doživljanja drugih kot tudi sposobnosti razumevanja in poznavanja samega sebe.'' 

Goleman (2010) je sestavine socialne inteligentnosti razdelil v dve skupini: socialna zavest in 

socialna sposobnost.   

V socialni zavesti je zajeto veliko lastnosti, od takojšnjega čutenja notranjega stanja druge 

osebe, do razumevanja njegovih misli in občutkov. Spekter socialne zavesti zajema 

(Goleman, 2010: 84): 

 osnovno empatijo: čutenje z drugimi, zaznavanje nebesednih čustvenih signalov; 

 uglasitev: poslušanje s polnim dojemanjem, uglasitev na osebo; 

 pravilnost empatije. razumevanje misli, čustev in namer druge osebe; 

 poznavanje delovanja družbe: vedenje, kako družbeni svet deluje. 

Socialna sposobnost s pomočjo socialne zavesti omogoča gladke in učinkovite interakcije. 

Socialna sposobnost zajema (Goleman, 2010: 84): 
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 samopredstavitev: učinkovito predstavljanje samega sebe; 

 vpliv: oblikovanje izida socialne interakcije; 

 skrb: upoštevanje potreb drugih in ustrezno ravnanje. 

Musak (2010) navaja, da je socialna inteligentnost sposobnost razumevanja obnašanja in 

doživljanja drugih, prav tako pa tudi sposobnost razumevanja samega sebe. Različni avtorji 

(Hegerle, (2004 v Caroll, 2004); Gerard, (2004 v Carroll, 2004); Keber (2004); Simonitti 

(2002) o indigo otrocih navajajo, da se ti otroci visoko cenijo in imajo intenzivno sočutje. 

Indigo osebe naj bi bile zmožne pomagati drugim osebam, ko so v stiski in naj bi imeli višji 

čut oz. sposobnost za zaznavanje drugih. Goleman (2010) poudarja, da socialna inteligentnost 

zajema tudi zaznavanje nebesnih čustvenih signalov. Indigi imajo višjo raven duhovne 

inteligentnosti in posledično zaznavanje nebesnih čustvenih signalov. M. Jug Žmauc (2010) 

navaja, da indigo otroci zaznavajo več, so bolj dovzetni za dražljaje in energije. Torej pri obeh 

pojmih najdemo skupne podobnosti različnih znanstvenikov in lahko preko lastnosti indigo 

otrok sklepamo, da imajo razvito socialno inteligentnost. Če bi hoteli preveriti, ali imajo vsi 

indigo otroci tudi višjo socialno inteligentnost, bi morali preveriti s testi za merjenje socialne 

inteligentnosti. Sama bi to lahko preverila v svoji zajeti skupini otrok, splošno pa le psihologi, 

ki so za to usposobljeni.    

2.1.4. Teorija čustvene inteligentnosti 

Goleman (1997: 50) navaja, da je čustvena inteligentnost sposobnost prepoznavanja svojih 

občutkov in občutkov soljudi ter sposobnost posameznikovega odziva nanje. Gre za zmožnost 

obvladovanja čustev in samozavesti, v ljudeh samih in v odnosu z drugimi. Čustvena 

inteligentnost obsega spodbujanje samega sebe, obvladovanje lastnega razpoloženja in 

zmožnost sproščanja stisk, ki zavirajo sposobnost razmišljanja oz. vživljanja v čustva drugih.  

Bradberry in Greaves (2008) navajata, da lahko štiri čustvene inteligentnosti združimo v dve 

skupini osnovnih spretnosti. Med osebne spretnosti spada samozavedanje in samoupravljanje. 

To sta zmožnosti, da lahko ohranimo svoje zavedanje o čustvih in da lahko nadzorujemo 

svoje vedenje in nagnjenja. Razumska inteligentnost, osebnost in čustvena inteligentnost so 

naše lastnosti, ki se med seboj razlikujejo. Te nas usmerjajo oz. določajo, kako delujemo in 

razmišljamo. Ljudje imajo lahko visoko splošno inteligentnost, a nizko čustveno in/ali 

razumsko inteligentnost. Od vseh treh le čustveno inteligentnost lahko spreminjamo oz. 

razvijamo. Čustveno inteligentnost težko opredelimo. Izpisala sem le nekaj splošno sprejetih 

definicij: 
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Weisinger (2010) meni, da je čustvena inteligentnost nekakšna inteligentna uporaba čustev. 

Svoja čustva izrazimo tako, da nam pomagajo pri vedenju in mišljenju.  

M. Panju (2010) poudarja, da s pomočjo čustvene inteligentnosti prepoznavamo, razumevamo 

in obvladujemo čustva, ki se dogajajo v nas in v drugih. Čustvena inteligentnost pripomore k 

temu, da uporabimo lastna čustva, katera nam pomagajo pri reševanju težav. M. Panju 

(2010:19 – 20), je v svoji knjigi zapisala, da čustvena inteligentnost pomeni: '' Vedeti, kdaj se 

počutimo dobro, kdaj slabo in kako priti od slabega k dobremu''. Za razvijanje čustvene 

inteligentnosti je zelo pomembna spodbuda domačega okolja, deloma pa tudi vrtca/šole. 

Pomemben je odnos, ki lahko pusti globoke in trajne posledice v čustvenem življenju. Starši, 

ki imajo višjo čustveno inteligentnost, lahko otroku omogočijo, da lažje, konstruktivno 

obvlada svoja čustva. Otroke morajo spodbujati in usmerjati k pozitivnemu reševanju 

konfliktov, k obvladovanju jeze, k nadzorovanju empatije do drugih.  

Podobno kot pri socialni inteligentnosti je tudi pri čustveni v ospredju to, da je posameznik 

sposoben sprejemati, obvladati in upoštevati tako svoja, kot tuja čustva. Goleman (1997) 

navaja, da je čustvena inteligentnost sposobnost prepoznavanja svojih občutkov in občutkov 

soljudi. Gre za samoupravljanje čustev in vedenja, ki nam pomagajo pri reševanju težav in 

spodbujanju samega sebe. Pod lastnosti indigo otrok, sem navedla, da imajo izrazito 

sposobnost sočutnosti in da so zmožni pomagati drugim, saj naj bi imeli višji čut za 

zaznavanje.  Kot sem že predhodno omenila, Hegerle (2004 v Carroll, 2004) navaja, da imajo 

indigo otroci drugačno sposobnost obvladovanja čustev, kot ostali otroci. Zelo se cenijo in 

dana jim je poštenost do sebe in drugih.   

Med lastnostmi indigo otrok in lastnostmi otrok z nadpovprečno čustveno inteligentnostjo 

najdemo podobnosti. Čustvena inteligentnost je konstrukt, ki ni enostavno merljiv. Nanjo 

lahko sklepamo iz vedenja posamezne osebe. Sklepamo lahko, da indigo otroci izkazujejo 

lastnosti, ki jih znotraj teorije čustvene inteligentnosti prepoznamo kot lastnosti visoko 

čustveno inteligentnih otrok.  

2.2. Tipi in generacije indigo otrok 

Nancy Ann Tappe (2004 v Carroll, 2004) je veliko skupino indigo otrok razdelila v štiri 

podskupine oz. tipe.   

Tipi indigo otrok: (Carroll in J. Tober, 2004: 10 – 12) 

http://www.mavrica.net/hendrie-weisinger_avtor_231_1.html
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 HUMANISTI: Carroll in J. Tober (2004) navajata, da so humanisti običajno zdravniki, 

odvetniki, učitelji, prodajalci in politiki. Njihovo delo naj bi koristilo množici. Po 

naravi so zelo prijateljski, izjemno družabni in imajo veliko energije. Poleg tega imajo 

izjemno močna prepričanja. Otroke tipa humanist, moraš večkrat opomniti, da naj npr. 

odnese smeti, ker svojo pozornost velikokrat usmerijo v druge stvari.  

 KONCEPTUALISTI: Ljudje tega tipa, so po večini inženirji, arhitekti, oblikovalci, 

astronavti, piloti in vojaki. V mlajših letih so pogosto dobri športniki; bolj jih 

zanimajo miselni osnutki, kot pa ljudje. Zelo radi nadzirajo svojo okolico; sinovi 

poskušajo celo obvladovati svojo mater, deklice pa poskušajo imeti oblast nad očetom. 

Če starši pri tem spodletijo, lahko nastanejo velike težave. Konceptualisti so lahko v 

najstniških letih nagnjeni k zasvojenosti, zlasti z mamili.  

 UMETNIKI: V povprečju v ta tip sodijo ljudje manjše rasti in bolj tankočutni. Zanima 

jih predvsem umetnost, so ustvarjalni in po navadi se razvijejo v učitelje ali umetnike. 

 VEČDIMENZIONALNEŽI: Že v otroških letih si ne pustijo ničesar dopovedati. Po 

večini ti otroci mislijo, da že vse vedo, vse poznajo. Ti ljudje bodo zasnovali nove 

filozofije in religije. Slabo se prilagajajo, zato jih pogosto označujejo za tirane
3
. 

Generacije indigo otrok:  

L. Johnson (v Lemind, 2012) je indigo otroke razdelila v 5 generacij:  

 Alfa generacija 

To je prva generacija, ki vključuje otroke rojene v obdobju od 1958 do 1968. leta. Že od 

zgodnjega otroštva imajo občutek, da so drugačni (kot da ne pripadajo družini, kraju, državi). 

Razlogi za to niso bili strokovno pojasnjeni.   

 Beta generacija 

Druga generacija indigo otrok je bila rojena v obdobju med letoma 1968 in 1978. V obdobju 

od leta 1996 do 2006 so imeli največje prebujenje spretnosti, kar pomeni, da so se v tem 

obdobju najbolje kazale njihove sposobnosti oz. spretnosti na vseh področjih. Značilnost obeh 

generacij, alfa in beta je, da so videti veliko mlajši, kot v resnici so. 

                                                           
3
 tirán  - vladati brez zakonskih omejitev 
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 Gama generacija 

Tretja generacija indigo otrok je rojena v času od 1978 do leta 1988. Obdobje intelektualnega 

prebujenja teh otrok sovpada z obdobjem med letom 2006 in 2016.  

 Delta generacija 

Ti otroci so rojeni od leta 1988 do 1998. Ena od značilnosti četrte generacije je čista indigo 

barva avre. Za to generacijo je značilno, da so zelo občutljivi. Te otroci sodijo med najbolj 

hiperaktivne in precej odprte. Radi bi pokazali svetu, kdo v resnici so in pogosto to storijo z 

veliko samozavesti. Izogibajo se gneči in vsemu, kar povzroča živčnost. Generacija Delta ima 

navadno zelo težko najstniško obdobje. Najboljša rešitev za njih je narava, kjer naj bi 

preživeli največ časa.  Obdobje zorenja in duhovnega prebujenja generacije sovpada z 

obdobjem od leta 2016 do 2026.  

 Omega generacija 

Otroci, rojeni med  leti 1998 in 2008, so zadnja generacija pravih indigo otrok. Ti otroci so še 

posebej dovzetni za različne dermatološke težave, alergije in bolezni. Prav tako je velik del 

otrok označena kot avtistični ali trpi za Aspergerjevim sindromom
4
. Obdobje bujenja za 

Omega generacijo, bo med leti 2026 in 2036.  

Generacije indigo otrok niso znanstveno dokazane in obstajajo le kot domneve različnih 

avtorjev. Če primerjamo zapisane lastnosti indigo otrok, se te lastnosti pojavljajo v različnih 

generacijah in ne v eni sami. Ni znanstveno dokazano, da so sposobnosti in spretnosti odvisne 

od obdobja rojstva, temveč od posameznika samega. 

2.3. Spoznavni stili 

Razlike med otroki je mogoče iskati tudi v opredelitvah različnih spoznavnih stilov. 

Posamezne skupine se med seboj razlikujejo v nekaterih lastnostih. Marentič Požarnik (1995: 

11) navaja, da so individualne posebnosti  v spoznavni organizaciji in delovanju posameznika 

poimenovali z izrazom ''stili spoznavanja''. Kogan (1971, 1976 v Marentič Požarnik, 1995) je 

stil spoznanja definiral: '' s konstruktom stili spoznavanja označujemo razmeroma dosledne in 

trajne individualne posebnosti v spoznavni organizaciji in funkcioniranju posameznika 

predvsem glede na to, kako sprejema informacije, jih predeluje, organizira, ohranja in na 

                                                           
4
 Aspergerjev sindrom (AS) ali aspergerjeva motnja je motnja avtističnega spektra, za katero so značilne hude 

težave v socialnih interakcijah ter omejeno in ponavljajoče se vedenje in zanimanje. 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Motnja_avtisti%C4%8Dnega_spektra&action=edit&redlink=1
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njihovi osnovi rešuje probleme.'' Ljudje smo si med seboj različni, vendar ne gre le za umske 

sposobnosti temveč tudi kvalitativne razlike. B. Marentič Požarnik (2000) navaja, da gre za 

različne stile zaznavanja, učenja in spoznavanja. Stili pa naj bi se razlikovali po sposobnosti. 

Messick (1970 v B. Maretič Požarnik, 1995: 15 – 18 in B. Marentič Požarnik, 2000: 152 – 

153) je stile spoznavanja razdelil v različne klasifikacije: 

 širina razvrščanja (razvrščanje podatkov v ozke ali široke kategorije), 

 kognitivna kompleksnost (zapletenost) nasproti kognitivni enostavnosti (eni 

uporabljajo veliko število raznih pojmov, dimenzij za razumevanje sveta okoli sebe, 

drugi pa manj; 

 poravnavanje ali niveliranje nasproti izostrevanju (individualne razlike v spominskih 

funkcijah), 

 konvergiranje nasproti divergiranju (konvergentno razmišljanje je usmerjeno k 

logičnim zaključkom in pravilnim odgovorom, divergentno pa je nasprotno usmerjeno 

k raznovrstnosti in številčnosti relevantnih rešitev); 

 prožna ali fleksibilna nasproti skrčeni kontroli (posameznikova sposobnost izvajanja 

enostavne naloge, ki se ponavlja v primerjavi s pričakovanji glede na njegov nivo 

splošne inteligentnosti); 

 odvisnost od polja nasproti neodvisnosti od polja, 

 premišljenost nasproti impulzivnosti. 

Kolb (1984, v Marentič Požarnik, 1995: 81 – 83) je razvil štiri učne stile: 

 Konvergentni učni stil se opira na prevladujoče sposobnosti abstraktnega 

razmišljanja in aktivnega preizkušanja eksperimentiranja. Moč ljudi s tem stilom je 

v reševanju zaprtih problemov. Najbolje rešujejo naloge oz. probleme z enim 

samim pravilnim ali najboljšim odgovorom oz. rešitvijo. Po navadi imajo te ljudje 

rajši tehnične naloge kot take, pri katerih imajo opravka z ljudmi ali medosebnimi 

odnosi. Največ jih je med tehničnimi poklici, inženirji ipd.  

 Divergentni učni stil ima izrazite točke na področjih, kjer lahko kombinirajo 

konkretne izkušnje in razmišljujoče opazovanje. Največjo moč imajo v fantaziji, v 

iskanju smisla in vrednot. Oseba tega stila naj bi znala gledati na konkretne 

situacije z različnih zornih kotov in številne odnose povezati s smiselno celoto. 

Izraz ''divergentni'' označuje, da se dobro znajde v situaciji, kjer gre za ustvarjanje 

novih, raznolikih idej. Tipični predstavniki, so umetniki. 
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 Asimilativni učni stil temelji na prevladujočem nagnjenju k abstraktnemu 

razmišljanju in premišljenemu opazovanju. Največjo moč ima v ustvarjanju 

teoretičnih modelov iz danih idej in opažanj. Tipični predstavniki te skupine so 

naravoslovni znanstveniki in matematiki. 

 Akomodativni učni stil poudarja konkretno izkušnjo in aktivno preizkušanje idej. 

Največjo moč imajo pri vpletenosti v izkušnji in v dejavnosti in pri izpeljavi 

načrtov v konkretni situaciji. Radi tvegajo in so za akcijo. Ljudje tega stila rešujejo 

probleme na intuitiven način oz. s poskusi in napakami. Za informacije se raje 

obračajo k drugim ljudem, kot da bi zaupali svojim. Tipični predstavniki so 

socialni poklici, menedžerji.   

Različni znanstveniki (Nancy Ann Tape (2004 v Carroll, 2004); Kogan (1971 v Marentič 

Požarnik, 1995); Marentič Požarnik, (2000); Messick (1970 v Marentič Požarnik, 1995); Kolb 

(1984 v Marentič Požarnik, 1995) so celotno ljudstvo razdelili v različne tipe oz. skupine. Te 

skupine se med seboj razlikujejo po lastnostih. Vendar povsod gre za nekakšno delitev ljudi 

po njihovih sposobnostih. Med skupinami, ki so jih ustvarili različni podani znanstveniki, iz 

različnih področij, so vidne podobnosti. Iz zapisane teorije je razvidno, da se med seboj 

povezujeta konvergentni učni stil po Kolbu (1984 v Marentič Požarnik, 1995) in 

konceptualisti – skupino, ki je predstavila Nancy Ann Tape (v Carroll, 2004). Obema je 

skupna lastnost, da so to ljudje, ki jih bolj zanimajo miselni konstrukti, kot pa ljudje sami. 

Tipični predstavniki obeh skupin je inženir. Vidna podobnost je tudi med divergentnim učnim 

stilom in umetniki. Skupno jim je, da imajo visoko moč v fantaziji in ustvarjanju. Tipični 

predstavniki teh skupin so umetniki.  

Ljudje imamo na različnih področjih določene skupne podobnosti. Skupne podobne lastnosti 

oz. sposobnosti, ki jih imamo z drugimi ljudmi ustvarjajo neke skupine, ki dobijo svoje ''ime''. 

Tako imamo tudi različne skupine otrok: indigo otroci, otroci s posebnimi potrebami, 

nadarjeni otroci ipd.  
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2.4. Indigo otroci kot skupina nadarjenih otrok 

Eden mogočih pogledov je tudi, da so indigo otroci v resnici nadarjeni otroci. Definicije 

nadarjenosti niso povsem enotne. Razlog za to je, da so med nadarjenimi velike individualne 

razlike. Po Rajoviću (2013: 8) je nadarjenost ''sklop značilnosti, s pomočjo katerih lahko 

posameznik trajno dosega nadpovprečen uspeh v eni ali več dejavnostih''. Pomemben pogoj 

za nadarjenost naj bi bila visoka razvitost in sestava umskih značilnosti. Prav tako so 

pomembne notranje spodbude in spodbude iz okolja. 

Wittyjeva (1990 v Glogovec in Žagar, 1990: 9 – 10) definicija nadarjenosti: ''Nadarjen je 

tisti, ki je nadpovprečno sposoben na katerem koli področju dejavnosti. V tej definiciji je 

poudarjeno, da mora oseba nadpovprečne rezultate večkrat ponoviti, da bi jo lahko označili 

kot nadarjeno''. 

Rajović (2013: 10) navaja, da je nadarjena oseba tista, ki ima poleg visoke inteligentnosti še 

nekatere druge lastnosti, kot so:  

 zgodnja uporaba širokega besednjaka,  

 spretnosti pri jeziku in tvorjenju stavkov,  

 splošna sposobnost opazovanja,  

 interes za knjige (kasneje pa tudi za atlase in enciklopedije), 

 zanimanje za čas in datum, 

 sposobnost koncentracije ter 

 zgodnje odkrivanje vzrokov in posledic (za kar postanejo čustveno občutljivi).  

Po V. Glogovec in Žagar (1990: 12–14) so nadarjeni otroci tisti, ki imajo naslednje lastnosti:  

 visoko razvite jezikovne sposobnosti, 

 znanje branja že pred vstopom v šolo, 

 veliko splošnega znanja, 

 dojemanje odnosov vzrok-posledica, 

 radovednost, 

 dober spomin, 

 večja samostojnost, 

 izreden smisel za humor (nekateri). 

V. Glogovec in Žagar (1990: 9 – 10) poudarjata, da je nadarjenost lahko delna/specifična ali 

splošna. Tisti, ki so delno oz. specifično nadarjeni, se nadarjenost kaže le na enem področju. 
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Splošno nadarjeni ljudje, pa nadpovprečne rezultate dosegajo na več področjih hkrati. Čim 

prej odkrijemo nadarjenega otroka, tem boljše oziroma ustreznejše pogoje lahko zagotovimo 

za njegov nadaljnji razvoj. Pomembno je, da nadarjeni otroci že zgodaj pridobijo podporo in 

spodbudo staršev, kasneje tudi vzgojiteljev in učiteljev. Če tega ne dobijo, je lahko 

nadarjenost v njih zatrta, kar lahko privede do težav na socialno-čustvenem področju. V. 

Glogovec in Žagar (1990) staršem svetujeta, da naj ima nadarjeni otrok v družini občutek 

varnosti in ljubezni. Starši naj ne bi imeli preveč pokroviteljskega odnosa do otrok in 

pomembno je, da otroku postavimo dosegljive in ne prezahtevne cilje. 

Za nadarjene otroke v praksi uporabljamo tudi druge izraze, kot so: genij, talentiran, čudežen, 

prezgodaj razvit, boljši, hiter učenec, drugačen, eliten, z višjim inteligenčnim kvocientom…  

Caroll in J. Tober (1999) navajata, da številnim nadarjenim otrokom celo pripisujejo, da imajo 

''težave z učenjem''. Veliko nadarjenih otrok je označenih za otroke s hiperaktivno motnjo. 

Veliko pa je tudi staršev, ki se ne zavedajo nadarjenosti svojih otrok (prav tam). V. Glogovec 

in Žagar (1990) omenjata, da imamo različne opazovalne tehnike, za odkrivanje otrokove 

stopnje nadarjenosti. Največkrat se uporabi t. i. ″check″ lista, kjer opazovalec beleži opažene 

lastnosti pri otroku. Uporabljajo tudi priložnostni vprašalnik, kje so zastavljena vprašanja in 

odgovori za vzgojitelje in starše. Nadarjenost se pokaže tudi pri dejavnostih in otrokovih 

izdelkih (pisni, glasbeni, likovni, …).  

Če povežemo lastnosti indigo otrok z lastnostmi nadarjenih, ugotovimo veliko podobnosti. 

Znanstveniki (Pattillo, 2009; Lorenčič, 2015; Simonitti, 2002; Keber, 2004;) so navedli, da 

naj bi imeli indigo otroci, tako kot nadarjeni otroci višjo inteligentnost, bolj naj bi bili 

nagnjeni k samostojnosti, prav tako pa naj bi se hitro začeli dolgočasiti. Med lastnosti indigo 

otrok sem zgoraj zapisala, da so indigo otrokom ''dodelili'' izraze, kot so: čudežen, drugačen, 

prezgodaj razvit in marsikdo jih enoti z otroki, ki imajo motnjo hiperaktivnosti. Pomembno je 

zgodnje odkrivanje nadarjenih otrok. Prav vsi otroci pa potrebujejo podporo, spodbude, 

varnost in ljubezen staršev, kasneje tudi vzgojiteljev in učiteljev. 

Sklepamo lahko, da indigo otroci izkazujejo lastnosti, ki jih znotraj teorije o nadarjenih 

prepoznamo kot lastnosti nadarjenih otrok. Vendar tega ne moremo potrditi, saj t. i. koncept 

indigo otrok ni znanstveno potrjen. Če bi hoteli preveriti, ali so vsi indigo otroci tudi 

nadarjeni, bi to lahko preverili s testi za merjenje inteligentnosti in ustvarjalnosti. Sama bi to 

lahko preverila v svoji zajeti skupini otrok, splošno pa le psihologi, ki so za to usposobljeni.   



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Tina Jerko: Koncept indigo otrok in prepoznavanje te skupine otrok v vrtcu 

 

22 
 

2.5. Indigo otroci kot skupina otrok s posebnimi potrebami 

Skalar (1999) navaja, da so otroci s posebnimi potrebami tisti, ki imajo fizične, funkcionalne 

ali osebnostne okvare oziroma primanjkljaje. Ti primanjkljaji so lahko posledica razvojnih 

zaostankov ali neugodnih socialnih in materialnih pogojev. Lahko pride do motenega psiho-

fizičnega razvoja, težav pri zaznavanju in odzivanju na dražljaje ter pri komunikaciji s 

socialnim okoljem in gibanju.  

V zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) navajajo, da so to sledeče osebe: 

 z motnjo v duševnem razvoju, 

 slepi ali slabovidni,  

 gluhi in naglušni,  

 z govorno-jezikovnimi motnjami,  

 gibalno ovirani, 

 dolgotrajno bolni, 

 s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

 z avtističnimi motnjami, 

 s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

V zakonu (prav tam) omenjajo, da te osebe potrebujejo prilagojeno izvajanje programov ali 

posebne programe vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo.   

Skalar (1995) navaja, da so značilne lastnosti otrok s posebnimi potrebami sledeče: ciničnost, 

egocentričnost, agresivnost, zavrtost, sebičnost, lepljivost, zahtevnost in jokavost. 

V praksi bi lahko indigo otroke označili za otroke s posebnimi potrebami. Posamezniki indigo 

otrok bi lahko imeli tudi posebne potrebe (npr. gibalno ovirani, slepi, slabovidni, gluhi, 

naglušni …). Vsak otrok s posebnimi potrebami pa še ni indigo otrok. 

2.6. Povezava lastnosti med različnimi skupinami otrok  

Povezala sem lastnosti indigo otrok, nadarjenih otrok in otrok s posebnimi potrebami ter z 

vsemi lastnostmi primerjala podobnosti med posameznimi skupinami. 
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Slika 1 : Povezava lastnosti med različnimi skupinami otrok 

V sliki sem ponazorila lastnosti iz zgoraj zapisane teorije, različnih skupin. Razvidno je, da 

obstajajo povezave med lastnostmi različnih skupin. Indigo otroci imajo določene lastnosti, ki 

niso značilne za drugi dve skupini. Razvidno je, da je velika povezava med lastnostmi indigo 

otrok in nadarjenih otrok, kjer so prav vse najbolj pogoste značilnosti nadarjenih otrok tudi 
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primeren za otroke 21. stoletja. Po njegovo, bi morali tudi vzgojitelji priznati, da so 

spremembe in hkrati zato zahtevati drugačno podajanje znanja. Znanje, naj bi bilo drugačno, 

bolj uporabno za življenje.  

N. Pattillo (2009) izpostavlja, da v šolskem sistemu, vzgoji, odnosu družbe in načinu življenja 

že kar nekaj generacij ni večjih sprememb. Navaja, da še vedno sledimo istim vzorcem in da 

nam bodo indigo otroci jasno pokazali, kaj in kje moramo spremeniti. Zelo pomembno je, da 

se ne ustrašimo teh sprememb in da se zavedamo, da so v naše dobro.  

P. Krystal (v Tasi, 2010) je v intervjuju  na vprašanje o spremembi šolskega sistema 

odgovorila, da se mora sistem spremeniti, saj ta ne deluje in otrok ne pripravi na življenje. 

Indigo otroci naj bi nas silili v spremembe. Otroke bi morali bolje in več poslušati, 

vzpodbujati, ne pa zatirati, kritizirati ali zavračati, saj oni ''vedo'' kaj je narobe s sistemom in 

zakaj se vanj ne morejo vključiti. P. Krystal zagovarja, da bi se morali spremeniti stari običaji 

in pravila, ki so preveč omejujoči in ne dovolijo svobode izražanja in kreativnosti. Otroci bi 

morali izražati svojo ustvarjalnost (Tasi, 2010). A. Kristian (2010) navaja, da bi moral 

novodobni sistem šolanja temeljiti na kritičnem mišljenju, reševanju problemov, iskrenosti in 

odgovornosti. Vse te lastnosti. bi morali otroci osvojiti že v svojih primarnih družinah.  

3.1. Alternativno šolanje za indigo otroke 

Za indigo otroke naj bi bile primerne alternativne oblike šolanja. To ne pomeni, da klasičen 

šolski sistem ni dober, vendar kot zagovarjajo znanstveniki (Carroll in Tober, (2004); Kristan, 

(2010)), dajejo prednost Waldorfskemu in Montessori vrtcu, za vzgojo in izobraževanje 

indigo otrok. Ni pa dokazano, da so le določeni vrtci in šole primerne za indigo otroke. Kot 

zapisujejo avtorji (N. Pattillo, (2009); Lorenčič, (2015); Keber, (2004); Krystal, (2010); 

Carroll in Tober, (2004)) želijo indigo otroci spremeniti zastarele sisteme v šoli, pri vzgoji in 

izobraževanju. V nadaljevanju bom opisala prej omenjeni alternativni ustanovi za vzgojo in 

izobraževanje indigo otrok.  

3.1.1. Waldorfska pedagogika 

T. Devjak, S. Berčnik in M. Plestenjak (2008) navajajo, da je utemeljitelj waldorfskega 

vzgojnega koncepta Rudolf Steiner, ki se je rodil leta 1861 v Kraljevcu na Hrvaškem. Študiral 

je naravoslovne vede in matematiko na Tehniški šoli na Dunaju. Na univerzi pa je poslušal 

tudi predavanja iz filozofije, psihologije, medicine in literarnih del. Zanimali so ga poskusi in 

opazovanje narave. Leta 1892 je izdal doktorsko disertacijo z naslovom ''Resnica in znanost''. 
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Njegovo najpomembnejše filozofsko delo ''Filozofija svobode'' je izšla leta 1894. Po študiju je 

delal kot hišni učitelj, kasneje kot učitelj na ''Delavski izobraževalni šoli''. Leta 1902 je svojo 

znanstveno pot označil z imenom Waldorfska pedagogika, ki se uporablja še danes (Devjak 

ind., 2008). Waldorfska pedagogika izhaja iz antropozofije
5
- duhovne znanosti, ki na otroka 

gleda celostno. Pedagogika otroka pojmuje kot fizično, duševno in duhovno bitje. V ospredje 

postavljajo, da je za otrokov razvoj pomembno vse, kar se v njegovi okolici nahaja in dogaja. 

Cilj Waldorfske pedagogike je spoštovanje, upoštevanje otrokove individualnosti in 

dostojanstva. Temeljijo pa na načelu vzora in posnemanja, saj  je vsaka odrasla oseba otroku 

vzor in ravno s  posnemanjem se največ naučijo. Waldorfski vrtec želi v svojem prostoru 

ustvariti občutek doma. Večina opreme je iz lesa. Igralnica je razdeljena na igralni del in 

kuhinjo. Vzgojiteljica v vrtcu kuha, peče, pomiva, šiva, ureja rože … Igrače za otroke naredi 

vzgojiteljica in so narejene iz naravnih materialov – les, bombaž, volna… Igrače spodbujajo 

otrokovo domišljijo, razmišljanje (http://childsfairytale.com/waldorfska-pedagogika-in 

novodobni-otroci/).  

T. Devjak idr. (2008) poudarjajo, da Waldorfska pedagogika otroka pojmuje tudi kot duhovno 

bitje. V povezavi z indigo otroki, pa M. Keber (2004) navaja, da imajo indigo osebe višjo 

duhovno inteligentnost. Lorenčič (2015) in M. Keber (2004) poudarjata, da so indigo otroci 

samosvoji, usmerjeni na svoje potenciale in zanimanja ter da naj bi bili po njihovem mnenju 

vredni spoštovanja. Prav to pa so cilji waldorfske pedagogike. Torej glede na podane cilje 

lahko sklepamo, da je waldorfska pedagogika v skladu z lastnostmi indigo otrok. Dolinar 

(2015) navaja, da so indigo otroci inkarnacije
6
 oz. reinkarnacija

7
 prejšnjih življenj.  T. Devjak 

ind. (2008) navajajo, da utemeljitelj R. Steiner pripisuje veliko vlogo reinkarnaciji, saj naj bi 

bil smisel njegovega proučevanja človeka v spoznavanju vzorčne zveze med telesnim 

razvojem in duhovnostjo.  

Otroci potrebujejo možnost razvoja domišljije, ustvarjanja, logičnega mišljenja, saj bodo le 

tako lahko dosegli višjo stopnjo duševnega, umskega in osebnostnega razvoja. Waldorfska 

pedagogika se prilega potrebam nove generacije otrok, saj otroku omogoča celostni razvoj in 

jih hkrati spodbuja k razvijanju njihovega potenciala s kreativnostjo in svobodnim izražanjem.  

                                                           
5
 Antropozofija je nauk, po katerem je človek sam sposoben priti do spoznanja nevidnega sveta oz. do zavesti o 

resničnem bistvu človeka. 
6
 Inkarnacija je pojavitev česa abstraktnega v materialni, konkretni podobi, utelešenje. 

7
 Reinkarnacija je ponovno utelešenje duše po smrti. 

http://childsfairytale.com/waldorfska-pedagogika-in%20novodobni-otroci/
http://childsfairytale.com/waldorfska-pedagogika-in%20novodobni-otroci/


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Tina Jerko: Koncept indigo otrok in prepoznavanje te skupine otrok v vrtcu 

 

26 
 

3.1.2. Montessori pedagogika 

Devjak idr., (2008) navajajo, da je bila Maria Montessori (1870 – 1952) izredna pedagoginja, 

zdravnica, znanstvenica, filozofinja in humanistka. Rodila se je v Italiji, v času, ko ženske 

niso imele enakih vzgojno-izobraževalnih možnosti kot moški. Imela je izredno visok 

intelektualni potencial, zato je bila sprejeta na tehniško šolo. Želela je postati inženir, vendar 

se je zaradi poklica začela zanimati za biologijo in študij medicine. Po študiju je delala na 

kirurgiji v Rimu. Po diplomi je za mlajše otroke ustvarila oz. organizirala učne ure, kamor naj 

bi hodili dve leti, vsak dan. Leta 1907 je začela delati v otroškem vrtcu, v San Lorenzu 

(siromaška rimska četrt). V omenjenem kraju še danes deluje otroški Montessori vrtec. M. 

Montessori je v vrtec uvajala vedno nove materiale, otroke ni v nič silila (Devjak, Berčnik in 

Plestenjak, 2008).  Ustanoviteljica je sama izdelala igrače oz. didaktične pripomočke, ki jih 

uporabljajo še danes v vrtcih in šolah Montessori. Te igrače razvijajo domišljijo, zbranost, 

koordinacijo, samostojnost … Temeljijo na naravnem in ne neprisiljenem načinu. Moto 

Marije Montessori je: ''Pomagaj mi, da naredim sam!'' Vrtec torej temelji na Montessori 

pedagogiki, ki je zasnovana na individualnem pristopu in upoštevanju enkratnosti vsakega 

otroka.  Vzgojitelj mora dati otroku možnost, da si sam ustvari odnos do sebe, drugih, stvari 

in do Boga (http://www.slomskov-zavod.si/index.php/domov-vrtec). Pri dejavnostih otroke 

povežejo z vsakdanjim življenjem, z dejavnostmi, ki jih opazujejo tudi doma. Otroci v vrtcu 

npr. kuhajo, likajo, pospravljajo, pomivajo okna, zalivajo rože, sesajo ipd.   

M. Montessori (v Devjak idr., 2008: 79 – 80) je poskušala samostojnost otrok doseči na dva 

načina:  

 kratkoročno – z omogočanjem svobode in samostojnosti v življenju, 

 dolgoročno – z razvijanjem določenih sposobnosti in znanj, kot so npr. branje, pisanje, 

matematika, geografija, socialne spretnosti, telesna urejenost, spretnosti pri 

opravljanju gospodinjskih opravil. Te in temu podobne sposobnosti dajejo človeku 

neodvisnost ter ga pogosto varujejo pred manipulacijo drugih ljudi.  

M. Montessori je zagovarjala, da je pomembno spremljati otrokova nagnjenja in interes pri 

posameznih aktivnostih (prav tam).  

Carroll (2004) poudarja, da je učenje po sistemu Montessori edinstveno, saj temeljijo na 

celostnem pristopu do otroka. Osnovni cilj tega programa je pomagati otroku, da v življenju 

doseže svoj polni potencial na vseh področjih. Dejavnosti v šoli pospešujejo  razvoj socialnih 

veščin, usklajenosti telesa in čustvene rasti.  

http://www.slomskov-zavod.si/index.php/domov-vrtec
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P. Lillard (2005, v Devjak idr., 2008) navaja, da je samomotivacija posameznika največja 

spodbuda za učenje. Kot navaja K. Habe (v Senčar, 2009) imajo indigo otroci v sebi močno 

motivacijo, saj so prepričanja, da v sebi nosijo poslanstvo in temu tudi sledijo. Pollard, (1997, 

v Devjak idr., 2008) navaja, da je M. Montessori poudarjala, da se proces učenja začne pri 

otroku in da se morajo otroci sami odločiti, kaj želijo početi. Otroci morajo imeti svobodo 

odločanja in neodvisnosti. Temeljni cilj Montessori pedagogike je, da posameznik živi 

svobodno (prav tam). K. Habe (v Senčar, 2009) in P. Krystal (v Tasi, 2010) poudarjata, da 

imajo indigo otroci lastnosti, katerim se moramo vzgojitelji, starši in pedagogi prilagoditi. 

Menita, da je potrebno otroke poslušati in hkrati izhajati iz njih, tako kot to poudarja 

Montessori pedagogika.  

T. Devjak idr., (2008) navajajo, da je v naših javnih vrtcih več prostora za domišljijo in 

ustvarjalnost, kot v Montessorijevem. Otrok lahko svobodno izbira sredstva in material za 

igro, vendar ko izbere, je njegove svobode konec. Vsako sredstvo ima določena pravila oz. 

nalogo (prav tam).  

V povezavi z Montessori pedagogiko in lastnostmi indigo otrok so vidne podobnosti v vzgoji. 

Na obeh področjih gre za samomotivacijo otrok, kjer je pomembno, da izhajamo iz otrok 

samih. Otroku moramo dopustiti svobodo, da lahko sledi svojim potencialom.  

Sklepamo lahko, da je tako kot Waldorfski tudi Montessori vrtec primeren za indigo otroke. 

Otroci oz. ljudje pa se med seboj razlikujemo in prav vsak posameznik ima svoje potrebe, 

zatorej ne moremo trditi, da je določen vrtec ustrezen prav za vse otroke.  

3.2. Vzgoja indigo otrok 

Indigo otroci nam dajejo vedeti, da bo potrebno spremeniti svet in s tem tudi vzgojo. Ti otroci 

imajo obilo znanja. Pomembno je, da jim resnično prisluhnemo in jih jemljemo kot 

enakovredne. D. Lorenčič (2015) navaja, da nas indigo otroci nezavedno spodbujajo k višji 

sposobnosti zavedanja svojega obstoja. Težave so lahko, če starši pri otroku ne prepoznajo 

otrokove zavesti oz. te sposobnosti, ki lahko pripomore k družbenemu in duhovnemu razvoju. 

Lahko naredimo veliko škode, saj otrok s tem občuti bolečino, ker smo s tem zanikali tisto, 

kar je. Starši indigo otrok pogosto tarnajo, da so otroci neposlušni, svojeglavi in trmasti. Torej 

njihove potrebe so, da jih vidimo, slišimo in čutimo. Otrok pokaže točno to, kar mora npr. 

starš pri sebi spremeniti oz. kako naj starš nadaljuje in kaj je dobro za njega. Predhodno 

starševstvo je temeljilo na neki avtoriteti, ki je bila bolj trdna in je imela določena pravila 
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''igre'' (kazen, nagrada). Otrok se je bal močne osebnosti, starši pa so nad njim imeli popolni 

nadzor. Taka stara vzgoja pri novodobnih otrocih ne deluje, saj tako otrok ni enakovreden. 

Potrebuje vodstvo in enakovrednost. Pomembno je, da otrok začuti, da je ljubljen tak, kakršen 

je in ne tak, kakršen bi moral biti. Najpomembnejši je zgled. Osebe, ki so z otrokom, bi 

morale biti v odnosu in ravnanju usklajene, saj drugače otrok hitro postane zmeden. 

Pomembno je, da tisto kar npr. starši zahtevajo tudi sami upoštevajo.  

K. Habe (v Senčar, 2009) je v intervjuju izpostavila, da lahko novodoben otrok v nas povzroči 

spremembo energije, če smo zanjo dovolj dovzetni. Šele nato lažje prisluhnemo otroku in 

spoznamo, da so otrokove informacije zelo pomembne. Zelo pomembno je, da izhajamo iz 

sebe in ne iz naučenih miselnih tvorb. Ljudje se vključno z gospodarsko krizo učimo, kaj je 

zares pomembno v življenju. Otroci imajo to znanje že v sebi. Ko otrok začuti neiskrenost, 

nezavedno zazna, da jih ne vzgajamo s pravim namenom, temveč da bi le razrešili trenutno 

situacijo. Temu po navadi sledi otrokov upor. Seveda otroku ne moremo oz. ne smemo vsega 

dopustiti, vendar pa naj bi naše omejitve izhajale iz naše integritete in ne avtoritete. Otroku 

smo zgled, zato moramo biti pozorni in previdni pri svojih dejanjih. Ko otroci čutijo, da so 

ljubljeni in da vanje zaupamo, mu bo uspelo zadovoljiti svoje potrebe po višji ravni znanja (K. 

Habe v Senčar, 2009). Pomembno je, da starši in vzgojitelji zgodaj prepoznamo otrokove 

potenciale. Otrok ne smemo usmerjati v nekaj, kar mi želimo, temveč v tisto, kjer imajo sami 

željo in potencial. T. Melinc (2010) navaja, da je v preteklosti otrok sledil bolj željam staršev. 

Cenjeno je bilo, da so jim sledili tako na poklicni kot na življenjski poti. Danes je temu 

drugače, saj otroci niso za to, da bi ponavljali življenje svojih staršev, temveč da ustvarijo 

svoje. Avtoriteto staršev potrebujejo le toliko, da jih spodbujajo, pomagajo pri disciplini in 

fokusu, da lahko ustvarijo svoj potencial.  

Psihologinja L. Beznik (2011) kritično poudarja, da nekateri starši otrokovo neprimerno 

vedenje pogosto opravičujejo z oznakami, kot je indigo. Starši bi morali namesto 

opravičevanj uporabiti ustrezne vzgojne ukrepe, da bi se otroci razvili v uspešne, odgovorne 

in samozavestne osebe. Po mnenju psihologinje je sodobno obnašanje oz. odnos otrok 

drugačen zaradi drugačnega okolja, v katerem se razvijajo. Psihologinja navaja, da je 

potrebno nemirnim otrokom postaviti meje. S tem pa bi jim omogočili mir, dovolj svobode in 

občutek varnosti. Pomembno je, da otroke naučimo govoriti o čustvih, da jih učimo nežnosti 

in jim omogočimo razvijanje trdoživosti (Čakarun, 2011). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Tina Jerko: Koncept indigo otrok in prepoznavanje te skupine otrok v vrtcu 

 

29 
 

A. Kristian (2010) omenja, da si je za t. i. indigo otroke, kot tudi druge vse vrste otrok 

potrebno vzeti čas. Opozarja, da je vse več staršev, ki jim primanjkuje časa za otroke. 

Pomembno je, da je čas, ki ga namenimo otroku, kakovosten. Otrok največje vrednote pridobi 

ravno preko primarne družine. A. Kristian (prav tam) poudarja, da se bo otrok naučil 

odgovornosti takrat, ko bo vedel, zakaj je sprejel neko odločitev in kakšne so lahko posledice 

(pozitivne ali negativne). Pomembno je, da bo pripravljen te posledice tudi nositi oz. biti 

odgovoren zanje. Včasih od otrok preveč zahtevamo, želimo v smislu, da bi otrok čim prej 

vse vedel in znal. Vendar so v otrokovem razvoju obdobja, ki imajo svoje zahteve in 

značilnosti. Pomembno je, da se v vsakem obdobju odraščanja otroku dopusti čas, da razvije 

značilnosti in zahteve tega obdobja. Prav tako, pa so pomembne meje, ki jih postavijo starši. 

Otroci morajo vedeti, kakšne omejitve sledijo, če postavljenih pravil ne upoštevajo. Pred tem, 

pa je pomembno otroku povedati, kaj je dobro, kaj sme ter kaj slabo in česa ne sme. Otrok, ki 

ima meje, si pridobi občutek varnosti. Vsi otroci, tudi tako imenovani indigo otroci, 

potrebujejo meje.  

Petterson (2004 v Carroll, 2004: 85 – 87) je izpostavil slednje smernice in meje, ki so po 

njegovem mnenju pomembne pri  vzgoji indigo otrok:   

 Pomembno je, da pri dajanju navodil uporabimo besedne zveze, kot so: prosim, 

potrebujem te, vesel bi bil tvoje pomoči …   

 Otroku vnaprej povejmo, da se bo moral na neko stvar pripraviti, npr. da bo večerja 

čez nekaj minut. 

 Otrok naj ima veliko izbire in ne odstopajmo od njih, če jih želijo s sitnarjenjem 

spremeniti. 

 Ko damo otroku določeno nalogo, da jo postori, mu na kratko pojasnimo, zakaj to 

želimo. 

 Navodila podajamo posamično, da otroci niso preobremenjeni. 

 Otroku določimo posledice, če se določenih pravil ne bo držal. 

 Doma določimo prostor, kamor se bo otrok umaknil in razmislil, če ne bo ravnal 

ustrezno. 

 Starši naj pri disciplinskih ukrepih pazijo na svoje čustvene izbruhe. Z otrokom naj se 

ne kregajo. 

Carroll in J. Tober (2004) poudarjata, da naj starši spoštujejo otrokovo navzočnost v družini.  

Otroci se morajo v družini počutiti varne in potrebujejo podporo staršev. Potrebno se je 
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izogibati negativnih kritik. Za starše in vzgojitelje je pomembno, da prisluhnejo otrokom. 

Hegerle (2004 v Carroll, 2004) navaja, da so indigo otroci odkriti in iskreni in ravno v teh 

lastnostih imajo največjo moč. Če do njih niste odkriti in iskreni, bodo oni vseeno do vas; 

vendar pa vas ne bodo spoštovali (Hegerle v Carroll, 2004: 56). 

Gerard (2004) je oblikoval pravila, kako naj bi otroka skupine indigo navajali na red in 

disciplino: (Gerard v Carroll, 2004: 72) 

 Otroku stvari pojasnimo in se tako izognimo nesporazumu. 

 Izogibajmo se ukazovanju. 

 Držimo se obljub. Kar smo obljubili, tudi storimo. 

 Na posamezno situacijo se odzivamo sproti. 

 Nobenega zmerjanja in udarjanja otrok. 

 Pokažimo jim svojo ljubezen. 

 Pri kazni naj otrok o dejanju razmisli. Po kazni, se z otrokom pogovorimo. 

N. Pattillo (2009) navaja, da so indigo otroci svoje starše na nek način izbrali, da jim bodo 

pomagali pri njihovem razvoju naravnih sposobnosti. Starše po vsej verjetnosti čaka težka in 

pomembna vloga, vendar je pomembno, da otroku pomagajo pri njegovem poslanstvu. Indigi 

namreč želijo spremeniti zastarele sisteme mišljenja, ki naj bi po mnenju nekaterih avtorjev 

potekali na nižjih energijskih nivojih. Zavračajo zastarele sisteme, pravila in avtoritete. 

Pomembno je, da starši otroku prisluhnejo in dopustijo, da se zgodijo spremembe. 
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EMPIRIČNI DEL  

4. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV 

Otroci, ki se rojevajo v današnjem času, naj bi bili drugačni od prejšnjih generacij. Carroll in 

J. Tober (2004) trdita, da se otroci, ki so se rodili v zadnjem času, razlikujejo od predhodnih 

generacij. Na svet pridejo z določenim namenom in sposobnostmi, ki so zlahka prepoznavni 

že od njihovega rojstva naprej (prav tam) N. Pattillo (2009), avtorica knjige Otroci zvezd, trdi, 

da so te otroci tukaj zato, da nam pokažejo, da zastareli sistemi in šole, ureditev, vzgoja in 

zdravstveno varstvo niso zdravi in da bomo, če jih ne bomo spremenili, še naprej globalno, 

torej kot civilizacija propadali (prav tam). 

Z empirično raziskavo želim preko strokovnih delavcev vrtca raziskati, kakšno je njihovo 

prepoznavanje indigo otrok v vzgojnih ustanovah. Problem ki ga želim preučiti je, ali 

strokovni delavci v vrtcu menijo, da so se generacije otrok glede na njihove osebnostne 

značilnosti in vedenjske posebnosti v zadnjih petih letih spremenile. Strokovne delavce v 

vrtcih bom spraševala, po katerih lastnostih menijo, da se današnji otroci razlikujejo od otrok 

prejšnjih generacij in ali je delo z novimi generacijami otrok težje. Zanimalo me bo, ali so 

strokovni delavci vrtca (vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev) že slišali za koncept indigo 

otrok. V primeru, da so, me bo zanimalo, kaj si pod tem pojmom predstavljajo, kakšno je 

njihovo poznavanje tega koncepta, katere lastnosti bi pripisali indigo otrokom ter kateri 

vzgojni pristopi bi bili po njihovem mnenju primerni za te otroke. Spraševala bom, kam bi 

uvrstili indigo otroke - so to nadarjeni otroci, otroci s posebnimi potrebami ali povsem neka 

nova skupina otrok.  

Cilj je, da z empirično raziskavo preverim, kaj si pod omenjenim konceptom razlagajo 

strokovni delavci vrtca ter ali te otroke prepoznavajo pri svojem pedagoškem delu.  

5. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V raziskavi sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. ali so se generacije otrok v zadnjih petih letih spremenile; 

2. katere lastnosti (pozitivne in negativne) imajo nove generacije otrok; 

3. ali je pedagoško delo v vrtcu z današnjimi otroki v primerjavi z delom otrok pred 

petimi leti lažje, težje ali enako; 
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4. kakšne so spremembe pri delu v vrtcu, če je delo drugačno kot pred petimi leti; 

5. ali so že kdaj slišali za koncept indigo otrok, kaj si pod tem pojmom predstavljajo, kje 

so se seznanili s tem in kakšno je njihovo poznavanje pojma indigo otrok; 

6. kam bi uvrstili indigo otoke - med nadarjene otroke, med otroke s posebnimi 

potrebami ali v povsem novo skupino, ki imajo čisto drugačne potrebe od prej naštetih 

skupin otrok; 

7. kateri vzgojni pristop naj bi bil po mnenju strokovnih delavcev najbolj primeren za 

pedagoško delo z indigo otroki; 

8. kakšne spremembe bi bile pri pedagoškem delu v vrtcu primerne za delo z indigo 

otroki? 

6. METODA 

Uporabila sem opisno oz. deskriptivno metodo. Podatke sem zbirala z anketnim 

vprašalnikom, na kvantitativni pristop.  

6.1. Raziskovalni vzorec 

V raziskovalni anketi je sodelovalo 145 strokovnih delavcev vrtca iz celotne Slovenije. Velika 

večina (95%) je bila ženskega spola. 

 

Slika 2 : Predstavitev vzorca glede na število in procent sodelujočih 

Iz slike 1 je razvidno, da je v anketi sodelovalo 67 (46%) vzgojiteljev in 78 (54%) 

pomočnikov vzgojitelja.  
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Slika 3 : Predstavitev vzorca glede na delovno dobo 

Iz slike 2 je razvidno, kolikšna je delovna doba strokovnih delavcev. Največ anketiranih je 

zaposlenih od 0 – 5 let, kar 82 strokovnih delavcev oz. 57% od celote. Od 6 – 10 let je 

zaposlenih 21 (14%) anketiranih. Z delovno dobo od 11 do 20 let je 14 (10%) anketiranih. 

Zaposleni z več kot 20 let delovne dobe, je sodelovalo 28 (19%) strokovnih delavcev. 

 

Slika 4 : Predstavitev vzorca glede na doseženo stopnjo izobrazbe anketirancev 
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Večina anketirancev ima doseženo oz. končano srednjo šolo (38%) in visoko strokovno šolo 

(37%). Manj jih je z univerzitetno izobrazbo (15%) in višjo šolo (8%) ter le en strokovni 

delavec z magisterijem.  

Večina anketirancev je zaposlenih v mestnih vrtcih (76%), nekaj pa jih dela na podeželju 

(24%).  

6.2. Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Za tehniko zbiranja podatkov sem uporabila anketiranje preko spleta, ki je bilo izvedeno 

oktobra 2015. Zbiranje podatkov je bilo anonimno, raziskovalni vprašalnik pa je vseboval 

natančna navodila za reševanje. Vseboval je 6 vprašanj za demografske podatke in 12 

vprašanj z enim podvprašanjem, za raziskavo. Vprašanja so bila sestavljena iz zaprtega in 

odprtega tipa ter iz treh ocenjevalnih lestvic. Podatke sem statistično obdelala in jih prikazala 

s tabelami, diagrami in kratkimi interpretacijami, s pomočjo programov Microsoft Word in 

Microsoft Excel. Za spremenljivke sem uporabila opisno statistiko, ki zajema frekvenčne 

porazdelitve (v frekvencah in odstotkih) ter povprečja.  

7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1. Mnenja strokovnih delavcev v vrtcu o pedagoškem delu 

Strokovne delavce vrtca sem spraševala po njihovem mnenju o tem, ali so se v obdobju 

zadnjih petih let, generacije otrok spremenile. Imeli so možne odgovore: da, delno; da, 

občutno in ne. V sliki 5 je prikazano mnenje strokovnih delavcev o spremembi generacije v 

zadnjih petih letih.  
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Slika 5 : Mnenje strokovnih delavce o spremembi generacije v zadnjih petih letih 

Rezultati raziskave kažejo, da je večina (60%) anketiranih strokovnih delavcev mnenja, da so 

se generacije otrok v obdobju zadnjih petih let spremenile, vendar delno. Manj (22%) jih je 

mnenja, da so se generacije občutno spremenile. Najmanj anketiranih (18%) je mnenja, da se 

generacije v obdobju zadnjih petih let niso spremenile.  

Spraševala sem po lastnostih, ki po mnenju strokovnih delavcev v vrtcu, označujejo novo 

generacijo otrok. Anketirani so imeli podano tabelo, kjer so lahko zapisali negativne in 

pozitivne lastnosti otrok. 

Izpisala sem deset najbolj pogostih pozitivnih lastnosti, ki so jih zapisali anketirani strokovni 

delavci.  

Deset najbolj pogosto naštetih pozitivnih lastnosti:  

LASTNOST f f % 

radovednost, vedoželjnost 19 13,1 

bolj inteligentni – višji IQ 12 8,3 
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komunikativnost 9 6,2 

iznajdljivost 8 5,5 

samostojnost 7 4,8 

učljivost 7 4,8 

odprtost 6 4,1 

ustvarjalnost 5 3,4 

Tabela 1: Prikaz desetih najbolj pogosto naštetih pozitivnih lastnosti 

Deset najbolj pogosto naštetih negativnih lastnosti:  

LASTNOST f f % 

nestrpnost oz. neučakanost 22 15,2 

nesamostojnost 21 14,5 

razvajenost 19 13,1 

egoizem 17 11,7 

nespoštljivost 8 5,5 

prevelika uporaba tehnologije 8 5,5 

nesocialni 7 4,8 

neupoštevanje avtoritet 7 4,8 

agresija oz. nasilnost 7 4,8 

manj gibalno spretni 7 4,8 

Tabela 2: Prikaz desetih najbolj pogosto naštetih negativnih lastnosti 
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Med odgovori anketiranih in naštetimi lastnosti indigo otrok v teoretičnem delu, so vidne 

podobnosti. K. Habe (v Senčar, 2009) je navedla, da je ena glavnih značilnosti indigo otrok, 

da so drugačni. Navedba ''drugačni'' pa se je med anketiranimi pojavila kar nekajkrat. Med 

pogosto naštetimi lastnostmi, med anketiranimi strokovni delavci, se pojavlja tudi: višja 

inteligentnost, bojevitost, poštenost, odločnost, učljivost, pozornost, senzibilnost, intuitivnost, 

sočutje, iskrenost … Veliko naštetih lastnosti je enakih v primerjavi s podanimi lastnostmi v 

teoretičnem delu. P. Krystal (v Tasi, 2010) in N. Pattillo (2009) sta navedli, da so indigo 

otroci bolj bojeviti in pošteni. H. Adamič (2011) poudarja lastnosti: senzibilnost in 

intuitivnost. K. Habe (v Senčar, 2009) in Hegerle (v Carroll, 2004) sta podala, da so indigo 

otroci bolj iskreni do sebe in drugih ter da so splošno bolj inteligentni. Podobno je pri 

negativnih lastnostih, kjer so anketirani navedli, da novodobni otroci zavračajo avtoriteto, so 

neučakani oz. nepotrpežljivi, povedo kar želijo, so bolj živahni (nekateri so uporabili navedbo 

''hiperaktivni'') in težje obvladljivi, še posebej, če jim ne posvetimo dovolj časa. Torej 

lastnosti, ki so jih podali anketirani strokovni delavci, se povezujejo z lastnostmi, ki so jih v 

literaturi navedli strokovnjaki oziroma znanstveniki. M. Keber (2004), Carroll in J. Tober 

(2004) so navedli, da indigo otrokom hitro upade pozornost ter se vedejo neučakano. H. 

Adamič (2011) poudarja, da indigo otroci ne upoštevajo avtoritet. Prav tako sta Carroll in J. 

Tober (2004) omenjala, da indigo otroci zavračajo brezpogojno avtoriteto.  

Anketirance sem spraševala tudi po njihovem zaznavanju zahtevnosti pedagoškega dela skozi 

čas. Strokovni delavci so primerjali pedagoško delo z današnjimi otroki  s tistim izpred petih 

let. Na izbiro so imeli vnaprej podane odgovore: delo z današnjimi otroki je lažje, enako 

zahtevno ali težje. 
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Slika 6 : Primerjava zahtevnosti pedagoškega dela skozi čas, po mnenju strokovnih delavcev 

v vrtcu 

Rezultati raziskave kažejo, da nihče (0%) od anketiranih strokovnih delavcev ni odgovoril, da 

je delo z novodobnimi otroki lažje. Večina anketiranih (70%) je odgovorilo, da je delo z 

novodobnimi otroki težje. Da je delo enako zahtevno kot pred petimi leti je odgovorilo kar 

nekaj anketiranih (30%). Delo z novodobni otroki naj bi bilo po mnenju anketiranih 

strokovnih delavcev v vrtcu bolj zahtevno v primerjavi s pedagoškim delom z otroki pred 

petimi leti.  

Zastavila sem odprto vprašanje o tem, kakšno je mnenje strokovnih delavcev, v čem se 

pedagoško delo v vrtcu razlikuje izpred petih let. V nadaljevanju navajam nekatere dobesedne 

navedbe, ki so se pojavile s frekvenco 9: 

- ''bolj se je potrebno ukvarjati s starši, so zahtevni in včasih pričakujejo preveč od 

pedagoškega delavca, preveč pričakovanj''  

Sklepamo lahko, da so starši generacije izpred petih let bolj spoštovali pedagoške delavce, bili so manj 

zahtevni in hkrati so imeli manj pričakovanj. 

s frekvenco 4: 

- ''se ne razlikuje''  

Podani anketirani strokovni delavci v vrtcu so mnenja, da se delo izpred petih let ne razlikuje od 

današnjega.  

s frekvenco 3: 

- ''otroci so veliko bolj zahtevni in zaradi drugačne vzgoje doma težje obvladljivi'' 
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Otroci naj bi bili po mnenju strokovnih delavec v vrtcu bolj zahtevni in težje obvladljivi zaradi 

drugačne vzgoje staršev. 

s frekvenco 2: 

- ''otroke je težje motivirati, manj stvari jih zanima''  

- ''otroci potrebujejo več pozornosti in aktivnosti, bolj se je potrebno prilagoditi vsakemu 

posamezniku''  

- ''Otroci so zahtevnejši. Pravzaprav verjetno ne otroci ampak starši in družba'' 

Anketirani strokovni delavci v vrtcu so mnenja, da so današnji otroci bolj zahtevni. Navajajo, da so 

otroci takšni zaradi staršev in družbe. Današnji otroci naj bi želeli več pozornosti oz. več prilagajanja 

vsakemu posamezniku. Otroke je težje motivirati, saj jih zanima manj stvari.  

s frekvenco 1: 

- ''starši so bolj zakomplicirani, otrok kot sam otrok ni bistvene razlike, mogoče so bolj 

razvajeni'' 

- ''veji stres, ker moramo slediti vsakemu posamezniku'' 

- ''vedno več je pisanja o tem kaj delamo in kaj bomo delali'' 

- ''v tempu dela, več različnih dejavnosti istočasno, več časa namenjamo ponavljanju pravil'' 

- ''po kompleksnosti'' 

- ''bolj pazljivi pri delu saj starši iščejo naše napake ne pa naše dobro delo'' 

- ''preveč projektov, premalo posvečanja otrokom'' 

- ''večkratno ponavljanje navodil,potrebno več motivacije'' 

- ''zaradi prezaščitniških staršev vsak otrok potrebuje pretirano pozornost'' 

- ''enako, vendar to so otroci , ki jim je dopuščeno vse'' 

- ''potrebno je biti dosleden, ponavljati pravila'' 

- ''več otrok s posebnimi potrebami'' 

- ''obvladovanje predrznih otrok'' 

- ''zaradi prezahtevnih staršev menim da so obremenjeni vzgojitelji in pedagogi'' 

- ''otroke je potrebno vedno več animirati, saj jim koncentracija pri eni stvari hitro pade'' 

- ''v sestavljanju priprav, razlika koliko otroci zmorejo/znajo'' 

- ''zahtevnost pri načrtovanju dejavnosti'' 

- ''potrebno je nastopiti bolj z argumenti, bolj odločno reagirati v konfliktnih situacijah na 

področju medosebnih odnosov, potrebno veliko aktivnosti z otroki, s starši se je potrebno v 

mnogih situacijah pogovarjati in usklajevati mnenja, postavljati meje bolj strogo in odločno, 

učiti pravil'' 

- ''več pedagoškega dela s starši, več otrok, ki potrebujejo veliko individualnega dela, več otrok 

s čustvenimi, vzgojnimi, razvojnimi težavami'' 

- ''pogosto moramo utemeljevati lastno delo, močneje so poudarjene tudi pravice otrok, 

dolžnosti pa so bolj v ozadju'' 
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- ''delo je enako, razlika je v temu, da si vsak posameznik v skupini želi večjo pozornost in 

usmeritve'' 

- ''Starši zahtevajo več ukvarjanja z otroki. V današnjem času je več poudarka na 

individualizmu otrok.'' 

- ''pri pristopih, delu'' 

- ''vložiti več truda in napora, energije za dosežen enak nivo, kot prej'' 

- ''več vodenih dejavnosti-otroci se ne znajo igrat brez navodil; večje težave s starši; 

neupoštevanje avtoritete s strani otrok in hkrati staršev'' 

- ''težja vzgojna naloga'' 

- ''večja glasnost in nemirnost v skupini, izpostavljanje posameznikov, ki ne poslušajo drugih in 

egoistično skušajo uveljavljati svoje potrebe'' 

- ''vzg. potrebuje več samoizobraževanja, da lahko da odgovore tem otrokom, otroci morajo biti 

ves čas zaposleni'' 

- '' otroci so težje vodljivi in imajo težave s čakanjem, so glasni'' 

- ''v tem da želimo vse več in več in še in še, srečujemo se tudi z veliko problematiko otrok, ki od 

nas zahteva vse več in več'' 

- ''večja fleksibilnost vzgojiteljice/pomočnice vzgojiteljice pri dnevnih ali tedenskih pripravah, 

preveliko število otrok v oddelku'' 

- ''težko je držati zainteresiranost , saj so otroci dnevno bombardirani z igricami in risankami, 

ki so polne efektov'' 

- ''bolj zahtevno delo, vključuje širše področje znanja, visoka pričakovanja s strani staršev - 

pogosto precenjevanje sposobnosti in zmožnosti otrok, ki posledično vodi v prenatrpan urnik 

otrok. podcenjevanje našega dela'' 

- ''več je birokracije, drugega dela...manj neposrednega dela z otroki'' 

- ''več dela na otrokovih motoričnih spretnostih'' 

- ''potrebno je zelo veliko dela pri socialni dinamiki skupine, avtonomnost vzgojitelja pri starših 

manj cenjena, veliko vzpodbud za sprejemanje odgovornosti'' 

- ''potrebujejo veliko več motivacije, izzivov, individualnega dela, pregovarjanja'' 

- '' psihično si bolj utrujen'' 

- ''pravila in dogovori se neprestano kršijo oz. preizkušajo. hitrejše menjavanje dejavnosti, 

nimajo koncentracije'' 

- '' veliko dela na področju socialnih interakcij in izražanju čustev pri otrocih'' 

- ''več napetosti, težja doslednost pri izvajanju odgovornosti otrok'' 

- ''vzgojitelj izgublja avtonomijo, starši pričakujejo, da bo njihov otrok deležen enake 

pozornosti kot doma, kjer je sam'' 

- ''več dela s posameznikom, večkratno ponavljanje določenih stvari'' 
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- ''več energije vložiš v socialne odnose med otroki, saj nimajo občutka za empatijo do drugih, 

odnosa do različnosti, so zelo nestrpni, vendar je to posledica sistema in načina življenja 

danes - hitrost, pomanjkanje časa'' 

7.2. Poznavanje pojma indigo otroci pri strokovnih delavcih v vrtcu 

Strokovne delavce vrtca sem spraševala o poznavanju koncepta indigo otrok. Anketirani so 

imeli možnost odgovoriti z: da, sem že slišal(a), pa ga ne poznam oz. ne razumem; da, sem že 

slišal(a) in ga poznam oz. razumem; ne, nisem še slišala in ga ne poznam.  

 

Slika 7 : Poznavanje koncepta indigo otrok pri strokovnih delavcih vrtca 

Največ anketiranih (47%) je odgovorilo, da so že slišali za koncept indigo otroci, vendar tega 

koncepta ne poznajo oz. ne razumejo. Malo manj (29%) jih je odgovorilo, da so že slišali za 

koncept ter da koncept poznajo oz. razumejo. Najmanj anketiranih (24%) je odgovorilo, da za 

koncept indigo otroci še niso slišali in ga ne poznajo.  

Rezultati so bili pričakovani. Veliko strokovnih delavcev v vrtcu je že slišalo za koncept 

indigo otrok, vendar v večini tega koncepta ne poznajo oz. ne razumejo. Koncept indigo otrok 

še ni znanstveno potrjen, zato se na fakultetah in v vrtcih le redko pojavlja strokovna literatura 

o tem konceptu. 

Zanimalo me je, kakšno je poznavanje pojma indigo otrok med strokovnimi delavci vrtca. 

Anketirani so lahko označili eno od številk, od 1 do 5. 1 je pomenilo, da je anketirani zelo 
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slabo seznanjen s pojmom indigo otrok; 5 pa, da je anketirani zelo dobro seznanjen s pojmom 

indigo otrok.  

 

Slika 8 : Prikaz poznavanja pojma indigo otrok 

LEGENDA: 1 pomeni, da sem zelo slabo seznanjen/a s pojmom indigo otrok, 5 da sem zelo 

dobro seznanjen/a s pojmom indigo otrok 

Iz slike 7 je razvidno, da so strokovni delavca vrtca bolj slabo seznanjeni s pojmom indigo 

otroci. Le 1% anketiranih meni, da je zelo dobro seznanjen s konceptom, več pa jih je mnenja, 

da so s konceptom slabše seznanjeni.  

Zanimalo me je, kje so se strokovni delavci vrtca seznanili s pojmom (konceptom) indigo 

otrok. Zastavila sem zaprto vprašanje s slednjimi odgovori: na internetnih straneh, na 

fakulteti-tekom študija, na TV, radiu; v tiskanih medijih, na strokovnem izobraževanju, drugo.  
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Slika 9 : Prikaz, kje so se strokovni delavci seznanili s pojmom indigo otrok 

Najbolj pogosto (39%), so se s pojmom indigo otroci anketiranci seznanili preko internetnih 

strani. Kar nekaj (20%) se jih je o pojmu seznanilo preko tiskanih medijev in prav toliko 

(20%) jih je odgovor označilo z drugo. Pod odgovor drugo, so anketirani zapisali: 

 ob delu, lastnem strokovnem izpopolnjevanju 

 pogovor z drugimi  

 preko literature  

 v službi-vrtcu 

Nekateri (8%) so koncept indigo otrok spoznali na fakulteti, tekom študija. Najmanj 

anketiranih pa je označilo, da so se s pojmom seznanili preko TV, radia in strokovnih 

izobraževanj (1%).  

Odgovori oz. rezultati so pričakovani. Kot sem že omenila, se na fakultetah in v vrtcih le 

redko pojavi strokovna literatura o konceptu indigo otrok, saj koncept še ni znanstveno 

potrjen. Na internetnih straneh se pojavlja v večjem številu - v raznih člankih in intervjujih. 

Vse več je člankov v revijah in časopisnih prilogah. Vse več je tudi predavanj na raznih 

delavnicah, na temo koncepta indigo otrok.  

7.3. Mnenje strokovnih delavcev vrtca o značilnostih indigo otrok 

Zastavila sem odprto vprašanje. Zanimalo me je, kako bi strokovni delavci vrtca opisali 

značilnosti indigo otrok – katere lastnosti imajo po njihovem mnenju t. i. indigo otroci, kako 

se vedejo, kako se odzivajo na odrasle osebe …  
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Največkrat zapisane, ponavljajoče se lastnosti indigo otrok med anketiranimi:  

ZNAČILNOSTI INDIGO OTROK f f %  

pametni oz. inteligentni 16 21, 6 

so nepotrpežljivi, nestrpni, hitro jim je 

dolgčas in ne prenesejo gneče ter čakalnih 

vrst 

13 17,6 

senzibilni 9 12,2 

ne pustijo se voditi, še posebej ne upoštevajo 

visoke avtoritete 

9 12,2 

so egoistični, avtoritarni, mislijo bolj nase 9 12,2 

imajo veliko energije, so aktivni, živahni, 

hiperaktivni 

9 12,2 

so nadarjeni 8 10,8 

ustvarjalni 6 8,1 

intuitivni 6 8,1 

visoko zaznavanje drugih ljudi (iskrenost, 

resnica, laž …) 

5 6,8 

radi raziskujejo, so radovedni 5 6,8 

občutljivi 4 5,4 

drugače gledajo na svet 3 4,1 

novodobni otroci 3 4,1 

Tabela 3: Prikaz največkrat zapisane, ponavljajoče se lastnosti indigo otrok med anketiranimi 

Najbolj pogosta lastnost, ki so jo podali anketirani strokovni delavci je, da so indigo otroci 

bolj pametni oz. inteligentni. Prav tako N. Pattillo (2009) in M. Keber (2004) navajata, da so 

ti otroci po naravi bolj inteligentni. Med lastnostmi, ki so jih našteli anketirani, so podobnosti 

med naštetimi lastnostmi znanstvenikov. Habe (v Senčar, 2009) navaja, da so indigo otroci 

bolj občutljivi na vseh področjih. N. Patillo (2009) poudarja, da ti otroci hitro zaznajo, kdaj se 

zlažemo ali z njimi manipuliramo. Znanstveniki prav tako navajajo, da so indigo otroci 

ustvarjalni, samosvoji, osredotočeni na svoje potenciale, zelo senzibilni in intuitivni. Pripisali 

so jim, da se upirajo brezpogojni avtoriteti in navajajo, da imajo hiter upad pozornosti ob 

ponavljajočih in dolgočasnih nalogah. Anketirani so poudarili, da imajo indigo otroci veliko 

energije, so aktivni in živahni. Znanstveniki omenjajo, da pogosto indigo otrokom pripisujejo 
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motnjo hiperaktivnosti. Prav tako je kar nekaj anketiranih indigo otrokom dodelilo lastnost 

hiperaktivnost. 

Lastnosti, ki so jih podali anketirani strokovni delavci, skorajda ne odstopajo od lastnosti, ki 

so jih navedli znanstveniki. Torej se zapisani teoretični del ujema s praktičnimi izkušnjami 

strokovnih delavcev v vrtcu. 

Sestavila sem tabelo, kamor sem zapisala najbolj pogoste lastnosti indigo otrok različnih 

znanstvenikov. Zraven sem podala skupine: indigo otroci, nadarjeni otroci in otroci s 

posebnimi potrebami. Od anketiranih strokovnih delavcev sem želela, da po njihovem mnenju 

dodelijo določeno podano lastnost skupini, za katero menijo, da je le-ta najbolj značilna.  

     
INDIGO OTROCI 

(1) 

NADARJENI 

OTROCI (2) 

OTROCI S 

POSEBNIMI 

POTREBAMI (3) 

        χ
2
 

  Vedejo se, da so bolj pomembni 

kot drugi. 
44 (61%) 33 (46%) 5 (7%) 15,59 

  Imajo občutek, da bi lahko svet 

spremenili na bolje. 
53 (74%) 26 (36%) 4 (6%) 13,75 

  Zavračajo tZavračajo tradicionalne navade, 

avtoriteto      avtoriteto in pravila.  
59 (82%) 9 (13%) 16 (22%) 10,67 

 Zelo težko se jim je postaviti v 

vrsto in čakati. Vedejo se 

neučakano in nepotrpežljivo. 

50 (69%) 14 (19%) 35 (49%) 16,28 

  Ne odzivajo se na vzgojne 

prijeme, ki vključujejo občutke 

krivde. 

55 (76%) 9 (13%) 25 (35%) 11,46 

  Ne bojijo se glasno povedati, kaj 

potrebujejo.  
55 (76%) 29 (40%) 12 (17%) 3,94 

 So zelo osebnostno občutljivi 

(senzibilni). 
54 (75%) 19 (26%) 35 (49%) 10,85 

 Družijo se le sebi podobnimi. 44 (61%) 35 (49%) 11 (15%) 10,20 

 Imajo težave z brezpogojnim 

upoštevanjem avtoritete. 
60 (83%) 15 (21%) 24 (33%) 5,29 

 Hitro se začnejo dolgočasiti in 

niso zmožni dalj časa ohranjati 

pozornosti. 

43 (60%) 27 (38%) 43 (60%) 23,42 

 Jasno izražajo lastno 

pomembnost. Pogosto kar 

naravnost povedo ''kdo so''.  

57 (79%) 25 (35%) 9 (13%) 6,05 

 Okolje in naloge, ki ne zahtevajo 

ustvarjalnega razmišljanja, jim 

zbujajo neugodje. 

48 (67%) 44 (61%) 11 (15%) 17,0 

Tabela 4: Prikaz, v kolikšni meri anketirani strokovni delavci pripisujejo zapisane lastnosti 

določenim skupinam 

V tabelo sem zapisala lastnosti indigo otrok. Želela sem preveriti, če podane lastnosti v večini 

pripisujejo indigo otrokom ali nadarjenim otrokom ali morda otrokom s posebnimi potrebami. 
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Iz tabele je razvidno, da so anketirani vsem lastnostim dodelili največji delež indigo otrokom. 

Največji delež (83%) so jim dodelili pri lastnosti, da imajo težave z brezpogojnim 

upoštevanjem avtoritete.  

                p=19,68 

Vrednost    preizkusa je statistično pomembna na ravni  = 0,05. Hipotezo neodvisnosti 

zavrnemo s tveganjem 5%. Dokazali smo, da so razlike med skupinami otrok v vzorcu. Le pri 

lastnosti: hitro se začnejo dolgočasiti in niso zmožni dalj časa ohranjati pozornost; je vrednost 

   preizkusa statistično pomembna na ravni  = 0,05, s 5% tveganjem. Anketirani strokovni 

delavci  v vrtcu, so podano lastnost v enakem številu dodelili tako indigo otrokom, kot 

otrokom s posebnimi potrebami. Anketirani strokovni delavci v vrtcu, so vsem lastnostim 

dodelili največji delež indigo otrokom. Iz tabele je razvidno, da so po mnenju anketiranih, 

lastnosti indigo otrok najbolj podobne lastnostim nadarjenih otrok. Najmanj krat pa so podane 

lastnosti dodelili otrokom s posebnimi potrebami.   

Spraševala sem po pogostosti prepoznavanja lastnosti indigo otrok pri strokovnih delavcih v 

vrtcu. Anketirani so imeli podane najbolj pogoste lastnosti indigo otrok različnih 

strokovnjakov. Svoje mnenje oz. odgovor so označili s številko, s tem da 1 pomeni: lastnosti 

ne prepoznam pri nobenem otroku v zadnjih 5 letih, 2 pomeni: lastnosti prepoznam le pri 

nekaterih otrocih v zadnjih 5 letih, 3 pomeni: lastnosti prepoznam pri večini otrok v zadnjih 5 

letih, 4 pomeni: lastnosti prepoznam pri vseh otrocih v zadnjih 5 letih. Oznaka M označuje 

aritmetično sredino.  

     1 2 3 4 M 

 Zelo težko se jim je postaviti v vrsto in čakati. 

Vedejo se neučakano in nepotrpežljivo. 
2 (3%) 24 (35%) 28 (41%) 14 (21%) 2,8 

 Ne bojijo se glasno povedati, kaj potrebujejo.  2 (3%) 25 (37%) 30 (44%) 11 (16%) 2,7 

 Hitro se začnejo dolgočasiti in niso zmožni dalj 

časa ohranjati pozornosti. 
1 (1%) 28 (41%) 30 (44%) 9 (13%) 2,7 

 Imajo težave z brezpogojnim upoštevanjem 

avtoritete. 
4 (6%) 31 (46%) 23 (34%) 10 (15%) 2,6 

 Zavračajo tradicionalne navade, avtoriteto in 

pravila.  
5 (7%) 27 (40%) 32 (47%) 4 (6%) 2,5 

 So zelo osebnostno občutljivi (senzibilni). 2 (3%) 36 (53%) 21 (31%) 9 (13%) 2,5 

 Ne odzivajo se na vzgojne prijeme, ki vključujejo 

občutke krivde. 
6 (9%) 35 (51%) 23 (34%) 4 (6%) 2,4 

 Jasno izražajo lastno pomembnost. Pogosto kar 

naravnost povedo ''kdo so''.  
9 (13%) 33 (49%) 23 (34%) 3 (4%) 2,3 

 Družijo se le sebi podobnimi. 15 (22%) 31 (46%) 17 (25%) 5 (7%) 2,2 

 Vedejo se, da so bolj pomembni kot drugi. 13 (19%) 31 (46%) 19 (28%) 5 (7%) 2,2 
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 Okolje in naloge, ki ne zahtevajo ustvarjalnega 

razmišljanja, jim zbujajo neugodje. 
9 (13%) 44 (65%) 11 (16%) 4 (6%) 2,1 

 Imajo občutek, da bi lahko svet spremenili na bolje. 24 (35%) 33 (49%) 11 (16%) 0 (0%) 1,8 

Tabela 5: Prikaz, kako pogosto navedeno lastnost ali vedenje prepoznajo strokovni delavci pri 

otrocih v vrtcih 

Iz tabele je razvidno, da so anketirani največkrat odgovorili, da lastnosti prepoznajo le pri 

nekaterih in/ali večini otrok v zadnjih 5 letih.  

Anketirani strokovni delavci v vrtcu so v prvem stolpcu, ki prikazuje, da določene lastnosti 

niso prepoznali pri nobenemu otroku v zadnjih 5 letih, največkrat označili naslednje lastnosti:  

- Imajo občutek, da bi lahko svet spremenili na bolje. (35%) 

- Družijo se le sebi podobnimi. (22%) 

- Vedejo se, da so bolj pomembni kot drugi. (19%) 

Anketirani strokovni delavci v vrtcu so v drugem stolpcu, ki prikazuje, da so določene 

lastnosti prepoznali le pri nekaterih otrocih v zadnjih 5 letih, največkrat označili naslednje 

lastnosti:  

- Okolje in naloge, ki ne zahtevajo ustvarjalnega razmišljanja, jim zbujajo neugodje. 

(44%) 

-  So zelo osebnostno občutljivi (senzibilni). (53%) 

- Ne odzivajo se na vzgojne prijeme, ki vključujejo občutke krivde. (51%) 

Anketirani strokovni delavci v vrtcu so v tretjem stolpcu, ki prikazuje, da so določene 

lastnosti prepoznali pri večini otrok v zadnjih 5 letih, največkrat označili naslednje lastnosti:  

- Zavračajo tradicionalne navade, avtoriteto in pravila. (47%) 

- Ne bojijo se glasno povedati, kaj potrebujejo. (44%) 

- Hitro se začnejo dolgočasiti in niso zmožni dalj časa ohranjati pozornosti. (44%) 

Anketirani strokovni delavci v vrtcu so v četrtem stolpcu, ki prikazuje, da so določene 

lastnosti prepoznali pri vseh otrocih v zadnjih 5 letih, največkrat označili naslednje lastnosti:  

- Zelo težko se jim je postaviti v vrsto in čakati. Vedejo se neučakano in nepotrpežljivo. 

(21%) 

- Ne bojijo se glasno povedati, kaj potrebujejo. (16%) 

- Imajo težave z brezpogojnim upoštevanjem avtoritete. (15%) 
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Posebnosti indigo otrok v primerjavi z drugimi otroki. Anketirani so imeli zastavljeno 

vprašanje: ali menite, da se indigo otroci razlikujejo od ostalih otrok? Imeli so možne 

odgovore: ne, indigo otroci sodijo med nadarjene otroke; ne, indigo otroci sodijo med otroke s 

posebnimi potrebami ali da, so nova skupina otrok, ki imajo čisto drugačne potrebe o prej 

naštetih skupinah. 

 

Slika 10 : Prikaz mnenj strokovnih delavcev v vrtcu o tem, ali indigo otroci sodijo med 

nadarjene otroke, otroke s posebnimi potrebami ali v povsem novo skupino 

Iz grafa je razvidno, da je večina (75%) anketiranih strokovnih delavcev mnenja, da  so indigo 

otroci povsem nova skupina otrok, ki ima drugačne potrebe od ostalih naštetih skupin. 

Anketirani so pod lastnosti indigo otrok navedli, da so to nadarjeni otroci in prav tako so 

nekateri (21%) pri danem vprašanju označili, da sodijo ti otroci med nadarjene. Manjše število 

anketiranih (4%) je označilo, da indigo otroci sodijo med otroke s posebnimi potrebami.  

V poglavju 1.9., sem uprizorila povezavo med lastnostmi različnih skupin (indigo otroci, 

otroci s posebnimi potrebami in nadarjeni otroci) preko teorije. Torej iz teorije je razvidno, da 

so povezave med lastnostmi različnih skupin. Indigo otroci imajo določene lastnosti, ki niso 

značilne za drugi dve skupini. Razvidno je, da je velika povezava med lastnostmi indigo otrok 

in nadarjenih otrok, kjer se lastnosti otrok ponavljajo. Manj podobnosti pa je med indigo 

otroki in otroki s posebnimi potrebami. Razvidno je, da so tudi anketirani strokovni delavci 

mnenja, da je več podobnosti med indigo in nadarjenimi otroki kot pa med indigo otroki in 

otroki s posebnimi potrebami.   
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7.4. Mnenje strokovnih delavcev vrtca o vzgojnih pristopih pri delu z indigo otroki 

Zanimalo me je mnenje strokovnih delavcev vrtca o tem, kateri vzgojni pristopi naj bi bili po 

njihovo najbolj primerni za pedagoško delo z indigo otroki. Anketirani so imeli možnost 

odgovoriti z naslednjimi odgovori: Montessori vrtec, Waldorfski vrtec, javni vrtec, ki temelji 

po kurikulu; zasebni vrtec, ki lahko temelji po kurikulu ali kot zasebno varstvo brez vodenja 

po kurikulu; drugo.  

 

Slika 11 : Prikaz, kateri vzgojni pristop je po mnenju anketiranih strokovnih delavcev v vrtcu 

najbolj primeren za pedagoško delo z indigo otroki 

Slika 10 prikazuje, da so anketirani strokovni delavci mnenja, da sta najbolj primerna vzgojna 

pristopa Montessori (51%) in Waldorfski (49%) vrtec. Sledi javni (32%) in nato zasebni 

(12%) vrtec. Pod točko drugo, so navedli: 

- ''pameten vzgojitelj'' 

- ''vsi koncepti in dobro je vzeti pozitivne stvari, dejavnosti, ki nam lahko pri delu z 

otroki pomagajo''  

Zastavila sem odprto vprašanje. Zanimalo me je mnenje strokovnih delavcev vrtca o tem, 

kakšne spremembe naj bi bile v pedagoškem delu po njihovo najbolj primerne za delo z 

indigo otroki. 
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f=12 

- ''Več individualnosti, individualno delo.''  

f=10 

- ''Nižji normativ v oddelku.''  

f=9 

- ''Seminar, izobraževanje za vse zaposlene v vrtcu - dodatno znanje o indigo otrocih.'' 

f=4 

- ''Potrebno je slediti potrebam in interesu vsakega posameznega otroka in delo 

prilagajati otrokom.'' 

f=2 

- ''Več dela na krajših dejavnostih, kjer morajo otroci priti na vrsto, se izraziti, 

komunicirati.''  

- ''Manj pisanja in več dela v skupini, kjer je vzgojitelj lahko pozoren na vsakega 

posameznika in se mu lahko posveti.''  

f=1 

- ''Da se upoštevajo otrokova mnenja, ideje, da se jim prisluhne, da jim damo več 

možnosti za delo z naravnimi materiali, za druženje v naravi. V vrtcu bi bilo koristno 

delati na tem, da otrok občuti toplino vzgojiteljic in da se zaveda, da je super takšen 

kot je.'' 

- ''Manj projektov in več posvečanja otrokom. Poskusimo dati tisto, kar želijo in da jih 

vodimo v to življenje oziroma družbo.'' 

- ''Dejavnosti prilagojene otrokovim potrebam in potencialom.''  

- ''Manj avtoritete in pravil.'' 

- ''Več poudarka na otrokovih čustvih, umetnosti, različnosti.'' 

- ''Nič posebnega. Preveč je že tega kategoriranja otrok.'' 

- ''Slediti potrebam in željam otrok, jih spodbujati da dosežejo čim boljše rezultate na 

osebni ravni. Otrok med sabo ne primerjamo, ne delamo razlik, ni važno ali je to 

indigo otrok ali ne.'' 

- ''Integrirano delo z vključevanjem ciljev, ki veljajo dosledno za te otroke, čim manj 

izpostavljanja.'' 

- ''Izobraževanje staršev.''  

- ''Večja angažiranost vzg. kadra.'' 

- '' Večji poudarek na podajanju mej otroku in ljubezni obenem.'' 

- ''Delno prilagojen program.'' 
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- ''Več zaposlenih, večja možnost izbire, spodbudnejše okolje.'' 

- ''Menim, da je predvsem pomembna vzajemna vzgoja doma in v vrtcu.'' 

- ''Ne morem reči, ker ne poznam dovolj indigo otrok.'' 

- ''Senzibilnost vzgojitelja.'' 

- ''Možnost individualnega pristopa ne glede na kadrovsko razpoložljivost.'' 

- ''Predvsem bi bilo potrebno otroke vključiti v proces vzgajanja, jim dati občutek da so 

sami prišli do odločitev.'' 

- ''Zagotoviti čim več možnosti, da otrok lahko izrazi svoje želje po različnih dejavnostih 

in če je le možno to upoštevati, da se otrok počuti slišanega'' 

- ''Posebno načrtovane dejavnosti, kjer se bo lahko otrok izrazil.'' 

- ''Več vaj reda in discipline, vaj za prepoznavanje čustev drugih.'' 

- ''Takemu otroku moramo nameniti več pozornosti pri dejavnostih, ki ga usposabljajo, 

da se znajde v svetu. Potrebuje varnost, zato mu moramo zagotoviti dejavnosti v ritmu 

(neko dejavnost ob vedno istem času). Dober stik z družino in redne pogovore. Otroku 

ne nalepiti nalepke, pač pa ga pozorno opazovati in se odzivati.'' 

- ''Predvsem okolje ki dopušča, da se otroci svobodno gibljejo in svobodno izbirajo 

dejavnosti h katerih jih vleče njihova intuicija, vzgojitelj se postavi v ozadje, opazuje 

in pripravlja material potreben za razvoj otrok.'' 

- ''Postavljati vedno nove izzive, ki bi jih sami na svoj način v svojem času rešili.'' 

- ''Usklajenost med vzgojo doma in v vrtcu, ohlapni časovni okviri in programi.'' 

- ''Seznanjanje z novimi metodami dela, za strokovne delavce.'' 

- ''Menim, da je koncept indigo otrok bolj modna muha in s tem slepi starše, kakšno je 

realno stanje njihovega otroka.'' 

- ''Drugačen pristop kot do ostalih otrok.'' 

- ''Projektno delo, s poudarkom na socialnih interakcijah in iskanju rešitev s čim večjo 

lastno udeležbo, aktivno vključenostjo.'' 

Sklep: Pri nekaterih predlogih, so se odgovori strokovnih delavcev ponavljali. Poudarek je na 

individualnem delu z otrokom. Otrokom naj bi omogočili več individualnosti in s tem bi lažje 

uresničili potrebe in interese posameznega otroka. Potrebni bi bili nižji normativi, manj otrok 

v posamezni skupini. Več je bilo predlogov za razne seminarje, za strokovne delavce, na temo 

indigo otrok. 
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ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem želela strokovnim delavcev vrtca predstaviti koncept indigo otrok in 

z empirično raziskavo raziskati, kakšno je prepoznavanje teh otrok v vrtcih. Problem, ki sem 

ga želela preučiti je bil, ali strokovni delavci v vrtcu menijo, da so se generacije otrok glede 

na njihove osebnostne značilnosti in vedenjske posebnosti v zadnjih petih letih kaj spremenile 

in v kateri smeri. Strokovne delavce v vrtcih sem spraševala, po katerih lastnostih menijo, da 

se današnji otroci razlikujejo od otrok prejšnjih generacij in ali je delo z novimi generacijami 

otrok težje. Zanimalo me je tudi, ali so strokovni delavci vrtca (vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev) že slišali za koncept indigo otrok, kaj si pod tem pojmom predstavljajo, kakšno 

je njihovo poznavanje tega koncepta, katere lastnosti bi pripisali indigo otrokom ter kateri 

vzgojni pristopi bi bili po njihovem mnenju primerni za te otroke.  

V empirični raziskavi je sodelovalo 145 strokovnih delavcev vrtca. Raziskava je pokazala, da 

so se po mnenju strokovnih delavcev generacije otrok v zadnjih petih letih občutno 

spremenile. V večini so anketirani že slišali za koncept indigo otrok, vendar ga ne poznajo oz. 

so o njem slabo seznanjeni. Lastnosti indigo otrok sem primerjala z lastnostmi otrok, ki jih v 

svojih opredelitvah omenjajo različne teorije inteligentnosti, npr. klasična teorija 

inteligentnosti, Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti, teorija socialne inteligentnosti 

in teorija čustvene inteligentnosti. Lastnosti indigo otrok sem primerjala tudi z lastnostmi 

nadarjenih otrok in otrok s posebnimi potrebami. S primerjavo lastnosti sem prišla do 

spoznanja, da je med lastnostmi indigo otrok in lastnostmi nadarjenih otrok velika skladnost. 

Najbolj pogosto se pri obeh navedenih primerih pojavlja lastnost, da so nove generacije otrok 

bolj inteligentne. Po mnenju strokovnih delavcev so indigo otroci bolj podobni nadarjenim kot 

pa otrokom s posebnimi potrebami.  

Prišla sem do spoznanja, da indigo otroci izkazujejo lastnosti, ki jih znotraj podanih teorij 

inteligentnosti prepoznamo kot lastnosti otrok z določeno inteligentnostjo. Po mnenju 

strokovnih delavcev naj bi bilo pedagoško delo težje kot pred petimi leti. Sklepamo lahko, da 

so indigo otroci nadpovprečno nadarjeni, vendar tega ne moremo potrditi, saj t. i. koncept 

indigo otrok še ni znanstveno potrjen. Manj podobnosti med lastnostmi pa je v primerjavi 

indigo otrok z otroki s posebnimi potrebami. Posamezniki indigo otrok bi lahko imeli tudi 

posebne potrebe (npr. gibalno ovirani, slepi, gluhi …). Vsak otrok s posebnimi potrebami pa 

še ni indigo otrok.  
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Strokovni delavci v vrtcu so v večini mnenja, da so indigo otroci povsem nova skupina otrok. 

Menijo, da bi otroci današnje generacije potrebovali  nižje normative v oddelkih vrtca in s tem 

več individualnega dela..  

Z diplomskim delom sem razširila svoje poznavanje koncepta indigo otrok. Prav tako sem  

spoznala, kakšno je poznavanje koncepta indigo otrok med strokovnimi delavci vrtca. Z 

morebitnimi nadaljnjimi raziskavami, bi lahko prišla še do dodatnih spoznanj. Zanimivo bi 

bilo raziskovati posebnosti prepoznanih indigo otrok v primerjavi z njihovimi vrstniki.  

Koncept indigo otrok še ni znanstveno dokazan, zato je kakršna koli trditev v smeri 

potrjevanja te skupine otrok in njihovega obstoja lahko premalo znanstvena. Indigo otroci 

imajo po mnenju določenih strokovnjakov torej nekatere lastnosti, ki so za njih posebej 

značilne, vendar imamo ljudje na različnih področjih lahko določene podobnosti. Podobne 

lastnosti, ki jih imamo z drugimi ljudmi lahko ustvarjajo neke skupine, ki dobijo svoje ''ime'' 

in ena takih skupin naj bi bila tudi indigo otroci. Bolj kot razvrščanje v skupine otrok pa je 

pomembno, da otroku nudimo ljubezen, spoštovanje, varnost in da  spodbujamo razvijanje 

njegovega napredka na različnih področjih življenja. Pomembno je tudi, da vzgojitelj in starši 

zgodaj prepoznamo različne otrokove potenciale in da se zavedamo, da smo vzgojitelji in 

starši otrokom največji zgled.  
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PRILOGA 
ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani!  

 

Sem Tina Jerko, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Pod 

mentorstvom doc. dr. Alenke Polak, opravljam diplomsko nalogo z naslovom Koncept indigo 

otrok in prepoznavanje te skupine otrok v vrtcu. Namen naloge je preveriti, kaj si pod 

omenjenim konceptom razlagajo strokovni delavci vrtca ter ali te otroke prepoznavajo pri 

svojem pedagoškem delu. Reševanje vprašalnika je anonimno, zato vas prosim, da nanj 

odgovarjate iskreno. Podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

Hvala za vaše sodelovanje! 

Demografski podatki: 

 Spol:  

a) Ženski 

b) Moški 

 

 Delovna doba: 

a) 0 – 5 let 

b) 6 – 10 let  

c) 11 – 20 let 

d) več kot 20 let 

 

 Dosežena stopnja izobrazbe:  

a) Srednja šola 

b) Višja šola 

c) Visoka strokovna šola 

d) Univerzitetna izobrazba 

e) Magisterij, doktorat 

 

 Vrsta izobrazbe: _____________________________________ 

 

 Delovno mesto: 

a) Vzgojitelj/ica 

b) Pomočnik/ca vzgojitelja 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Tina Jerko: Koncept indigo otrok in prepoznavanje te skupine otrok v vrtcu 

 

59 
 

 Vrtec: 

a) v mestu 

b) na podeželju 

 

1. Ali so se po vašem mnenju, v obdobju zadnjih petih let, generacije otrok spremenile?  

a) Da, delno 

b) Da, občutno 

c) Ne 

Če ste odgovorili z da, nadaljujete z vprašalnikom. Če ste odgovorili z ne, nadaljujete pri 4. 

vprašanju. 

2. V naslednjo tabelo vpišite 5 pozitivnih in 5 negativnih lastnosti, ki po vašem mnenju 

označujejo novo generacijo otrok, ki so po vašem mnenju drugačni od otrok prejšnjih 

generacij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kakšno se vam zdi pedagoško delo v vrtcu z današnjimi otroki v primerjavi z delom z 

otroki pred petimi leti?  

a) lažje 

b) težje 

c) enako 

3.1. Opišite v čem se to pedagoško delo v vrtcu razlikuje? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. Ste že kdaj slišali za koncept INDIGO OTROCI? 

a) Da, sem že slišal(a), pa ga ne poznam oz. ne razumem 

b) Da, sem že slišal(a) in ga poznam oz. razumem 

c) Ne, nisem še slišala in ga ne poznam 

POZITIVNE LASTNOSTI NEGATIVNE LASTNOSTI 
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Če ste odgovorili z da, nadaljujte z vprašalnikom.  

10. Kje ste se seznanili s pojmom (konceptom) indigo otrok?  

a) Na internetnih straneh 

b) na fakulteti-tekom študija 

c) na TV, radiu 

d) v tiskanih medijih 

e) na strokovnem izobraževanju 

f) drugo: ___________ 

 

11. Kakšno je vaše poznavanje pojma indigo otrok?   

Svoje mnenje označite na ocenjevalni lestvici od 1 do 5 (1 pomeni, da sem zelo slabo 

seznanjen/a s pojmom indigo otrok, 5 da sem zelo dobro seznanjen/a s pojmom indigo 

otrok)  

 

zelo slabo seznanjen/a        1     2     3     4     5         zelo dobro seznanjen/a 

 

12. Kako bi vi opisali značilnosti indigo otrok? (katere lastnosti imajo po vašem mnenju t. i. 

indigo otroci, kako se vedejo, kako se odzivajo na odrasle osebe, …) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

13. Z  X označite, v kolikšni meri navedene lastnosti pripisujete različnim skupinam otrok 

(indigo otroci, nadarjeni otroci ali otroci s posebnimi potrebami) 

 

INDIGO 

OTROCI 

NADARJENI 

OTROCI 

OTROCI S 

POSEBNIMI 

POTREBAMI 

1. Vedejo se, da so bolj pomembni kot drugi.                    

2. Imajo občutek, da bi lahko svet spremenili na bolje.    

3. Zavračajo tradicionalne navade, avtoriteto in pravila.     

4. Zelo težko se jim je postaviti v vrsto in čakati. Vedejo se 

neučakano in nepotrpežljivo. 

   

5. Ne odzivajo se na vzgojne prijeme, ki vključujejo 

občutke krivde. 
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6. Ne bojijo se glasno povedati, kaj potrebujejo.     

7. So zelo osebnostno občutljivi (senzibilni).    

8. Družijo se le sebi podobnimi.    

9. Imajo težave z brezpogojnim upoštevanjem avtoritete.    

10. Hitro se začnejo dolgočasiti in niso zmožni dalj časa 

ohranjati pozornosti. 

   

11. Jasno izražajo lastno pomembnost. Pogosto kar 

naravnost povedo ''kdo so''.  

   

12. Okolje in naloge, ki ne zahtevajo ustvarjalnega 

razmišljanja, jim zbujajo neugodje. 

   

 

9. Z  X označite, kako pogosto navedeno lastnost ali vedenje prepoznate pri otrocih v vrtcu, v 

zadnjih 5 letih.            

1 pomeni: lastnosti ne prepoznam pri nobenem otroku v zadnjih 5 letih 

2 pomeni: lastnosti prepoznam le pri nekaterih otrocih v zadnjih 5 letih 

3 pomeni: lastnosti prepoznam pri večini otrok v zadnjih 5 letih 

4 pomeni: lastnosti prepoznam pri vseh otrocih v zadnjih 5 letih 

1 2 3 4 

1. Vedejo se, da so bolj pomembni kot drugi.                     

2. Imajo občutek, da bi lahko svet spremenili na bolje.     

3. Zavračajo tradicionalne navade, avtoriteto in pravila.      

4. Zelo težko se jim je postaviti v vrsto in čakati. Vedejo se neučakano in nepotrpežljivo.     

5. Ne odzivajo se na vzgojne prijeme, ki vključujejo občutke krivde.     

6. Ne bojijo se glasno povedati, kaj potrebujejo.      

7. So zelo osebnostno občutljivi (senzibilni).     

8. Družijo se le sebi podobnim.     

9. Imajo težave z brezpogojnim upoštevanjem avtoritete.     

10. Hitro se začnejo dolgočasiti in niso zmožni dalj časa ohranjati pozornosti.     

11. Jasno izražajo lastno pomembnost. Pogosto kar naravnost povedo ''kdo so''.      
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12. Okolje in naloge, ki ne zahtevajo ustvarjalnega razmišljanja, jim zbujajo neugodje.     

   

14. Ali menite, da se indigo otroci razlikujejo od ostalih otrok? 

a) ne, indigo otroci sodijo med nadarjene otroke 

b) ne, indigo otroci sodijo med otroke s posebnimi potrebami 

c) da, so nova skupina otrok, ki imajo čisto drugačne potrebe o prej naštetih skupin 

otrok 

 

15. Kateri vzgojni pristop je po vašem mnenju najbolj primeren za pedagoško delo z indigo 

otroki? 

a) Montessori pristop, ki je zasnovan na individualnem pristopu in upoštevanju enkratnosti 

vsakega otroka. Posledično odvrača od primerjanja z normami in s standardi. Zagovarja 

mišljenje, da morajo biti otroci svobodni, da lahko uspejo in se učijo brez omejitev ali kritike.   

b) Waldorfski vrtec, ki temelji na tem, da omogoči poučevanje k razvoju čim širših 

sposobnosti. Poudarek je na tem, da človek ni zgolj intelektualno bitje, temveč tudi bitje srca in 

volje. Izhaja iz poznavanja in upoštevanja otrokovega duhovno-duševnega in fizičnega 

razvoja, njegovega povezovanja s svetom odraslih in okolja, v katerem otrok biva. 

c) Javni vrtec, ki temelji po kurikulumu. 

d) Zasebni vrtec, ki lahko temelji po kurikulumu ali kot zasebno varstvo brez vodenja po 

kurikulumu. 

e) drugo: _______________________________________________ 

 

16.  Na kratko opišite vaše mnenje o tem, kakšne spremembe v pedagoškem delu, v vrtcu, bi 

bile primerne za delo z indigo otroki.  

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


