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IV 

POVZETEK 

V magistrskem delu predstavljamo inovativni koncept preventivnega logopedskega programa 

(v nadaljevanju: PLP). Gre za model spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti otrok 

v vrtcu, ki  logopedu v vrtcu mogoča široke možnosti za uresničitev svojega poslanstva in je 

edinstven v Republiki Sloveniji. Model tako ponuja nove možnosti za interdisciplinarni timski 

pristop logopeda in strokovnih delavcev v vrtcu. 

V teoretičnem delu opredelimo jezikovno zmožnost, osvetlimo razvoj jezikovne zmožnosti 

skozi različne razvojne teorije s poudarkom na sociokulturnih teorijah razvoja in učenja oz. 

interakcijskih teorijah ter dejavnikih otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti ter predstavimo 

smernice za zgodnjo obravnavo in preventivno delo. Opisana sta inovativni koncept 

preventivnega logopedskega programa v vrtcu ter model timskega sodelovanja med 

logopedom in vzgojitelji, ki smo ga razvijali v okviru inovacijskega projekta v sodelovanju z 

Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. Predstavljena sta tudi pomen stališč ter njihov vpliv 

na posameznikovo delovanje. 

V empiričnem delu smo izvedli raziskavo, v kateri smo si za cilj postavili analiziranje stališč 

strokovnih delavk vrtca do področij PLP (področje dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja 

jezikovne zmožnosti, področje dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu, področje dejavnosti 

razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu, področje dejavnosti načrtovanja in evalvacije 

logopedskega dela v vrtcu) ter do povezovanja PLP in izvedbenega kurikula za vrtce, kot je 

bilo preizkušeno v modelu inovacijskega projekta.  

V raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop. Za potrebe našega raziskovanja 

je bil oblikovan namenski vzorec, v katerem smo kot kriterij za izbor vzorca upoštevali 

seznanjenost s preventivnim logopedskim programom in sodelovanje z logopedom kot 

stalnim strokovnim sodelavcem vrtca. V vzorec smo vključili 74 strokovnih delavk 

(vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic) VVZ Kekec Grosuplje, ki kot uporabnice PLP in 

njegove soustvarjalke vnašajo elemente PLP v življenje in delo vrtca oz. v izvedbeni 

kurikulum in tako soustvarjajo spodbudno okolje za razvoj jezikovne zmožnosti znotraj vrtca 

kot institucije. Raziskava je za slovenski prostor pomembna, ker so pozitivna stališča 

strokovnih delavk vrtca do PLP osvetlila možnosti za timsko sodelovanje med logopedom in 

strokovnimi delavkami v vrtcu. S faktorsko analizo smo ugotavljali latentno strukturo 

vprašalnika PLP in z majhnim številom faktorjev pojasnili vsako področje PLP. Ugotovili 

smo pomembne statistične razlike za celotno področje PLP med strokovnimi delavkami, ki so 

sodelovale z logopedinjo, in tistimi, ki z logopedinjo niso sodelovale.  

Dobljeni rezultati so pokazali, da timsko sodelovanje strokovnih delavk vrtca z logopedinjo in 

vključevanje v različne dejavnosti, ki jih ponuja PLP, omogočata strokovnim delavkam boljše 

poznavanje in razumevanje koncepta modela PLP, to pa prispeva k prepoznavanju lastne 

vloge strokovne delavke pri spodbujanju razvoja jezikovne zmožnosti otrok in vnašanju 

elementov PLP v izvedbeni kurikulum vrtca ter tako ob skupnem sodelovanju z logopedinjo 

omogoča soustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu ter 

ustvarjanje pogojev za medpoklicno učenje.   

KLJUČNE BESEDE: preventivni logopedski program (PLP), jezikovna zmožnost, 

vzgojitelj, izvedbeni kurikulum vrtca, stališča. 
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V 

SUMMARY 

The Masters Thesis presents an innovative concept of a preventive speech therapy programme 

(PSP). A model of creating an encouraging environment that supports language development 

of kindergarten children, the PSP provides a range of possibilities for the speech therapist to 

carry out his/her mission. Unique in the Republic of Slovenia, the model opens new 

possibilities to further develop interdisciplinary teamwork between the speech therapist and 

teachers in a kindergarten setting. 

The theoretical part defines linguistic ability, viewing language development through several 

developmental theories, in particular the sociocultural theories of development and learning as 

well as interaction theories and factors influencing the development of linguistic ability in 

children. Guidelines for early treatment and preventive work are presented. The innovative 

PSP concept is described, built around a speech therapist – teacher co-operation model which 

we elaborated in the course of an innovation project run together with the National Education 

Institute. Also discussed is the importance of views and their influence on an individual’s 

behaviour. 

The empirical part is based on a survey carried out to analyse the views of kindergarten 

teachers on the different areas of the PSP (kindergarten activities for supporting language 

development in children, speech therapist’s activities, developmental and preventive 

activities, planning and evaluation of speech therapist’s work in the kindergarten) and on 

integrating the PSP in the kindergarten implementing curriculum, as piloted under the 

innovation project.  

The survey was based on a quantitative approach. A dedicated sample was formulated 

according to the criteria of teachers’ familiarity with the PSP and their collaboration with the 

speech therapist as a permanent staff member. The sample was composed of 74 VVZ Kekec 

Grosuplje kindergarten staff (teachers and assistant teachers) who, as PSP users and co-

authors, introduce PSP elements in the life and work in the kindergarten, i.e. its implementing 

curriculum, thereby helping to create an encouraging environment for child language 

development in the kindergarten as an institution. The survey proved relevant on a national 

level as teachers' positive views on the PSP highlighted new opportunities for collaboration 

between the speech therapist and teachers in the kindergarten. Factor analysis was used to 

examine the latent PSP questionnaire structure and to explain each PSP area with a small 

number of factors. Significant statistical differences were identified for the entire PSP 

between teachers who collaborated with the speech therapist and those who didn’t. 

Survey results showed that teamwork with the speech therapist and involvement in the various 

PSP activities helps teachers to better understand the PSP concept which enables them to 

recognise their own role in supporting child language development and to introduce PSP 

elements into kindergarten implementing curriculum. In this way, the teachers – in 

cooperation with the speech therapist – are able to take an active role in setting up an 

encouraging environment for language development of kindergarten children while at the 

same time creating conditions for inter-professional learning.  

KEYWORDS: preventive speech therapy programme (PSP), linguistic ability, teacher, 

kindergarten implementing curriculum, views 
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1  UVOD 

Namen magistrskega dela je predstaviti in evalvirati vlogo in delovanje logopeda v vrtcu ter 

na osnovi dveh inovativnih modelov ponuditi v presojo nove možnosti za njegovo delovanje 

in poslanstvo v vrtcu kot javni vzgojno-izobraževalni instituciji. Pomen vloge logopeda v 

vrtcu in njegovega sodelovanja s strokovnimi delavci in starši utemeljujemo v luči 

učinkovitejšega zagotavljanja spodbudnega okolja za optimalni razvoj jezikovne zmožnosti 

otrok v vrtcu.  

V teoretično˗strokovnih izhodiščih opredelimo jezikovne oz. sporazumevalne zmožnosti 

(Kranjc, 1999; Bešter Turk, 2011), sledita prikaz teorij o jezikovnem razvoju − s poudarkom 

na sociokulturnih teorijah razvoja in učenja ter interakcijskih teorijah (Vigotski, 2010) ter 

prikaz dejavnikov otrokovega jezikovnega razvoja (Otto, 2014; Pence Turnbull in Justice, 

2012).  

Med dejavniki otrokovega jezikovnega razvoja igrata pomembno vlogo kakovostno družinsko 

okolje in kakovosten vrtec. Pri učinkih vrtca na otrokov govorni razvoj sta močna 

napovednika razvoja medvrstniška komunikacija ter komunikacija med otroki in odraslimi. Za 

otroke iz manj spodbudnega družinskega okolja in katerih starši imajo nižjo izobrazbo pa je 

daljša vključenost v kakovosten vrtec velik »zaščitni« dejavnik v razvoju govora (Marjanovič 

Umek, 2008).  

Poleg kakovostnih interakcij so med kazalniki kakovosti vrtca še: sodelovanje vrtca z družino, 

strategije učenja in poučevanja, spodbudno učno okolje, spremljanje razvoja in napredka 

otrok ter profesionalni razvoj strokovnih delavcev (Tankersly in dr., 2012). Med posredne 

kazalnike kakovostnega vrtca pa se uvršča tudi sodelovanje med strokovnimi delavci znotraj 

vrtca ter med vrtcem in drugimi institucijami (Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2005). 

To se dotika delovanja logopeda v vrtcu, ki je povezano s sodelovanjem z drugimi 

strokovnimi delavci vrtca. Timsko delo in medpoklicno učenje pripomoreta k večji 

učinkovitosti vrtca, modifikaciji stališč in subjektivnih teorij ter večji ozaveščenosti in 

usposobljenosti strokovnih delavcev. Tako lahko logoped v vrtcu v sodelovalnem odnosu z 

drugimi strokovnimi delavci in starši soustvarja kakovostno okolje za razvoj jezikovne 

zmožnosti otrok v vrtcu (Vidmar, 2010). 

Predstavljamo dva inovativna modela možnega delovanja logopeda v vrtcu.  

Prvi je preventivni logopedski program (v nadaljevanju: PLP), ki zajema vse tri ravni 

preventive v logopediji: na primarni ravni spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti otrok, 

ozaveščanje vloge staršev in vzgojiteljev skozi različne oblike sodelovanja; na sekundarni 

ravni zgodnje odkrivanje in obravnavo motenj v govorni in jezikovni komunikaciji; na 

terciarni ravni vzdrževanje ustreznih pogojev za razvoj otrok z motnjo v govorni  in jezikovni 

komunikaciji (Vidmar, 2010). V programu PLP je logopedska obravnava osredinjena na 

otroka in poteka v tesnem sodelovanju z otrokovo družino (Watts Pappas in McLeod, 2009). 

Upoštevajo se tudi zakonsko določeni okviri in smernice za delovanje logopeda v vrtcu: 

Smernice za zgodnjo intervencijo v logopediji (ASHA, 2008), Smernice za preventivo motenj 

v govorno-jezikovni komunikaciji (ASHA, 1987), Smernice za logopede, zaposlene v 

izobraževanju (ASHA, 2010) ter Programske smernice za svetovalno delo v vrtcu  (2008). 
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Drugi model je primer timskega sodelovanja med logopedom in vzgojitelji, ki smo ga razvili 

v VVZ Kekec Grosuplje v okviru večletnega inovacijskega projekta pri Zavodu RS za šolstvo 

– s ciljem spodbujanja jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu ter ozaveščanja komunikacijskih 

stilov v interakcijah med otroki in odraslimi. Sodelovanje logopedinje in vzgojiteljic je 

temeljilo na metodologiji akcijskega raziskovanja, interdisciplinarnem pristopu, strokovnem 

izpopolnjevanju ter načrtovanju inovativnih pristopov VIZ-dela v oddelkih vrtca, na 

spremljanju napredka otrok ter skupni refleksiji in evalvaciji uporabljenih pristopov. 

Pedagoško delo vzgojiteljic in izvajanje dejavnosti v oddelkih vrtca sta potekali v skladu s 

cilji in načeli veljavnega Kurikuluma za vrtce (1999), obogateni z možnostjo načrtovanja, 

izvajanja in refleksije skupaj z logopedinjo. Podlaga za delo logopedinje v projektu je bil že 

omenjeni program PLP, katerega elemente so vzgojiteljice ob mentoriranju logopedinje 

smiselno vnašale v vzgojno-izobraževalne dejavnosti v oddelkih vrtca. Strokovno podporo 

vsem sodelavcem projekta je zagotavljala konzulentka Zavoda RS za šolstvo, projektna 

skupina pa je črpala iz sodobnejših domačih in tujih raziskav o dejavnikih jezikovnega 

razvoja v otroštvu, predvsem iz sociokulturnih oz. interakcijskih teorij razvoja in učenja 

(Vigotski, 2012; Marjanovič Umek 2006, 2009, 2011). 

 

Izkušnje iz projekta nam potrjujejo, da imajo vzgojitelji v vrtcu pomembno vlogo pri 

razvijanju otrokove jezikovne zmožnosti. Za stil komunikacije in vključevanje otrok v 

jezikovne in socialne interakcije pa je temeljna njihova osveščenost  (Kranjc, 2011; Jug, 

2008). Logoped v sodelovalnem odnosu z vzgojitelji  lahko vpliva na njihovo osveščenost o 

otrokovem jezikovnem  razvoju. 

 

Sledi empirični del magistrskega dela, ki prinaša vrednotenje in evalvacijo predstavljenih 

modelov iz prakse. V raziskavi analiziramo stališča strokovnih delavcev vrtca o področjih 

PLP ter o povezovanju elementov PLP z izvedbenim kurikulumom vrtca. V raziskavi stališč 

vzgojiteljev je bil uporabljen kvantitativni raziskovalni pristop. Kriterij za izbor vzorca je bil 

na eni strani poznavanje logopedovega delovanja in poslanstva v vrtcu ter sodelovanje 

vzgojiteljev v programu PLP, na drugi strani pa seznanjenost vzgojiteljev s programom PLP 

in njihovo ustvarjalno sodelovanje v inovacijskem projektu. V namenski vzorec so bili 

vključeni vsi strokovni delavci vrtca, bodisi kot uporabniki PLP bodisi kot sodelavci pri 

projektu.  

 

Na osnovi analize in interpretacije stališč strokovnih delavcev vrtca o programu PLP in 

vključevanju njegovih elementov v vzgojno˗izobraževalno delo v oddelku vrtca bomo 

opredelili relevantnost posameznih področij PLP za jezikovni razvoj otrok v vrtcu, oblikovali 

njihovo prioriteto in podali predloge za nadaljnje strokovno delo logopeda  ter  medpoklicno 

učenje v vrtcu.  

 

V zaključku bomo – na podlagi predstavljenih strokovno-teoretičnih izhodišč in modelov iz 

prakse ter na podlagi raziskave stališč strokovnih delavcev v vrtcu o programu PLP in 

njihovem povezovanju z izvedbenim kurikulumom vrtca – utemeljili pomen vloge logopeda v 

vrtcu ter  nove  možnosti delovanja, ki smo jih predstavili v magistrskem delu.  

 

Logoped v vrtcu pomembno soustvarja spodbudno okolje za razvoj otrokovih jezikovne 

zmožnosti v vrtcu. Njegova vloga ni samo zgodnje odkrivanje in odpravljanje motenj v 

govorno˗jezikovni komunikaciji, ampak tudi spodbujanje in osveščanje vzgojiteljev in staršev 

o dejavnikih otrokovega jezikovnega razvoja ter strokovna podpora staršem in vzgojiteljem 

pri skupnem soustvarjanju spodbudnega učnega okolja za jezikovni razvoj posameznih otrok, 

ki so deležni logopedske obravnave, kot tudi vseh otrok v oddelkih vrtca.  
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1.1  JEZIKOVNA ZMOŽNOST IN JEZIKOVNI RAZVOJ V ZGODNJEM 

OTROŠTVU  

 

1.1.1 Pojmovanje jezikovne zmožnosti 
 

Jezik je dogovorjeni simbolni sistem, ki ga uporabljajo pripadniki posamezne skupnosti ali 

kulture, ter predstavlja orodje za človeško komunikacijo (Pence Turnbull in Justice, 2012).  

»Človeški naravni  jezik je edinstvena sposobnost človeka z govorom izražati izkušnje, 

čustva, predstave in misli, sporazumevati se ter neposredno vplivati na vedenje drugih …« 

(Leksikon Cankarjeve založbe, 1973, str. 395). Jezik je bistveni sestavni del otrokovega 

življenja. Z uporabo jezika se razvija otrokova jezikovna zmožnost, ki se najintenzivneje 

razvija v zgodnjem otroštvu (Marjanovič Umek, 2001). Z razvojem jezikovne zmožnosti se 

pojavijo tudi motnje v govorno-jezikovni komunikaciji  (McCauley in Fey, 2011). 

 

Jezikovna zmožnost je specifična lastnost, ki človeka razlikuje od drugih živali. Človeku je 

vrojena, to se vidi tudi po tem, da je vsak otrok sposoben usvojiti katerikoli naravni človeški 

jezik. Jezikovna zmožnost je lastnost vseh ljudi, da razumejo in tvorijo povsem nove, nikoli 

prej slišane jezikovne oblike, stavke, besede.  

 
Izraz zmožnost se v jezikoslovju uporablja že dalj časa. V 60. letih 20. stoletja se je kot 

kompetenca pojavil pri Chomskem, nato pa se je ta pojem pri raznih avtorjih razvijal in 

dopolnjeval. Chomsky se je skliceval na ravni znanja določenega jezika, ki jih potrebuje 

govorec, da lahko ustvarja neskončno število novih sporočil. To sposobnost je obravnaval kot 

temeljno značilnost učenja jezikov (Chomsky, 1972). 

 
V strokovni literaturi se za podobno razumevanje pojavljata pojma jezikovna zmožnost in 

sporazumevalna zmožnost.  

 
Pri nas je pojem sporazumevalna zmožnost konec 20. stoletja vpeljala O. Kunst Gnamuš, ko 

je v okviru t. i. komunikacijskega modela jezikovne vzgoje razlikovala med jezikovno 

zmožnostjo in sporazumevalno zmožnostjo. Sestavo jezikovne zmožnosti je opredelila kot 

»izjemno kompleksen sestav slovničnih, semantičnih, pragmatičnih in metaforičnih 

zmožnosti, ki se razvijajo z jezikovnimi dejavnostmi«. »Jezikovno znanje ni spominsko 

uskladiščena vsota jezikovnih podatkov, temveč s pravili usmerjena jezikovna tvornost. 

Obseg pravil je končen, zmožnost njihove uporabe pa neskončna.« (Kunst Gnamuš 1984, v 

Bešter Turk, 2011) 

 

R. Zadravec Pešec (1994) sporazumevalno zmožnost razloži kot nadpomenko jezikovne in 

pragmatične zmožnosti, pri čemer pragmatična zmožnost vključuje jezikovno zmožnost. Po 

njenem mnenju jezikovna zmožnost pomeni zmožnost tvoriti besede, besedne zveze, stavke in 

zveze stavkov, zmožnost preslikave pomena v izraz ali razbiranje pomena iz izraza ter 

zmožnost pravilnega izrekanja in zapisovanja. Pragmatična zmožnost po njenem mnenju 

pomeni znati izbirati ustrezna jezikovna sredstva glede na sporazumevalno namero in 

okoliščine. Sporazumevalna zmožnost vključuje tudi sposobnosti govorjenja, poslušanja, 

pisanja in branja (Zadravec Pešec, 1994). 

 

S. Kranjc kot avtorica področja dejavnosti Jezik v Kurikulumu za vrtce (1999) nekoliko 

odstopa od tradicionalnega pojmovanja sporazumevalne zmožnosti v slovenski strokovni 

literaturi. Po njenem pojmovanju je jezikovna zmožnost sestavljena iz slovnične zmožnosti (ta 
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sestoji iz obvladovanja besedišča, pomenske, skladenjske, oblikoslovne in glasoslovne 

ravnine jezikovnega sistema) ter sporazumevalne zmožnosti, ki jo avtorica razume kot 

sopomenko za pragmatično zmožnost. Po njenem mnenju se slovnična in pragmatična 

zmožnost pri otroku razvijata sočasno, a neodvisno druga od druge. Pragmatična zmožnost je 

do neke mere celo pred slovnično zmožnostjo, saj se otrok, preden se nauči govoriti, 

sporazumeva z okolico z nebesednimi prvinami (Kranjc 1996, v Bešter Turk, 2011). 

 

»Najprej so raziskovalci otroškega govora upoštevali predvsem slovnično zmožnost, ob 

razvoju še drugih disciplin pa vse več pozornosti poleg slovnični namenjajo tudi pragmatični 

zmožnosti, ki je v literaturi imenovana tudi sporazumevalna zmožnost (komunikacijska 

kompetenca).
 
Za sporazumevanje in uspešno sodelovanje v komunikacijskem procesu ni 

dovolj le obvladovanje slovničnih pravil
 
za pregibanje in tvorbo besed ter sestavljanje povedi; 

udeleženec govornega dejanja mora obvladati tudi pragmatična načela, kdaj, s kom, kako in o 

čem govoriti. Otroku je ob rojstvu torej naložena težka naloga, naučiti se slovničnih in 

pragmatičnih pravil, ki skupaj predstavljajo jezikovno zmožnost govorca.« (Kranjc, 1996) 

 

Zadnjih dvajset let se je v slovenskem prostoru pojem sporazumevalna zmožnost uveljavil 

predvsem za šolsko rabo v zvezi s poukom slovenščine, in sicer  je opredeljen kot »zmožnost 

kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst ter zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih, 

pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst«.  

 

Sporazumevalna zmožnost je kompleksna zmožnost in jo sestavljajo:  

 motiviranost za sprejemanje in sporočanje, 

 stvarno znanje prejemnika in sporočevalca, 

 jezikovna zmožnost prejemnika in sporočevalca, 

 pragmatična/slogovna/empatična zmožnost prejemnika in sporočevalca,  

 zmožnost nebesednega sporazumevanja prejemnika in sporočevalca, 

 metajezikovna zmožnost prejemnika in sporočevalca. 

 

Ključni dejavnik uspešnega razvoja sporazumevalne zmožnosti je posameznikovo 

sodelovanje v okviru dejanskih sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja, govorjenja, branja in 

pisanja. Torej se sporazumevalna zmožnost razvija z rabo (Bešter Turk, 2011). 

 

Doslej najnatančnejši opis sporazumevalne zmožnosti prinaša »Skupni evropski jezikovni 

okvir – SEJO«, ki je bil preveden v slovenščino leta 2011 (v izvirniku Svet Evrope, 2001) in 

pomeni skupno podlago za poučevanje jezikov v Evropi. V tem dokumentu je imenovana 

sporazumevalna jezikovna zmožnost, ki je sestavljena iz treh delnih zmožnosti: jezikovne, 

sociolingvistične in pragmatične zmožnosti. Jezikovna zmožnost vključuje ravnine jezika kot 

sistema, tj. leksikalno, slovnično, semantično, fonološko, pravopisno in pravorečno ravnino. 

Sociolingvistična zmožnost se nanaša na družbene in kulturne okoliščine rabe jezika. 

Pragmatična zmožnost pa zadeva funkcionalno rabo razpoložljivih jezikovnih virov oz. rabo 

besedil pri sporazumevanju z določenim sporazumevalnim ciljem. 

 

Za kako obsežen in kompleksen način opredelitve sporazumevalne zmožnosti gre, je razvidno 

že iz tega, da SEJO pred opisom vseh človeških zmožnosti, ki prispevajo k sporazumevalni 

zmožnosti posameznika, podaja tudi opis različnih vidikov konteksta jezikovne rabe v ciljnih 

situacijah (Bešter Turk, 2011; Skela, 2011). 

 

Tuji avtorji Otto (2014), Pence Turnbull in Justice (2012) ter Fellowes in Oakley (2010) v 

povezavi z jezikovnim razvojem pišejo o razvoju posameznih ravnin (fonološki, morfološki, 



Alenka Vidmar Magistrsko delo Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

 

5 

 

sintaktični, semantični ravnini) ter o razvoju pragmatične zmožnosti. Jezikovne ravnine se 

med seboj razlikujejo po obliki, vsebini in uporabni vrednosti, ki jo imajo pri izražanju in 

organiziranju jezika. Medtem ko se fonološka, morfološka in sintaktična ravnina nanašajo na 

oblikovno plat jezika, se semantika in pragmatika kot vedi ukvarjata predvsem z vsebino in 

rabo jezika (Pence Turnbull in Justice, 2012). Učinkovito sporazumevanje vključuje zmožnost  

simultanega vključevanja in prepletanja vseh jezikovnih ravnin in področij (Fellowes in 

Oakley, 2010).  

 

Posamezna področja in ravnine jezika se prepletajo v jezikovnih interakcijah. Že na začetku 

razvojne poti je otrok dovzeten in zaznava vsa področja in ravnine jezika. Gre za receptivno 

jezikovno zmožnost. Pozneje z razvojem, ko začenja otrok samostojno govoriti in se uči  

uporabljati verbalni jezik, govorimo o otrokovi ekspresivni jezikovni zmožnosti. Razvoj in 

delovanje jezikovnih področij potekata v medsebojni povezavi, in ne izolirano. Razvoj 

posamezne jezikovne ravnine oz. področja vpliva na otrokovo razvijajoče se receptivno in 

ekspresivno jezikovno znanje, to pa omogoča otroku uporabo jezika in predstavlja njegovo 

sporazumevalno zmožnost (Otto, 2014). 

 

Kot je torej razvidno iz prikaza opredelitev jezikovne in sporazumevalne zmožnosti, so si 

sodobni teoretiki precej enotni v pojmovanju sporazumevalne zmožnosti, čeprav  jo različno 

poimenujejo (Bešter Turk, 2011).  

 
 

J E Z I K O V N A    Z M O Ž N O S T 

           

       

        P  

        R   

        A 

        G 

        M 

        A 

        T 

         I 

        K 

        A 

 
 

SLOVNICA 

 

pomenoslovje/semantika 
 

besedoslovje/leksikologija 
 

slovnične oblike/morfologija                          

(sklanjanje, spreganje, glagolski časi 

...) 
 

skladnja povedi/sintaksa 

tvorjenje besedil – besediloslovje 

glasovi, fonemi/fonologija 
 

črke in pravila pisnega sistema jezika 

           slovnična zmožnost                                       pragmatična/sporazumevalna zmožnost 

   

 
 

Slika 1: Shema jezikovne zmožnosti, ki vključuje slovnično in pragmatično zmožnost (po Kranjc, 1999) 

 

1.1.2 Razvoj jezikovne zmožnosti v zgodnjem otroštvu  
 

Celostni razvoj otroka vključuje govorni, gibalni, zaznavno˗spoznavni, čustveni, socialni, 

osebnostni razvoj in razvoj temperamenta (Marjanovič Umek idr., 2004). Zmožnost tvorjenja 

in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za različne potrebe je v ospredju 

otrokovega razvoja (Kranjc, 2011). »Otrok se ne uči komuniciranja v laboratoriju, ampak 

skozi interakcije z okoljem.« (Rossetti, 2001)  

 

Jezikovni razvoj in učenje potekata v kontekstu njegove rabe, v interakcijah otroka s 

kompetentnejšo odraslo osebo ali kompetentnejšim vrstnikom, v spodbudnem simbolnem 

 

govorjenje 

poslušanje 

branje 

pisanje 

v vsakokratnih konkretnih 

sporazumevalnih situacijah in 

okoliščinah in situacijah za različne 

potrebe 
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okolju in skozi igro, ki je najustreznejša metoda učenja jezika v obdobju zgodnjega otroštva 

(Vigotski, 1977).  

 

Že v prvih tednih po rojstvu se med dojenčkom in starši vzpostavlja interakcija z vokalizacijo,  

preprostimi gestami, govornim obratom in recipročnostjo. Tako je na ravni pragmatičnosti 

jezika otrok vključen v dialog mnogo prej, kot razvije slovnico svojega jezika. Čeprav otrok v 

predjezikovni fazi še ne uporablja besednih sredstev, se že pojavlja njegova pragmatična 

zmožnost. Danes vemo, da se otrok rodi s sposobnostjo t. i. interakcije s fizičnim in socialnim 

svetom in da ima vizualni sistem bolj razvit, kot se je mislilo, to pa je dobra podlaga za učenje 

jezika. S pojavom prve besede pri otroku lahko govorimo o jezikovni fazi razvoja govora. 

Otrok od prvega leta izgovarja besede, ustvarja slovnična pravila za njihovo pregibanje in 

tvorjenje, uči se pravil tvorjenja izrekov in besedil. S tem postopoma raste njegova slovnična 

zmožnost. Hkrati ob razvoju slovnične zmožnosti se uči tudi pravil, kdaj in kako reagirati s 

katerim od jezikovnih sredstev, ki se jih je naučil, ter da različne situacije zahtevajo različne 

oblike govora oziroma različne odgovore (npr. zavrnitev, sprejemanje, naklonjenost, poseben 

ton glasu, bolj ali manj formalno strukturo govora, izbiro specifičnih besed ipd.). Otrok se uči 

interpretirati obliko in strukturo sogovorčevega izražanja in s tem pridobiva tudi 

sporazumevalno-pragmatično zmožnost. Na razvojni stopnji t. i. jezikovne faze govora se 

slovnična in pragmatična zmožnost govora razvijata sočasno, vendar neodvisno druga od 

druge (Kranjc, 1999). 

 

B. Otto (2014) piše o različnih stopnjah jezikovnega zavedanja, ki temeljijo na otrokovem 

znanju in zavedanju jezika ter se z razvojem spreminjajo. Loči tri osnovne stopnje v razvoju 

jezika:  

 Jezikovna/lingvistična stopnja je prva stopnja jezikovnega razvoja na razvojni stopnji 

malčka, ko otrok spozna, da lahko uporablja jezik v komunikacijske namene. 

Intenzivno se razvija še v vsem predšolskem obdobju, ko otrok že vse bolj učinkovito 

uporablja jezik za izražanje svojih potreb, želja in namenov.  

 Metajezikovna/metalingvistična stopnja se pojavi, ko se otrok začenja zavedati  

specifičnih jezikovnih značilnosti. Predšolski otrok je že pozoren na posamezne 

glasove v besedi, uživa v igri z rimami ali prepoznava povezavo med zapisanim 

simbolom in glasom.  

 Verbalizacija metajezikovnih spoznanj se pojavi, ko se zmore otrok verbalno odzivati 

na vprašanja o specifičnih jezikovnih značilnostih. Značilna je v starosti otroka od 5. 

do 6. leta oziroma se začne razvijati zadnje leto pred vstopom v šolo. Intenzivno se 

razvija tudi v otrokovem šolskem obdobju.   

                                                                                                                               

Jezikovni razvoj se povezuje tudi z zgodnjo pismenostjo. Za razvoj zgodnje pismenosti pri 

otroku je zelo pomembna zmožnost uporabe govora in zgodnjega pisanja (Otto, 2014). Razvoj 

zgodnje  pismenosti je proces, v katerem se med seboj prepletajo vse sporazumevalne 

dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) in poteka v celotnem predšolskem 

obdobju ter se nadaljuje v osnovni šoli. Sopomenka za zgodnjo pismenost je porajajoča se 

pismenost, ki poudarja proces pridobivanja vseh sposobnosti, ki pomagajo otroku pri učenju 

branja in pisanja (Pečjak in Potočnik, 2011). Poslušanje in branje sta receptivni zmožnosti in 

vključujeta sprejemanje in razumevanje/dekodiranje sporočila, ki je bilo podano govorno ali 

pisno. Govorno in pisno izražanje pa sta po svoji naravi ekspresivni zmožnosti, pri čemer je 

osnova za pisanje otrokova govorna zmožnost. Otrok pridobiva govorno zmožnost, preden se 

nauči pisanja, govorni razvoj pa se nadaljuje tudi potem, ko se nauči pisanja. Interakcije z 

okoljem, v katerega so z namenom sporazumevanja vključeni elementi pisnega jezika, otroku 
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omogočajo pridobivanje znanja in zavedanja o podobnostih in razlikah med govorjenjem in 

pisanjem (Otto, 2014).  

 

Pri spontanem odkrivanju pisnega jezika in njegove vloge v okolju se otrok pretvarja, da bere 

in piše, čeprav še nima prave predstave o tiskani besedi. Ob prepoznavanju slik v knjigi le-te 

opisuje, jih povezuje med seboj in pripoveduje zgodbo, se pretvarja, da bere, ter tako 

pridobiva koncept tiska in branja. Postopoma začne povezovati glas s črko in začenja 

razumevati abecedno načelo. Na razvoj pismenosti ima poleg otrokovih intelektualnih 

sposobnosti pomemben vpliv t. i. skupno branje v družinskem in vrtčevskem okolju. Skupno 

branje otroka in odraslih ima pozitiven vpliv na razvoj jezikovne zmožnosti in zgodnje 

pismenosti, če je kakovostno in če vključuje različne interakcije, kot so pogovor ob knjigi, 

postavljanje vprašanj, iskanje različnih oblik literarnih vsebin ob simbolni igri in risanju ipd. 

(Skubic, 2012). 

 

Otroci z dobro razvito govorno zmožnostjo dosegajo kasneje v šoli boljše rezultate pri branju 

in učenju (Marjanovič Umek, 2008).  

 

1.1.3 Dejavniki razvoja jezikovne zmožnosti 
 

Na razvoj jezikovne zmožnosti vplivajo različni dejavniki. Kranjc (1999) loči notranje in 

zunanje dejavnike razvoja govora. Med notranjimi dejavniki so psihološki (motivacija, 

čustveno stanje) in fiziološki (predispozicije za razvoj govora). Med zunanje dejavnike pri 

oblikovanju otrokovega govora štejemo socialni položaj otrokove družine, število otrok v 

družini, izobrazbeno strukturo staršev in širše družbeno okolje, v katerem družina živi. Med 

dejavniki, ki vplivajo na razvoj otrokovega govora, je tudi otrokova vključenost v vrtec. 

Otrok, ki obiskuje vrtec, dobi različne možnosti širjenja izkušenj, ki jih v obdobju razvoja 

govora izrazi v različnih komunikacijskih položajih. Zunanji dejavniki lahko vplivajo na 

nekatere psihološke oziroma notranje dejavnike. Fiziološki in psihološki dejavniki 

jezikovnega razvoja se lahko razvijejo le ob ustreznih spodbudah iz okolja. Med 

pomembnejše dejavnike okolja sodi odzivnost otrokovih staršev ali skrbnikov na otrokove 

poskuse sporazumevanja bodisi besedno bodisi nebesedno. Pri tem sta pomembni kakovost, in 

ne le kvantiteta odzivov otrokovih staršev ali skrbnikov oz. otrokovega okolja na otrokove 

poskuse sporazumevanja, kot tudi kakovost jezikovnih dražljajev, ki jih okolje ponuja otroku 

(Pence Turnbull in Justice, 2012).  

 

1.2  TEORIJE RAZVOJA IN UČENJA TER  RAZVOJ JEZIKOVNE 

ZMOŽNOSTI 
 

Na  pomembnost vpliva notranjih oziroma bioloških dejavnikov in zunanjih oziroma kulturnih 

dejavnikov na otrokov razvoj in učenje opozarjajo številne razvojne teorije in spoznanja iz 

razvojne psihologije, ki vplivajo tudi na koncepte predšolske vzgoje in ob vključenosti otroka 

v vrtec pomembno zaznamujejo njegov jezikovni razvoj in učenje (Otto, 2014; Batistič Zorec, 

2003). 

 

Z raziskovanjem jezikovnega razvoja se ukvarjajo različne stroke. Jezikoslovci in razvojni 

psihologi skušajo pri raziskovanju jezikovnega razvoja odgovoriti  na vprašanja, kaj se otrok 

v procesu razvoja jezika nauči, kdaj se nauči in kako se uči jezika oz. kateri dejavniki vplivajo 
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na razvoj jezika (Otto, 2014). Pri teorijah jezikovnega razvoja se naslanjamo na razvojne 

teorije (Pence Turnbull, Justice, 2012).  

 

»Razvojna teorija je sistematičen niz trditev in načel, s katerimi poskušamo razložiti razvoj ter 

oblikujemo okvir za postavljanje hipotez, ki jih je potrebno preveriti z raziskavami.« 

(Marjanovič Umek idr., 2004) Teorija jezikovnega razvoja je trditev ali hipoteza, ki 

pojasnjuje, kako in zakaj otroci razvijejo jezikovno zmožnost. Znotraj področja razvoja 

jezikovne zmožnosti znanost opisuje procese generiranja/nastajanja in testiranja jezikovnih 

teorij, praksa pa vključuje področja človekovega življenja, na katera vplivajo teorije in 

znanstvena spoznanja s področja jezikovnega razvoja. Praksa vključuje različne metode 

učenja in poučevanja jezika, preventive jezikovnih motenj, obravnave in sanacije motenj ter 

metode obogatitve jezikovnega razvoja, ki temeljijo na spoznanjih različnih teorij jezikovnega 

razvoja, čeprav povezava med teorijo jezikovnega razvoja in prakso ni vedno očitna (Pence 

Turnbull in Justice, 2012). 

 

»Razvojne teorije in različna spoznanja iz razvojne psihologije se različno  vključujejo v 

vzgojno prakso in oblikujejo koncept predšolske vzgoje …« (Batistič Zorec, 2003, str. 235)   

Razumevanje prispevka posameznih teorij omogoča vzgojiteljem lažje razumevanje procesov 

jezikovnega razvoja ter njegovo spodbujanje (Otto, 2014). Različne teoretične perspektive 

vplivajo na vzgojiteljevo razmišljanje o razvoju jezika ter na izbiro ustrezne strokovne prakse 

in strategij, s katerimi bi spodbudili otrokov jezikovni razvoj, splošni razvoj in učenje 

(Fellowes in Oakley, 2010).  

 

Različne teoretske perspektive o jezikovnem razvoju poudarjajo različne dejavnike razvoja.  

 

1.2.1 Biološko pogojene ali nativistične teorije jezikovnega razvoja  
 

Biološko pogojene ali nativistične teorije jezikovnega razvoja poudarjajo pomen bioloških 

dejavnikov pri razvoju in učenju posameznika, ki v ospredje postavljajo človekove biološke, 

prirojene  in gensko pogojene dispozicije za razvoj jezika (Pence Turnbull in Justice, 2012).  

 

1.2.1.1  Univerzalna slovnica Chomskega  

 

Nativistična perspektiva opisuje razvoj jezika kot prirojeni, instinktivni proces v otrokovem 

razvoju. Razvoj omogoča otroku raziskovanje struktur svojega jezika (Chomsky, 1972). 

Proces raziskovanja podpira posameznikov prirojeni mehanizem, ki je specifičen za učenje 

jezika. Najvidnejša nativista sta N. Chomsky (1972) in S. Pinker (2010). 

 

Teorija Chomskega o univerzalni slovnici opisuje sistem slovničnih pravil in omejitev, ki so 

sestavni del vsakega jezika in predpostavlja, da je pridobivanje jezika odvisno od 

posameznikovega vrojenega specifičnega jezikovnega modula, ki je namenjen le učenju 

jezika, in ne drugim oblikam učenja. Poimenuje ga kot mehanizem za pridobivanje jezika 

(Language Acquisition Device), ki otroku omogoča procesiranje in pridobivanje jezika skozi 

prirojeno znanje o slovnici, ob tem pa poudarja globoke strukture in načine manipuliranja z 

jezikom (Pence Turnbull in Justice, 2012). 

 

Teorija o univerzalni slovnici predvideva, da je otrok rojen z osnovnim znanjem o slovničnih 

pravilih in kategorijah, ki sestavljajo jezik. Univerzalna slovnica posameznega jezika je 



Alenka Vidmar Magistrsko delo Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

 

9 

 

teorija jezikovne zmožnosti govornega predstavnika in izraža bistvene povezave med zvokom 

in pomenom v posameznem jeziku, eksplicitna pravila oblikovanja stavčnih struktur, 

fonetičnih oblik in semantične interpretacije (Chomsky, 1972). 

 

Vrojena znanja otrok med razvojem povezuje z jezikom, ki ga ima možnost slišati v okolju in 

ki predstavlja njegov materni jezik. Implicitno znanje, ki ga ima otrok o jeziku, se imenuje 

jezikovna zmožnost, medtem ko sta otrokovo dejansko razumevanje in verbalno jezikovno 

izražanje v specifičnih situacijah tako imenovana jezikovna predstavitev izraznosti. Teorija 

Chomskega predpostavlja, da se otrok rodi z jezikovno zmožnostjo in da napake in 

primanjkljaji v govoru kažejo na težave v jezikovnem izražanju, in ne v jezikovni zmožnosti. 

Nepovezanost med otrokovim izražanjem in njegovo slovnično zmožnostjo se lahko odraža v 

otrokovi omejeni zmožnosti procesiranja zaradi drugih kontekstualnih dejavnikov, ki lahko 

zameglijo posameznikovo jezikovno zmožnost (Chomsky, 1972; Pence Turnbull in Justice, 

2012). 

 

Na temeljih teorije Chomskega pozneje Pinker (2010) trdi, da je jezik instinkt, in ne zgolj 

invencija kulture. Jezik opiše kot biološko prilagoditev za komuniciranje z informacijami in 

kot del biološke zgradbe posameznikovih možganov. »Jezik je zapletena, specifična veščina, 

ki se v otroku razvije spontano, brez zavestnega truda ali formalnega poučevanja …« (Pinker, 

2010, str. 18) Pinker jezik enači z nagonom, zato je bil vsem civilizacijam, tudi najbolj 

primitivnim družbam, zgodovinsko gledano skupen jezik. Jeziki se med seboj razlikujejo v 

jezikovnih oblikah, razvoj jezika in njegova uporaba pa sta univerzalna. Zaradi obstoja jezika 

v vseh kulturah Pinker (2010) zaključuje, da mora jezik izvirati iz človekovega biološkega 

instinkta, in ne iz kulture. Po prepričanju Pinkerja se otroci ne učijo jezika, marveč ga na novo 

odkrivajo in to se dogaja iz generacije v generacijo.  

 

1.2.1.2  Perspektiva dozorevanja ali stopenjskega razvoja   

 

Zagovorniki dozorevanja izhajajo iz prepričanja, da je biološka pripravljenost osnova za 

učinkovito učenje posameznika. Otrokov jezikovni razvoj poteka po vnaprej predvidenih 

načinih, v skladu s t. i. otrokovo notranjo uro (Jalongo, 2007, str. 66, v Fellowes in Okley, 

2010). Notranja ura posameznega otroka  se lahko razlikuje od notranje ure preostalih otrok. 

Ko vzgojitelji zagovarjajo razvojne stopnje in pristope, ki ustrezajo otrokovi razvojni stopnji, 

zagovarjajo perspektivo dozorevanja.  

 

Perspektiva dozorevanja bi utegnila doživeti kritike, ker zapostavi vlogo socialnih dražljajev 

iz okolja v razvoju posameznika. Hkrati predpostavlja univerzalno razvojno pot, ki naj bi ji 

sledili vsi otroci, to seveda ne drži, že če pomislimo na otroke, ki imajo različno jezikovno in 

kulturno ozadje (Fellowes in Okley, 2010).  

 

1.2.1.3  Fodorova modularna teorija  

 

Fodorova modularna teorija predstavlja kognitivni pristop, ki poudarja pomen organizacije 

kognitivne infrastrukture v možganih, ki vključuje vrsto specifičnih modulov, med katerimi so 

tudi moduli za različne vidike jezikovnega funkcioniranja. Jezik je opredeljen kot prirojena 

sposobnost, ki je domena posebnih procesorjev, ki so del sistema delovanja drugih 

procesorjev. Lokalizacija jezika pomeni, da moduli, ki sestavljajo jezikovni sistem, delujejo 

ob uporabi oziroma aktivaciji ustreznega nevronskega sistema. Procesorji delujejo neodvisno 
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drug od drugega in si med seboj ne izmenjujejo informacij. Jezikovni moduli zato delujejo 

neodvisno drug od drugega, da opravljajo namenske funkcije in na višjih ravneh proizvajajo 

kombinirane funkcije. Ker jezikovni moduli delujejo neodvisno, jezikovni razvoj na različnih 

področjih (npr. področje leksike, sintakse, morfologije) poteka različno glede na različne 

oblike dražljajev. Na primer: otrok v okolju sliši različne oblike besed, to mu omogoča 

oblikovanje slovnice/leksike, pri čemer mu pomagajo prirojena sintaktična pravila, ki so mu v 

pomoč pri  oblikovanju sposobnosti tvorbe stavka. Ker modularna teorija določa obvezna 

ločena področja jezika, ki se razvijajo neodvisno drugo od drugega, se to odraža v 

razumevanju jezikovnega razvoja. Jezik sestavljajo različni moduli. Otrok ima lahko v 

primeru oslabitve težave na različnih jezikovnih področjih, npr. na področju zaznavanja jezika 

ali izražanja jezika. Ta spoznanja so podprta tudi z dokazi iz nevroznanosti  (Fodor, 1983, v 

Pence Turnbull in Justice, 2012). 

 

1.2.1.4   »Pogonske/podporne/dopolnjevalne« teorije (Bootstrapping) 
 

Pojem se nanaša na sposobnost posameznika, da doseže določeni cilj z lastno aktivnostjo ob 

minimalni zunanji podpori. Ločimo tri oblike pogonskih teorij: sintaktično, semantično in 

prozodično (Pence Turnbull in Justice, 2012).  

 

Sintaktična podporna teorija opisuje proces otrokove uporabe sintaktičnih okvirov, ki 

obdajajo neznane glagole in tako uspešno omejijo možne interpretacije glagolov. Teorija je 

usmerjena v naravo posameznikovega razvoja jezika in specifično v razvoj sintaktične 

zmožnosti. Teorija predvideva, da se otrok sooči z nalogo učenja jezika z vrojenim znanjem o 

sintaktičnih kategorijah. Z uporabo tega znanja otrok razume pomen besed, ki zapolnjujejo 

različne pozicije v stavkih. Kulturno pogojene teorije predlagajo učenje pomena glagolov s 

preizkušanjem ekstralingvističnih poti, kot je opazovanje lastnih dejanj in dejanj ljudi, ki 

otroka obkrožajo, kar otroku omogoči zožiti pomen glagola, Gleitman in Landau pa trdita, da 

ekstralingvistični kontekst ne razkrije enotnega jasnega pomena besede (Gleitman, 1990;  

Laundau in Gleitman, 1985, v Pence Turnbull in Justice, 2012). Otrok verjetno izbere in 

uporabi določeno jezikovno informacijo – posebno sintaktično strukturo, da bi se naučil 

pomena novih glagolov. 

 

Semantična podporna teorija se nanaša zlasti na otrokovo pridobivanje jezikovnih pojmov z 

minimalno zunanjo pomočjo. »Ob dodatni semantični pomoči otrok sklepa o slovničnih 

strukturah ob uporabi pomenov besed, ki jih pridobiva z opazovanjem dogodkov okrog sebe.« 

(Pinker, 2010, str. 62) Ko otrok z opazovanjem predmetov in dejanj, ki ga obkrožajo, razširi 

besedišče, začenja vzpostavljati povezave med semantično in sintaktično ravnijo jezika, da bi 

določil sintaktično kategorijo posamezne besede, ki ji pripada v stavku (Pence Turnbull in 

Justice, 2012). 

 

Prozodična podporna teorija izpostavi otrokovo občutljivost v obdobju dojenčka na akustične 

elemente govora, kot so višina, ritem, poudarki in premori, kar mu omogoča sklepanje o 

sestavnih delih jezika, kot so stavki, fraze in besede. Ko je dojenček občutljiv za akustične 

vzorce maternega jezika, zmore lažje razlikovati in izolirati pomembne jezikovne elemente v 

govoru, ki jih sliši in jim dodeli pomen. Dojenčki, ki so občutljivi za prevladujoče poudarjene 

vzorce  v maternem jeziku, lahko to informacijo nadalje uporabijo pri izoliranju posameznih 

besed v govoru, ki jih slišijo v okolici (Pence Turnbull in Justice, 2012, str. 65). 
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1.2.1.5  Povezovalne teorije  

 

Povezovalni modeli razvoja (Connectionist theories) poskušajo vizualno približati notranje 

delovanje možganov, modelirati in simulirati mehanizme, ki so odgovorni za rast jezika v 

odnosu na dražljaje iz okolja. Povezovalne teorije so ustrezne za oblikovanje matrike 

kognitivnih procesov. Teorije so v povezavi z jezikovnim razvojem usmerjene na organizacijo 

jezika znotraj možganov in opisujejo, kako so razvidne povezave med besedami v 

besedišču/slovarju znotraj možganov  (Pence Turnbull in Justice, 2012). 

 

Zagovorniki povezovalnih teorij uporabljajo modele, ki predstavljajo nelinearni, dinamični in 

kompleksni razvoj jezika kot tudi drugih področij razvoja. Pomemben vidik jezikovnega 

razvoja je proces učenja pravilnih oblik glagolov v preteklem času (Rumelhard in 

McClelland, 1986, v Pence Turnbull in Justice, 2012). Povezovalni modeli poskušajo 

simulirati organizacijo vozlišč in njihovih medsebojnih povezav znotraj širših povezav. 

Vozlišča so enostavno procesne enote, ki se lahko povezujejo z nevroni v možganih. Vozlišča 

prejemajo dražljaje iz zunanjih virov skozi povezave. Povezave med vozlišči se med seboj 

razlikujejo glede na trdnost/jakost  in so odvisne od teže povezav. Omrežje vozlišč in povezav 

se samo po sebi nenehno prilagaja in spreminja kot odziv na dražljaje, ki jih prejema. V 

primeru reduciranja dražljajev lahko povezave med posameznimi vozlišči sčasoma oslabijo, 

povezave med drugimi vozlišči pa se sčasoma lahko okrepijo in pripomorejo k reorganizaciji 

celotnega omrežja (Pence Turnbull in Justice, 2012).  

 

1.2.2 Nevrobiološke  perspektive razvoja 
 

V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so v medicini začeli uporabljati nove tehnike 

slikanja možganov,  kot sta funkcionalna magnetna resonanca (MRI) in pozitronska emisijska 

tomografija (PET); to je znanstvenikom omogočilo preučevanje možganov in njihovega 

delovanja ob hkratnem delovanju določenih kognitivnih dejavnosti, kot sta poslušanje in 

branje. Nevrobiološke perspektive zagovarjajo trditev, da se zmožnost oziroma kapaciteta 

učenja jezika pripisuje strukturi možganov posameznika. Obstajajo specializirana področja v 

možganih, ki so odgovorna za poslušanje, govorjenje, branje in razumevanje jezika. 

Nevrobiološka spoznanja so podprla nekatere elemente behaviorističnih, nativističnih in 

socialno-interakcijskih pogledov na učenje jezika v tem, da so potrdila močno povezavo med 

delovanjem možganov in razvojem jezika, kot tudi, da je učinkovito učenje jezika odvisno od 

visoke stopnje socialnih interakcij, ki se pojavijo znotraj komunikacijskih kontekstov. Brez 

kakovostnih komunikacijskih dražljajev ali socialnih interakcij s starši ali skrbniki se 

dojenčkove nevronske mreže ne razvijejo dovolj učinkovito, da bi omogočile fluentno rabo 

jezika. To pomeni, da se povezave med možganskimi celicami ustvarjajo le, če je otrok 

izpostavljen jeziku in vključen v rabo jezika (Fellowes in Oakley, 2010).  

 

1.2.2.1  Spoznanja nevroznanosti in vpliv na razumevanje razvoja jezika 

 

Nevroznanost je znanstvena veja, ki je usmerjena v preučevanje anatomije in fiziologije 

živčnega sistema. Jezik je kompleksno človeško vedenje, ki ga nevroznanost preučuje znotraj 

nevroanatomskega in nevropsihološkega delovanja možganov. Z vidika usvajanja jezika so 

pomembna spoznanja nevrolingvistike, ki se kot področje nevroznanosti ukvarja s 

preučevanjem struktur in funkcij živčnega sistema, ki so povezane z jezikom. 

Nevrolingvistične študije so lahko usmerjene v nevroanatomijo jezika in skušajo pojasniti, 
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katere strukture  živčnega sistema so vključene v procesiranje jezika, medtem ko so druge 

nevrolingvistične študije lahko usmerjene v nevrofiziologijo jezika in pojasnjujejo specifične 

načine delovanja živčnega sistema v povezavi z jezikovnim procesiranjem v možganih. 

Nevropatologija jezika kot podvrsta nevropsihologije preučuje vplive bolezni in poškodb na 

delovanje živčnega sistema oziroma kako se po poškodbi centralnega živčnega sistema 

reorganizirajo različne strukture v možganih in prevzamejo jezikovne funkcije (Pence 

Turnbull in Justice, 2012). Prav tako so spoznanja s področja lingvistike in psiholingvistike 

pomembno pripomogla k razumevanju jezika. Lingvistika pojasnjuje jezik z vidika jezika 

samega kot tudi jezika kot razvojnega in ekološkega fenomena. Psiholingvistika se loteva 

problematike jezika z vidika raziskovanja kognitivnih procesov, ki so vključeni v razvoj 

jezika, jezikovno procesiranje in izražanje. Psiholingvistika povezuje spoznanja s področja 

lingvistike/jezikoslovja in psihologije (Pence Turnbull in Justice, 2012). 

 

1.2.2.2  Delovanje možganov v povezavi z jezikovno produkcijo  

 

Trenutne aktualne perspektive, ki obravnavajo anatomsko in fiziološko organizacijo 

možganov, se zanašajo na konekcionistične modele, ki razlagajo računalniško arhitekturo 

možganov ob predelavi različnih vrst informacij, zlasti tistih, ki so svojevrstne za višje 

kognitivne procese (mišljenje, reševanje problemov). Pretekla spoznanja iz nevroznanosti so 

zagovarjala obstoj specifičnih možganskih struktur (npr. Brocovo področje), ki so odgovorne 

za specifična področja delovanja, kot je motorično načrtovanje govora. Novejša spoznanja 

nasprotujejo izključno modularni perspektivi in kažejo na variabilnost delovanja možganskih 

struktur ali kortikalnih področij glede na preostala kortikalna področja, s katerimi se 

povezujejo (Frackowiak idr., 2004, v Pence Turnbull in Justice, 2012). Prav tako novejša 

spoznanja nevroznanosti zagovarjajo tezo, da najvišje stopnje kognitivnega delovanja, med 

katere sodi tudi jezik, pri svojem delovanju vključujejo številna področja v možganih (Pence 

Turnbull in Justice, 2012).  

 

Konekcionistični modeli razlagajo procesiranje informacij v možganih, med katere sodi tudi 

jezikovno procesiranje, kot omrežje procesorjev, ki so v medsebojni interakciji bodisi 

spodbujevalni bodisi zaviralni (McClelland, Rumelhart in Hilton, 1986, v Pence Turnbull in 

Justice, 2012, str. 135). Konekcionistični modeli izpostavljajo pomen povezav med enotami, 

ki so ključne za razumevanje procesiranja informacij. 

 

Prednost novejših nevroznanstvenih raziskav je v tem, da novodobni tehnološki napredek 

omogoča raziskovanje delovanja višjih psihičnih dejavnosti med izvajanjem nalog, ki 

zahtevajo delovanje višjih psihičnih dejavnosti, kot je izbira besed pri pogovoru na konkretni 

ali abstraktni ravni (Pence Turnbull in Justice, 2012). Kljub napredku v tehnologiji so 

instrumenti glede na kompleksnost človekovega delovanja omejeni. 

 

1.2.2.3  Nevrofiziološka in nevroanatomska občutljiva obdobja v razvoju  

 

»Občutljivo obdobje razvoja je obdobje, ki je optimalno za pojav in/ali učenje določenih 

sposobnosti in v katerih je posameznik posebno odziven na okoljske vplive.« (Marjanovič 

Umek, idr., 2004, str. 50) 

 

Možgani in celoten centralni živčni sistem so dinamična nevroanatomska struktura. V času 

prenatalnega in postnatalnega razvoja se v možganih zgodijo pomembne spremembe. 
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Občutljiva obdobja razvoja se navezujejo na razvoj človekovih možganov. Občutljivo 

obdobje je časovni okvir razvoja določenih nevroanatomskih  in nevrofizioloških vidikov, ki 

so osnova za razvoj ali spremembo dane senzorične ali motorične zmožnosti (Pence Turnbull 

in Justice, 2012; Hoff-Ginsberg, 1997). Raziskava pri mačkah je npr. pokazala, da se 

deprivacija vidnih dražljajev v prvih šestih tednih po rojstvu izrazi kot trajna slepota, to 

nakazuje, da je časovni razvojni okvir prvih šestih tednov življenja v primeru mačjih mladičev 

ključen za razvoj vida (Hubel in Wiesel, 1970, v  Pence Turnbull in Justice, 2012, str. 143).  

Značilnosti občutljivih obdobij razvoja (Bortfeld in Whitehurst, 2001, v Pence Turnbull in 

Justice, 2012,  str. 144) so: 

 Občutljiva obdobja predstavljajo čas aktivnih nevroanatomskih in nevrofizioloških 

sprememb. Poimenujemo jih lahko tudi kot kritična obdobja, kritični trenutki ali 

občutljive faze/stopnje razvoja; pojem občutljiva obdobja dopušča spremembe tudi 

izven okvirov občutljivega obdobja (Bruner, 2001, v Pence Turnbull in Justice, 2012, 

str. 143).  

 Občutljiva obdobja predstavljajo stopnjo priložnosti za razvoj kot tudi stopnjo 

tveganja. Raziskovanje občutljivih obdobij je omogočilo izboljšanje osnovnega 

razumevanja razvoja možganov kot tudi določitev tveganega obdobja za razvoj 

možganov. Ta spoznanja so uporabna z vidika preventive. Občutljiva obdobja časovno 

ustrezajo razvojnim spremembam na bolje ali slabše. 

 Občutljiva obdobja imajo svoj začetek in konec. Trajanje občutljivih  obdobij se 

razlikuje glede na različne nevroanatomske in nevrofiziološke vidike, npr. občutljivo 

obdobje za jezikovni razvoj  oz.  razvoj slovničnih zmožnosti je do otrokovega 12. 

leta.  

 Nevroanatomski in nevrofiziološki koncept, povezan z občutljivimi obdobji razvoja. 

Sinapse znotraj centralnega živčnega sistema zagotavljajo komunikacijo med nevroni. 

Posledica oblikovanja sinaptičnih povezav med nevroni v času razvoja je kompleksno 

nevronsko vezje, ki omogoča procesiranje informacij v možganih (Huttenlocher, 2002, 

v Pence Turnbull in Justice, 2012, str. 144). Večina sinaptičnih povezav se ne pojavi 

naključno niti niso prirojene. Proces oblikovanja sinaptičnih povezav imenujemo 

sinaptogeneza, ki izhaja iz senzoričnih in motoričnih izkušenj po rojstvu in je 

izrazitejša v prvem letu otrokovega razvoja. Približno ob koncu prvega leta razvoja 

ima otrok v svojih možganih dvakrat toliko sinaptičnih povezav kot odrasli; od tistega 

trenutka do obdobja adolescence se presežek sinaps zmanjša/okrni. Pojem plastičnost 

živčevja se uporablja v povezavi z deformacijo centralnega živčnega sistema in se 

prvotno povezuje z zmožnostjo lastne organizacije in reorganizacije senzoričnega ali 

motoričnega sistema pri vzpostavljanju novih sinaptičnih povezav ali uporabi 

obstoječih sinaptičnih povezav v drugačne namene. Pri otrocih s poškodbo leve 

hemisfere možganov, v katerih so uničena jezikovna področja, lahko dosežemo tipično 

jezikovno zmožnost ali se ji približamo z aktiviranjem drugih nevralnih funkcij, ki 

služijo jezikovnemu namenu. Plastičnost možganov služi prav temu namenu 

(Huttenlocher, 2002, v Pence Turnbull in Justice, 2012). Odrasla oseba s podobno 

poškodbo možganov navadno ne more doseči jezikovnega stanja, kot ga je imela pred 

poškodbo, to kaže, da se plastičnost možganov s staranjem posameznika spreminja. 

Plastičnost se  nanaša na občutljiva obdobja, ker se plastičnost možganov za lastno 

reorganizacijo in reševanje poškodb z vidika nevroanatomije in nevrofiziologije 

razlikuje v času razvoja (Pence Turnbull in Justice, 2012).  

 

Glede na učinke vplivov okolja na spremembe v možganih ločimo dve vrsti plastičnosti 

(Bruner, Greenough, 2001, v Pence Turnbull in Justice, 2012, str. 144): 
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 Izkustvena pričakovana plastičnost (Experience-Expectant Plasticity) se nanaša na  

spremembe v možganih, ki se pojavijo kot posledica naravnih izkušenj. V razvoju 

dojenčka je prisotna množica sinaps v možganih, ki so v stanju pripravljenosti, da se 

ob pojavu določene normalne izkušnje organizirajo v funkcionalno vezje. Ta vrsta 

plastičnosti razvije »obvezno« kortikalno delovanje/funkcije, ki organizirajo osnovne 

zaznavno-gibalne nevralne sisteme, med katere sodijo tudi vizualni, slušni in jezikovni 

sistem (Bruner, Greenough, 2001, v Pence Turnbull in Justice, 2012). Večina otrok v 

obdobju dojenčka razvije izkustveno pričakovano delovanje, saj osnovne dražljaje, ki 

so potrebni za nadaljnji razvoj, otroci dobijo v vsakdanjem okolju. Ko mine občutljivo 

obdobje za določeno izkustveno pričakovano možgansko funkcijo, se kljub izkušnjam 

iz okolja kortikalne povezave ne vzpostavljajo več tako zlahka, verjetno zaradi 

številnih nespecifičnih sinaps, ki ostajajo. Pridobivanje slovnice jezika se pojavi kot 

funkcija izkustveno pričakovane plastičnosti (Pence Turnbull, Justice, 2012).  

 Izkustvena odvisna plastičnost (Experience-Dependent Plasticity): tovrstna funkcija 

modificiranja možganov je edinstvena za vsakega posameznika in zahteva spremembo 

specifičnih izkušenj posameznika. Omogoča učenje skozi osebne izkušnje 

posameznika, ki pridobljene informacije shranjuje za nadaljnjo uporabo in reševanje 

problemov (Bruner, Greenough, 2001, v Pence Turnbull in Justice, 2012, str. 145). Za 

učenje oziroma pridobivanje nove informacije so pomembni trije mehanizmi 

(Huttenlocher, 2002, v Pence Turnbull in Justice, 2012, str. 145): 

 oblikovanje novih sinaptičnih povezav med nevroni (t. i. brstenje dendritov),                                           

 ustvarjanje oziroma generiranje novih nevronov in                                                                                           

 povečanje moči sinaps. 

 

V nasprotju z izkustveno pričakovano plastičnostjo je izkustveno odvisna plastičnost 

sposobnost možganov, ki ni odvisna od posameznikove starosti, saj možgani skozi čas 

ohranjajo večino svojih zmožnosti za izkustveno učenje in prilagajanje na spremembe.  

 

Nekatere vidike usvajanja  jezika, med katere sodi tudi rast besedišča, podpira izkustvena 

odvisna plastičnost možganov. Obseg otrokovega besedišča je odsev količine in kakovosti 

besed, ki jih otrok sliši v domačem okolju. Ker otrok osnovne nevronske povezave za učenje 

novih besed pridobi v zgodnjem obdobju razvoja, je pomembno, da se mu v tem času 

omogoči, da sliši besede iz okolja, saj se tako v možganih otroka poveča število sinaptičnih 

povezav, ki podpirajo in organizirajo semantični nabor besed (Hart in Risley, 1995, v Pence 

Turnbull in Justice, 2012, str. 145).   

 

Do razvoja določenega vedenja lahko pride tudi v poznejših razvojnih obdobjih, to pomeni, da 

so možni nadomestni učinki okolja na zgodnjo deprivacijo, čeprav je v kasnejšem razvojnem 

obdobju težje vplivati na razvoj vedenja kot v občutljivem obdobju razvoja (Marjanovič 

Umek idr.,  2004). Poleg tega so nekateri vedenjski sistemi bolj ranljivi kot drugi in mednje 

sodi tudi jezik. Obstajajta dve hipotezi o vprašanju diferencialne ranljivosti: nekatera vedenja 

so bolj odporna proti izkušnjam, ker so evolucijsko starejša in bolj temeljna za 

posameznikovo preživetje (med katere sodi tudi jezikovno sporazumevanje), nekatera vedenja 

pa so bolj odporna proti okoljskim učinkom, ker za svoj razvoj zahtevajo manj socialnih 

spodbud kot druga. Zaznavno-gibalne sposobnosti so npr. manj odvisne od medosebne 

interakcije kot govorne sposobnosti  (Schaffer, 2000, v Marjanovič Umek idr.,  2004). 
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1.2.2.4  Občutljiva obdobja pri usvajanju jezika  

 

V nekaterih pogledih je prepoznavanje občutljivih obdobij pridobivanja jezikovnega znanja 

znanstveni izziv, in to zaradi etične nezmožnosti manipuliranja z otrokovim jezikovnim 

učnim okoljem z namenom, da bi preučili učinke jezikovnega primanjkljaja z različnih zornih 

kotov, kar bi omogočilo opredelitev oz. prepoznavnost takšnih obdobij. Zato v takšnih 

situacijah pripomorejo spoznanja, ki so nastala na podlagi »naravnega« eksperimenta, kot so 

primeri posameznikov, ki so živeli v jezikovni izolaciji, in primeri učenja drugega jezika, 

katerih spoznanja so pomagala znanstveno opredeliti občutljiva obdobja v možganih za 

usvajanje jezika (Pence Turnbull in Justice, 2012; Ramirez Ferjan, Leonard, Halgren in 

Mayberry, 2013).  

 
Jezikovna izolacija 

 

Jezikovna izolacija se razvije pri posamezniku, ki odrašča z redkimi jezikovnimi izkušnjami 

ali brez jezikovnih izkušenj ali brez izkušenj z znakovnim jezikom. Znani so t. i. primeri 

»divjih otrok«, ki so bili zaradi zlorabe ali zanemarjanja prikrajšani za jezikovne dražljaje v 

občutljivem obdobju za usvajanje jezika. Izkušnje so pokazale, da »divji otroci« kljub 

intenzivni jezikovni obravnavi niso nikoli uspeli usvojiti starosti primernih jezikovnih 

slovničnih znanj (Pence Turnbull in Justice, 2012, str. 146).  

 
Občutljiva obdobja  in zgodnja intervencija  

 

V prvih letih življenja je pri otroku opazen izrazit jezikovni razvoj. To obdobje sovpada s 

sinaptogenezo znotraj možganskega korteksa, ki se začenja v tednih pred rojstvom otroka (v 

tretjem prenatalnem trimesečju) in začenja upadati okoli otrokovega tretjega leta.  V tem  t. i. 

občutljivem obdobju razvoja otrok najlažje usvaja jezikovna znanja. Otrok v tem času 

preučuje nase usmerjen govor odraslih, ki ga obkrožajo, in ob njem razvija besedišče, 

slovnico in izgovor fonemov ter se uči pragmatičnih pravil. Jezikovno znanje otroku rabi kot 

socialno orodje znotraj dane kulturne skupnosti. Po otrokovem tretjem letu neizoblikovane 

sinapse začenjajo ugašati (Pence Turnbull in Justice, 2012). Posledično z upadom plastičnosti 

možganov upade tudi otrokova sposobnost usvajanja jezika. Z vidika logopedske prakse so 

spoznanja o občutljivih obdobjih razvoja pripomogla k razumevanju pomena zgodnje 

logopedske obravnave ter programov za spodbujanje zgodnjega razvoja otrok, ki sodijo v 

rizično skupino za razvoj jezikovnih primanjkljajev. Ločimo okoljske in razvojne dejavnike 

tveganja. Med okoljske dejavnike tveganja sodijo npr. otroci, ki odraščajo v revščini, primeri 

razvojnih dejavnikov tveganja pa so prirojena izguba sluha, dolgotrajno bolni otroci in tudi 

prezgodnje rojstvo (Rossetti, 2001). Pomembno je, da je otroku, ki je izpostavljen dejavnikom 

tveganja, zagotovljena zgodnja obravnava, ki sovpada z izbruhom sinaptogeneze znotraj 

razvoja možganov. Teoretično se z intenzivno zgodnjo obravnavo v prvih letih otrokovega 

življenja lahko izkoristijo naravne prednosti sinaptogeneze/nastajanja sinaptičnih povezav v 

otrokovih možganih in posledično večji učinki obravnave (Pence Turnbull in Justice, 2012, 

str. 147). Raziskava (Nelson idr., 2007, v Pence Turnbull in Justice, 2012, str. 147), ki  je bila 

narejena na primeru romunskih sirot glede vpliva starosti otrok ob njihovi posvojitvi na 

nadaljnji jezikovni in kognitivni razvoj, je pokazala, da so imeli otroci, posvojeni pred drugim 

letom razvoja, večje možnosti za nadaljnji razvoj, kot tisti, ki so bili posvojeni pozneje. Med 

42. in 54. mesecem otrokove starosti so testirali njegove jezikovne in kognitivne sposobnosti 

ter ugotovili, da so imeli otroci, ki so bili posvojeni prej, izrazito boljše rezultate na področju 

jezika in kognicije od drugih. Ta  študija  dokazuje pomen zgodnje intervencije v smislu 

olajšanja vplivov tveganja za razvoj jezika in kognicije. Tudi z ekonomskega vidika je 

naložba v zgodnje učenje učinkovita, to se navezuje tudi na novejše izsledke nevroznanosti, ki 
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določa t. i. občutljivo obdobje za govorni razvoj tisto od rojstva do petega leta (Rossetti, 

2001). 

 
Učenje drugega jezika  

 

V raziskavi (Pallier  idr., 2003, v Pence Turnbul in Justice, 2012, str. 148), v kateri so 

preučevali usvajanje drugega jezika po izgubi možnosti učenja prvega jezika v primeru 

posvojitve v tujini, jim ni uspelo identificirati domneve o občutljivem obdobju za usvajanje 

jezika, saj je študija pokazala, da so tudi otroci, ki so bili posvojeni med 7. in 8. letom, 

nadoknadili primanjkljaje v drugem jeziku in dosegli stopnjo normalnega jezika, to pa 

nakazuje spoznanje o zadovoljivi plastičnosti možganov v tej starosti. 

 

Čeprav vsak otrok izraža svojo edinstveno nagnjenost za učenje jezika in se zmogljivost za 

hitro usvajanje jezika sčasoma upočasni, številni avtorji nasprotujejo biološko omejenemu in 

prirojenemu mehanizmu usvajanja jezika (LAD – Language Acquisition Device), ki naj bi po 

mnenju Chomskega ugasnil v obdobju pubertete (Hakuta, 2001, v Pence Turnbull in Justice, 

2012, str. 148). 

 

Številne teorije zagovarjajo obstoj občutljivega obdobja v razvoju možganov za razvoj jezika 

zaradi izkustvene pričakovane plastičnosti možganov, ki je potrebna za usvajanje jezika, a je 

na voljo relativno kratek čas v otrokovem razvoju. V nasprotju z njo je izkustveno odvisna 

plastičnost sposobnost možganov, da se prilagajajo novim informacijam, ki jih posameznik 

pridobiva skozi čas. Dokazi, med katere sodijo tudi primeri t. i. divjih otrok in gluhih otrok, ki 

so se v različnih obdobjih življenja učili znakovnega jezika, ter primeri otrok, ki so se zaradi 

različnih okoliščin morali naučiti drugega jezika, so pokazali, da je čas od rojstva do 

adolescence občutljivo obdobje za usvajanje jezika. Kljub vsemu raziskave še niso dokončno 

potrdile domneve o občutljivih obdobjih, verjetno zato, ker izkustvena odvisna plastičnost 

možganov bolj ali manj poteka vse življenje. Čeprav je usvajanje jezika relativno enostavno v 

obdobju dojenčka, malčka in otroka, je zmožnost za učenje jezika (ali ponovno učenje ob 

poškodbi možganov) prisotna vse življenje (Pence Turnbull in Justice, 2012). 

 

1.2.3 Kulturno pogojene teorije jezikovnega razvoja  
 

Kulturno pogojene razvojne teorije in perspektive poudarjajo pomen kulturnega konteksta in 

socialnih interakcij na razvoj posameznika.  

 

1.2.3.1  Behavioristična teorija  

 

Behavioristična teorija je bila prevladujoča teorija v prvi polovici dvajsetega stoletja in 

poudarja pomen vpliva okolja in kulture ter osebnih izkušenj posameznika pri učenju  jezika 

(Fellowes in Oakley, 2010). Učenje temelji na dražljaju, odzivu in podkrepitvi oz. pozitivni 

reakciji na odziv, ki se pojavi v okolju. Učenje nastopi zaradi asociacij, ki nastanejo med 

dražljajem, odzivom in dogodki, ki sledijo odzivu. Učenje jezika je rezultat takšnih asociacij. 

Ključnega pomena za otrokovo učenje jezika je okrepitev otrokovega verbalnega ali 

neverbalnega odziva ali odgovora na jezikovni dražljaj, ki je bil usmerjen na otroka. Odrasli 

predstavljajo otroku govorni model. Otroci se »učijo« jezika v situacijah, v katerih dobijo 

spodbudo okolja. Z imitacijo govornega modela iz okolja razvija otrok asociacije med 

verbalnimi dražljaji ali besedami in predmeti (Harris,1992, v Otto, 2014). Kompleksni govor 
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– kot so fraze in stavki, s katerimi se otrok izraža – je dokaz, da je bila veriga govornih enot 

ustrezno podkrepljena (Cairns,1996, v Otto, 2014). Dejanje podkrepitve pogosto vključuje 

oblike pozornosti, ponovitev in izboljšav. Takšna oblika učenja se imenuje operativno 

pogojevanje (Skinner, 1957, v Otto, 2014). To je mehanizem, ki z vidika behavioristov 

poganja učenje jezika (Pence Turnbull in Justice, 2012). Je voljno vedenje, pri katerem 

posameznik nadzira posledice svojega vedenja (Marjanovič Umek idr., 2004). Pojem 

operativno pogojevanje  otroka predpostavlja v aktivni vlogi v procesu učenja. Takšno učenje 

se pojavi, ko so v okolju prisotne posledice, ki vplivajo na specifično vedenje. Kadar vedenje 

spremlja določen rezultat oziroma podkrepitev vedenja iz otrokovega okolja in so posledice 

vidnejše, to spodbudi otroka k ponovitvi vedenja (Otto, 2014). 

 

Behavioristi z operativnim pogojevanjem pojasnjujejo tudi otrokovo imitacijo govora in 

učenje ekspresivnega jezikovnega izražanja. »Otrok  imitira ali eksperimentira z glasovi ali 

glasovnimi vzorci, ki jih sliši v okolju, to okolje otrokove poskuse imitiranja pozitivno 

podkrepi, npr. ko otroka pohvalijo starši, sorojenci ali drugi v njegovem okolju.« (Lightbown 

in Spada, 1993, str. 9, v Fellowes in Oakley, 2010)  Imitacija govora vključuje govor, s 

katerim se govorec približa govoru druge osebe. Imitacija govora se pojavi kot odziv na 

dražljaj. Imitacija je lahko prisotna neposredno po slišanem modelu govora ali z zakasnitvijo, 

ko otrok k imitaciji ni bil neposredno pozvan (npr. otrok v igri uporabi besedo, ki jo sliši 

doma). Podkrepitev je lahko izražena kot pozornost, nagrada ali pozitivna neverbalna 

komunikacija ali uspešna nadaljnja verbalna komunikacija. Če okolica otrokovo vedenje 

ignorira ali celo kaznuje, se otrok preneha tako vesti. Ideja »starši ali učitelji kot otrokov 

model pri učenju jezika« je še vedno prisotna na področju izobraževanja (Otto, 2014).  

 

Behavioristi zagovarjajo trditev, da se otrok nauči razumevanja jezika oziroma pridobiva 

receptivno jezikovno zmožnost skozi klasično pogojevanje. Klasično pogojevanje je oblika 

učenja, pri kateri nevtralni dražljaj povzroči refleksne reakcije, ki so povezane s primarnim 

dražljajem. Nevtralni dražljaj tako postane pogojni dražljaj (Marjanovič Umek idr., 2004). 

Otrok se nauči povezovati predmete ali dejanja z besedami, ker mu okolica daje priložnosti, 

da sliši besedo v prisotnosti predmeta ali ob poteku dejanja in jo lahko tudi ponovi (Fellowes 

in Oakley, 2010).  

 

Kritiki očitajo behavioristični teoriji razvoja jezika pomanjkljivo razlago razvoja 

kompleksnejših  jezikovnih struktur, saj je teorija pretežno usmerjena na razlago učenja besed 

in fraz. Behavioristična teorija tako ne pojasnjuje učenja novih izrazov, kot so besede ali 

fraze, ki  jih otrok sam izumi in jih ni slišal od drugih govorcev v okolju (Harris, 1992, v  

Otto, 2014). Kritika behavioristične perspektive zagovarja tezo, da možnosti za imitacijo in 

pozitivne podkrepitve ne morejo v celoti pojasniti otrokovega hitrega napredka v jezikovnem 

razvoju, saj otrok kmalu preseže dražljaje, ki jih prejme od staršev ali svojega okolja 

(Campbell in Baker, 2003, v Fellowes in Oakley, 2010). Prisotne so bile tudi kritike glede 

smiselnosti nagrajevanja jezikovnega razvoja ter glede pojasnjevanja učenja govorjenja in 

poslušanja kot dveh ločenih procesov, ki ju poimenujejo operativno in klasično pogojevanje, 

čeprav se ta dva procesa dejansko prepletata (Fellowes in Oakley, 2010). 

 

1.2.3.2  Socialno interakcijska perspektiva in sociokulturne teorije 

 

Interakcijska perspektiva poudarja pomen socialnih interakcij med otrokom in pomembno 

osebo iz njegovega okolja, to pa predstavlja ključni element razvoja in učenja jezika. V 

interakcijah ima pomembno vlogo komunikacijska namera (intenca), pri čemer se namen ali 
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želja posameznika izraža skozi različne pomene/pojme. Mlajši otrok, ki še ne zmore 

besednega sporazumevanja, izrazi svojo namero neverbalno, npr. z očesnim kontaktom, 

kazanjem/kretnjo ali vokalizacijo. Odrasli lahko podpre otroka pri usvajanju jezika tako, da se 

odzove na otrokovo neverbalno komunikacijo in mu zagotavlja jezikovni model, ki je 

primeren otrokovemu cilju komunikacije. Na primer: »Hočeš mleko? Mama ti bo dala 

mleko.« (Bruner, 1960, v Fellowes in Oakley, 2010).    

 

Primarna vloga socialne interakcije v jezikovnem razvoju temelji na opazovanju otrokovega 

razvoja zavesti o specifičnih funkcijah komunikacije ali komunikacijske namere, kot so 

navajanje, zahtevanje, označevanje. Otrokova jezikovna zavest je predhodnica njegove 

zmožnosti jezikovnega izražanja, to je razvidno iz združene pozornosti in verbalnih 

preobratov v komunikaciji, ki se pogosto pojavijo v predjezikovni fazi v obdobju dojenčka v 

interakciji s starši ali skrbniki. Otrokovo zgodnje razumevanje funkcije jezika predstavlja 

temelj, na katerem se gradi jezikovna zmožnost. Otrokovo okolje na različne načine podpira 

otrokovo raziskovanje jezika. Podpora okolice pri otrokovem jezikovnem razvoju je v 

interakcijskih vzorcih, npr. v pogovoru, poslušanju, odzivanju na govorne dražljaje, 

ponavljanju z namenom pojasnjevanja in postavljanju vprašanj (Bruner, 1990, v Otto, 2014). 

Bruner (Bruner, 1960, v Fellowes in Oakley, 2010) je kot pomoč pri otrokovem učenju jezika 

osnoval »podporni sistem pri usvajanju jezika« (LASS – language acquisition support 

system). Posameznik ima aktivno vlogo v procesu učenja in skozi interakcije konstruira in 

rekonstruira svoje okolje. Pri tem je Bruner poudaril pomen socialne interakcije pri učenju 

jezika. Zelo pomemben element v otrokovem jezikovnem razvoju je jezikovna podpora 

kompetentnejšega govorca (scaffolding). Jezikovna podpora se nanaša na zagotavljanje 

pomoči otroku pri doseganju višje stopnje razvoja, kot bi ga bil otrok sposoben doseči 

samostojno brez pomoči.  

 

Interakcijska perspektiva tako vključuje in širi spoznanja različnih teorij in daje velik pomen 

okolju, v katerem se otrok uči jezika in v katerem izraža svoje potrebe po komunikaciji, tj. v 

socialnemu kontekstu in ob podpori socialnega okolja. Zagovorniki interakcijske teorije 

priznavajo pomen nekaterih bioloških dejavnikov, ki so pomembni za otrokov jezikovni 

razvoj, kot so prirojena zmožnost za usvajanje jezika, dozorevanje, kognitivna sposobnost. 

Kljub temu menijo, da faktorji nimajo tolikšnega vpliva na jezikovni razvoj, kot ga imajo 

socialne interakcije med otrokom in ljudmi iz  njegovega okolja (Fellowes in Oakley, 2010). 

Na otrokov jezikovni razvoj torej vplivata njegov kognitivni razvoj ter podporni jezikovni 

zgled iz njegovega socialnega okolja (Fellowes in Oakley, 2010; Otto, 2014). 

 

Pomemben element interakcije med odraslim in otrokom je na otroka osredinjen govor, ki 

predpostavlja prilagojeno in fleksibilno komunikacijo odraslega glede na sposobnosti in 

interese otroka. V otrokovem jezikovnem razvoju je ključna podpora staršev ali skrbnikov. 

Jezik odraslega je v pogovoru z otrokom nekoliko nad stopnjo otrokovega spontanega 

izražanja. Na ta način odrasli predstavljajo otroku jezikovni model, ki je namenjen razširjanju 

jezikovnih oblik in pomenov, ki jih otrok trenutno obvlada. Ker jezikovni razvoj poteka v 

socialnem kontekstu, je izpostavljena tudi vloga igre v otrokovem razvoju.  

 

Interakcijska perspektiva je usmerjena na primarno vlogo socialno-kulturnih interakcij v 

otrokovem jezikovnem razvoju (Bruner, 1990, John-Steiner, Panofsky in Smith, 1994, 

Schiffelin in Ochs, 1986, Vigotski, 1977, Wertsch, 1991; v Otto, 2014). Zagovorniki 

interakcijske perspektive trdijo, da otroci usvajajo jezik skozi svoje poskuse komuniciranja s 

svetom, ki jih obkroža. Posameznik usvoji jezik, ko ozavesti načine komuniciranja in 

delovanja v družbi (Halliday, 2007, Tomasello, 2000; v Otto, 2014). 
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Vigotski, ki je deloval v začetku 20. stoletja, je utemeljitelj sociokulturne teorije razvoja, ki jo 

tudi uvrščamo med interakcijske perspektive. Poudaril je vlogo socialnih interakcij in njihov 

vpliv na jezikovni razvoj.  Osnovna predpostavka Vigotskega je bila, da  ima družba, v kateri 

otrok živi, velik vpliv na njegov jezikovni razvoj. Kot pravi, so »višje psihične funkcije 

socialno oblikovane s strani družbe in prenesene v kulturo«, torej so kulturno in družbeno 

pogojene (Vigotski, 2010; Vigotski, 1977). »Govor izhaja iz družbe in ima socialne korenine.  

Razvije se v situacijah, ko ljudje izražajo medsebojni interes – znotraj konteksta 

komunikacije« (Tomasello, 2000, v Otto, 2014). Pri usvajanju jezika ima pomembno vlogo 

združena pozornost. Ta je eden ključnih elementov jezikovnega razvoja. Ob združeni 

pozornosti se otroci naučijo, da lahko v komunikacijo o določenem dogodku ali osebi v 

njihovem okolju vključujejo tudi druge. Pomemben vidik interakcijske perspektive je 

usmerjenost na jezikovni razvoj kot proces, in ne na jezik kot rezultat razvoja (Goodman in 

Goodman, 1998). Interakcijski  pristop temelji na treh različnih perspektivah jezikovnega 

razvoja. Z behavioristi se strinjajo glede pomena odziva okolice na otrokove poskuse 

komunikacije, nativistom priznavajo pomen vrojene človekove zmožnosti procesiranja 

jezikovne informacije, s kognitivisti se strinjajo glede vpliva narave in zaporedja kognitivnega 

razvoja na jezikovni razvoj (Otto, 2014).  

 

Vigotski (1977) je v svoji sociokulturni teoriji poudaril pomen vpliva socialnih interakcij na 

otrokov jezikovni razvoj. Trdil je, da vse človekovo znanje obstaja najprej na socialni ravni 

kot socialni izkušnji in potem na psihološki ravni, to pomeni, da se vse vsebine/pojmi najprej 

predstavijo v kontekstu socialne interakcije, ki se sčasoma ponotranjijo in preidejo na 

psihološko raven (Vigotski, 2010). Socialna interakcija med dojenčkom in kompetentnejšim 

odraslim ali vrstnikom predstavlja kritični mehanizem za otrokovo usvajanje jezika. Vigotski 

vidi jezik kot edinstveno človekovo sposobnost, ki obstaja neodvisna od splošne kognicije, ki 

se pojavi okrog otrokovega drugega leta. Pred tem časom, do drugega leta, se splošna 

kognicija in jezik prepletata in se okrog drugega leta začneta razvijati kot dve ločeni 

zmožnosti: zmožnost mišljenja in jezikovna zmožnost, čeprav se med seboj povezujeta 

(Vigotski, 1977; Pence Turnbull in Justice, 2012). 

 

Pomemben koncept v teoriji Vigotskega je območje bližnjega razvoja, ki se razlikuje od 

otrokove trenutne razvojne stopnje, ki jo določa otrokova zmožnost samostojnega reševanja 

problemov. Območje bližnjega razvoja predstavlja stopnjo otrokovega potencialnega razvoja, 

ki je opredeljena z reševanjem problemov v sodelovanju s kompetentnejšim odraslim ali 

vrstnikom (Vigotski, 1977; Goodman in Goodman, 1998). Koncept območja bližnjega razvoja 

je usmerjen na dinamični razvoj opisovanja otrokovih sposobnosti v procesu dozorevanja in 

ni usmerjen izključno na sposobnosti, ki so že razvite. Perspektiva Vigotskega poudarja 

pomen preučevanja otrokovega območja bližnjega razvoja, kaj otroci zmorejo narediti ob 

posredovanju pomoči drugih, da bi identificirali otrokove zmožnosti v procesu dozorevanja. 

Območje bližnjega razvoja predstavlja pomembno perspektivo otrokovega razvoja. Vigotski 

zagovarja stališče, da se otroci učijo jezika skozi socialne interakcije, to pa spodbudi razvoj 

otrokovih splošnih kognitivnih sposobnosti  (Otto, 2014). 

 

Vigotski v ospredje postavlja pomen socialnega in kulturnega konteksta in s tem značilnosti 

govornega vzorca v okolju, ki naj bi se približal otroku. Vigotski manj neposredno kot Piaget  

poveže razvoj govora tudi z razvojno stopnjo oziroma starostjo otrok in s tem z njegovo širšo 

zmožnostjo delovanja (Marjanovič Umek, 2011). 

 

Vigotski v svoji teoriji opiše obdobje zgodnjega otroštva med 3. in 6. letom otrokove starosti 

(Marjanovič Umek idr. 2004), ki ga imenuje predšolsko obdobje, ko otroci postopoma 
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uporabljajo govor za pretvorbo zaznavnega in konkretnega sveta v začetni predstavni svet, 

razvijajo pozornost, spomin, prve spominske strategije, domišljijo in predstavnost ter začetne 

pojme (Vigotski, 1977). 

 

Predšolski otroci najpogosteje uporabljajo egocentrični in kasneje notranji govor v simbolni 

igri, v kateri pridejo z miselnim procesom dekontekstualizacije pomena do zmožnosti, da 

mislijo o stvareh, ki niso prisotne ali vidne. V simbolni igri potekajo pretvorbe najprej na 

predmetni ravni in kasneje na predstavni ravni, to pomeni, da otroci razumejo in uporabljajo 

prve znake in simbole (Vigotski, 1977; Marjanovič Umek, 2011). 

 

Znaki, oblikovani in shranjeni v kulturi, tako vstopajo na raven posameznika. Pri tem gre za 

ponotranjanje oziroma za proces pretvorbe zunanjih kulturnih orodij/znakov v notranja 

psihološka orodja, pri čemer so ključnega pomena zgodnje socialne interakcije med odraslo 

osebo in dojenčkom/malčkom ter asimetrični socialni odnos med otrokom in miselno bolj 

kompetentnim posameznikom, ki otroku predstavlja t. i. idealno obliko. Vsi psihični procesi 

so najprej socialno (družbeno) posredovani in pozneje v procesu ponotranjenja preidejo na 

notranjo raven in postanejo otrokova psihična zmožnost. Dojenčkov govor je socialni govor in 

ima sporazumevalno vlogo, pozneje, ko se otrok uči, kako uporabljati govor, pa postaja 

notranji proces in kot tak podpira tudi otrokovo miselno dejavnost (Vigotski 2010). 

 

Neovigotskisti so povezali osnovne koncepte mišljenja in govora Vigotskega z različnimi 

pristopi formalnega in neformalnega poučevanja in učenja. V sociokulturni teoriji 

prepoznavajo prve nastavke za razvoj  metaspoznavnih procesov. Vigotski pri razlagi razvoja 

znanstvenih pojmov pri otrocih izpostavi, da gre za proces posploševanja misli oz. za 

otrokovo reflektirano zavedanje lastnega mišljenja. Jezik ima dodano vrednost v 

konceptualizaciji mišljenja, saj otroku omogoča razmišljanje tudi v preteklosti in prihodnosti, 

vključuje poglede drugih ljudi ter spodbuja pogajanja in argumentiranje v socialnih skupinah 

(Marjanovič Umek, 2011).  

 

Sociokulturna teorija razvoja se zrcali v pedagoškem konceptu celostnega jezika (whole-

language perspective) in se je začela pojavljati predvsem med angleško govorečimi učitelji po 

svetu, ki so nasprotovali prevladujočim behaviorističnim pristopom v šolah v drugi polovici 

prejšnjega stoletja. Zagovorniki koncepta celostnega jezika poudarjajo pomen neposredne 

izkušnje otroka za njegovo učenje znotraj konteksta ob upoštevanju vrednosti  učnega jezika 

pri vseh učnih predmetih in ustvarjanja neomejenega šolskega učnega okolja (Goodman in 

Goodman, 1998). 

 

Kritiki teorije Vigotskega vidijo nevarnost v pretiranem poudarjanju zunanje pomoči, ki 

otroka lahko privede v njegovo odvisnost od mišljenja učitelja, kar ne pripomore k 

otrokovemu samostojnemu mišljenju. Nekateri očitajo Vigotskemu pretirano poudarjanje 

vloge kulture pri razvoju posameznika  (Batistič Zorec, 2014).  

 

1.2.3.2.1  Intencionalni model usvajanja jezika  

 

Otto (2014) uvršča intencionalni model usvajanja jezika med interakcijske perspektive 

razvoja. Intencionalni model temelji na dveh osnovnih izhodiščih (Bloom, 2000;  Bloom in 

Tinker, 2001; v  Otto, 2014, str. 32):  

 Otrokovo aktivno vključevanje in sodelovanje z drugimi kot tudi drugi vidiki 

otrokovega okolja predstavljajo motivacijo za razvoj jezikovne zmožnosti.  
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 Cilj učenja jezika je osmišljanje »jezikovnih, čustvenih in  fizičnih dejanj«, ki so 

prisotna v otrokovem okolju, to pa otroku predstavlja poseben izziv. Otrok izraža 

namero o iskanju povezav med izgovorjenimi glasovi in pomeni ter pozneje o uporabi 

besed in fraz. Namera pri usvajanju jezika je izražena tudi pozneje, po obdobju  

malčka, ko otrok razvije bolj izdelane jezikovne vzorce. 

 

Intencionalni model usvajanja jezika opisuje otrokovo jezikovno zmožnost in sposobnosti 

izražanja, kognicije, socialnih interakcij v tandemu. Otrok je sam odgovoren za nadaljnje 

učenje jezika. Intencionalni model se razlikuje od preostalih s kulturno pogojenimi teorijami v 

tem, da daje velik pomen otrokovemu okolju in otrokovim vrstnikom, ki imajo najmočnejši 

vpliv na nadaljnji jezikovni razvoj posameznika. Otrok se uči jezika, ko se njegove misli 

razlikujejo od misli drugih, ki ga obkrožajo, saj se mora takrat izraziti, da bi izrazil in podelil 

svojo informacijo. Zato je pomembno, da otrok pri usvajanju jezika izraža svojo 

komunikacijsko namero. Za postopno vključevanje v socialne interakcije se mora otrok 

posebej potruditi, da oblikuje jezikovne reprezentacije za ideje in spoznanja, ki jih želi izraziti 

in jih tudi izrazi (Pence Turnbull in Justice, 2012).   

 

1.2.3.2.2  Vloga odraslega v interakcijskih perspektivah  

 

Vloga odraslega v procesu komunikacije je v interakcijski perspektivi bistvena pri 

spodbujanju otrokovega jezikovnega razvoja (Bruner, 1990, v Otto, 2014; Vigotski, 1977). 

Ker je otrok v vlogi začetnika v sporazumevanju s kompetentnejšim  odraslim, ima odrasli v 

pogovoru z otrokom vlogo eksperta, ki navadno oblikuje pogoje za učinkovito 

sporazumevanje. Razliko v tem, kar otrok lahko samostojno doseže, in v tem, kar doseže ob 

posredovanju ali podpori odraslega ali kompetentnejšega vrstnika, Vigotski (1977) poimenuje 

območje bližnjega razvoja. To, kar otrok zmore neodvisno od drugih, izraža njegovo razvojno 

stopnjo delovanja. Območje bližnjega razvoja je razvidno v situacijah, ko odrasli interpretira 

ali posreduje pri otrokovih poskusih komunikacije. Odrasli poda otroku ustrezno podporo, s 

katero otroku daje priložnost za vključevanje v pogovor. Uspeh podpore odraslega v 

pogovoru z otrokom je odvisen od občutljivosti odrasle osebe in njegove interpretacije 

otrokovih poskusov sporazumevanja. Najučinkovitejša podpora komunikacije spodbuja 

najvišje stopnje delovanja posameznika z najnižjo stopnjo  podpore (Otto, 2014). Območje 

bližnjega razvoja omogoča razmislek o razvoju otroka, ki mu otrok sledi. Pri tem postavlja v 

ospredje ključno vlogo odraslega pri otrokovem jezikovnem razvoju. Odrasli ima vlogo 

mediatorja – posrednika in omogoča otroku višje stopnje delovanja z različnimi oblikami 

spodbujanja in podpore. Ko otrok zmore v svoje delovanje uspešno vključiti novo obliko 

vedenja (npr. jezikovne strukture ali besedišče), to ne predstavlja le imitacije vedenja, temveč 

odraža razvojno pripravljenost otroka za pridobivanje novega zahtevnejšega jezikovnega 

znanja (Vigotski, 1977; Otto, 2014). 

 

Otto (2014) po Cambournu (Otto, 2014, s: 35–38 po Cambourne, 1988; 1995) definira 8 

pogojev, ki omogočajo spodbudno okolje za otrokov govorni razvoj ter vlogo odraslega: 

 izpostavljenost komunikaciji (otrok je obkrožen s posamezniki, ki jezikovno 

komunicirajo), 

 demonstracija komunikacije (otrok je prisoten v situaciji in ima možnost slišati, kako 

jezikovno komunicirajo posamezniki v različne namene in v različnih govornih 

situacijah), 

 vključevanje v komunikacijo (okolica spodbuja otroka k vključevanju v jezikovne 

interakcije), 
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 pričakovanja odraslega v komunikaciji z otrokom (že v komunikaciji z dojenčkom 

odrasli ali sorojenci  izražajo pričakovanje do otroka, da se bo naučil govoriti),  

 odzivanje na komunikacijo (otrok se odloči, kako se bo odzval in kakšno sporočilo bo 

podal na jezik, ki ga sliši v okolici), 

 približevanje komunikaciji kompetentnih govorcev (otrok se skuša s prvimi poskusi 

govora, t. i. baby talk,  približati govoru kompetentnejšega govorca, to je treba 

upoštevati kot »resnični govor«),  

 vključevanje možnosti za komunikacijo (otrok mora dobiti priložnosti, da pokaže 

svoje razvijajoče se jezikovne kompetence), 

 odzivanje na otrokovo komunikacijo (otrok mora dobiti povratno informacijo o svojih 

govornih poskusih). 

 

1.2.3.5  Ekološko sistemska teorija  

 

Utemeljitelj ekološko sistemske perspektive je Bronferbrenner. Ekološka teorija razlaga 

razvoj iz sociokulturne perspektive. Razvoj posameznika poteka v kompleksnem sistemu 

odnosov, na katere vplivajo multiple ravni okolja. Bronferbrenner loči pet vrst/oblik okoljskih 

sistemov: od neposrednih interakcij s člani družine do širšega družbenega in kulturnega 

okolja, in sicer:  

 mikrosistem predstavlja dejavnosti in vzorce interakcije v posameznikovem trenutnem 

okolju; 

 mezosistem predstavlja povezave med posameznimi okoljskimi sistemi 

(mikrosistemi), trenutnimi konteksti, ki skupaj vplivajo na posameznikov razvoj;  

 eksosistem je okolje, ki posameznika ne vključuje neposredno, vendar vpliva na 

njegove izkušnje v trenutnem okolju  (npr. delovno okolje otrokovih staršev, 

zdravstvene in socialne institucije); vključenost otroka v vrtec predstavlja otroku 

ekosistem; 

 makrosistem predstavlja vrednote, zakone, socialne običaje v družbi, ki vplivajo na 

izkušnje posameznika in interakcije na nižjih ravneh družbe; 

 kronosistem vsebuje časovne spremembe v okolju posameznika, ki vodijo do 

spremenjenih pogojev življenja.  

 

Bronferbrenner je kasneje svojo teorijo dopolnil in vključil tudi vlogo genetskih in bioloških 

dejavnikov v razvoju. Ekološka teorija je omogočila razširitev okoljske perspektive na širšo, 

časovno raven – ob upoštevanju vloge zgodnjih in kasnejših izkušenj v posameznikovem 

razvoju in s poudarkom na sovplivanju med posameznikom in okoljem v razvoju. »Razvoj 

posameznika je sočasno odvisen od notranjih dejavnikov kot tudi od okoljskih dejavnikov: 

posamezniki so izdelki in izdelovalci svojega okolja, ki oblikujejo zapletene medodvisne 

učinke na razvoj.« (Marjanovič Umek idr., 2004, str. 54)  

 

1.2.3.6  Uporabna teorija  

 

Uporabna teorija temelji na dokazih v zvezi s pojavom intencionalnosti v otrokovem prvem 

letu življenja in  na predpostavki, da je otrokovo vključevanje v socialne interakcije močna 

spodbuda za sodelovanje in jezikovno učenje. To dokazuje dojenček v predjezikovnem 

obdobju, npr. ko se osemmesečni dojenček, ki je prisoten pri pogovoru dveh oseb, začne 

oglašati, kot da bi se želel vključiti v pogovor (Otto, 2014).  



Alenka Vidmar Magistrsko delo Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

 

23 

 

Utemeljitelj uporabne teorije je Tomasello, ki izpostavi pomen socialne narave jezika kot 

spodbude za otrokov nadaljnji jezikovni razvoj in zagovarja trditev, da se otrok sporazumeva, 

ker ima za to razlog (Budwig, 1995, v Pence Turnbull in Justice, 2012, str. 62). Uporabna 

teorija temelji na dokazih o pojavu komunikacijske namere v otrokovem prvem letu življenja, 

ko se otrok vključuje v situacije dalj trajajoče usmerjene pozornosti s posamezniki, aktivno 

usmerja pozornost preostalih ljudi na predmete in pojave ter uporablja komunikacijsko 

namero, da bi dosegel različne zaključke ob situaciji. Otrokovo jezikovno znanje in 

poznavanje jezikovnih oblik ter pomenov se pojavita z njegovo uporabo jezika oziroma z 

govorjenjem, ko otrok prepozna jezikovne vzorce in izraža njihov pomen (Otto, 2014). 

  

Osnovna predpostavka uporabne teorije je otrokova spretnost »prepoznavanja namere 

drugega«, ki se pojavi v obdobju dojenčka in se nanaša na dojenčkovo sposobnost 

prepoznavanja namere in duševnih stanj drugih ljudi, to pa pripomore k povečanju zmožnosti 

dojenčka, da se vključuje v komunikacijo z drugimi osebami. Ko se otrok  začenja zavedati 

namere drugih, začenja aktivno manipulirati z njimi (npr. ko usmerja materino in svojo 

pozornost na predmet, ki ga želi). Otrokova splošna jezikovna sposobnost postaja 

kompleksnejša s pogostejšo zavestno uporabo socialnega pogovora za povezovanje oziroma 

sodelovanje z drugimi ljudmi (Pence Turnbull in Justice, 2012). 

 

1.2.3.7   »Model tekmovanja« (Competition model) 

 

Model tekmovanja (Competition Model) definira posebne mehanizme, skozi katere otroci 

pridobivajo morfološke, fonološke, sintaktične in leksikalne/slovnične oblike, ki sestavljajo 

otrokov materni jezik (MacWhinney, 1987, v Pence Turnbull, Justice, 2012, str. 62). Model 

daje velik pomen kulturi pri razvoju jezika, saj je ta odvisen od jezikovnih dražljajev, ki jih 

otrok sliši v okolju. Otrok usvaja jezikovne oblike, ki jih pogosto in dovolj zgodaj sliši v 

svojem življenju. Pozneje se nauči jezikovnih oblik, ki jih sliši redko in nekonsistentno. V 

primeru različnih jezikovnih oblik le-te med seboj tekmujejo. Dokler se ne okrepi pravilna 

oblika jezikovne  reprezentacije, se otrok ne preneha izražati napačno (Otto, 2014).  

»Delovanje kompetitivnega modela je razvidno pri otrokovem posploševanju slovničnih 

pravil. Ko se otrok uči jezika, posplošuje pravila, npr. pri uporabi preteklega časa, dokler ne 

prevlada moč pravilne jezikovne oblike.« (Pence Turnbull, Justice, 2012, str. 62)  

 

1.2.3.8  Kognitivna teorija  

 

Utemeljitelj teorije genetske epistemologije – študije razvoja znanja, teorije kognitivnega 

razvoja in konstruktivizma – je Piaget, ki definira stopnje učenja in razvoja, ki si sledijo v 

zaporedju. Izkušnje in dosežki otroka na posamezni stopnji razvoja omogočijo otroku prehod 

v naslednjo stopnjo razvoja (Pence Turnbull, Justice, 2012). Piaget zagovarja stališče, da je 

intelektualni razvoj proces preoblikovanja in bogatenja misli kot rezultat posameznikove 

interakcije z okoljem (Labinowicz, 2010).  

 

Piaget meni, da jezik ni specifična sposobnost, temveč je del splošne sposobnosti, ki sledi 

otrokovemu splošnemu kognitivnemu razvoju. Posamezni dosežki na kognitivni stopnji 

razvoja predstavljajo pogoj za razvoj jezika. Jezik ni samostojni mehanizem, ampak 

sposobnost, ki odraža  posameznikov razvoj drugih procesov,  kot so zaznavni, kognitivni in 

socialni procesi. Razvoj jezika poteka v enakih stopnjah kot splošni kognitivni razvoj 

(Marjanovič Umek idr., 2004). 
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Piaget poudarja aktivno vlogo otroka pri oblikovanju in razumevanju jezika. Otrok je po 

prepričanju Piageta egocentričen in razvojno nagnjen k pogledu na svet skozi lastno 

perspektivo. Zato Piaget gleda na pogovor med dvema mlajšima otrokoma kot na »kolektivni 

monolog«, ki je odraz egocentričnega govora, v katerem ni kontingence/povezanosti in 

komunikacijskih preobratov. Kot meni Piaget, otrok ne zamenja egocentričnega govora z 

resničnim dialogom, dokler ne uvidi perspektive sogovornika oziroma drugega. Kognitivni 

razvoj pokaže pot usvajanju jezika (Pence Turnbull in Justice, 2012). 

 

Kognitivna razvojna perspektiva trdi, da je kognitivni razvoj predpogoj in temelj za jezikovni 

razvoj (Karmiloff, Karmiloff-Smith, 2001, v Otto, 2014), prav tako predpostavlja, da ne 

obstaja edinstven jezikovni mehanizem za učenje jezika, ampak otrok pri učenju jezika 

uporablja enake mehanizme kot za katero koli drugo učenje. Otrok usvaja jezikovna znanja 

skozi dozorevanje in razvoj kognitivnih zmožnosti in ima aktivno vlogo pri raziskovanju 

okolja in razlaganju pojavov v okolju (Shaffer, 1989, v Batistič Zorec, 2014).   

 

Piaget opredeli stopnje kognitivnega razvoja posameznika. Prva stopnja kognitivnega razvoja 

je zaznavno-gibalna in se povezuje z otrokovo predjezikovno stopnjo razvoja. Piaget 

zagovarja idejo, da predstavljajo pogoj za otrokovo razumevanje okolja njegove zgodnje 

neposredne zaznavne izkušnje in njegova gibalna aktivnost. Pomemben predhodnik 

jezikovnega razvoja je razvoj koncepta stalnosti. Stalnost predmetov vključuje zavedanje o 

obstoju predmeta, čeprav je ta izven vidnega polja posameznika. Ko se predmet ponovno 

pojavi, ima enake lastnosti, kot jih je imel prej. Skozi zaznavno-gibalne izkušnje v obdobju 

dojenčka otrok razvije kognitivno sposobnost razumevanja stalnosti predmetov (Marjanovič 

Umek idr., 2004). Piaget poudarja, da se jezik pri otroku pojavi, ko otrokova kognitivna rast 

doseže določeno stopnjo, ko začne otrok uporabljati  in manipulirati s simboli (Piaget, 1962, v 

Otto, 2014). Otrok začenja uporabljati simbole, kot so besede, ki se nanašajo na predmete, 

osebe in dejanja, ko usvoji koncept stalnosti predmetov (Santrock 2001, Sinclair-deZwart, 

1969, v Otto, 2014, str. 28).  

 

Piaget predpostavlja, da je pogoj za obstoj  jezika  prisotnost mentalne reprezentacije (Otto, 

2014). Mentalna reprezentacija je predstava o odsotnem predmetu ali dejanju iz preteklosti 

(Marjanovič Umek idr., 2004). Vokalizacija in bebljanje, pojasnjuje Piaget, ki se pojavita v 

obdobju dojenčka, nista del jezika. Razvoj simbolne reprezentacije spremeni otrokovo 

mišljenje in omogoča otroku, da se sklicuje na predmete, ki niso trenutno zaznavno prisotni, 

omogoča rekonstruirati preteklost ali načrtovati prihodnost (Paciorek, Munro, 1999, v Otto, 

2014, str. 7). Simbolna reprezentacija je razvidna, ko otrok uporablja znake in simbole pri 

odzivanju na nove situacije, pri katerih je predhodno še uporabljal metodo poskusa in napake.  

»Posamezno razvojno stopnjo določajo miselne sheme, ki se odražajo v specifičnih miselnih 

dejavnostih oz. vedenju.«  (Marjanovič Umek idr., 2004, str. 43) Okrog prvega leta začenja 

otrok mentalno in simbolično predstavljati dejanja in predmete. V tem času se pri otroku 

razvijajo povezave med dejanji in predmeti, ki se organizirajo v abstraktne kognitivne 

strukture oziroma  sheme (Brainerd, 1978, str. 29, v Otto, 2014). Ena od razpoznavnih 

značilnosti shem je, da odsevajo individualno izkušnjo posameznika. To pomeni, da se pojmi 

in shema razvijajo v medosebnih odnosih in komunikaciji, ki temelji na »znakih«. Piaget je 

trdil, da razvoj verbalnih znakov ali besed olajša kognitivni razvoj, ker omogoči posamezniku 

prenos gibalno-zaznavne sheme v koncept/pojem (Piaget, 1962, v Otto, 2014, str. 99).  

 

Druga stopnja kognitivnega razvoja je stopnja preoperacionalizacije, ki se začenja razvijati 

okrog otrokovega drugega leta in poteka do približno sedmega leta. Na stopnji 

preoperacionalizacije začenjajo otroci predstavljati svet z besedami, slikami in risbami 
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(Santrock, 2001, v Otto, 2014, str. 36). Gre za razvoj in rabo simbolov. Piaget definira prvi 

otrokov govor kot egocentrični govor, ki je usmerjen na otrokovo percepcijo oziroma 

dojemanje, kar lahko odraža popačeno percepcijo ali odnose. Postopoma z razvojem kognicije 

postaja otrokov govor socializiran in odseva bolj logično mišljenje (Marjanovič Umek, 

Zupančič idr., 2004). 

 

Kognitivisti se v svoji teoriji usmerjajo na razvoj sheme in manipulacije s simboli, to pa 

vpliva na razumevanje in usvajanje semantičnih, sintaktičnih in morfoloških znanj (Otto, 

2014). 

 

Piaget predpostavlja, da ima otrok ob rojstvu na razpolago nekaj osnovnih miselnih struktur, 

ki jih zaradi vpliva okolja preoblikuje in iz njih razvija nove. »Nove miselne strukture se 

kažejo v učinkovitih načinih delovanja v okolju. Piaget verjame, da je osebni okvir 

preoblikovanja znanja, ki ga posameznik uporablja v neki situaciji, dejavno zgrajen na 

podlagi prejšnjih interakcij z okoljem.« (Labinowicz, 2010, str. 36) Po mnenju Piageta je 

intelektualni razvoj proces preoblikovanja spoznanj. Proces se začne s strukturo ali načinom 

mišljenja, primernim za neko stopnjo. Na način mišljenja vplivajo različni moteči zunanji ali 

notranji dejavniki, ki povzročajo konflikte ali neravnotežje in so v medsebojni interakciji. 

Posameznik motnjo uravnovesi in konflikt reši z lastno intelektualno dejavnostjo. Končno 

stanje je nov način mišljenja in strukturiranja stvari, ki omogoča novo razumevanje stvari in 

zadovoljstvo. Nastane stanje novega ravnotežja. Uravnoteženje vsebuje komplementarne 

procese, ki delujejo sočasno in otroku omogočajo doseganje višjih ravni ravnotežja. 

Intelektualni razvoj ponazori z nepretrganim procesom v obliki spirale (Labinowicz, 2010).  

 

Med dejavnike intelektualnega razvoja Piaget uvršča:  

 dozorevanje (ko otrok s starostjo pridobiva vedno več miselnih struktur, ki delujejo 

povezano; živčni sistem popolnoma dozori v 15. in 16. letu; v tem obdobju dozorevajo 

gibalne in zaznavne sposobnosti),  

 fizične izkušnje iz okolja (otrokovo razumevanje se razvija toliko bolj, kolikor večje je 

število njegovih izkušenj s predmeti iz njegovega okolja; otrok pridobiva fizično 

spoznanje – odkriva fizične lastnosti stvari ob neposrednem opazovanju predmetov, 

medtem ko pridobiva logična spoznanja s premeščanjem in oblikovanjem notranjih 

ureditev svoje dejavnosti, in ne zgolj iz predmetov samih),  

 socialne interakcije (kolikor več ima otrok priložnosti za interakcijo z vrstniki starši in 

učitelji, toliko več različnih pogledov bo spoznal, te izkušnje pa spodbujajo otroka, da 

pri razumevanju ne upošteva le svoje perspektive, ampak tudi perspektivo drugih, to 

pa pripomore k njegovi objektivnosti; ta vrsta interakcije je hkrati pomemben vir 

informacij o navadah, značilnostih, kar sestavlja socialno spoznanje).  

 

Piaget meni, da nobeden izmed teh treh dejavnikov ne more sam zase pojasnjevati 

intelektualnega razvoja. Razvoj je kombinacija treh dejavnikov, in sicer: dozorevanja, fizičnih 

izkušenj, socialnih izkušenj ter uravnoteženja in interakcije med njimi, pri čemer ima 

najpomembnejšo usklajevalno vlogo uravnoteženje. Uravnoteženje omogoča nenehno 

interakcijo med otrokovim mišljenjem in stvarnostjo. Otrok asimilira izkušnje v lastni miselni 

okvir, hkrati pa zaradi izkušenj akomodira lastne strukture v njem. Ta ponavljajoča interakcija 

med otrokom in njegovim okoljem je odvisna od otroka kot pobudnika lastnega razvoja. 

Otrok je pobudnik lastnega razvoja. Spoznanja pridobiva v ponavljajoči se interakciji med 

svojim  miselnim okvirom in okoljem, kar je interakcionistično stališče. Otrokova dejavna 

vloga pri nastajanju lastnega spoznanja je v razvojni psihologiji znana kot konstruktivistično 

stališče (Labinowicz, 2010).  
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Piagetova vzgoja je bila usmerjena k naravnim, celostnim metodam učenja. Zagovarjal je 

pristop, ki je usmerjen k branju in temelji na govornih izkušnjah, ter psiholingvistični pristop. 

Pri tem je razviden prehod iz egocentričnega v sociocentrično mišljenje. Otrok sprva misli, da 

če lahko nekaj naredi, lahko tudi misli. Če o nečem lahko misli, lahko o tem tudi govori. To, 

kar lahko pove, lahko tudi zapiše. To, kar lahko napiše, lahko tudi pove. Besede ga 

spominjajo na to, kar je naredil, mislil, rekel. Prebere lahko, kar je napisal in kar so mu drugi 

napisali (Roach Van Allen, 1961, str. 59–72, v Labinowicz, 2010, str. 156). 

 

Kritika Piagetove teorije je v tem, da Piaget poudarja tipičnega/povprečnega otroka, in ne 

upošteva individualnih razlik med njimi (Thomas, 1992, str. 66, v Batistič Zorec, 2014). 

Piaget pri poudarjanju interakcij posameznika s fizičnim okoljem zanemari odnos 

posameznika do družbenega okolja oziroma do socialne interakcije (Batistič Zorec, 2014). 

 

1.2.4 Vključevanje različnih razvojnih teorij v vzgojno in izobraževalno delo v 

vrtcu 

 
Vključevanje  behavioristične teorije v delo s predšolskimi otroki 

  

Vzgojitelj, ki sledi behavioristični perspektivi, je pri delu usmerjen na dražljaje, ki jih ponudi 

otroku, in na podkrepitve otrokovega odziva na dražljaj, ki se navezuje na uporabo jezika. 

Dejavnosti vzgojitelja so usmerjene v spodbujanje otrok k verbalnemu izražanju skozi 

imitacijo in ponavljanje. Vzgojitelj predstavlja otroku govorni model. Pozitivne podkrepitve 

vzgojitelja v obliki vzgojiteljeve pozornosti in pohvale spodbudijo otroke k nadaljnji 

jezikovni interakciji (Otto, 2014). 

 
Vključevanje interakcijske perspektive v delo s predšolskimi otroki 

  

Interakcijske perspektive spodbujajo vzgojitelje pri delu z otroki k zagotavljanju številnih 

socialnih interakcij, pri katerih se uporablja oralni jezik oziroma govor in pisanje. Od obdobja 

dojenčka dalje so tako otrokom na voljo številne priložnosti za govorno-jezikovno 

komunikacijo, ki otrokom omogočajo začenjanje razumevanja načinov, v katerih deluje 

govorno-jezikovna komunikacija. Za zagotavljanje takšnih možnosti je pomembno, da so 

vzgojitelji usmerjeni tudi k vzpostavljanju pozitivnega čustvenega konteksta za komunikacijo, 

ki predstavlja motivacijo za otrokove nadaljnje poskuse komunikacije z drugimi. Interakcijske 

perspektive predstavljajo okvir za razumevanje kompleksnosti otrokovega jezikovnega 

razvoja ob otrokovi interakciji z ljudmi in predmeti iz njegovega okolja. Interakcijska 

perspektiva med drugim poudarja, da se »narava in vzgoja neločljivo prepletata« (Gopnik, 

Meltzoff, Kuhl, 1999, v Otto, 2014, str. 131).   

 
Vključevanje kognitivne  teorije v delo s predšolskimi otroki  

 

Kognitivna perspektiva spodbuja vzgojitelje k usmerjanju pozornosti pri delu z otroki na 

otrokovo stopnjo kognitivnega razvoja, ki je osnova za načrtovanje dejavnosti učenja. V 

kurikulumu, ki je kognitivno naravnan, je izpostavljena pomembnost razvoja specifičnih 

kognitivnih funkcij, kot sta razumevanje stalnosti predmetov in simbolna reprezentacija, ki so 

pomembne za razvoj jezika. Vzgojitelj bo otrokom znotraj kurikuluma omogočal različne 

možnosti za vključevanje v zaznavno-gibalne dejavnosti, otroci bodo imeli različne možnosti 

za simbolno izražanje in simbolno manipulacijo. Vzgojitelji bodo spodbujali otroke k 
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izražanju sveta z uporabo verbalnih in pisnih simbolov skozi govor, risanje in pisanje (Otto, 

2014). 

 

Piaget je v svojih spoznanjih prišel do ugotovitev, da imajo otroci neverjetno sposobnost 

samousmerjevalnega učenja, preden sploh dobijo formalna navodila. Ugotovil je, da so otroci 

splošno radovedni in da radi vstopajo v interakcije s predmeti in z ljudmi iz okolja, saj pri teh 

interakcijah osmišljajo svoj svet, ki se širi. Kognitivisti menijo, da bi morali v vsakem razredu 

oziroma oddelku zagotoviti okolje, ki bo spodbujalo procese, ključne za prehod na višjo 

stopnjo intelektualnega razvoja, to pomeni zagotavljanje ustreznih možnosti za aktivno 

vključevanje in pridobivanje fizičnih izkušenj, socialne interakcije in medsebojno 

uravnoteženost ter zagotavljanje potrebnega časa, da bi otroci lahko razmišljali o svojih idejah 

in jih vnovič pretehtali (Labinowicz, 2010). 

 

Piaget definira metodo intervjuja, za katero meni, da mora biti prilagojena posamezniku in 

prožnosti poslušalca. »Vzgojitelj pred otroka  postavi predmete iz njegovega okolja in opazuje 

otroka, kaj počne z njimi, ter ga pozorno posluša. Vzgojitelj ne postavlja le direktnih vprašanj 

o predmetih, temveč tudi o stvareh, ki bi mu pomagale odkriti miselne procese, na katerih 

temeljijo otrokovi odgovori. Otrokove odgovore upošteva ne glede na to, ali so pravilni ali ne. 

Ne vsiljuje svojih pričakovanj o pravilnosti odgovora in sledi zapletenemu vzorcu otrokovih 

misli, ne da bi jih pri tem ponarejal. Vzgojitelj skuša s svojimi vprašanji razjasniti proces 

otrokovega mišljenja. Otrokova dejanja in odgovori so za vzgojitelja, ki prosto sledi svoji 

intuiciji, spodbudna za nova vprašanja. Bolj kot vsebine otrokovega znanja Piageta zanima 

pot, po kateri otrok usvaja to zanje. Piaget opazi, da se pojavijo tipični vzorci otrokovih 

odgovorov na intelektualna vprašanja, to pa pojasnjuje kot odsev ravni otrokovega sklepanja.« 

(Labinowicz, 2010, str. 27) 

 
Vključevanje nativistične  teorije v  delo s predšolskimi otroki  

 

Nativistična perspektiva nagovarja vzgojitelja k pripravi kurikuluma, ki bo otrokom omogočal  

široke možnosti za raziskovanje jezika in vključevanje v preverjanje hipotez o svo jem 

razvijajočem se znanju jezika. Priložnosti uporabljanja in raziskovanja jezika v govorni ali 

pisni obliki aktivira otrokov mehanizem za pridobivanje jezika (LAD – Language Acquisition 

Device), to pa otroku omogoči raziskovanje struktur jezika (usvajanje sintaktičnega in 

morfološkega znanja). Zato je med drugim pomembno, da vzgojitelj otrokom prebira različno 

literaturo, ob kateri lahko otroci razvijajo in testirajo svoje hipoteze o uporabi jezika in 

komunikaciji. Prav tako risanje in pisanje spodbudita otroka h komunikaciji in oblikovanju 

pomenov, ki temeljijo na  njegovih idejah o delovanju jezika (Otto, 2014).   

 

1.3  SPODBUDNO OKOLJE ZA RAZVOJ JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI V 

VRTCU 
 

Različne razvojne teorije poudarjajo pomen okolja za otrokov razvoj. Interakcijske 

perspektive, znotraj njih še posebej sociokulturna teorija Vigotskega, izpostavijo pomen 

simbolno bogatega okolja, ki otroku daje številne priložnosti za interakcije s kompetentnejšo 

odraslo osebo ali z vrstnikom, v katerih otrok razvija jezikovno zmožnost (Vigotski, 2010).  

Otrokova družina, prijatelji – skupnost, vrtec, šola predstavljajo kontekst okolja, v katerem se 

razvija otrokova jezikovna zmožnost. Vplivi okolja, v katerem otrok razvija jezikovno 

zmožnost, se med seboj razlikujejo. Oblike interakcijskih vzorcev se razlikujejo glede na 

specifične jezikovne oblike, ki so prisotne v posameznem okolju. Posledica kulturne 
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raznolikosti v okolju so tudi različne oblike komunikacije, ki se odražajo v različnih 

kontekstih. Posamezne kulture razvijejo svoj jezik, ki je odraz spoznanj posamezne kulture, 

sistema vrednot in fenomenov znotraj kulture. Jeziki se med seboj razlikujejo z vidika 

fonologije, semantike, sintakse, morfologije in pragmatike. Ne glede na sociokulturne razlike 

med ljudmi se pojavljajo razlike v komunikaciji v družinskem okolju in izven njega, to je 

opaziti tako v vrtcu kot tudi v drugih kontekstih (Otto, 2014).  

 

1.3.1 Vloga družinskega okolja pri spodbujanju otrokove jezikovne zmožnosti  
 

Dom je otrokovo prvotno okolje, najpomembnejše okolje za razvoj in učenje ter predstavlja 

osnovni kontekst otrokove komunikacije. Ob številnih skupnih družinskih dejavnostih, ob 

socialnih interakcijah in govoru se otrok uči in pridobiva jezikovno zmožnost. Družina vpliva 

na otrokov jezikovni razvoj od rojstva dalje. Ob različnih družinskih dogodkih, skozi socialne 

interakcije in ob govornem sporazumevanju staršev ali otrokovih sorojencev se ustvarjajo 

priložnosti za spodbujanje jezikovnega razvoja. Dom predstavlja idealno okolje za otrokov 

jezikovni razvoj, ker se v njem pojavljajo priložnosti za komunikacijo ob rutinskih 

dejavnostih v domačem okolju, v katerem se otrok počuti varnega in lahko sproščeno izraža 

svoje potrebe po raziskovanju in učenju ter izražanju. V domačem okolju se pojavljajo 

priložnosti za dialoško sporazumevanje, ko starši ali skrbniki lahko vodijo otroka skozi dialog 

in ga spodbujajo pri njegovem jezikovnem sporazumevanju (Fellowes, Oakley, 2012) 

 

Kakovost družinskega okolja je pomemben dejavnik različnih področij otrokovega razvoja. 

Družinsko okolje vključuje priložnosti in možnosti, ki jih okolje ponuja otroku, kot tudi 

interakcije med otrokom in njegovimi starši. Pozitivne spodbude družinskega okolja vplivajo 

na razvoj otrokovega prosocialnega vedenja, na razvoj in učenje kot tudi na razvoj jezikovne 

zmožnosti in mišljenja (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008).  

 

Vpliv družinskega okolja odseva tudi v otrokovem prosocialnem vedenju. Starši usmerjajo 

otroke k poslušanju zgodb, ogledu filmov, oddaj na TV, ki poudarjajo sodelovanje in 

medsebojno delitev ter spodbujajo nudenje pomoči. Starši otroku pojasnjujejo ter navajajo 

razloge za primernost oz. neprimernost določenega vedenja in tako usmerjajo otrokovo 

pozornost na posledice, ki jih ima njihovo vedenje na čustveno doživljanje drugih ljudi, in 

otroka dejansko vključujejo v pogovor. Tako otroka spodbudijo, da si lažje zapomni povezavo 

med svojim vedenjem in posledicami, ki jih ima na čustva drugih (Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj, 2008). 

 

Družina s svojim delovanjem vpliva na otrokov razvoj in učenje. Zgodnja komunikacija otrok 

– starši je sprva neverbalna, a bistvena za nadaljnji razvoj otrokovega govora, socialnih 

spretnosti, sodelovanja v igri. Starši z usmerjanjem dojenčkove pozornosti na različne 

predmete/osebe v okolju omogočijo dojenčku, da se ne uči le komuniciranja z drugo osebo, 

ampak da komunicira z nečim in razvija združeno pozornost. Starši ob usmerjanju otrokove 

pozornosti na predmete v skupni igri spodbujajo usvajanje novih besed v zgodnjem obdobju 

otrokovega razvoja (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008). 

 

Starši v različnih interakcijah z otrokom znotraj družinskega okolja vplivajo na otrokov 

govorni razvoj in mišljenje. Ena od takšnih situacij je tudi skupno branje otroka in staršev. 

Skupno branje literature omogoča možnosti, da otrok uporablja različna pisna gradiva, tako  

otrok prevzema vlogo dejavnega partnerja v komunikaciji s starši. Starši, ki so občutljivi za 

otrokove interese in se v govorni interakciji z otrokom osredotočijo na njemu znane situacije 



Alenka Vidmar Magistrsko delo Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

 

29 

 

in dogodke, ustvarjajo optimalne razmere za razvoj govora otroka. Pogoste socialne 

interakcije z osebami, s katerimi otrok komunicira ob različnih dogodkih v družinskem 

okolju, spodbujajo decentracijo otrokovega mišljenja in pogostejšo rabo govora, ki je značilna 

za literarna besedila. Stik otroka s knjigo vpliva na otrokovo besedišče, sposobnost 

razumevanja prebrane vsebine in fonološko zavedanje. Pogostost starševskega poučevanja ob 

knjigah je pozitivno povezana z razvojem otrokovih predbralnih spretnosti. Pogosto petje in 

govorjenje rim otroku povečata razvoj zgodnje pismenosti in razvoj branja v šoli. Starši 

otroku berejo, kadar otrok izrazi željo po branju, skupaj z otrokom obiskujejo knjižnico in si 

izposojajo knjige, ki si jih otrok želi, skupaj obiskujejo lutkovne in kino predstave ter se o njih 

pogovarjajo, starši kupijo otroku za darilo knjigo ali slikanico, dopuščajo otroku, da jih 

prekinja in postavlja vprašanja med branjem ter vmes pripoveduje svoje domišljijske zgodbe, 

se pogovarjajo z otrokom o prebrani vsebini. Pri tem so pomembni prepričanje staršev o 

pomembnosti skupnega branja in otroške literature, pogosti stik staršev z literaturo in 

vzpostavljanje vsakodnevne rutine, ko starši spodbujajo otroka k vključevanju v govorno 

interakcijo in mu omogočajo, da otrok razume odnos med jezikom in pomenom, ki ga jezik 

posreduje. Malčki, ki slišijo zahtevnejše in daljše izjave, hitreje usvajajo besednjak, kot tisti, 

ki slišijo kratke, preproste izjave. Starši tako dajejo otrokom možnost za usvajanje večjega 

števila novih besed in več informacij o pomenu posamezne besede. Starši razširjajo in 

preoblikujejo tisto, kar je otrok povedal, se pogovarjajo z otrokom o tem, kar ga zanima, ga 

poslušajo dovolj dolgo, da se lahko odzove na govorne spodbude, mu postavljajo različna 

vprašanja. Otroci pogosto ponavljajo izjave staršev, če ti pravilno popravijo otrokovo 

slovnično nepravilno izjavo. Pomembno je, da se starši odzivajo na govorne pobude otrok, 

tako da se čim bolj prilagodijo otrokovemu govornemu razvoju, hkrati pa otrokove izjave 

nadgrajujejo in spodbujajo. Pomembno je, da starši v pogovoru sledijo otrokovim željam in 

interesom, spodbujajo razvoj njegovih mentalnih predstav, spodbujajo otrokovo pretvarjanje v 

simbolni igri, vključujejo otroka v pogovor o tem, kaj je čez dan počel (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj, 2008; Otto, 2014). 

 

1.3.2 Vloga vrtca pri spodbujanju otrokove jezikovne zmožnosti  
 

Zgodnje otroštvo je pogosto povezano z otrokovo vključenostjo v vrtec. Številni avtorji, ki se 

ukvarjajo s preučevanjem učinkov vrtca na otrokov razvoj, ugotavljajo, da gre za pomembno 

povezanost med kakovostjo vrtca in kakovostjo otrokovega družinskega okolja. Raziskave, v 

katerih so proučevali učinke vrtca na otrokov razvoj, kažejo, da ima vrtec pomemben učinek 

na otrokov razvoj pri tistih otrocih, ki so bili vključeni v kakovosten vrtec in imajo 

kakovostno družinsko okolje.  

 

Pri učinkih vrtca na otrokov govorni razvoj se poudarja zlasti učinek vrstniške komunikacije 

in komunikacije vzgojiteljica – otrok. Za otroke, ki prihajajo iz manj spodbudnega 

družinskega okolja in katerih starši imajo nižjo izobrazbo, predstavlja daljša vključenost v 

kakovosten vrtec zaščitni dejavnik v razvoju govorno-jezikovne komunikacije (Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj, Bajc, 2006; Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008). 

 

Otrok se v vrtcu uči sporočati svoje izkušnje na različne načine, tako z jezikovnimi kot z 

nejezikovnimi sredstvi, uči se razumevati načine, kako drugi sporočajo in predstavljajo lastne 

izkušnje. Razvija zmožnost intuitivnega, kritičnega, simbolnega in kreativnega mišljenja. 

Jezik se razvija v polnopomenskem kontekstu, ko ima otrok razlog in možnost sporočati svoje 

ideje in ko čuti potrebo po vedenju oziroma ko sodeluje pri različnih načrtovanih in spontanih 

dejavnostih in igrah v vrtcu. Vzgojitelj predlaga in načrtuje teme pogovorov in daje otrokom 
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možnost, da sami predlagajo teme, ki so jim blizu in jih zanimajo. Ko je otrok priča različnim 

situacijam, opazuje jezikovna sredstva, ki so v njih uporabljena, in jih drugič, ko se znajde v 

njih ali pa jih igra, uporablja tudi sam. Otrok se s posnemanjem govora in oponašanjem 

odraslih oseb in starejših otrok ali vrstnikov uči različnih jezikovnih sredstev in primernosti 

njihove uporabe. V širšem smislu spadajo na področje razvijanja jezikovne zmožnosti tudi 

knjižna in književna vzgoja ter porajajoča se pismenost. V za to določenih kotičkih v vrtcu naj 

bi bili otroku vedno na voljo knjige, slikanice in revije ter časopisi. Pravljice, zgodbice, 

pesmi, igre in filmi morajo biti za otroke premišljeno izbrani. Ob ogledih gledaliških, 

lutkovnih predstav  in razstav dobijo otroci informacije o tem, da se v različnih govornih 

položajih, v katerih sodelujejo različne osebe, uporabljajo različni načini govora ter različne 

socialne zvrsti jezika (Marjanovič Umek, 2001).  

 

Greenspan (Greenspan, 2003, v Marjanovič Umek 2008) kot tudi Marjanovič Umek,  Fekonja 

Peklaj (2008) in drugi slovenski strokovnjaki ugotavljajo, da je kakovost interakcij med 

strokovnimi delavci in otroki pozitivno povezana z govornim in socialnim razvojem otroka. 

Spoznavne in govorne spodbude vzgojiteljic v vrtcu ter njihova občutljivost in odzivnost so 

dober napovednik otrokovega poznejšega govornega in spoznavnega razvoja. Kakovostne 

interakcije vzgojitelja so pozitivne reakcije in vključujejo: zagotavljanje fizične varnosti 

otrok, ponujanje tolažbe otroku, vzpostavljanje individualnih odnosov  s posameznimi otroki, 

vzajemno izmenjavo čustev, besed in gest oziroma komuniciranja, individualno odzivnost ter 

reševanje težav posameznih otrok, primerne načine uravnavanja razpoloženja in vedenja 

otrok, vključevanje otrok in vzgojiteljic v simbolno igro ter zagotavljanje možnosti otrokom, 

da se pogovarjajo med seboj in s strokovnimi delavci. 

 

Otroci, ki imajo kakovostnejšo vzgojo na procesni ravni, več sodelujejo z vzgojiteljico, se 

dogovarjajo in kažejo tudi več znakov dobrega počutja. Pogosteje se vključujejo v socialne, 

simbolne in konstrukcijske igre (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008). 

 

1.3.3 Vloga vzgojitelja v vrtcu  pri spodbujanju otrokove jezikovne zmožnosti 
 

Vzgojitelj v vrtcu ima ključno vlogo pri vzpostavljanju učnega okolja, v katerem bo imel 

otrok priložnosti, da bo znotraj jezikovnega konteksta lahko razvijal svojo jezikovno 

zmožnost. Pri spodbujanju razvoja otrokove jezikovne zmožnosti v vrtcu sta pomembni 

vzgojiteljevo razumevanje pomena verbalnih interakcij in poznavanje načinov za spodbujanje 

razvoja, kako načrtovati dejavnosti in jih vključevati v izvedbeni kurikulum (Otto, 2014). 

 

Vzgojitelj ima pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju spodbudnega okolja za jezikovni  

razvoj otrok, ki prihajajo iz drugega jezikovnega okolja. Pri tem je pomembno, da vzgojitelj 

oblikuje pozitiven pogled na jezikovno različnost otrok v oddelku, oblikuje pozitivno učno 

okolje, ki je osnovano na zmožnostih otrokovega maternega jezika, ter razvija učečo se 

skupnost. Otrok širi svoja jezikovna znanja še dolgo po tem, ko zmore vzpostaviti osnovno 

fluentno konverzacijo, z izkušnjami in aktivnim sodelovanjem v kompleksnejših/zahtevnejših 

izobraževalnih nalogah in v različnih socialnih situacijah (Otto, 2014). 

 

Vzgojitelj predstavlja otrokom v vrtcu govorni in jezikovni zgled. Zato je pomembno, da se 

odrasli v vrtcu čim večkrat pogovarjajo z otrokom kot z enakovrednim partnerjem in ga 

spodbujajo h komunikaciji, da pokažejo otroku, da cenijo besedno komunikacijo, da pozorno 

spremljajo komunikacijo med otroki in poslušajo teme, ki jih je uvedel otrok sam, ter  

razširjajo in poglabljajo otrokovo pojmovanje. Pomembno je, da se odrasli pogovarja z 
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otrokom o izkušnjah in o ljudeh, s katerimi se srečujejo doma in v vrtcu, da izkoristijo vse 

dejavnosti za pripovedovanje, pogovor, da nudijo otroku možnost za sodelovanja v dialoški 

situaciji in tudi, da daje otroku možnost poslušanja različnih oblik sporočanja med odraslimi, 

npr. pogajanje, razpravljanje, načrtovanje. Pri spodbujanju jezikovne zmožnosti je 

pomembno, da odrasli uporablja čim več različnih pripomočkov, od leposlovnih in strokovnih 

knjig, revij in drugega slikovnega in didaktičnega materiala (Marjanovič Umek, 2001).  

Ključna vloga vzgojitelja pri zagotavljanju spodbudnega učnega okolja je zagotavljanje 

razvojno ustreznega jezikovnega konteksta. Za spodbujanje otrokovega jezikovnega razvoja 

sta pomembni vzgojiteljevo razumevanje pomembnosti verbalnih interakcij za razvoj otroka 

in poznavanje različnih načinov spodbujanja interakcij, ki jih vzgojitelj načrtuje in vključuje v 

izvedbeni kurikulum vrtca. Pomembno je, da vzgojitelj komunicira z otrokovimi starši, 

vodstvom vrtca in sodelavci ter predstavi vpliv različnih specifičnih vidikov izvedbenega 

kurikuluma in okolja na spodbujanje otrokovega jezikovnega razvoja ter tako pojasni načine 

zadovoljevanja otrokovih vzgojno-izobraževalnih in razvojnih potreb v vrtcu (Otto, 2014). 

 

Pomembno je, da se vzgojitelj pri načrtovanju dejavnosti zaveda različnih jezikovnih in 

socialno-kulturnih izkušenj, ki jih imajo otroci znotraj oddelka. Pri tem je pomembno, da pri 

izbiri učnega materiala vzgojitelj sledi kulturnim razlikam med otroki znotraj oddelka in 

omogoči otrokom, da se razvijajo na podlagi predhodnih izkušenj in znanja. Pomembno vlogo 

pri zagotavljanju kulturno in razvojno ustreznega kurikuluma ima vzgojiteljevo razumevanje 

otrokovega razvoja ter otrokovega  individualnega  kulturnega in jezikovnega domačega in 

širšega okolja (Otto, 2014).  

 

Vzgojiteljeva vloga je, da komunicira s starši, sodelavci in z vodstvom ter jih informira o 

posebnostih, ki jih vključuje v izvedbeni kurikulum in se navezujejo na spodbudno okolje, ki 

je pomembno za otrokov jezikovni razvoj. Uspešna komunikacija med starši in vrtcem pojasni 

pričakovanja vrtca in staršev glede zadovoljevanja otrokovih izobraževalnih in razvojnih 

potreb v vrtcu. Vzgojitelj ima pomembno nalogo, da pomaga razumeti staršem in drugim, ki 

so z otrokom povezani, kako pomembno vlogo imajo neformalne učne dejavnosti v vrtcu za 

otrokov nadaljnji razvoj, saj otroku omogočajo raziskovalno osnovo za konceptualno učenje 

in jezikovni razvoj skozi aktivno vključevanje v spodbudno učno okolje v vrtcu. Prav tako je 

pomembno, da vzgojitelj staršem in družinskim članom daje informacije o sodelovanju s širšo 

skupnostjo kot tudi o načinih spodbujanja jezikovnega razvoja v domačem okolju (Otto, 

2014). 

 

1.3.4 Funkcije in vrste interakcij med odraslim in otrokom v vrtcu 
 

Vzgojitelj v vrtcu s svojim načinom izražanja in vedenja ter v interakcijah z otroki predstavlja 

zgled otrokom in tako neposredno vpliva na razvoj otrokove jezikovne zmožnosti ter 

spodbuja otroke k aktivnemu vključevanju v interakcije. Pomembno je, da otrok v različnih  

govornih položajih/situacijah prepoznava funkcije komunikacije tako za izražanje potreb, 

nadzorovanje vedenja, povezovanje in sodelovanje kot za pripovedovanje o sebi, 

raziskovanje, kako nekaj deluje, za ustvarjanje in sproščanje domišljije ter posredovanje 

informacij (Fellowes in Okley, 2012). 

 

Babić (v Colić, 2006) v svoji študiji, v kateri je preučevala funkcije govora odraslih v vrtcu, 

loči tri osnovne funkcije govora vzgojiteljic v različnih komunikacijskih situacijah z otroki: 

 regulativno funkcijo vedenja z govorom, 

 poučevalno funkcijo govora in 
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 socialno-čustveno funkcijo govora. 

 

Regulativna funkcija vedenja z govorom: oblike govora, usmerjene na otrokovo neposredno 

vedenje. Ločimo zaprte in odprte oblike reguliranja vedenja. 

 

Poučevalna funkcija govora: govor odraslega je v funkciji poučevanja takrat, ko ga namerno 

uporabimo kot sredstvo za učenje in kot način za spoznavanje sveta, v katerem otrok živi. 

Glede na način in potrebe poučevanja ločimo dajanje zaključnih informacij, vodenje do 

zastavljenega cilja in miselne izzive.  

 

Socialno-čustvena funkcija govora: odrasla oseba z govorom vzpostavlja, vzdržuje in bogati 

individualne socialno-čustvene odnose z otrokom. Glede na stopnjo čustvenosti ločimo dve 

obliki: socialno-čustveno funkcijo, pri kateri je emocionalnost odnosa odrasli – otrok 

močnejša, in socialno vzdrževanje kontakta, pri katerem so čustva manj poudarjena in je 

govor prisoten bolj kot izraz skrbi in interesa odraslega za otroka (Colić, 2006).  

 

V eni od slovenskih raziskav (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) je bilo ugotovljeno, 

da obstaja pri neposrednem delu z otroki 2. starostnega obdobja kritična točka komunikacije 

oz. rabe vzgojiteljičinih govornih vzorcev v interakciji z otroki. Rezultati so pokazali, da so 

vzgojiteljice ne glede na socialni kontekst v vrtcu (igra, usmerjena dejavnost, prehodna 

dejavnost, rutinska dejavnost) najpogosteje uporabljale regulativno funkcijo govora, in sicer 

odprto vodenje, manj pogosto pa so bili zaprto vodenje ter poučevalna in socialno-čustvena 

funkcija govora. Avtorice menijo, da je govorne vzorce težko spreminjati z napisanimi načeli 

in cilji v kurikulumu, saj so pomembne komponente govora, npr. metajezikovno zavedanje v 

implicitni teoriji vzgojiteljice, ki je povezana z njenim poznavanjem otroškega govora. 

 

Razvoj jezikovne zmožnosti se tesno povezuje s socialnim razvojem. Govor je instrument za 

socializacijo in spoznavanje sveta. Lešnik in Marjanovič Umek v eni od raziskav (2005) 

poudarita pomen zagotavljanja kakovostne predšolske vzgoje v kontekstu spodbujanja 

socialnega razvoja, pri čemer je pomembno spodbujanje komunikacije otrok, in sicer v 

smislu: uravnoteženega deleža časa med poslušanjem otrok in njihovim govorjenjem,  

povezovanja otrokovih izjav z napisanim besedilom, spodbujanja komunikacije otrok z 

vrstniki in odraslo osebo tako med usmerjenimi kot med rutinskimi dejavnostmi. Ker je 

strokovna delavka v vrtcu usmerjevalka dejavnosti in v veliki meri sodoloča otrokovo 

vključevanje v verbalno interakcijo, ima pomembno vlogo pri razvijanju otrokove jezikovne 

zmožnosti, ki je v tesni povezavi z razvojem socialne zmožnosti otrok. Zato je pomembno, da 

strokovne delavke skozi različne dejavnosti spodbujajo razvoj jezikovne zmožnosti otrok v 

vrtcu; da spodbujajo otroke, da z govorom rešujejo probleme, da zastavljajo otrokom 

vprašanja, ki zahtevajo daljše in celovitejše odgovore, postavljajo otrokom jasna navodila, 

omogočajo otrokom stik s knjigami in se z njimi pogovarjajo o vsebini knjig, otroke 

spodbujajo k opisovanju dogodkov, pripovedovanju zgodb, se odzivajo na izjave otrok in jih z 

dodatnimi vprašanji spodbujajo k podajanju daljših, celovitejših odgovorov. Pomembno je 

razvijanje uporabe različnih oblik govora in tehnik (pogovor, pripovedovanje, razlaga, 

opisovanje, dramatizacija, igra vlog ...) v različnih govornih položajih, s katerimi se omogoča 

razvijanje zmožnosti tvorjenja in razumevanja besedil v različnih socialnih kontekstih (Lešnik 

in Marjanovič Umek, 2005). 

 

Interakcije so za otroka ključnega pomena pri pridobivanju znanj na področju  jezikovnega, 

socialnega, kognitivnega, emocionalnega in telesnega razvoja. Ob interakcijah se otrok uči. 

Na podlagi interakcij spoznava svet okoli sebe, oblikuje samopodobo, razvija občutek 
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pripadnosti za skupino. Pri tem ima pomembno vlogo vzgojitelj, ki skupaj z otrokom 

vzpostavlja interakcije, soustvarja znanja in pomene ter podpira otrokovo učenje in razvoj 

(Tankersley, 2013; Otto, 2014). Vzgojitelj se trudi vključevati v interakcije vse otroke, glede 

na njihove potrebe in interese in potrebe ob upoštevanju območja bližnjega razvoja 

posameznega otroka. Ob tem se vzgojitelj znajde v vlogi učitelja in učenca (Goodman in 

Goodman, 1998). 

 

Razumevanje različnih jezikovnih kontekstov in poznavanje interakcijskih vzorcev, prek 

katerih otrok pridobiva jezikovne izkušnje, sta vzgojitelju v pomoč pri zagotavljanju pogojev 

za spodbujanje jezikovnega razvoja (Otto, 2014).  

 

Interakcijski vzorci, ki imajo pomembno vlogo pri spodbujanju jezikovnega razvoja, so: 

vzpostavljanje očesnega kontakta, združena pozornost, komunikacijski lok, na otroka 

usmerjen/osredinjen govor, verbaliziranje dogodkov, pogovor, postavljanje vprašanj, 

jezikovna podpora in mediacija/jezikovno posredovanje. Opisani interakcijski vzorci se 

pojavljajo tako v otrokovem domačem okolju kot v vrtcu (Otto, 2014).  

 

1.3.4.1  Očesni kontakt, združena pozornost  

 

Odrasli začenja komunicirati z otrokom, ko vzpostavi očesni kontakt in vzpostavi z njim 

združeno pozornost, to predstavlja osnovni interakcijski vzorec (Tronick, Als in Adamson, 

1979, v Otto, 2014, str. 43). To pomeni, da odrasli vzpostavi očesni kontakt z otrokom, 

medtem ko je njuna pozornost usmerjena v določeni predmet ali dogodek. Tako postane 

predvideni dogodek ali oseba predmet pogovora med odraslim in otrokom. Če ni 

vzpostavljenega očesnega kontakta in združene pozornosti, se komunikacija pogosto prekine 

ali se niti ne vzpostavi, ker ni skupne osredotočenosti oziroma skupnega fokusa na predmet, 

osebo ali dogajanje.  

 

»Očesni kontakt se najpogosteje vzpostavi, ko odrasli usmeri pogled v otroka in s kazalno 

kretnjo ali  posamezno besedo usmeri otrokovo pozornost nase. Pri tem je pomembno, da je 

odrasli v otrokovi bližini, da omogoči otroku, da ga pogleda v oči.« (Manolson, 1992, v Otto, 

2014, str. 43) Odrasli občasno z dotikom otrokovega ramena ali roke usmeri otrokovo 

pozornost nase. Če otrok ne vzpostavi očesnega kontakta z odraslim in ne usmeri pozornosti 

nanj, je pomembno, da odrasli ponovi gesto, s katero usmeri otrokovo pozornost. Če kljub 

ponovitvi odraslemu ne uspe vzpostaviti očesnega kontakta z otrokom, je interakcija z 

otrokom prekinjena, to je lahko posledica otrokovega nezanimanja ali nezadostne spodbude 

odraslega, da bi se otrok vključil v skupno dejavnost. Pomembno obdobje za vzpostavljanje 

rutine očesnega kontakta med odraslim in dojenčkom je med 6. in 12. mesecem otrokovega 

razvoja. V tem času se dojenček začenja odzivati na verbalne fraze ali besede, medtem ko 

gleda govorca v oči in preusmeri pogled na lokacijo, ki jo odrasli signalizira s kretnjo.  

Združena pozornost med odraslim in otrokom omogoči komunikacijo o predmetu ali 

dogodku, ki je predmet skupne pozornosti.  

 

V zgodnjem obdobju otrokovega življenja so interakcije individualizirane, to pomeni, da 

lahko odrasli vzpostavi s posameznim otrokom očesni kontakt in združeno pozornost v 

časovno omejenem obdobju. Pomembno je, da vzgojitelj upošteva to dejstvo pri pripravi 

dejavnosti, ki vključujejo interakcije z otroki različne starosti naenkrat oz. v določenem 

časovnem obdobju (heterogena skupina otrok: malčki, predšolski otroci), ko vzgojitelj 

vzpostavlja očesni kontakt z večjo skupino otrok in je združena pozornost usmerjena na 
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posamezno dejavnost. Vzpostavljanje očesnega kontakta z več otroki zahteva več časa. 

Tehnika vzpostavljanja očesnega kontakta in združene pozornosti postaja z odraščanjem 

otroka kompleksnejša in bolj izdelana. Pogosto se zgodi, da otroci, ki ne sodelujejo v 

trenutnem jezikovnem kontekstu, ki vključuje združeno pozornost in očesni kontakt, ne 

sledijo komunikaciji.  

 

Vzpostavljanje skupne pozornosti zahteva od vzgojitelja stalno opazovanje in spremljanje 

konteksta dogajanja in verbalne interakcije z otroki, s pomočjo katere ostajajo otroci 

osredotočeni na določeni predmet ali dogajanje.  Pri vzpostavljanju skupne pozornosti  imata 

poseben pomen afektivni govor odrasle osebe z variacijami  v govorni intonaciji in govor, ki 

je podkrepljen z gestami oziroma kretnjami (Otto, 2014).  

 

1.3.4.2  Komunikacijski  lok 

 

Vsi interakcijski vzorci so izraženi v komunikacijskem loku, ki predstavlja kroženje skupnih 

in izmenjujočih se vlog poslušalca in govorca. Lok se začne, ko govorec začne pogovor in 

nadaljuje s poslušalcem, ki nato prevzame vlogo govorca, medtem ko prvi govorec posluša. 

Tako se pogovor lahko nadaljuje skozi številne komunikacijske izmenjave, medtem ko se 

vsebina pogovora lahko predstavi, razširi ali spremeni. Komunikacijski lok se poruši, ko eden 

od sodelujočih ne nadaljuje komunikacije, bodisi ker ne posluša sogovornika bodisi ker ne 

odgovori, ko je v vlogi govorca (Otto, 2014).  

 

Z dojenčkom komunikacijski lok najprej vzpostavimo z očesnim kontaktom in združeno 

pozornostjo. Otrokov očesni kontakt in združena pozornost predstavljata otrokov prvi aktivni 

odziv v komunikaciji in se pojavita pred otrokovim verbalnim odzivom. Komunikacijski lok 

se z razvojem jezikovne zmožnosti spreminja in otrok z aktivnim prispevanjem v vlogi 

poslušalca in govorca vse bolj vpliva na  nadaljnjo  interakcijo (Otto, 2014, str.  44–45).   

 

Bruner (Bruner, 1978, 1983, v Otto, 2014, str. 44) pojmuje komunikacijski lok kot podporni 

sistem pri usvajanju jezika (LASS – Language Acquisition Support System). Komunikacijski 

lok je rutinirana, ponavljajoča se interakcija med otrokom in odraslim, pri kateri se skozi niz 

komunikacijskih preobratov/izmenjav opredeli kontekst in oblikuje struktura, ki omogoča 

nadaljnje usklajevanje in pojasnjevanje pomena dejanj ali predmetov v okolju. V 

najzgodnejšem obdobju otrokovega razvoja ima odrasli prvotno vlogo pri vzdrževanju 

interakcije z otrokom. Z razvojem otrokove sposobnosti sodelovanja prevzema otrok več 

kontrole v interakciji z odraslim (Otto, 2014). 

 

1.3.4.3 Na otroka usmerjeni govor 

 

Odrasli se na različne načine pogovarjajo z mlajšimi otroki. Specifična oblika govora oziroma 

uporaba jezika, ki ga uporabljajo odrasli, ko se pogovarjajo z otrokom, se imenuje na otroka 

usmerjeni govor ali t. i. baby talk  (Pine, 1994, v Otto, 2014; Marjanovič Umek idr., 2004). 

Značilnosti na otroka usmerjenega govora odraslih so: krajši stavki, pravilna in jasna izreka 

besed, v izjavah prevladuje enostaven besedni red, višina glasu in intonacija sta poudarjeni, 

ponavljanje posameznih delov izjave ali izjave v celoti, upočasnjen tempo govora, govor se 

navezuje na trenutno dogajanje, izjave odraslega imajo lastnosti diskurza, ki  spodbuja otroka 

k vključevanju/sodelovanju in pojasnjuje otrokovo odzivanje. Takšna oblika govora je 

prisotna tudi v poskusih komunikacije starejših sorojencev z mlajšimi otroki (Otto, 2014). 
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Pri govoru, usmerjenem na otroka, gre za neformalno učenje in komunikacijsko nujnost, saj 

se s pomočjo posebnih značilnosti takšnega govora vzpostavi uspešna komunikacija med 

fluentnim govorcem in govorcem začetnikom. Govorec začetnik je tako izpostavljen jeziku in 

komunikacijskemu dejanju, ki spodbudi njegov jezikovni razvoj. Ko otrok sliši kratko, a 

pravilno  oblikovano izjavo, jo lažje procesira in razume. Sintaktično poenostavljene povedi 

otroku prav tako olajšajo jezikovno procesiranje in razumevanje. Višji ton glasu in izrazitejša 

intonacija odraslega govorca vzdržujeta otrokovo pozornost in spodbujata zaznavanje 

(percepcijo) govornih glasov skozi spreminjajočo se intonacijo. Ponavljanje posameznih 

delov povedi ali povedi v celoti spodbuja otrokovo razumevanje pomena znotraj konteksta. Z 

upočasnjenim tempom govora se otroku olajša jezikovno procesiranje. Pomembno je, da se 

vzgojitelj zaveda, da otrok potrebuje čas za kognitivno procesiranje govora (Otto, 2014).  

 

Izjave odraslega, ki so tesno vezane na neposredno dogajanje v okolju, spodbujajo otrokov 

jezikovni razvoj, saj mu omogočijo, da si ustvari vidno povezavo med oralnim simbolom in 

predmetom ali dogodkom, na katerega se simbol nanaša (Otto, 2014). 

 

Na otroka usmerjen govor vključuje lastnosti diskurza, kot so postavljanje vprašanj in 

upoštevanje pogovornih pravil, izmenjave v komunikaciji, aktivno poslušanje in vzdrževanje 

očesnega kontakta, to pa spodbudi otroka k sodelovanju in nadaljnjemu jezikovnemu razvoju 

(Otto, 2014).  

 

Naloga odraslih je aktivno opazovanje in spremljanje uspešnosti lastnega govora v 

komunikaciji z otrokom in spreminjanje lastnih pričakovanj glede na odzive otrok ob 

naraščanju otrokovega jezikovnega razumevanja. Opazne so razlike med interakcijskimi 

stili/načini mater in očetov do otrok (Barton, Tomasello, 1994, v Otto, 2014; Marjanovič 

Umek idr., 2004). Očetje in sorojenci manj izrazito prilagajajo svoj govor otrokom kot 

matere, to pa lahko otroku predstavlja dodatno spodbudo, ob kateri se mora bolj potruditi in se 

odzvati na komunikacijsko pobudo (Otto, 2014).   

 

1.3.4.4 Verbaliziranje dogodkov 

 

Interakcijski vzorec verbaliziranja dogodkov je prisoten, ko odrasli natančno in v skladu z 

otrokovo razvojno stopnjo verbalno – govorno opisuje otroku predmete ali dejanja, ki so 

okrog njega. Vključuje jezikovno izražanje, ki ustreza situaciji in z izbiro ustreznih simbolov 

predstavlja dogajanje. Omogoča ustno poimenovanje vsebin, ki jih otrok doživlja. Za uspešno 

verbaliziranje dogodkov sta zelo pomembna očesni kontakt in združena pozornost. Odrasli 

verbalno pojasnjuje otroku to, kar se dogaja okrog njega ali kar pričakuje, da bo otrok lahko 

videl ali doživel. Trajanje verbaliziranja dogodkov je lahko kratko ali razširjeno, odvisno od 

situacije in otrokove pozornosti na otrokov govor (Otto, 2014).  

 

Verbaliziranje dogodkov je prisotno v vseh obdobjih otroštva in lahko spodbudno vpliva na 

razvoj vseh jezikovnih komponent: na semantiko, sintakso, fonetiko, morfologijo in 

pragmatiko. V obdobju dojenčka je verbaliziranje pogosto prisotno ob pripovedovanju v  

dnevni rutini, kot so oblačenje, hranjenje in raziskovanje,  na poznejših razvojnih stopnjah pa 

ima verbaliziranje ključno vlogo pri pridobivanju in doživljanju novih izkušenj, ko prikazuje, 

kako se jezik vključuje v izkušnjo (Otto, 2014).  

 

Verbaliziranje od odraslega zahteva zavestno usmerjanje na vsebino in besedišče, ki ustreza 

učni dejavnosti. Odrasli mora upoštevati razvojno stopnjo otrokovega jezikovnega 
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razumevanja, zato da je verbaliziranje učinkovito. Pomembno je tudi, da je verbaliziranje 

prisotno v času dogajanja ali prisotnosti predmeta, to  pa otroku daje pomembno priložnost za 

konceptualni razvoj oz. razvoj razumevanja pojmov. Ob verbalizaciji specifične vsebine je 

otrok izpostavljen sintaktičnemu, pragmatičnemu, morfološkemu in fonetičnemu znanju, ki se 

navezuje na vsebino, to pa razširi otrokove receptivne jezikovne zmožnosti, ki predstavljajo 

osnovo za govorno produkcijo oziroma ekspresivno jezikovno izražanje (Otto, 2014). 

 

1.3.4.5 Postavljanje vprašanj 

 

Odrasli postavljajo vprašanja otroku že, ko je ta v obdobju dojenčka. Postavljanje vprašanj se 

kot interakcijski vzorec pogosto pojavlja. Prva vprašanja, ki jih odrasli postavlja dojenčku, so 

retorična, v njih odrasli prevzema vlogo spraševalca/govorca in poslušalca, saj dojenček še ne 

zmore sam odgovoriti na vprašanje. Dojenčkov neverbalni odziv ali gesto in njegovo obrazno 

ekspresijo lahko odrasli interpretirajo kot odziv na postavljeno vprašanje, čeprav je odziv 

dojenčka lahko nenameren ali naključen. Odziv odrasle osebe na otrokov nenameren ali 

naključen odziv na dražljaj, ki ga odrasli razume oziroma za katerega predpostavlja, da je 

nameren, predstavlja interakcijski vzorec, v katerem otrok začenja sodelovati. Vzpostavi se 

neke vrste dialog med otrokom in odraslim. Naraščajoča intonacija odrasle osebe pri tvorjenju 

vprašanja, izrazita obrazna ekspresija in geste, ki spremljajo govor odraslega, spodbudijo 

otroka k odzivanju. S postavljanjem vprašanj otroku se predvideva izmenjava v komunikaciji 

otroka od poslušalca h govorcu (Pine, 1994, v Otto, 2014, str. 48). 

 

Postavljanje vprašanj ima različne funkcije v komunikaciji z otrokom. Spraševanje je lahko 

namenjeno pojasnjevanju predhodne otrokove izjave. Lahko se pojavi kot prošnja, naj otrok 

ponovi tisto, kar je pravkar povedal, ali naj preoblikuje svojo izjavo. Vprašanje je lahko 

namenjeno preverjanju otrokovega znanja, poznavanja ali zavedanja o določeni temi, 

predmetu, pojavu, dejanju. Vprašanja pa so lahko postavljena tudi z namenom iskanja 

informacij pri otroku (Otto, 2014). 

 

Otrok pridobiva izkušnje z odzivanjem na vse vrste vprašanj, ki jih sliši od odraslih in 

vrstnikov vse od ranega otroštva naprej. Postopoma jih začenja vključevati v svoj govor in jih 

uporabljati v svojem ekspresivnem jezikovnem izražanju. Otrok zmore že od 8. do 9. meseca 

izraziti vprašalno namero z intonacijo govora in s kretnjo. Okrog tretjega leta začenja otrok že 

v večji meri uporabljati vprašanja za pridobivanje informacij (Otto, 2014; Kranjc, 1999). 

 

1.3.4.6 Jezikovna podpora (Linguistic scaffolding) 

 

Jezikovna podpora (linguistic scaffolding) se kot interakcijski vzorec pogosto uporablja v 

komunikaciji odrasle osebe z dojenčkom ali starejšim otrokom. Jezikovna podpora je 

podporno vedenje odraslega ali starejšega otroka, ki vzpostavi dialog z mlajšim otrokom 

(Bruner, 1978; Wells, 1986; v Otto, 2014, str. 49). Jezikovna podpora pomaga otroku 

sodelovati v komunikaciji na višji stopnji, kot bi jo sicer zmogel otrok samostojno. Z 

raziskovanjem oz. preučevanjem otrokovega sodelovanja v jezikovno podprti interakciji je 

mogoče sklepati o otrokovem nadaljnjem učenju in razvoju oziroma predvideti otrokovo 

območje bližnjega razvoja (Googman, Goodman, 1998; Vigotski, 1977).  

 

Jezikovna podpora vključuje spodbujanje otrokovega govora ob prepoznavanju njegovih 

jezikovnih zmožnostih in zagotavljanje potrebne pomoči pri izgradnji pogovora. Jezikovna 

podpora lahko vključuje uporabo vprašanj, razširjanje, ponavljanje ali kombinacijo vseh treh 
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oblik interakcije. Jezikovna podpora v obliki spraševanja vodi otroka dalje v dialogu ali 

diskurzu in pripomore k vzdrževanju verbalne interakcije. S postavljanjem vprašanj postane 

otrok  aktivnejši in podaja popolnejše informacije o dani temi pogovora. 

Razširjanje (Camarata, 1995, v Otto, 2014, str. 50) je oblika  jezikovne podpore, ki je  

namenjena »izpopolnjevanju« otrokove izjave. Razširjanje otrokovih izjav je način 

oblikovanja kompleksnejših izjav z vidika semantike, sintakse, morfologije, semantike in 

pravilne izreke. 

 

Jezikovna podpora je pogosto rezultat intuitivnega občutka odrasle osebe o otrokovi potrebi 

po pomoči pri vzdrževanju in razvijanju pogovora. V takšnem primeru se odrasli ne zaveda 

svoje vloge jezikovnega podpornika v interakciji z otrokom. Strateška jezikovna podpora 

odraslega pa vključuje zavestno pozornost odraslega o lastni vlogi kot govornega modela, ki 

otroku utira pot pri nadaljevanju pogovora oz. opisovanju dogodka ali predmeta (Beed, 

Hawkins, Roller, 1991, v Otto, 2014, str. 50). Strateška podpora predstavlja pomembno 

podporo v verbalni komunikaciji z mlajšim otrokom, saj jo starši ali vzgojitelj uporabljajo 

zavestno in z namenom specifičnih izobraževalnih ali razvojnih ciljev za otroka. Pomembno 

je, da odrasli ostaja občutljiv za otrokove komunikacijske pobude ter skuša slediti otrokovi 

temi pogovora in otrokovemu sporočilu. Prav tako je pomembno, da odrasli v interakciji 

otrokove jezikovne namere potrjuje, razširja temo pogovora in povabi otroka k razširjanju 

pogovora (Wells,1986, v Otto, 2014, str. 50).  

 

1.3.4.7 Mediacija – jezikovno posredovanje 

 

Mediacija je oblika interakcije, usmerjena na poenostavljanje učnih dražljajev, da bi olajšala 

jezikovno interakcijo z otrokom in omogočila otrokovo lažje razumevanje. Naravna mediacija 

odraslega je posledica njegovega zavedanja in upoštevanja otrokove stopnje razumevanja 

jezika (receptivni jezik) in sposobnosti odzivanja nanj (ekspresivni jezik). Odrasli se pojavi v 

vlogi posrednika – mediatorja med otrokom in učnim dražljajem ter daje otroku le toliko 

podpore, kot jo ta na svoji stopnji razvoja potrebuje, da uspešno reši nalogo. Vigotski je bil 

eden prvih, ki je poudaril pomen mediacije pri učenju jezika in izpostavil vlogo jezika pri 

prenosu kulturnega znanja (Goodman in Goodman, 1998).  

 

S pomočjo mediacije v vrtcu odrasli npr. ob glasnem pripovedovanju zgodbe iz knjige 

spontano spremeni besedilo ter jo prilagodi otrokovi stopnji razumevanja in izražanja. 

Mediacijo lahko zaznamo tudi v otrokovem domačem okolju, ko starši poenostavijo opis 

nekega kompleksnega dogodka, npr. v odgovoru na otrokovo vprašanje, zakaj dežuje 

(Goodman in Goodman, 1998, Otto, 2014).   

 

1.3.4.8 Pomen rutine za razvoj jezikovne zmožnosti 

 

Na jezikovni razvoj vpliva tudi socialna rutina, ki je lahko izražena v jezikovnem vzorcu ali 

bolj neformalno. Jezikovna rutina je kulturno osnovana. Starši, vzgojitelji ali učitelji so zgled 

otroku za jezikovno rutino v domačem okolju oz. v vrtcu, taki so jutranji pozdrav, 

poslavljanje, vljudnostne fraze ... (Otto, 2014).  

 

Neformalna domača rutina lahko vključuje vsakdanje dnevne dogodke, v katere je otrok 

aktivno vključen, npr. oblačenje, hranjenje, higiena, nakupovanje. Tudi neformalna jezikovna 

rutina vključuje obrate v komunikaciji in komunikacijske loke. (Otto, 2014).  
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Znotraj rutine otrok doživlja jezik na vseh petih jezikovnih ravninah: fonološki, semantični, 

sintaktični, morfološki in pragmatični. V socialni rutini je poudarjen pragmatični jezikovni 

vidik. Domača socialna rutina, ki je del širše socialne rutine, pokaže otroku načine, kako 

lahko uspešno vstopa v interakcije v širšem okolju, kot sta vrtec in šola  (Otto, 2014).  

 

Rutinske dejavnosti predvidevajo zaporedje dogodkov, organiziran okvir delovanja, ki otroku 

predstavlja občutek varnosti in dobrega počutja ter omogoča številne priložnosti za delovanje, 

učenje in razvoj. Otrok se dobro počuti, kadar ve, kaj lahko pričakuje, in to mu daje občutek 

varnosti in udobja ter mu pomaga zaupati odraslemu ter se dobro počutiti v raziskovanju 

okolja in učenju. Predvidevanje dejavnosti spodbudi tudi proces učenja. Ob rutini otrok lažje 

poveže posamezno dejavnost z dogajanjem. Pomembno je, da se tudi v rutinskih dejavnostih 

odraža fleksibilnost in odprejo možnosti za raziskovanje in iskanje rešitev. Vloga vzgojitelja 

ali staršev je, da dobro strukturira rutinske dejavnosti, otroku pa prepusti pot, po kateri bo 

dejavnosti opravil (Scanlon, 2012).  

 

Rutina se vzpostavlja tudi v igri. Rutinska igra poteka ob zabavni dejavnosti, ki sledi 

predvidenemu vzorcu ali zaporedju dejavnosti. Rutinska igra ponuja priložnosti za 

spodbujanje komunikacije in igralnih spretnosti otroka. Pomembno je, da je igra predvidljivo 

strukturirana, saj to okrepi otroka, da začenja komunicirati, ker predvideva, kaj bo sledilo.  

Pomembno je, da otrok doživi ob igri uspeh, saj ga ta spodbudi k ponavljanju igralne 

situacije. Otrok pridobi samozaupanje, če je pri dejavnosti uspešen in se ob uspehu dobro 

počuti. Pomembno je ponavljanje zahtevnejših dejavnosti odrasle osebe skupaj z otrokom ob 

spodbudi otroka, da zmore. To otroka dodatno motivira k nadaljevanju ali ponavljanju 

dejavnosti (Scanlon, 2012).  

 

1.3.4.9 Pomen otroške igre za razvoj jezikovne zmožnosti  

 

Otrok ob igri izraža zanimanje, to pa ga spodbuja k učenju. Igra je osnovna oblika učenja 

otrok v predšolskem obdobju in spodbudno vpliva na celostni razvoj jezika kot tudi na razvoj 

kognicije. Ob igri se otroci lažje sporazumevajo in vzpostavljajo interakcijske vzorcev. Ob 

igri se simultano prepletajo otrokove igralne zmožnosti, jezikovne strukture in specifični 

kognitivni koncepti (Scanlon, 2012). Poseben pomen za otrokov jezikovni razvoj ima igra v 

sociokulturni teoriji razvoja Vigotskega (1977), predvsem simbolna igra, ki otroku omogoča 

mentalni prehod iz zaznavne realnosti k njeni miselni reprezentaciji. V igri otrok izraža svojo 

ustvarjalnost in razumevanje pravil igre. Otrok se v igri lažje prilagodi pravilom kot v realnem 

življenju. Otrok je v igri bolj dejaven kot v drugih vsakdanjih dejavnostih, v njej se odraža 

njegovo območje bližnjega razvoja. Otrok se skozi dejavnosti in interakcije v igri, ki poteka 

znotraj kulturnega in socialnega konteksta, uči in razvija (Marjanovič Umek, Zupančič, 2001). 

Igra omogoča otroku najti priložnosti za eksperimentiranje z jezikom in vživljanje v različne 

vloge, še posebno znotraj socio-dramske igre (Fellowes in Oakley, 2010). Dejavnosti v igri 

dobijo svojo pomensko in sporočilno vlogo skozi rabo jezika, ki kot simbolni sistem omogoča 

prehod z zaznavne ravni na predstavno raven, ko otrok išče nove povezave in odnose 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2001). Z razvojem in starostjo otroka se v igri razvija formalni 

govor, otroci začenja uporabljati različne registre, ki ustrezajo otrokovi vlogi v igri, narašča 

delež socialno transformiranega govora in metakomunikacije (Marjanovič Umek, Zupančič, 

2001). 
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1.3.5 Značilnosti interakcij v družinskem okolju v primerjavi z interakcijami v 

vrtcu 
 

Družinsko okolje zaznamujejo verbalne interakcije, ki so usmerjene na trenutni kontekst 

oziroma  dogajanje, predmete ali osebe v domačem okolju (Wells, 1986; Wilkinskon, 1984, v  

Otto, 2014, str. 50; Fellowes in Oakley, 2012). Otrok vstopa v interakcije z omejenim 

številom ljudi v domačem okolju in se v njem pogosteje vključuje v pogovor o različnih 

temah in je izpostavljen številnejšim obratom v komunikaciji ter postavlja večje število 

vprašanj  (Otto, 2014).  

 

V vrtcu, v katerem mora otrok pogosto slediti pravilom in programu institucije, vstopa v 

interakcije z večjim številom ljudi (Geekie in Rabin, 1994; Mehan, 1979, v Otto, 2014, str. 

52). V domačem okolju je komunikacija bolj prilagojena posameznemu otroku ali v primeru 

sorojencev poteka med manjšim številom otrok, pogovor v vrtcu pa poteka med vzgojiteljem 

in skupino otrok. To pomeni, da ima otrok v instituciji, v kateri je del večje skupine otrok, 

manj priložnosti za pogovor z odraslimi. Odnos, ki ga otrok vzpostavi do vzgojitelja, je manj 

oseben kot v domačem okolju, vzgojitelji navadno usmerjajo dialog, ki se navezuje na 

specifični učni cilj ali dejavnost. Verbalne interakcije v vrtcu so pogosto usmerjene na 

dogodke in predmete, ki niso fizično prisotni v oddelku ali razredu. Dekontekstualizirani 

govor v vrtcu/šoli predstavlja nasprotje izkustvenemu govoru, ki prevladuje v domačem 

okolju. Prav tako je čas, ki ga ima otrok na voljo za odgovor v vrtčevskem okolju, veliko 

krajši kot v domačem okolju (Otto, 2014).  

 

Zato je še toliko bolj pomembno, da vzgojitelj ob vstopu otroka v vrtec vzpostavi partnerski 

odnos z otrokovo družino, da vrtec in otrokova družina vzajemno delujeta in se povezujeta.  

Zaupen partnerski odnos med vzgojiteljem in otrokovimi starši vključuje: odprto 

komunikacijo med vzgojiteljem in otrokovo družino, vključevanje družinskih članov v 

življenje in delo vrtca, izobraževanja oz. srečanja s starši, na katerih vzgojitelj seznanja starše 

s pomenom njihove vloge pri razvoju in učenju otroka, odzivnost vzgojitelja na kulturne 

posebnosti otrokove družine, vrednost in jezikovne posebnosti (Fellowes in Oakley, 2012). 

 

1.4 KURIKULUM ZA VRTCE  
 

Splošna prenova šolskega sistema v Sloveniji je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zajela 

tudi področje vrtcev. Tako je nastal nacionalni dokument Kurikulum za vrtce (1999; v 

nadaljevanju: Kurikulum), ki je v pedagoško prakso uvedel nekatere nove pojme, vzgojno-

teoretične pristope in organizacijske rešitve. Ob upoštevanju tradicije slovenskih vrtcev in 

novejših teoretskih pogledov na zgodnje otroštvo ponuja Kurikulum rešitve in pristope, ki 

nadgrajujejo dotedanje delo in temeljijo na sodobnih konceptih otrokovega razvoja in učenja. 

Namenjen je vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, ravnateljem, svetovalnim delavcem kot 

pripomoček za načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu. Oblikovan je za t. i. 

dnevne programe in je hkrati ustrezna strokovna podlaga za izpeljave v različnih drugih 

modificiranih programih.  

 

V Kurikulumu so podani splošni cilji in iz njih izpeljana načela, ki upoštevajo temeljna 

spoznanja o razvoju otroka in učenja v predšolskem obdobju oz. izhajajo iz spoznanj o 

celostnosti otrokovega razvoja in interaktivnega učenja. Pozornost je namenjena tudi 

prikritemu kurikulumu. 
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Iz globalnih ciljev so izpeljani cilji za posamezna področja dejavnosti: Jezik, Gibanje, Družba, 

Narava, Umetnost in Matematika, za katere pa velja priporočilo, naj se v izvedbenem 

kurikulumu vrtca medsebojno prepletajo in povezujejo.  

 

Glede vsebinskih ciljev za posamezna področja dejavnosti je Kurikulum odprt in fleksibilen 

dokument, vendar je opremljen s primeri dejavnosti. Za področja dejavnosti so predlagani 

primeri vsebin in ciljev ločeno za dve starostni obdobji: za otroke v oddelkih od 1. do 3. leta 

in za otroke v oddelkih od 3. do 6. leta. Vzgojitelj po strokovni presoji odloča o načinih za 

uresničitev ciljev, po načelu razvojno-procesnega pristopa pa pri načrtovanju dejavnosti in 

vsebin izhaja iz razvojne stopnje otrok, njihovih potreb in interesov.  

 

V konceptu Kurikuluma je v primerjavi s prejšnjim Vzgojnim programom bolj izpostavljen 

socialni kontekst poučevanja in učenja. Poudarjata se pomen sodelovalnega dialoga med 

otrokom in kompetentnejšo osebo ter pomen spodbudnega učnega okolja, ki naj bo simbolno 

bogato in občutljivo za komunikacijo, v kateri ima otrok veliko možnosti za pogovarjanje, 

igro, učenje z odkrivanjem, medvrstniško učenje in uporabo knjige, vse to mu omogoča 

priložnosti za vključevanje v simbolno igro ter za učenje v območju bližnjega razvoja.  

 

V Kurikulumu je posebej izpostavljen pomen jezikovnega področja in jezikovnega razvoja 

otrok v povezavi z razvojem mišljenja in socialnega razvoja ter drugimi področji otrokovega 

razvoja.  

 

Pojem kurikulum je širši in celovitejši od pojma program, predstavlja premik od 

tradicionalnega poudarka na vsebinah oz. snovi k poudarku na proces razvoja in učenja, na 

celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči. Kurikulum opozarja tudi na 

prisotnost t. i. prikritega kurikuluma.  

 

Osnovnemu dokumentu (1999) so bili dodani še naslednji dokumenti in smernice za delo na 

področju predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji:  

 Navodila za delo z otroki v predšolskem obdobju s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (2003),  

 Kurikulum za vrtce s prilagojenim programom (2006),  

 Dodatek h kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih (2001),  

 Dodatek za delo z otroki Romov (2003), 

 Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra 

(2009).  

 

V eni od raziskav (Marjanovič Umek, 2009) so preučevali učinke kurikuluma za vrtce na 

procesno kakovost vrtca. Na področju komunikacije in socialno-čustvenega razvoja otrok so 

spremljali področje interakcij in ugotovili, da so vzgojiteljice z otroki najpogosteje 

uporabljale regulativno funkcijo govora in da so razlike v uporabi različnih funkcij govora 

med vzgojiteljicami pokazale velike razlike med vrtci v procesni kakovosti.  

 

Analize raziskav so tudi pokazale, da imajo vzgojiteljice splošno pozitivno stališče o 

kurikulumu za vrtce, da pa zlasti tiste, ki niso bile vključene v program strokovnega 

izpopolnjevanja, nimajo dovolj znanja za izvajanje kurikuluma.  

 

Raziskava, ki je preučevala vpliv vrtca na otrokov razvoj in učenje med letoma 2001 in 2007 

(Marjanovič Umek, 2009), pa je pokazala, da vrtec nima niti pozitivne niti negativne vloge na 

otrokovo govorno kompetentnost, mišljenje in pripravljenost za šolo, pozitivno pa učinkuje na 
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razvoj otrokovih socialnih kompetenc ter na razvoj vseh kompetenc pri otrocih iz socialno 

manj spodbudnega okolja. 

 

Izkazalo se je, da ima vrtec pozitiven učinek na govorno kompetentnost in pripravljenost za 

šolo pri otrocih, ki prihajajo iz manj kakovostnega družinskega okolja. Kot poudarja 

Marjanovič Umek (2009), ne moremo več govoriti o primerni starosti za vpis otroka v vrtec, 

ampak se resnični učinek na otrokov razvoj pokaže v interakciji med omenjenimi dejavniki. 

Kot so pokazale raziskave o učinku vrtca, bi bilo za demokratizacijo vrtcev v prihodnje 

potrebno vzpostaviti vrtec kot varovalni dejavnik za otroke, ki prihajajo iz socialno in 

kulturno manj spodbudnega okolja, otroke migrantov ter otroke s posebnimi potrebami 

(Marjanovič Umek, 2009).  

 

Skrb vzgojiteljic bi morala biti še posebej usmerjena v otrokov zgodnji govorno-jezikovni 

razvoj in razvoj socialnih ter sporazumevalnih spretnosti. Za področje govora je še posebej 

pomembno, da morajo vzorce rabe govora najprej spremeniti vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic, če želijo spodbuditi razvoj in zagotoviti malčkom okolje in možnosti, da bodo 

dvignili svoja jezikovna znanja na višjo razvojno raven (Tomasello, 1998, v Marjanovič 

Umek, 2009). 

 

1.4.1 Upoštevanje celovitosti otrokovega razvoja v Kurikulumu za vrtce 
 

Spoznanje, da so institucionalni modeli vzgoje in izobraževanja pogosto nagnjeni k 

favoriziranju predvsem področij kognitivnega razvoja, je privedlo k iskanju splošnih načel 

vsebinske prenove vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Od tod izhaja tudi potreba po 

razumevanju celovitosti razvoja človeka, ki vključuje telesni, duševni in duhovni razvoj in 

tudi razumevanje pogojev za njegovo ustreznost in uravnoteženost (Marjanovič Umek, 2001). 

Upoštevanje razvoja se zrcali v različnih načelih Kurikuluma za vrtce. Tako načelo enakih 

možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma poudarita 

omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka, pri čemer je potrebno 

upoštevati značilnosti starostnega obdobja in individualne razlike v razvoju in učenju. Načelo 

uravnoteženosti narekuje ravnovesje med otrokovimi razvojnimi značilnostmi ter 

kurikulumom kot tudi ravnovesje med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja  ter posameznimi področji dejavnosti v vrtcu. To načelo se dopolnjuje z načelom 

izbire in drugačnosti, saj mora vzgojitelj zagotoviti aktivnosti z vseh področij dejavnosti in 

spodbujati vse vidike otrokovega razvoja. Izkušnje, osnovni koncepti, ideje naj bodo otrokom 

podane skozi prizmo razvoja, ker tako otrok razvija zavest in občutljivost  za probleme. Tudi 

načelo strokovne utemeljenosti Kurikuluma sledi razvoju otroka, tako z vidika specifičnih 

značilnosti razvoja in učenja predšolskih otrok kakor tudi z vidika razlike med dvema 

starostnima obdobjema (od 1. do 3. leta in od 3. do 6. leta). Načelo razvojno-procesnega 

pristopa v ospredje predšolske vzgoje postavlja otrokov splošni (telesni in duševni) razvoj in v 

tem temeljnem okviru usvajanje znanj posebnih ved. Zato je cilj učenja v predšolski dobi sam 

proces učenja, katerega cilj niso pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje 

otrokovih lastnih (simbolnih, fantazijskih in domišljijskih) strategij dojemanja, izražanja, 

razmišljanja, ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju (Kurikulum za vrtce, 

1999). 

 

Sodobne koncepcije predšolske vzgoje poudarjajo otroka kot središče oz. izhodišče vzgojnega 

dela v vrtcu, kar se odraža v konceptu razvojno ustreznih programov oz. kurikulumov.  

Načrtovanje kurikuluma in odločitev o vsebinah in didaktičnih pristopih k učenju je odvisna 
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od vzgojiteljevega vedenja o otrokovem razvojnem statusu in od vzgojiteljevega razumevanja 

povezave med izkušnjami in poznavanjem otrokovega bližnjega razvoja. Zato si je potrebno 

pri razumevanju razvoja v širšem kontekstu pomagati s spoznanji različnih razvojno-

psiholoških teorij in pristopov (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008).  

 

1.4.2 Jezik v Kurikulumu za vrtce 
 

Koncepcija predšolske vzgoje v vrtcih, ki je zapisana v Kurikulumu, je razdeljena po 

področjih, ki se dnevno vključujejo v življenje in delo vrtca. Področje jezika je samostojno 

področje znotraj Kurikuluma za vrtce in hkrati načelo, vezni člen, ki medsebojno povezuje 

vsa ostala področja dejavnosti. Specifika področja jezika je v tem, da se neprestano prepleta in 

dopolnjuje z ostalimi področji dejavnosti v vrtcu. Cilji znotraj področja jezika kot tudi znotraj 

drugih področij v Kurikulumu za vrtce so procesno-razvojno in učno-ciljno načrtovani 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Za otroka in njegov čustveni, socialni in spoznavni razvoj je bistveno, da razvije jezikovno 

zmožnost, da se nauči tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za 

različne potrebe. Jezikovna zmožnost se razvija v interakciji z igro, umetnostjo, mislijo. Tako 

se otroci v tem obdobju učijo sporočati svoje izkušnje, vedenja in čustva na različne načine, 

kot tudi razumeti načine, s katerimi drugi sporočajo svoje lastne izkušnje. Učijo se pravil 

spoštljive in vljudne komunikacije. Jezik se razvija v polnopomenskem kontekstu, ko so 

otroci motivirani za govorno dejanje in imajo razlog in možnost sporočati svoje ideje in imajo 

potrebo po vedenju. Življenje in delo v vrtcu ponujata otrokom srečevanje in spoznavanje 

različnih načinov govora. Otroci spoznavajo, da se v različnih govornih položajih uporabljajo 

različne zvrsti jezika odvisno od situacije, pri čemer je izrednega pomena ugodna čustvena-

socialna klima. V Kurikulumu je v ta namen še posebej izpostavljen pomen odnosov med 

vrstniki kot tudi  med otroki in odraslimi v vrtcu. Zato so pomembne pogoste pozitivne 

interakcije z otroki, tako neverbalne kot verbalne, ki spodbujajo odzivanje na otrokova 

vprašanja in prošnje, spodbujajo otroka k zastavljanju vprašanj, razgovoru in aktivni 

udeleženosti, k delitvi izkušenj, idej in počutja kot tudi k pozornemu in spoštljivemu 

poslušanju. Dejstvo, da je predšolsko obdobje najpomembnejše za razvoj govora, je vplivalo 

na vključitev širokega polja sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s 

pisnim jezikom in spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti, kar vse sooblikuje 

jezikovno dejavnost v Kurikulumu za vrtce. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi 

jezikovnimi ravninami: s fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko in gramatično, razvoj 

jezika se prepleta z vsemi področji dejavnosti (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, 

matematika). Otroci se učijo poslušanja in pripovedovanja skozi najrazličnejše dejavnosti. 

Temeljni cilj, ki definira globalne cilje v Kurikulumu, je razumevanje jezika kot temelja 

lastne identitete. Globalni cilji, ki so opredeljeni v Kurikulumu in pokrivajo področje jezika, 

poudarjajo pomen jezika kot objekta igre, zavedanja obstoja lastnega in drugih jezikov in 

kultur, poslušanja, razumevanja in doživljanja jezika, doživljanja in spoznavanja temeljnih 

literarnih del za otroke, razvijanja jezika z vidika moralno-etične dimenzije, spodbujanja 

ustvarjalnosti, razvijanja neverbalnih komunikacijskih spretnosti, spodbujanja jezikovne 

zmožnosti, spoznavanja simbolov pisnega jezika in doživljanja statusa slovenskega jezika kot 

državnega jezika. 

 

Razvejenost jezikovnega področja v vrtcu je privedla do opredelitve ciljev v Kurikulumu na 

štiri podpodročja dejavnosti, to so govorna vzgoja, književna vzgoja, predopismenjevanje ter 

knjižna vzgoja  kot del informacijskega predopismenjevanja. Glede na potek učenja jezika v 
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naravnem okolju je treba vsa štiri podpodročja povezovati v celoto. Potrebna pa je tudi 

povezava z drugimi področji v Kurikulumu. V vrtcu naj bi bile vse sporazumevalne 

dejavnosti del vsakdanjega življenja v vrtcu ves čas, odvisno od različnih dejavnikov. V 

Kurikulumu je posebej izpostavljena tudi vloga odraslih pri spodbujanju jezikovne zmožnosti 

otroka v vrtcu. Odrasli naj bi skušal razumeti in spoštovati komunikacijo tako z jezikovnimi 

kot nejezikovnimi sredstvi. Z lastnim govorom, govorom odrasle osebe, ki uporablja 

standardni jezik, odrasla oseba predstavlja otroku govorni model oz. zgled in tako neposredno 

vpliva na razvoj njegove jezikovne zmožnosti, tako slovnične kot tudi sporazumevalne. V 

vrtcu sta to v največji meri vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki morata pri načrtovanju 

jezikovnih dejavnosti paziti na izbiro tem pogovorov ter dati otrokom priložnost za lastno 

izbiro teme, pri čemer mora biti upoštevana tudi pravica do zasebnosti in intimnosti otroka. 

Knjige, slikanice, revije naj bi bile premišljeno izbrane in otrokom vedno na voljo, s čimer bi 

se lahko prilagodili individualnemu ritmu otrok. Vzgojiteljica naj bi z različnimi načini otroku 

omogočila sodelovanje v različnih govornih položajih, v katerih sodelujejo različne osebe in 

se uporabljajo različni načini govora. Odrasla oseba da otroku s tem možnost, da spozna, da 

se v različnih govornih položajih uporabljajo različne socialne zvrsti jezika. V različnih 

situacijah glede na kraj komunikacije odrasla oseba daje otroku tudi možnost seznanjanja z 

javno in zasebno komunikacijo. Otroci opazujejo jezikovna sredstva, ki so uporabljena v 

različnih situacijah, in jih naslednjič, ko se sami znajdejo v njih, uporabljajo tudi sami. To 

potrjuje trditev, da se otroci s posnemanjem govora in obnašanja odraslih oseb in starejših 

otrok učijo različnih jezikovnih sredstev in primernosti njihove uporabe. Odrasli morajo paziti 

na svoj stil komunikacije, ki poleg drugih zunanjih dejavnikov vpliva na razvoj otrokovega 

govora (Marjanovič Umek, 2001). 

 

1.4.2.1  Upoštevanje dejavnikov jezikovnega  razvoja pri  jezikovni vzgoji v vrtcu 

 

Program jezikovnega področja v Kurikulumu za vrtce je porazdeljen v obeh starostnih 

obdobjih – od 1. do 3. leta in od 3. do 6. leta in sledi tendencam razvoja govora v predšolskem 

obdobju. Program zagotavlja otroku aktivno vključevanje v sporazumevalni proces, mu nudi 

možnosti spoznavanja in učenja strategij tvorjenja besedil v različnih govornih položajih ter 

možnost spoznanja, da je vloga neke jezikovne oblike odvisna od različnih dejavnikov 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Cilji znotraj področja jezikovne dejavnosti v Kurikulumu predstavljajo okvir, znotraj katerega 

so vsebine in dejavnosti strokovna pobuda vzgojiteljem. Na ravni izvedbenega kurikuluma 

vzgojitelji predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine povezujejo, dograjujejo in 

dopolnjujejo, pri čemer so jim v pomoč drugi strokovni pripomočki, ki prikazujejo vse 

pomembne faze vzgojnega dela: načrtovanje, vzgojno delo, opazovanje in evalvacijo 

(Marjanovič Umek, 2001).  

 

Jezik igra v procesu vzgoje in izobraževanja v vrtcu dvojno vlogo. Tako ga lahko zasledimo v 

Kurikulumu za vrtce kot posebno področje dejavnosti, njegova vrednost je zapisana kot 

načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja v 

vrtcu, ima pa tudi povezovalno funkcijo med vsemi ostalimi področji v kurikulumu. Z 

omenjenih vidikov je pomembnost dobrega in premišljenega načrtovanja dejavnosti jezika še 

toliko bolj pomembna. Pri tem igra odločilno vlogo vzgojiteljica, ki po svoji strokovni presoji 

odloči, kateri od dejavnosti s področja jezika bo namenila prednost v določenem trenutku, da 

bodo le-te smiselno usklajene (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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1.4.2.2  Spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti v obdobju od 1. do 3. leta  

 

Pri kurikulumu za starostno skupino otrok od 1. do. 3 leta ne gre le za poenostavljanje vsebin 

predšolskega kurikuluma, ampak za zagotavljanje specifičnih, edinstvenih elementov, ki 

omogočajo zadovoljevanje razvojnih potreb dojenčka in otroka v obdobju malčka (Lowman, 

Ruhmann, 1998, v Otto, 2014, str. 134). Znotraj kurikuluma sta nujna fleksibilnost in 

upoštevanje otrokovih individualnih potreb. Pri načrtovanju dejavnosti izvedbenega 

kurikuluma je pomembno posebno pozornost nameniti načinom spodbujanja jezikovnega 

razvoja znotraj različnih dejavnosti. Načrtovanje dejavnosti spodbuja vzgojiteljevo vlogo 

spodbujanja, vodenja in opazovanja otrokovega razvoja (Rutar, 2013). 

Značilnosti razvojno naravnanega kurikuluma, ki je usmerjen na jezikovni razvoj 

(Bredenkamp, Copple,1997, v Otto, 2014, str. 134), so: 

 prepoznavanje otrokove razvojne stopnje, 

 vključevanje dejavnosti za razvijanje jezika v izvedbeni kurikulum, 

 konceptualni razvoj/vsebinski razvoj skozi zabavne dejavnosti ob uporabi konkretnega 

materiala in 

 fleksibilnost pri zadovoljevanju otrokovih individualnih potreb. 

 

Obdobje malčka, kot ga definira Otto (2014), nastopi, ko otrok shodi, in traja do otrokovega 

drugega leta in pol oziroma tretjega leta, to predstavlja prvo starostno obdobje po Kurikulumu 

za vrtce (1999). V tem obdobju otrok še vedno uživa v zaznavno-gibalni igri, ki jo zaznamuje 

intenzivno zaznavanje z vsemi čutili ter vključuje dejavnosti, kot so dotikanje, poslušanje, 

okušanje, porivanje, dvigovanje, vlečenje in metanje, okušanje. Ob uporabi govora, s pomočjo 

katerega otrok organizira igro in se vključuje v simbolno igro, otrok razvija kompleksnejše 

oblike igre (Maxim, 1993, v Otto, 2014, str. 145; Marjanovič Umek, 2001). Ko otrok shodi in 

je večinoma fizično neodvisen, se poveča njegova težnja po samostojnem odločanju o tem, ali 

in kdaj se bo vključili v interakcijo (Otto, 2014). 
 

1.4.2.3  Spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti v obdobju od 3. do 6. leta  

 

V predšolskem obdobju otroka se izrazito razvijajo vsa področja jezikovnega razvoja. 

Otrokova artikulacija govora postaja pravilnejša in otrokov govor vse bolj razumljiv tudi za 

ljudi, ki prihajajo izven otrokove družine. Izrazite so spremembe v semantičnem razvoju, 

opaziti je naglo rast otrokovega receptivnega/pasivnega in ekspresivnega/aktivnega besedišča. 

Struktura otrokovega stavka/povedi postaja kompleksnejša, to pa omogoča predšolskemu 

otroku natančnejše izražanje in učinkovitejšo komunikacijo. Prav tako naraščajoča 

morfološka znanja vplivajo na naraščajočo lingvistično zmožnost oblikovanja jasnejših 

sporočil. Pragmatična znanja izraža predšolski otrok v fleksibilnejši uporabi govora, ki se 

spreminja v različnih situacijah (Otto, 2014).  

 

Prav tako otrok v predšolskem obdobju pokaže zanimanje za pisanje, s čimer izraža  

razvijajočo se pragmatično zmožnost. Otrok začenja raziskovati pisanje, če ga obkrožata 

okolje,  ki pogosto nudi otroku z literaturo povezane dogodke – izkušnje, ter okolje, ki je 

odzivno na otrokovo zanimanje za pisanje. Otrok se začenja zavedati, da se črke povezujejo z 

glasovi v besede, ki nosijo določen pomen. Predšolski otok se v interakciji s tiskom in 

zgodbami v knjigi začenja zavedati, kako deluje pisno izražanje in kako poteka branje (Otto, 

2014; Skubic, 2012). 
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Kurikulum za vrtce omogoča spodbujanje jezikovnega razvoja skozi različne dejavnosti: 

raziskovalne dejavnosti ali prosto igro, vodene dejavnosti in rutinske dejavnosti. 

Vzgojiteljevo zavedanje potencialov za spodbujanje otrokovega jezikovnega razvoja na vseh 

področjih kurikuluma zagotavlja otrokom možnosti spoznavanja jezika skozi njegovo 

uporabo. Ob tem so pomembne posebne učne strategije, ki so učinkovite pri spodbujanju 

otrokovega jezikovnega razvoja, kot so: postavljanje vprašanj, zagotavljanje jezikovne 

podpore otroku, mediacija in reševanje problemov. Dejavnosti s knjigo, poezijo in pesmijo 

spodbujajo otroke k pisnemu razumevanju in izražanju jezika oz. pisanju kot tudi k 

razumevanju in izražanju govora (Otto, 2014).  

 

1.4.2.4  Spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok, ki prihajajo iz drugega jezikovnega okolja  

 

V interakciji z otrokom, ki prihaja iz drugega jezikovnega okolja in se začenja učiti novega 

jezika, je pomembno uporabljati interakcijske vzorce, kot so: očesni kontakt in združena 

pozornost, komunikacijski lok, v otroka usmerjena komunikacija, verbaliziranje, mediacija in 

jezikovna podpora. Pomembno je, da odrasla oseba ali vzgojitelj pri vzpostavljanju interakcij 

z otrokom upošteva in spoštuje sociokulturni kontekst komunikacije otrokovega okolja. Otto 

B. (2014) izpostavi nekaj posebnosti, na katere naj bi bil vzgojitelj v interakciji s tujejezičnim 

otrokom pozoren. Pomembno je, da odrasli ob vzpostavitvi komunikacije z otrokom vzpostavi 

očesni kontakt z njim in združeno pozornost. Med interakcijo z otrokom naj odrasla oseba 

spremlja otrokov očesni kontakt in združeno pozornost. Otroku je treba zagotoviti dovolj časa 

za verbalni ali neverbalni odziv na to, kar je slišal od odraslega ali doživel ob dejavnosti ali 

dogodku. Pomembno je, da odrasli spremlja otrokovo obrazno ekspresijo in neverbalno 

vedenje, s katerim otrok izraža razumevanje slišanega. Pri v otroka usmerjeni komunikaciji 

naj odrasli uporablja sintaktično enostavne povedi in besedišče, ki ga otrok pozna. Nekaterim 

otrokom pomaga ponavljanje ključnih besed, ki jih uporabljajo tudi doma, kot so: prosim, da, 

ne, hvala, piti, jesti, tiho, spati, pomagaj, še, konec. Pomembno je, da odrasli v pogovor z 

otrokom vnaša geste/kretnje, ki otroku pomagajo pri razumevanju. Kadar odrasli uporablja 

mediacijo in jezikovno podporo v komunikaciji z otrokom, mora poznati obseg otrokovega 

besedišča in se zavedati otrokovih predhodnih izkušenj z jezikom, da bo otroku lahko ponudil 

razumljive jezikovne dražljaje. 

 

1.4.2.5  Uporaba simbolne kretnje  pri spodbujanju otrokove jezikovne zmožnosti 

 

Eden  od interakcijskih vzorcev komunikacije z otrokom v obdobju malčka je tudi uporaba 

simbolne kretnje ali znakov  med govorom, ki spodbudi otroka k uporabi kretnje pri izražanju 

lastnih želja in potreb. Čeprav imajo mlajši malčki že razvito pasivno besedišče in skozi 

neverbalno odzivanje izražajo razumevanje, je njihovo aktivno besedišče oziroma ekspresivni 

govor še skromen.  Otrok v obdobju malčka tvori idiomatske morfeme in uporablja nekaj 

konvencionalnih besed. V začetku drugega leta razvoja se otroci med seboj zelo razlikujejo v 

izražanju oziroma uporabi ekspresivnega jezika (Otto, 2014). 

 

Uporaba simbolne kretnje lahko predstavlja otroku dodaten način komunikacije. Malčkova 

frustracija se pogosto zmanjša, ko lahko izrazi svoje potrebe in želje bolj neposredno – s 

kretnjo  (Beyer, 2007; Goodwyn, Acredolo, 1993, v Otto, 2014, str. 149). Uporaba kretnje je 

koristna v primeru otrok v oddelku, ki imajo izgubo sluha ali gluhoto ali le začasno okvaro 

sluha zaradi vnetja ušes. Prav tako slišeči otrok, ki se v vrtcu uči simbolne kretnje, lažje 

komunicira s svojimi starši, sorojenci ali vrstniki, ki imajo izgubo sluha.  
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Priporočljivo je, da vzgojitelj, ki se odloči za predstavitev simbolne kretnje v oddelku otrok v 

obdobju malčka, upošteva naslednja spoznanja (Beyer, 2007, Acredolo, Goodwin, 2009, 

Sign2Me, 2003, v Otto, 2014, str. 149):  

 Vsi otroci morda ne bodo pokazali zanimanja za uporabo simbolne kretnje. 

 Med govorom in uporabo simbolne kretnje je pomembno vzpostaviti očesni kontakt in 

združeno pozornost s sogovornikom. 

 Otrokom je treba postopno in počasi predstaviti simbolno kretnjo in se usmeriti le na 

posamezen znak/simbol ali dva hkrati. 

 Pomembno je, da vzgojitelj izbira znake, ki predstavljajo ključne dejavnosti ali opise 

dejavnosti, ki se dnevno pojavljajo v oddelku, npr. več, konec, jesti, pomoč ali dovolj.  

 Redna uporaba kretnje, ki spremlja govor vzgojitelja pri dnevnih aktivnostih v 

oddelku in interakcijah z otroki. 

 Priporočljivo je, da vzgojitelj  vnaša simbolno kretnjo v jutranji krog ob pesmicah, 

zgodbah in igrah, to spodbudi otroke k uporabi kretnje. 

 Vzgojitelj lahko pričakuje, da bo v začetku otrok uporabljal le približek kretnje in 

natančna imitacija še ne bo prisotna (Otto, 2014, str. 150). 

 

 

1.5  STALIŠČA VZGOJITELJEV, SUBJEKTIVNE TEORIJE, IMPLICITNE 

TEORIJE 
 

1.5.1 Opredelitev pojma in vrste stališč 
 

»Stališča so sistem kognitivnih, emocionalnih in konativnih tendenc in predstavljajo mentalno 

pripravljenost za določen način reagiranja. Vplivajo na to, kako bomo zaznavali posamezne 

predmete, osebe ali situacije, kaj bomo o njih mislili, kako se bomo nanje čustveno odzivali. 

Stališča imajo vedno tudi dinamično funkcijo, delujejo kot motivi in spodbujajo ter usmerjajo 

naše ravnanje.« (Razdevšek-Pučko, 1990b) 

 

Znaten del stališč postane del človekove osebnosti, saj zajemajo in združujejo vsa njena 

področja: intelektualno, emocionalno in konativno. Stališča predstavljajo integracijo temeljnih 

vidikov človekovega delovanja ter omogočajo pojasnjevanje načinov človekovega vedenja 

kot tudi predvidevanje njegovega vedenja, čeprav še vedno ne najbolj zanesljivo (Razdevšek-

Pučko, 1990b).  

 

Kriteriji za klasifikacijo stališč se razlikujejo glede na pojmovanje stališč. Po kriteriju 

splošnosti in posameznosti ločimo osebna in splošna stališča.  

Osebna stališča so stališča posameznika, oblikujejo se na podlagi osebnih izkušenj in 

predstavljajo posameznikov osebni odnos do določenega fenomena. Splošna stališča so 

značilna za skupine oseb in predstavljajo odnos družbe do pomembnih fenomenov, kot so 

problemi, situacije, osebe (Rot, 1983, v Razdevšek-Pučko, 1990b). 

 

»Vzgojno-izobraževalna stališča predstavljajo skupino socialnih stališč, ki se oblikujejo z 

osebnimi izkušnjami, s posredovanimi izkušnjami in odnosi drugih ter s strokovnim znanjem. 

Imajo spoznavno, čustveno in akcijsko funkcijo, predstavljajo pripravljenost posameznika za 

različno ravnanje v posameznih vzgojno-izobraževalnih situacijah, kar pomeni, da posredno 

in/ali neposredno usmerjajo učiteljeve odnose in ravnanje v konkretnih učno-vzgojnih 

situacijah.« (Razdevšek-Pučko, 1990b, str. 5) 



Alenka Vidmar Magistrsko delo Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

 

47 

 

Vzgojno-izobraževalna stališča vključujejo tudi implicitne teorije, subjektivne teorije 

vzgojiteljev/učiteljev o posameznem fenomenu, ki zavestno ali nezavedno usmerjajo 

vzgojiteljevo razmišljanje in ravnanje. Vzgojiteljeve implicitne teorije se izražajo v prikritem 

kurikulumu vrtca (Batistič Zorec, 2003). 

 

Socialna psihologija obravnava stališča v skupinah  in ne posamezno ne glede na vrsto stališč. 

Govorimo o sindromih, faktorjih. Skupine temeljnih stališč, na katerih temelji človekovo 

vedenje, se povezujejo v strukturo stališč. Najpogosteje pridemo do faktorjev po 

metodološkem postopku, ki se imenuje faktorska analiza. Faktorji predstavljajo sindrome 

osnovnih stališč, ki izzivajo  javljanje drugotnih stališč (Razdevšek-Pučko, 1990b).   

 

Subjektivne teorije pomenijo učitelju in vzgojitelju vodilo oz. nekakšen niz strategij, 

habitusov za pedagoško ravnanje v konkretnih situacijah. Kot individualne predstave – 

mentalni konstrukti se oblikujejo v posameznikovem miselnem sistemu, kjer pomenijo 

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

čustveno in vrednotno obarvane, ne povsem zavestne in logične. Vključujejo lahko 

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

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

izraženimi stališči in prepričanji (Batistič Zorec 2004; Turnšek 2002 in 2006, v Jug, 2008). 

Povedano drugače: eksplicitno izražena stališča se ne skladajo nujno z dejanskim (vzgojnim) 

ravnanjem  učitelja oz. vzgojitelja. 

 

Subjektivne  teorije  različni  avtorji  opredeljujejo  različno.  Obstaja  široka  paleta  izrazov,  

ki  predstavlja  iste  ali  (glede  na  različne  vidike  in  usmerjenost  preučevanja) podobne 

konstrukte subjektivnih teorij: osebne teorije, implicitne teorije, etnoteorije, subjektivne  

teorije,  teorije,  podobe,  metafore,  pojmovanja,  prepričanja, perspektive, osebno praktično, 

»tiho znanje«, konceptualne sheme in sisteme, koncepcije, akcijske strategije, aksiome ipd.  

 

Subjektivne teorije o samem sebi kot učitelju oz. vzgojitelju so povezane z razumevanjem in 

pojmovanjem učnega procesa ter s tem, kako učitelj oz. vzgojitelj razume in doživlja svoje 

poklicno poslanstvo oz. svojo poklicno vlogo. V vsakem primeru in ob vsakem času pomenijo 

okvire, v katerih učitelji oz. vzgojitelji osmišljajo in interpretirajo svoje izkušnje ter ob tem 

racionalno ravnajo. Najpomembnejši vidik njihove vloge v razredu oz. skupini je sposobnost 

vodenja oz. oblikovanja stabilne in kohezivne skupnosti. Skupinski konsenz in pripravljenost 

za sodelovanje sta pomembna kriterija za uspešno aktivnost in učenje otrok (Razdevšek-

Pučko 1990, v Jug 2008). 

 

Zelo pomembno je vedeti, da vzgojiteljica opazi, kar prej razume, in spontano reagira na 

otrokovo vedenje predvsem glede na svoje ’tiho znanje’ in občutenje vzgoje. Zato 

vzgojiteljica: 

 nujno potrebuje ustrezno novo znanje o otrokovih razvojnih kapacitetah (npr. o 

otrokovem razvoju, igri, učenju in poučevanju) ter o načelih vzpostavljanja etične 

občutljivosti, 

 potrebuje zavedanje, da je otrokov socialni razvoj zelo odvisen od njene 'drže' pri 

pripravi in izvedbi usmerjenih in spontanih dejavnostih,  

 mora neprenehno skrbeti za vzpostavljanje ustrezne socialne klime za interakcije in 

komunikacije z otroki (Jug, 2008). 

 

V Sloveniji je bila v letih od 2001 do 2006 izpeljana prva vzdolžna raziskava, v kateri se je 

proučeval učinek vrtca na otrokov razvoj in učenje. Rezultati ene od analiz (Marjanovič 
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Umek, Fekonja in Bajc, 2006), v katero je bilo zajetih 39 oddelkov vrtca, so pokazali 

relativno velike razlike v ravnanju oz. delu vzgojiteljic na področjih spodbujanja govora, 

mišljenja, socialnih interakcij in gibanja otrok, torej na procesni kakovosti v vrtcu oz. 

oddelku. Rezultati so pokazali relativno velike razlike v ravnanju vzgojiteljic tako med vrtci 

kot v istem vrtcu, hkrati pa tudi na ne dovolj pogosto doseganje najvišjih ravni procesne 

kakovosti. Analiza rezultatov je pokazala:  

 strokovni delavci niso ali so redko uporabljali različen govor v različnih funkcijah,  

 v komunikaciji z otrokom so redko uporabljali metagovor, 

 otroke so redko spodbujali k rabi govora med rutinskimi dejavnostmi oz. na ravni 

prikritega kurikuluma,  

 pojavljala so se precejšnja nihanja v stopnji čustvene angažiranosti v komunikaciji in 

socialnih interakcijah z otroki (Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2006, v Jug, 

2008). 

 

Rezultati vzdolžne raziskave so nadalje pokazali, da je govorni vzorec vzgojiteljice težko 

spreminjati zgolj z napisanimi načeli in cilji v kurikulumu ter da pomembna področja govora, 

kot je npr. metajezikovno zavedanje, obstajajo v vzgojiteljevi subjektivni, implicitni teoriji, ki 

je med drugim povezana tudi z njegovim poznavanjem otroškega govora (Jug, 2008). 

 

1.5.2 Oblikovanje stališč   
 

Stališča lahko vplivajo pozitivno ali negativno na življenje in delo posameznika. Stabilnost 

stališč pomembno vpliva na stabilnost vedenja. Sprememba stališč pa nujno vodi do 

modifikacije vedenja (Ozbič in Žolgar, 2007).  

 

Skozi proces socializacije se posameznik nauči, katera stališča in vrednote ustrezajo 

njegovemu okolju. Pri tem gre za sovplivanje različnih ravni socializacije, za vpliv osebnosti 

na proces socializacije, ki vpliva na pripadnost določeni socialni skupini, kar pospeši 

socializacijski proces in vpliva na oblikovanje stališč, na sprejemanje in odklanjanje 

določenih idej, situacij ali objektov. Delovanje in sovplivanje omenjenih dejavnikov je 

pomembno pri oblikovanju stališč kot tudi pri njihovem spreminjanju. Posledica spreminjanja 

stališč je oblikovanje in nastanek novih stališč, kjer gre za vzajemen proces. Razumevanje 

teoretičnih osnov za nastanek stališč omogoča razumeti njihovo oblikovanje in spreminjanje. 

Cilj človekovega delovanja je notranje ravnotežje, ugodje, zadovoljitev potreb. Motivacijsko 

sredstvo ali spodbuda pri spremembi in oblikovanju novih stališč so posebne situacije v 

okolju, kjer posameznik začuti neskladnost, neravnotežje, napetost (Razdevšek-Pučko, 

1990b).  

 

1.5.3 Spreminjanje stališč in strokovna rast vzgojitelja 
 

Strokovna usposobljenost je proces, ki traja celo življenje in se začne s profesionalnim 

usposabljanjem. Profesionalno usposabljanje sestavljata vsebina in interakcijski del, ki se 

udejanja v neposredni izkušnji. Izkušnja lahko predstavlja vzgojitelju izvor učenja, če jo tako 

začuti in če jo zna in želi analizirati ter svoja kritična spoznanja iz izkušnje vnaša v svoje 

delo. Proces razvoja odrasle osebe se oblikuje skozi življenjske izzive in načine reagiranja 

posameznika (Valenčič Zuljan, 2008). 
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V poklicnem razvoju ne moremo govoriti o spremembah stališč nasploh, ampak o značilnih 

spremembah, ki izhajajo iz okolja, kamor je posameznik prišel, in iz konteksta situacije v tem 

okolju. Pri tem gre za prilagajanje okolju in za proces socialnega učenja, prevzemanja stališč 

in oblik obnašanja, ki so značilne za okolje, v katerem učitelj/vzgojitelj deluje. Razdevšek-

Pučko loči štiri obdobja v poklicnem razvoju učiteljev/vzgojiteljev (Razdevšek-Pučko, 1990a, 

str. 147): 

 Obdobje idealnih predstav nastopi, ko bodoči vzgojitelj/učitelj začenja razmišljati o 

ideji, da bo postal vzgojitelj/učitelj. Sebe si predstavlja v vlogi idealnega vzgojitelja, 

kot nasprotje svojih dotedanjih učiteljev. V tem obdobju je bodoči vzgojitelj dovzeten 

za oblikovanje nasprotnih, alternativnih pedagoških stališč. 

 Obdobje preživetja nastopi prve mesece po zaposlitvi, ko je vzgojitelj zaposlen s 

problemi svojega dela, sprašuje se o svojih sposobnostih in se boji, da ne bo izpolnil 

pričakovanj okolja. V tem času pride do spopada stališč iz obdobja idealnih predstav 

in med realnostjo, zato je to obdobje najbolj rizično za upad stališč in odvisno od 

podpore, ki jo vzgojitelj dobi iz okolja. Podpora vzgojitelju začetniku iz okolja (npr. 

kolegi, mentor, starši) navadno ni pogosta, zato pride pri njem velikokrat do 

nazadovanja v stališčih. V tem času ohranijo stališča le osebnostno močni vzgojitelji z 

visoko stopnjo samozavesti. Nekatere osebnostne  poteze vzgojitelja, kot so vztrajnost, 

pogum, samozaupanje, so v tem obdobju odločilnejše pri spremembi stališč vzgojitelja 

kot pa dejavniki okolja, npr. represivnost ali konservativnost novega okolja. 

 Obdobje izkušenosti nastopi običajno po tretjem letu prakse oz. je odvisno od 

posameznika. V tem obdobju se vzgojitelj sprosti, odkrije rutino v svojem delovanju, 

želja po spremembah usahne, pojavi se strah pred novostmi. Raje posega po 

tradicionalnih metodah, ki se mu zdijo zanesljive in predvidljive. V osebnem 

doživljanju prakse se pojavijo razlike med prepričanji o tem, kaj naj bi počel in kar 

dejansko dela. Vzroke za razlike išče zunaj sebe.   

 Obdobje ponovne dovzetnosti za vplivanje (po Hermans in sod. 1986) običajno 

nastopi na polovici delovne dobe, ko se začenja vzgojitelj spraševati o svojem delu in 

vplivih svojega dela na okolje. V svobodi in neodvisnosti pri delu se počuti 

osamljenega. Za delo porabi veliko energije, kar ga privede do »izgorevanja«. V tem 

obdobju  so nekateri vzgojitelji zelo dovzetni za novosti, s katerimi se uprejo delovni 

rutini. Radi posegajo po novih metodah in raje se dodatno izobražujejo, kot da bi se 

vračali k svojim stališčem iz obdobja idealnih predstav, ponovno npr. odkrivajo 

lastnosti delovanja in razvoja otrok in uvajajo novosti v svoje delo (Razdevšek-Pučko,  

1990a).   

 

Do spreminjanja stališč vzgojiteljic prihaja v vseh obdobjih njihovega poklicnega razvoja. 

Spremembe niso nenadne in dokončne. Pomembno vlogo pri spreminjanju stališč 

učiteljev/vzgojiteljev začetnikov Razdevšek-Pučko (1990a) pripisuje mentorjem vzgojiteljem 

in kolegom začetnikom. Pomembno je, v katerem obdobju poklicnega razvoja je mentor, 

medtem ko kolegi začetniki predstavljajo referenčno skupino, znotraj katere si medsebojno 

predstavljajo, ohranjajo in z vedenjem  izražajo svoja stališča (Razdevšek-Pučko,  1990a). 

  

Prvotni namen preučevanja vzgojiteljevega razumevanja je njegovo samospoznavanje, zato 

potrebuje vzgojitelj na svoji poti samospoznavanja pomoč druge osebe, ki mu pomaga preiti 

od implicitno vodenega sistema ločenih prepričanj do eksplicitnega opisa svojega 

kognitivnega referenčnega okvira, ki predstavlja podlago za posameznikovo strokovno 

delovanje in razvoj (Valenčič  Zuljan, 2008, str. 30).  
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Procesi preoblikovanja stališč temeljijo na posameznikovi vključenosti in aktivnem 

sodelovanju v procesu z možnostjo kontrole lastnega spreminjanja. Pri tem je ključnega 

pomena zavestna vključenost v procese spreminjanja, lastno prepričanje o smiselnosti 

določene pedagoške spremembe ter temeljita priprava programa spreminjanja (Razdevšek-

Pučko, 1990b). 

 

Spreminjanje stališč, lastnih pogledov, razumevanja oz. osebnih pojmovanj je postopen 

proces, ki zahteva spodbuditev kritičnosti do obstoječe prakse, kjer imata pomembno vlogo 

refleksija in samorefleksija vzgojitelja. Pri tem ima posebno vlogo svetovalna služba v vrtcu, 

ki s svojim delovanjem pomaga aktivirati strokovni potencial pedagoških delavcev in jim 

pomaga pri prepoznavanju in samoreflektiranju učinkov pedagoškega procesa, da le-ti 

postanejo strokovno osmišljeni in vključeni v neposredno pedagoško delo. Pri tem je 

pomembno oblikovanje ustrezne vizije razvoja vzgojno-izobraževalne institucije in 

izvedbenega programa ter vzpostavljanje odprte zaupne komunikacije in delovne kulture, ki 

ima motivacijski učinek na aktivno vključevanje in angažiranost posameznikov v vzgojno-

izobraževalni instituciji (Jug, 2008).  

 

1.5.4 Izražanje stališč, vpliv na vedenje  
 

Razdevšek-Pučko (1990b) piše o povezanosti med stališči in posameznikovim vedenjem. 

Izražanje moči je odvisno od njihove moči, pri čemer je pomembna vloga stališč, ki je lahko 

direktivna, dinamična in akcijska. Stališča vplivajo na smer vrednotenja ter na smer, jakost in 

doslednost posameznikovega delovanja. Stališča lahko vplivajo pozitivno ali negativno na 

življenje in delo posameznika. Stabilnost stališč pomembno vpliva na stabilnost vedenja.  

Sprememba stališč pa nujno vodi do modifikacije vedenja (Ozbič in Žolgar, 2007).  

 

Zveza med vedenjem in stališči ni vedno zanesljiva. Eksplicitno izražena stališča vzgojiteljev 

niso nujno skladna z njihovim ravnanjem v praksi (Pešić, 1987, v Batistič Zorec, 2003, str. 

266). Posameznik redko preoblikuje vedenje za rešitev kognitivnega neravnovesja/disonance, 

da bi vzpostavil soglasje kognitivnih elementov v svojih stališčih in vedenju. Pogosteje se 

posameznik odpravljanja disonance loti s spreminjanjem kognitivnih elementov v stališčih, da 

postanejo ta skladna z vedenjem. Skladnost med stališči in vedenjem predstavlja tudi mero 

veljavnosti instrumentov za merjenje stališč. Eksperimentalno preverjanje skladnosti med 

stališči in vedenjem je zahtevno in pogosto pomanjkljivo. Pri tem je treba eksperimentalno 

zagotoviti skladnost med ujemanjem v merjenju, ugotavljanju verbalnih stališč in vedenja. 

Rezultati obeh merjenj so največkrat skladni, če se ugotavljanje stališč ujema v vrsti, 

kontekstu in času z ugotavljanjem vedenja. Specifična stališča bolje napovedujejo vedenja kot 

splošna stališča.   

 

»Če je metodološki problem zagotoviti ujemanje v merjenju stališč in ugotavljanju vedenja ter 

možnost takih aktivnosti, kjer bi se stališča lahko pokazala, se v naravnih življenjskih 

situacijah vprašanje zveze med stališči in vedenjem postavlja predvsem zaradi želje človeka, 

da bi lahko napovedoval vedenje, da bi si na nek način zagotovil vpogled v mehanizme, ki 

uravnavajo človekovo vedenje v različnih situacijah; da bi v končni fazi vedenje drugih ne 

samo spoznal in razumel, ampak tudi laže nadzoroval, usmerjal in spreminjal.«  (Razdevšek- 

Pučko, 1990b). 

  

Pozitiven in angažiran odnos vzgojitelja pomembno vpliva na rezultate eksperimentalnega 

programa. Kadar je program skladen z vzgojiteljevo subjektivno teorijo, bo vzgojitelj bolj 
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angažiran in uspešnejši  pri izvajanju programa  (Špoljar, 1991, v Batistič Zorec, 2003, str. 

268).  

 

Batistič Zorec (2003) predvideva, da je skladnost programov večja, kadar slednji izhajajo iz 

posebnih pedagoških načel ali eksperimentalnih programov, ki vključuje manjše število 

vzgojiteljev in pri katerih izbira vzgojiteljev, ki sodelujejo v programu, temelji na podlagi 

njihovih pogledov na vzgojo, ki se v  čim večji meri ujemajo s konceptom programa, hkrati pa 

se vzgojiteljem nudi tudi različne strokovne podpore, kot je npr. izobraževanje. Izobraževanje 

vzgojiteljev, vloga evalvacije in možnost za kritični pogovor o problemih lahko tudi v 

sodelovanju z zunanjimi sodelavci opazovalci omogoča vplivanje na subjektivne teorije 

vzgojiteljev pri uvajanju temeljnih konceptualnih sprememb ravnanja vzgojiteljev na širši 

ravni. Ozaveščanje subjektivne teorije poteka z opazovanjem, s pogovorom, z razpravo in s 

kritičnimi pripombami drugih opazovalcev. Pri spreminjanju prakse je pomembno 

sodelovanje praktikov in raziskovalcev pri načrtovanju, spremljanju prakse, analizi 

interakcijskih procesov, razprav in refleksij, skozi katere se oblikuje načrt za novo 

sodelovanje (Batistič Zorec, 2003).  

 

1.5.5 Pomen razumevanja in implicitne teorije vzgojiteljev  
 

Razumevanje/pojmovanje je osebni, implicitni konstrukt, ki predstavlja skupek 

posameznikovih izkušenj, doživetij in spoznanj o fenomenu in se izraža v kvalitativno 

različnih načinih razumevanja, interpretiranja in delovanja posameznika. Vzgojitelj oblikuje 

razumevanja o različnih vsebinah, ki se dotikajo njegovega profesionalnega delovanja. 

Vzgojitelj oblikuje različne vrste razumevanja, ki se med seboj prepletajo in oblikujejo sistem 

razumevanja posameznika, posameznikov model ali teorijo, ki je lahko nezavedna, implicitna, 

konfliktna. Implicitna teorija zaznamuje posameznikovo konkretno delovanje, pojasnjuje 

njegove dejavnosti, presojanje in doživljanje  (Valenčič Zuljan, 2008, str. 35). 

 

Razumevanje je sistem pojasnil posameznika o posameznem fenomenu in omogoča 

makroskopski pogled na pojav  (White, 1994 po Zellermayer, Hoz, 1995, v Valenčič Zuljan, 

2008). Nanaša se na posameznikova pojmovanja/razumevanja različnih fenomenov, kot so 

npr. znanje, razvoj, poučevanje …, z vidika bodisi subjektivnih ali praktičnih teorij. 

Subjektivne teorije so kognitivni sistem ali konstrukt, ki se izraža kot posameznikov 

»subjektivni pogled na doživljanje in delovanje v razredu, ki je v medsebojni argumentirani 

povezavi« (Marentič Požarnik, 1987, v Valenčič Zuljan, 2008, str. 71).   

 

Implicitna teorija, subjektivna teorija, osebna teorija (Fox, 1983, Carter, 1990, v Valenčič 

Zuljan, 2008) so sopomenke za teorije, ki se odmikajo od znanstvenih teorij, tj. od 

eksplicitnih teorij, ki temeljijo na teoretičnih predpostavkah in konstruktih ter so objektivne in 

neosebne. »Subjektivne teorije predstavljajo vzgojitelju vodilo oziroma niz strategij za 

pedagoško ravnanje v konkretnih situacijah. Kot individualne predstave – mentalni konstrukti 

se oblikujejo v posameznikovem miselnem sistemu, kjer pomenijo integrirano celoto predstav 

stališč, vrednot, idealov o nekem pojavu /…/« (Jug, 2008, str. 45) Subjektivne teorije nimajo 

znanstvenega značaja, ampak temeljijo na osebnem, individualnem, čustvenem in 

vrednostnem sistemu posameznika in niso popolnoma ozaveščene in logične. Poleg 

implicitnih predpostavk lahko vključujejo tudi eksplicitno izražena stališča, vrednote, razlage 

o razvoju in vzgoji otrok. Implicitna teorija se izraža posredno v ravnanjih posameznika. 

Lahko se zgodi, da je implicitna teorija, ki se odraža v ravnanju vzgojitelja, v nasprotju z 
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eksplicitno izraženimi stališči, kar pomeni, da eksplicitno izražena stališča niso vedno v 

skladju z ravnanjem vzgojitelja (Batistič Zorec, 2003). 

 

Implicitne teorije so sestavljene iz dinamičnega, stalno spreminjajočega se sistema znanja, 

izkušenj in vrednot, ki imajo pomemben vpliv na delovanje vzgojitelja pri neposrednem 

strokovnem delu (Valenčič Zuljan, 2008 str. 33). Pomembne so v vzgojni komunikaciji in pri 

oblikovanju vzgojnega koncepta vzgojitelja. V subjektivnih teorijah se ustrezno formirajo 

strokovne in splošne vrednostne postavke vzgojitelja. Med seboj se subjektivne teorije 

razlikujejo po stopnji strukturiranosti in vplivnosti na kakovost dela. Prožno načrtovanje, 

evalvacije s stalno »kritično« refleksijo lastne pedagoške prakse so pomemben kazalnik 

kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela (Jug, 2008). 

 

Razumevanje, pojmovanje, stališča in vrednote izhajajo iz določenega prepričanja (Pajares, 

1992; Rokeach, 1968, v Valenčič Zuljan, 2008). Prepričanja so enostavne zavestne ali 

nezavedne trditve, ki izhajajo iz dejanj in pripovedovanj posameznika o tem, v kar verjame, o 

čemer je prepričan. Prepričanja posameznika so sestavljena iz treh komponent: kognitivne, 

konativne (čustveno-doživljajske) in afektivne.  

 

Kadar se prepričanja o določenem pojavu ali situaciji povežejo in postanejo izhodišče za 

delovanje, govorimo o stališčih. Če prepričanja prevzamejo vlogo vrednotenja in presojanja in 

delujejo kot zapovedi, postanejo vrednote. Vrednote so ključne pri oblikovanju praktičnih 

teorij, ker so selektivne in hkrati povezovalne znotraj teorije (Lauvas, Handal, 1987, v 

Valenčič Zuljan, 2008, str. 33). Prepričanja, stališča in vrednote tvorijo vrednostni sistem. 

Posamezna prepričanja se med seboj razlikujejo po intenziteti in moči ter 

osredotočenosti/centralnosti. Bolj je posamezno prepričanje centralno in prepleteno z drugimi 

prepričanji, težje se prepričanje spremeni ali zamenja. Pogosto so taka prepričanja o samem 

sebi in tista, ki temeljijo na izkušnji z objektom prepričanja. Prepričanja posameznika vplivajo 

na njegovo kritično interpretacijo fenomena in delovanja v praksi (Valenčič Zuljan, 2008 str. 

34).  

 

Tako lahko razumemo tudi termin usmerjenost in model učenja. Usmerjenost/orientacija 

združuje in povezuje več vrst razumevanja (Kember, 1997, v Valenčič Zuljan, 2008, str. 33). 

Gre za usmerjenost delovanja/poučevanja, ki vključuje učiteljeva oziroma vzgojiteljeva  

prepričanja o poučevanju in otrocih ter o njihovi vlogi ter vlogi šole v družbi. Valenčič Zuljan 

(2008) piše o ideologiji poučevanja. 

 

Razumevanje delovanja in vplivanja subjektivnih teorij je pomembno za strokovno delovanje 

vzgojitelja v vrtcu. Dnevno rutino vzgojitelja sestavlja tudi »prikriti kurikulum«, v katerem 

odseva vzgojiteljeva implicitna teorija. Prikriti kurikulum oblikujejo vzgojiteljevo vedenje o 

zakonitostih otrokovega razvoja in o strategijah zgodnjega poučevanja ter osebne vrednostne 

predstave o tem, kaj je dobro za otroka, ki skupaj tvorijo implicitno teorijo (Kroflič, 2005, v 

Jug, 2008). Subjektivne teorije so pomembne pri oblikovanju vzgojnega koncepta zaradi 

vpliva, ki ga imajo na oblikovanje prikritega kurikuluma, ki se lahko razlikuje od prvotnih 

namer uradnega kurikuluma (Jug, 2008).   

 

Proces odkrivanja in ozaveščanja subjektivnih teorij je nujen pogoj za procese razvijanja in 

spreminjanja subjektivnih teorij (Valenčič Zuljan, Vogrinc, 2007, v Jug, 2008). 

 

Ker izvajanje PLP v VVZ Kekec Grosuplje vpliva na oblikovanje stališč vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic ter na sooblikovanje spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti 
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otrok v vrtcu, smo v empiričnem delu raziskali stališča vzgojiteljev do PLP kot modela 

spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti.  

 

1.6 PODROČJA DELOVANJA IN POSLANSTVO LOGOPEDA 
 

Po opredelitvi, ki jo najdemo na spletni strani Društva logopedov Slovenije (DlogS), je 

logoped strokovnjak z univerzitetno izobrazbo, ki se ukvarja s preprečevanjem in 

odpravljanjem vseh vrst motenj govorno-jezikovne komunikacije (DlogS, 2013). 

 

Logoped je avtonomen poklic, ki deluje pod okriljem logopedije kot znanstvene discipline, ki 

interdisciplinarno povezuje spoznanja iz medicine, jezikoslovja in psihologije. Logopedija 

znanstveno proučuje človekovo komunikacijo in z njo povezane motnje. Delo logopeda je 

usmerjeno na proučevanje etiologije motenj, preprečevanje, odkrivanje motenj in 

zagotavljanje pomoči osebam z motnjo v govorno-jezikovni komunikaciji, glasovno motnjo  

ali motnjo požiranja. Pri svojem delu pomaga ljudem z motnjo, da se učinkovito vključujejo v 

proces izobraževanja, profesionalno, socialno in družbeno življenje. Logoped pri svojem delu 

sodeluje z otrokom ali odraslim z motnjo v govorno-jezikovni komunikaciji, njegovo družino 

in se povezuje z institucijami  iz okolja, v kateri oseba z motnjo  deluje, kot so vrtec, šola ali 

služba. Pri svojih strokovnih odločitvah sodeluje in se povezuje z drugimi strokovnjaki v 

strokovne time. Glede na svoja znanja in izkušnje uporablja tehnike, ki pomagajo 

posamezniku povečati zmožnost sporazumevanja, tako verbalnega kot neverbalnega, ter 

zmožnost požiranja  (CPLOL, 1997a; ASHA, 2007).  

 

Logoped je dinamičen in razvijajoč se poklic. V dokumentu Področja delovanja logopeda v 

praksi/Scope of practice in speech-language pathology, ki ga definira American Speech 

Language Hearing Association (ASHA, 2007), so omenjena specifična področja delovanja 

logopeda, ki ne izključujejo novih področij delovanja logopedske prakse. Logoped lahko nudi 

dodatne strokovne storitve v okviru svoje prakse, kot so interdisciplinarno delo v bolnišnici 

ali izobraževalni instituciji, v kateri logoped deluje, izvajanje logopedskih storitev v 

sodelovanju z drugimi strokovnjaki v vrtcu/šoli, interdisciplinarna praksa v obdobju zgodnje 

intervencije in druge dejavnosti, ki pripomorejo k dobremu počutju posameznika. V takšnih 

primerih je etična in pravna dolžnost sodelujočih v procesu zagotavljanja storitev, ki temeljijo 

na strokovnem znanju in veščinah, ki so potrebne za opravljanje teh storitve. 

 

Logoped poskuša s svojim delom opolnomočiti posameznikovo zmožnost sporazumevanja in 

izboljšati njegovo kakovost življenja. Zaradi kulturne in jezikovne raznolikosti prebivalstva v 

svetu je pomembno, da se logoped vključuje v preučevanje vplivov kulturnih in jezikovnih 

sprememb na klinično logopedsko prakso. Pomembno je, da logoped pri svojem delu sledi 

družbenim in jezikovnim potrebam posameznika in družbe ter zagotavlja ustrezne storitve, ki 

temeljijo na znanstvenih spoznanjih s področja sporazumevanja in požiranja. Logoped mora 

pri preučevanju etiologije motenj izhajati iz socialno-kulturnega konteksta posameznika (npr. 

ali težave v sporazumevanju večjezičnega posameznika izhajajo iz motenj v komunikaciji v 

maternem jeziku ali so težave posledica učenja drugega jezika) (ASHA, 2007). 
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1.6.1 Obseg logopedskih dejavnosti  
 

Logoped svoje delo realizira v okviru različnih dejavnosti: preventive, logopedske detekcije, 

logopedske diagnostike, logopedske terapije, z logopedskim svetovanjem, raziskovalnim 

delom in s spoznavanjem in uvajanjem novih metod, tehnik in sredstev dela (DlogS, 2013). 

 

Logoped ob opazovanju posameznika opravi oceno in pregled, na podlagi katerega skuša 

določiti vzroke za nastanek motnje, ter postavi ustrezno diagnozo in prognozo, na podlagi 

katere se odloči za morebitno obravnavo. Logopedska pomoč je namenjena ljudem vseh 

starosti  z motnjo v govorno-jezikovni komunikaciji ali motnjo požiranja (CPLOL, 1997a). 

Logopedska obravnava lahko poteka individualno v logopedski pisarni, v vrtcu/šoli, v 

bolnišnici, zdravstvenem domu, specializirani ustanovi ali mobilno na terenu  (DlogS, 2013). 

Pogostost obravnav je odvisna od vrste in stopnje motnje v govorno-jezikovni komunikaciji. 

Pravočasna logopedska obravnava omogoča posamezniku učinkovitejši razvoj govorno-

jezikovne komunikacije in celotne osebnosti ter uspešnejše vključevanje v ustrezne oblike 

izobraževanja in socialno okolje (DlogS, 2013). 

 

Pomembno je, da strokovne storitve logopeda temeljijo na z dokazi podprti praksi, ki 

predstavlja osnovno izhodišče za strokovno interpretacijo in vrednotenje delovanja 

posameznikovega vedenja ter odločanje o nadaljnjih korakih v praksi (ASHA, 2007).  

 

Po Področju delovanja logopeda v praksi/Scope of practice in speech-language pathology 

(ASHA, 2007) okvir delovanja logopedske stroke temelji na Mednarodni klasifikaciji zdravja, 

zmanjšanja zmožnosti in delovanja, ki jo je oblikovala Svetovna zdravstvena organizacija 

(WHO, 2001). Klasifikacija opredeljuje standarde zdravja ter okvir delovanja in zdravja v 

svetu. Okvir Mednarodne klasifikacije zdravja odseva tudi v oblikovanju vloge logopeda pri 

preprečevanju, odkrivanju in obravnavi motenj kot tudi pri znanstvenem proučevanju 

komunikacije in požiranja. Posameznikovo zdravje po Mednarodni klasifikaciji zdravja, 

zmanjšanja zmožnosti in delovanja sestavljata dve komponenti: zdravstveni pogoji/dejavniki 

in dejavniki okolja. Zdravstvene pogoje določajo strukture in delovanje posameznikovega 

telesa ter posameznikova aktivnost  pri izvajanju dejavnosti ali zahteve. Med kontekstualne 

dejavnike WHO (2001) uvršča dejavnike okolja in osebne dejavnike posameznika. Dejavniki 

okolja vključujejo: fizično okolje, socialno okolje, vedenjsko okolje oz. prevladujoče vzorce 

delovanja v okolju. Med osebne dejavnike sodijo notranji vplivi na posameznikovo delovanje 

in motnjo, ki niso povezani z zdravjem posameznika, vendar lahko vplivajo na posameznika: 

starost, spol, etnična pripadnost, stopnja izobrazbe, socialno ozadje posameznika, poklic. 

Dejavniki zdravstvenega stanja posameznika se izražajo skozi kontinuum delovanja 

posameznika. Posameznikovo delovanje je lahko intaktno ali na drugi strani zmanjšano 

oziroma omejeno. Kontekstualni dejavniki delujejo v medsebojni povezavi in v povezavi s 

posameznikovim zdravstvenim stanjem. Vplivi kontekstualnih dejavnikov so lahko spodbudni 

ali zaviralni za posameznikovo delovanje. Logoped s svojim strokovnim delovanjem lahko 

vpliva na kontekstualne dejavnike s prizadevanji za izobraževanje in zagovarjanjem stališč na 

lokalnem, državnem in nacionalnem nivoju delovanja. Delovanje logopeda je usmerjeno v 

izboljšanje posameznikove kvalitete življenja, ki je zmanjšana zaradi nezmožnosti delovanja 

posameznikovih telesnih struktur, omejitev delovanja in sodelovanja ter preprek, ki nastanejo 

zaradi kontekstualnih dejavnikov. Logoped nudi svoje strokovne storitve posamezniku in 

družinam, ki izhajajo iz kulturno in jezikovno različnega okolja. Logopedske storitve 

temeljijo na preverjenih in znanstveno ovrednotenih strokovnih kliničnih odločitvah ob 

upoštevanju individualnih potreb in vrednot posameznika. Logopedske obravnave posegajo 

na področje značilnosti delovanja in odstopanja v: izreki glasov, resonanci govora, glasovnem 
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izražanju, fluentnosti govora, jezikovnem izražanju, kogniciji (pozornost, spomin, 

sekvencioniranje, reševanje problemov, izvedbena funkcija), hranjenju in požiranju. Etiološki 

dejavniki  motenj v komunikaciji in požiranju posameznika oziroma dejavniki tveganja za 

nastanek motenj so: težave v času nosečnosti matere oziroma neonatalne težave, kot so 

prezgodnji porod, nizka porodna teža, izpostavljenost strupenim snovem; razvojne motnje, kot 

so specifična jezikovna motnja, motnja avtističnega spektra, disleksija, učne težave, motnje 

pozornosti; slušne težave, kot je izguba sluha ali gluhota; oralne nepravilnosti, kot so razcepi 

ustnic/neba, zobne nepravilnosti, disfunkcija oralne motorike; respiratorne/dihalne posebnosti, 

kot sta bronhopulmonalna displazija in kronična obstruktivna pulmološka bolezen; 

faringealna nepravilnost, kot je velofaringealna insuficienca; nepravilnosti laringsa, kot so 

patološke glasilke, trahealna stenoza; nevrološke motnje/disfunkcije, kot so poškodba 

možganov, cerebralna paraliza, demenca, Parkinsonova bolezen; psihiatrične motnje, kot sta 

psihoza, shizofrenija;  genske bolezni/stanja, kot so Downov sindrom, fragilni X-kromosom, 

Rettov sindrom, velokardiofacialni sindrom. Logopedska klinična praksa vključuje različne 

storitve: preventivo, detekcijo, ocenjevanje in vrednotenje, posvetovanje, diagnosticiranje, 

obravnavo, organizacijo, svetovanje, sodelovanje, beleženje in napotitev/usmerjanje (ASHA, 

2007).  

 

1.6.2 Možnosti delovanja logopeda 
 

Logoped v Sloveniji dela v različnih ustanovah: v centru za sluh in govor, osnovnih šolah, 

osnovnih šolah s prilagojenim programom, zdravstvenih domovih, zavodih za usposabljanje 

oseb s posebnimi potrebami, vrtcih, bolnišnicah, univerzitetnih klinikah, inštitutu za 

rehabilitacijo invalidov, zasebni praksi (DlogS, 2013).  

 

Logopedi, ki delujejo v okviru organizacije ASHA, opredeljujejo možnosti za delovanje 

logopeda širše, znotraj različnih institucij. Logoped opravlja svoje storitve v okviru različnih 

institucij: v  javnih ali zasebnih šolah, v zgodnjih intervencijskih centrih, vrtcih, centrih za 

dnevno oskrbo, v zdravstvenih domovih, zasebni praksi, na zavodu za zaposlovanje, na 

univerzah in univerzitetnih klinikah, na domu posameznika in v posebnih skupnostih, v 

lokalnih institucijah, državnih institucijah in državnih agencijah, v prevzgojnih domovih, 

raziskovalnih ustanovah, podjetniških in industrijskih institucijah (ASHA, 2007). 

 

Logopedi v Evropi delujejo  v različnih zdravstvenih in izobraževalnih institucijah, glede na 

specifične socio-ekonomske okoliščine in sisteme, ki delujejo v državi CPLOL (2011). 

 

1.6.2.1  Preventiva v logopediji: opredelitev, področja in pomen 

   

Preventiva v logopediji je eno od področij logopedskih dejavnosti. ASHA (1991) preventivno 

dejavnost v logopediji opredeljuje kot preprečevanje in odkrivanje govorno-jezikovnih motenj 

v zgodnji fazi njihovega nastanka ter odpravljanje dejavnikov, ki ovirajo nemoteno usvajanje 

in razvijanje govora in jezika. Iz opredelitve izhaja, da je potrebno znotraj preventivne 

dejavnosti razvijati nove metode in načine dela ter te ideje aktivno vključevati v neposredno 

delo z otrokom (ASHA, 1991).  

 

Kot ugotavlja CPLOL (2011), se logopedi v Evropi vse bolj vključujejo v preventivno delo, v 

zgodnje odkrivanje težav v zdravstvenih kot tudi izobraževalnih institucijah. 
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ASHA (1987) opredeli področje preventive motenj v komunikaciji kot eno osnovnih 

odgovornosti logopedske stroke in poudari, da bi moral biti namen organizacije ASHA 

usmerjen v spodbujanje raziskovanja in preprečevanje motenj v komunikaciji posameznika. 

ASHA uvede številne ukrepe, vključno z delovanjem odborov, v katerih delujejo logopedi, in 

z vključevanjem logopedov v izobraževalne programe. Leta 1973 je ASHA uzakonila 

smernice za preventivo komunikacijskih težav/problemov pri otrocih. Pozneje, s sprejetjem 

smernic za preventivo motenj v komunikaciji pri otrocih, se je ideja preventivne logopedske 

dejavnosti razširila na vse starostne skupine oseb z motnjo v komunikaciji. Preventiva v 

zdravstvu se v okviru nacionalnega interesa izraža predvsem v preventivi pred nastankom 

bolezni in v promociji zdravja. Posledica spremembe koncepta preventive v zdravju se je 

izrazila tudi na področju razumevanja motenj v komunikaciji. ASHA (1987) je svoje stališče 

do preventive zapisala v izjavi o preventivi motenj v komunikaciji, v kateri je poudarila 

zahtevo po spremembi koncepta tradicionalno usmerjene logopedske in avdiološke prakse. V 

preteklosti je bila logopedska stroka usmerjena predvsem na odkrivanje in obravnavo 

obstoječih motenj v komunikaciji. Čeprav je po ASHA (1987) logopedska obravnava motenj 

še vedno pomembno poslanstvo logopeda in avdiologa, je pomembno, da se logopedska 

stroka usmeri na področje preventive v logopediji. Ob tem so potrebna večja prizadevanja 

stroke pri preprečevanju nastanka motenj v komunikaciji in odkrivanju vzrokov za njihov 

nastanek ter pri spodbujanju jezikovnega razvoja ter vzdrževanja optimalne sporazumevalne 

zmožnosti posameznika. V ta namen ASHA poudari pomen razvoja alternativnih vlog 

logopeda, strategij in znanja za spodbujanje jezikovnega razvoja posameznika, ki bi jih 

logopedi vnašali v svojo prakso (ASHA, 1991). Iz opredelitve izhaja, da je potrebno znotraj 

preventivne dejavnosti razvijati nove metode in načine dela ter ideje aktivno vključevati v 

neposredno delo z otrokom (Vidmar, 2003). 

 

CPLOL  (1997b) v svojem Poročilu o preventivi govornih-jezikovnih motenj v EU med 

letoma 1995 in 1997 poudari pomen preventive v logopedskem strokovnem prostoru. 

Razumevanje koncepta preventive govorno-jezikovnih motenj temelji na definiciji preventive 

v medicini, ki jo je postavila WHO ob upoštevanju posebnosti logopedske stroke. CPLOL 

(1997b) izpostavi pomen uskladitve koncepta preventive v evropskem prostoru, uskladitev 

razumevanja koncepta zgodnjega odkrivanja in obravnav za posameznika z motnjo v 

komunikaciji, definiranje vloge logopeda in preventivnih logopedskih dejavnosti ter 

vključevanje logopedske preventive v politiko javnega zdravstva kot tudi opredelitev 

dejavnosti, ki se nanašajo na zgodnje odkrivanje motenj. V poročilu CPLOL (1997b) je 

zapisano, kako posamezne članice EU organizirajo preventivne logopedske dejavnosti, ki se 

nanašajo na zgodnje odkrivanje motenj v komunikaciji. To je bila prva raziskava v EU, ki je 

strnila informacije o delovanju preventivne logopedske dejavnosti v območju EU. Izsledki 

raziskave so pokazali, da daje logopedska stroka velik poudarek področju preventive v 

logopediji, da se področje preventive v logopediji pojavlja relativno krajši čas in da se v 

različnih državah članicah EU različno uveljavlja v primerjavi s področjem diagnostike, 

zgodnjega odkrivanja in obravnave motenj, ki imajo v evropskem prostoru daljšo tradicijo in 

je bilo dolgo časa prioritetna naloga logopedov EU.  Kljub poudarjanju pomena logopedske 

preventive v posameznih članicah EU je struktura njenega delovanja manj razvita v 

primerjavi z dejansko logopedsko prakso. Zastopanost posameznih ravni v logopedski 

preventivi znotraj posameznih držav članic EU je pokazala podobnost v razumevanju 

koncepta preventive med državami članicami EU, ki temelji na definiciji WHO o preventivi v 

zdravstvu. Prednostno nalogo v preventivi  namenjajo posamezne članice preprečevanju in 

zgodnjemu odkrivanju govorno-jezikovnih motenj in manj motnjam branja in pisanja ter 

motnjam v komunikaciji odraslih. V nekaterih državah članicah EU izražajo pomanjkanje 

znanstveno utemeljenih in standardiziranih presejalnih testov, s katerimi bi lahko zagotavljali 
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zanesljivo detekcijo motenj. V mnogo primerih držav članic EU se je izkazala potreba po 

sodelovanju in povezovanju logopeda z različnimi strokovnjaki v procesu odkrivanja motenj, 

kot so zdravniki, vzgojitelji, učitelji (CPLOL, 1997b).  

 

ASHA (1987) poudari potrebo po poenotenju ustrezne terminologije, povezane s področjem 

preventive, in predlaga rešitve, opredeli pomembno vlogo in kompetence logopeda pri 

razvijanju in vnašanju preventivnih strategij v strokovno prakso ter izpostavi pomen 

raziskovanja področja vzrokov za nastanek motenj v komunikaciji ter dejavnikov, ki vplivajo 

na razvoj in ohranjanje sporazumevalne zmožnosti posameznika, ter izpostavi potrebo po 

izobraževanju strokovne in širše javnosti o pomenu logopedskih strategij za vzdrževanje 

posameznikovega dobrega počutja in njegovega optimalnega delovanja (ASHA, 1987).  

 

Vloga logopeda v logopedski preventivi je usmerjena na: uporabo ustrezne terminologije, 

poznavanje in razumevanje rizičnih dejavnikov razvoja motenj, poznavanje in razumevanje 

pogojev za spodbujanje jezikovnega razvoja in vzdrževanja optimalne sporazumevalne 

zmožnosti posameznika, spremljanje in interpretiranje strokovne literature s področja 

preventive, zagotavljanje storitev na primarnem nivoju preventive z informiranjem 

posameznikov in skupin, ki sodijo v rizično skupino za nastanek motnje, nudenje primarnih 

preventivnih informacij in storitev posameznikom in družinam v okviru lokalne skupnosti, 

zagotavljanje zgodnjega odkrivanja in obravnave motenj v komunikaciji, ki se pojavijo v 

katerem koli življenjskem obdobju, širjenje informacij s področja preventive med različnimi 

javnimi sektorji, kot so sociala, zdravstvo, šolstvo, razumevanje in poznavanje metod 

vplivanja na javno politiko, ki se povezujejo s preprečevanjem motenj v komunikaciji. 

Študijski programi za izobraževanje logopedov bi si morali prizadevati vključevati v program 

informacije o preprečevanju motenj v komunikaciji, to bi bodoče logopede okrepilo pri 

pridobivanju strokovnih kompetenc za izvajanje preventive (ASHA, 1987).  

 

Področje preventive v logopediji temelji na poznavanju vzrokov za nastanek motenj in 

dejavnikov, ki vplivajo na jezikovni razvoj. ASHA (1987) izpostavi, da je za okrepitev in 

pridobitev dodatnih znanj s področja preventive potrebno povečati količino raziskav o 

epidemiologiji specifičnih govorno-jezikovnih motenj, ki bi pripomogle pri imenovanju 

dejavnikov za nastanek motenj in pojavu komunikacijske motnje v sekundarnem pomenu kot 

posledice druge motnje. Raziskave s področja preventive bi lahko preverjale učinkovitost 

zgodnjih modelov intervencije in ustreznost različnih preventivnih izobraževalnih materialov, 

družinskih dejavnikov, ki vplivajo na dovzetnost za komunikacijske motnje (ASHA, 1987). 

 
Področja preventive v logopediji 

 

Svetovna zdravstvena organizacija WHO navaja tri stopnje preventive v medicini (CPLOL, 

2000): 

 Primarna preventiva  se nanaša na dejavnosti, ki imajo za cilj »zmanjšati pojavnost 

bolezni na nivoju celotnega prebivalstva in s tem v okviru možnosti tveganja za 

nastanek novih primerov bolezni«. To v povezavi z govorom in jezikom pomeni 

predvsem informiranje, izobraževanje in usposabljanje strokovne in laične javnosti, ki 

je povezana s specifično populacijo. 

 Sekundarna preventiva se nanaša na dejavnosti, ki imajo za cilj »zmanjšanje 

razširjenosti bolezni in s tem skrajšanje časa za trajanja bolezni. To v povezavi z 

govorom in jezikom pomeni zgodnje odkrivanje in zgodnja obravnava, kar privede do 

odprave motnje ali zmanjšanja nadaljnjega razvoja motnje. 
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 Terciarna preventiva  ima za cilj »zmanjšanje razširjenosti kroničnih bolezni ali 

ponovitve bolezni«, s čimer se zmanjšajo posledice njenega delovanja. To v povezavi 

z govornimi in jezikovnimi motnjami pomeni reševanje problematike z različnimi 

tehnikami rehabilitacije in intervencije s ciljem preprečevanja nadaljnjih težav, ki 

nastanejo kot posledica motnje. 

 

Logopedi v Evropi so se skozi zgodovino največkrat srečevali s terciarno preventivo. V 

zadnjih letih praksi primarne in sekundarne preventive vse bolj prodirata v logopedsko stroko 

in vsakdanje delo kot tudi multidisciplinarno, timsko delo. Nujen korak, ki bi omogočil, da bi 

preventiva resnično zaživela, CPLOL (2000) vidi v tem, da se strategije v logopedski 

preventivi vključujejo v vse začetne stopnje izobraževalnih  programov za logopede, to bi 

bodoče logopede opremilo z ustreznimi kompetencami, ki jih logoped potrebuje za izvajanje 

preventivnih dejavnosti v  evropskih državah. CPLOL (2000) predlaga usmeritev preventivnih 

logopedskih dejavnosti v informiranje javnosti o pomenu sporazumevanja, jezikovnem 

razvoju in motnjah v komunikaciji znotraj zdravstvenih in izobraževalnih institucij kot tudi 

vključevanje v različne izobraževalne programe ter svetovanje družinam in posameznikom,  

informiranje in izobraževanje bodočih staršev in posameznikov ali skupin, ki sodijo v rizično 

skupino za nastanek motnje, zgodnje odkrivanje in obravnava motnje ter zagotavljanje 

preventivnih storitev znotraj etičnega kodeksa delovanja (CPLOL, 2000).  

 

Logopedi sodelujejo pri preventivnih in zagovorniških dejavnostih, ki se povezujejo s 

komunikacijo in požiranjem. Logopedske preventivne dejavnosti, kot jih navaja ASHA, 

(2007), vključujejo: 

 spodbujanje zdravega življenjskega sloga in skrb za izboljšanje komunikacije 

(prenehanje kajenja, uporaba čelade med kolesarjenjem), 

 posredovanje informacij za posameznike, ki prihajajo iz rizičnih skupin, pri katerih 

obstaja tveganje za nastanek komunikacijske motnje (na ravni primarne preventive), 

 zagotavljanje zgodnjega odkrivanja in intervencije v primeru  motenj v komunikaciji, 

 zagovarjanje posameznika z motnjo v komunikaciji in njegove družine z 

ozaveščanjem lokalne skupnosti, prek medijev, izobraževanja in izobraževalnih 

programov za spodbujanje aktivnega vključevanja v komunikacijo, zmanjševanje 

socialnih, kulturnih in jezikovnih ovir zaradi motnje v komunikaciji, 

 svetovanje posameznim zakonodajnim svetom v primeru odzivanja posameznikov, ki 

imajo motnjo v komunikaciji ali motnje požiranja, 

 promoviranje in trženje strokovnih storitev, 

 svetovanje na lokalni, državni in nacionalni ravni za izboljšanje vladne in upravne 

politike, ki vplivata na dostopnost storitev, povezanih s komunikacijo in požiranjem,  

 zagovarjanje na lokalni, državni in nacionalni ravni, financiranje raziskav s področja 

komunikacije in požiranja, 

 vključevanje novih logopedov v poklicno okolje in 

 aktivno sodelovanje v strokovnih organizacijah, ki pripomore k boljši strokovni 

praksi. 

 

Na podlagi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni 

(1998) logopedi v Sloveniji izvajajo preventivne logopedske preglede pri petletnih otrocih. 

Preventivni logopedski pregled poteka v okviru sistematičnega pregleda otroka pri petih letih, 

ki ga opravi tim predšolskega zdravnika in logoped v oddelku MHO. Preventivni logopedski 

pregled pri petletnem otroku odkriva govorno-jezikovne in komunikacijske motnje. 

Sistematični pregled pri logopedu obsega diagnostične postopke pri ugotavljanju govorno-
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jezikovnih sposobnosti in artikulacije, pregled artikulacije, pregled gramatike, pregled 

sintakse in semantike ter oceno komunikacije.  

 
Pomen  preventive v logopediji 

 

Dolgoročne posledice, ki nastanejo zaradi neustreznih jezikovnih spodbud iz otrokovega 

okolja v otrokovem najzgodnejšem obdobju razvoja ali zaradi katerega koli drugega 

dejavnika, ki otroka umešča v rizično skupino za nastanek motnje v komunikaciji, se kažejo 

na različnih ravneh izobraževanja. Otroci z govorno-jezikovno motnjo lahko kasneje v 

razvoju izražajo vedenjske in čustvene motnje, nižjo samopodobo, pomanjkanje zaupanja ter 

dosegajo nižje rezultate na področju učenja ter v dobi odraslosti težje najdejo zaposlitev. Zato 

so preventivne logopedske dejavnosti na vseh ravneh delovanja zelo pomembne. Združenje 

irskih logopedov IASLT (2011) je poudarilo pomembno vlogo logopeda pri podpori in 

razvoju pismenosti in osvajanju matematičnih veščin za vse otroke, s posebno pozornostjo 

otrokom, ki sodijo v rizične skupine za nastanek motnje v komunikaciji. IASLT (2011) je 

podprl Osnutek nacionalnega načrta za izboljšanje pismenosti in zmožnosti računanja v šolah 

ter idejo o spodbujanju razvoja jezikovnih veščin, pismenosti in računanja v zgodnjem 

otroštvu otrokovega razvoja ter na vseh ravneh izobraževanja. Poudarja pomen razvoja in 

učenja jezikovnih in matematičnih zmožnosti znotraj različnih kontekstov. Pri tem je 

pomembno, da se logopedi, ki delajo s predšolsko populacijo otrok, pri delu usmerijo v 

razvijanje veščin zgodnjega poslušanja, razvoj govora, zavedanja glasov/fonemov ter 

zavedanja fonoloških spretnosti, ki so pomembne za razvoj zgodnje pismenosti. Pomembno 

je, da so logopedi pri delu s predšolskimi otroki usmerjeni k razvijanju razumevanja 

matematičnih  predstav, ki prispevajo k matematični pismenosti. Logopedi na Irskem imajo 

tudi izkušnje na področju dela z osnovnošolskimi  in srednješolskimi otroki, pri čemer se 

jezikovni cilji integrirajo v učnem načrtu. Irski logopedi menijo, da so strokovno usposobljeni 

za odkrivanje in delo z različnimi jezikovnimi, govornimi ali komunikacijskimi težavami, 

zato vidijo svojo posvetovalno vlogo v vseh načrtih, ki vsebujejo strategije za odpravo motenj 

v komunikaciji. IASLT (2011) posebno pozornost namenja ozaveščanju in opolnomočenju 

staršev in širše skupnosti pri spodbujanju razvoja pismenosti in matematičnih veščin. 

Poudarja pomen sociokulturnega okolja in kontekst otrokove družine pri razvoju 

sporazumevalne zmožnosti otroka. Zato IASLT vidi svojo pomembno vlogo v spodbujanju 

staršev pri zagotavljanju spodbudnega okolja za razvoj sporazumevalne zmožnosti njihovega 

otroka. Pri tem IASLT izpostavi pomen multidisciplinarnega pristopa medinstitucionalnega 

sodelovanja. Predlaga izobraževanje za bodoče starše, na katerem bi informirali starše o 

pomenu spodbudnega okolja za razvoj otrokove sporazumevalne zmožnosti in njihove vloge 

pri spodbujanju sporazumevanja z otrokom od rojstva dalje. IASLT vidi svojo vlogo v 

skupinah za starše, v katerih bi lahko izrazili svoja znanja s področja zgodnjega razvoja 

govora in jezika na področju preventivnih dejavnosti preprečevanja motenj, odkrivanja in 

odpravljanja težav v GJK. Poseben pomen daje IASLT (2011) tudi zgodnjemu odkrivanju 

motenj v komunikaciji.  

 
Royal College of Speech and Language Therapists (2012) je združenje logopedov Velike 

Britanije, v katerem logopedi delujejo v okviru javnega zdravja in sociale. Zagovarjajo 

stališče, da si vsak otrok zasluži najboljši začetek svojega življenja. Poudarjajo pomen 

ustreznega razvoja sporazumevalne zmožnosti, ki je kazalec otrokovega zdravja in dobrega 

počutja pri otrokovih petih letih. Delo logopedov je usmerjeno v preventivo in pomoč 

otrokom z namenom izboljšanja komunikacijskih in interakcijskih spretnosti otrok, ki imajo 

zaostanek v govorno-jezikovnem razvoju oz. imajo katero od govorno-jezikovnih motenj. 

Logopedi s svojim delovanjem omogočajo vsakemu otroku najboljši začetek življenja. 
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Ugotavljajo, da največ otrok s slabšimi komunikacijskimi spretnostmi izhaja iz socialno manj 

spodbudnega okolja. Lokalne oblasti so prepoznale pomen ustreznega razvoja jezika in 

komunikacije v zgodnjem obdobju  otrokovega razvoja in so sprejele različne ukrepe za 

razširitev problema. V osnovne naloge logopeda so vključili preventivne dejavnosti, ki  

vključujejo  sodelovanje z vrtci. Logopedi izvajajo nadzor nad predšolsko populacijo otrok, 

zgodaj prepoznavajo njihove motnje in jih ustrezno obravnavajo. Logopedi so naklonjeni 

preventivi. Podpirajo primarno preventivo v zgodnjem obdobju razvoja in spodbujajo otrokov 

razvoj. Sodelujejo z nosečnicami, ki imajo same govorno-jezikovne motnje, in jih z ustrezno 

spodbudo pripravljajo na starševstvo. Organizirajo programe za spodbujanje zgodnje 

komunikacije med starši in otroki, v okviru katerih nudijo izobraževanja o uporabi 

komunikacijskih veščin ter spodbujajo starše pri razumevanju otrokovih govornih, jezikovnih 

in komunikacijskih potreb (Royal College of Speech and Language Therapists, 2012).  

 

Logopedi v Veliki Britaniji spodbujajo otrokov razvoj in otrokove interakcije na različnih 

ravneh izobraževanja. Logoped spodbuja razvoj komunikacije s poudarjanjem veščin 

poslušanja in pripovedovanja v okviru celotnega razreda ali šole ter zagotavlja specialno 

pomoč z individualiziranim programom za posameznega otroka z motnjo v komunikaciji. Na 

tak način logoped približa otroku izobraževanje in zmanjša njegovo socialno izključenost. 

Logoped usposobi celotno delovno skupino z veščinami, s katerimi zmorejo zagotavljati  

spodbudno okolje, ki varuje otroke pred nastankom motenj in je spodbudno za optimalni 

razvoj komunikacije otroka (Royal College of Speech and Language Therapists, 2012). 

 

Kot ugotavljajo Law, J., Reilly, S., in Snow, P. C. (2013), se je s spremembo teoretičnega 

okvira zdravja, ki ga je leta 2008 postavila WHO, izrazito spremenil pogled na razumevanje 

motnje. Ob tem poudarjajo, da bi se morala tudi logopedska stroka spraševati, kako 

zagotavljati storitve za potrebe celotne populacije, in ne le za posameznike z motnjami. 

Logopedska stroka bi morala v prihodnje nameniti več pozornosti logopedski preventivi, 

predvsem na ravni primarne in sekundarne preventive. To ne pomeni, da je treba odpirati 

nova delovna mesta za obravnavo posameznikovih motenj v komunikaciji, ampak bi se 

morala logopedska stroka v prihodnje bolj usmeriti na delo z rizičnimi skupinami ljudi in v 

preprečevanje motenj ter v zagotavljanje zgodnje obravnave za rizične skupine v populaciji. 

Law, J., Reilly, S., in Snow, P. C. (2013), vidijo ključ do razumevanja opisanega teoretičnega 

okvira preventive v tem, da so vse oblike zdravstvene intervencije potencialno preventivne, 

izhajajoč iz prepričanja, da s preprečevanjem lahko spreminjamo (Law, Reilly, Snow, 2013). 

 

1.6.2.2  Zgodnja logopedska obravnava  

 

Zgodnja logopedska obravnava je vključena v sekundarno stopnjo preventivnih logopedskih 

dejavnosti in ima za cilj zmanjšanje pojavnosti posameznikove motnje ali zaostanka. 

 

Zgodnje odkrivanje in preprečevanje motenj v logopediji in surdopedagogiki vključujeta 

obdobje od rojstva do tretjega leta otrokove starosti (Rossetti, 2001), najpozneje do vstopa 

otroka v šolo. Obdobje razvoja otroka od rojstva do tretjega leta je pomembno tudi z vidika 

učenja, saj je v tem obdobju otrok še sposoben arhetipskega učenja, na znanje, pridobljeno z 

arhetipskim učenjem, pa ne vpliva proces pozabljanja. Po tretjem letu, ko je proces 

mielinizacije živčnih vlaken že zaključen, otrok izgubi sposobnost arhetipskega učenja (Hoff-

Ginsberg, 1997). 
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Kanadsko združenje logopedov Speech-Language & Audiology Canada (SAC, 2012) podpira 

nacionalno formalizirano strategijo za zgodnje prepoznavanje in zgodnjo obravnavo motenj v 

govorno-jezikovni komunikaciji in poudarja, da je ustrezen jezikovni in govorni razvoj 

bistven za posameznikovo vseživljenjsko učenje in dobro počutje. Svoje stališče utemeljujejo 

do pomena zgodnje obravnave v povezavi z razvojnimi spremembami, ki se zgodijo v prvih 

treh letih otrokovega življenja, ki ga zaznamuje intenzivni razvoj otrokovih možganov, to pa 

se odraža na vseh področjih otrokovega razvoja: v jezikovnem, kognitivnem, čustvenem, 

socialnem in motoričnem razvoju. Zato je optimalni razvoj možganov v prvih treh letih 

življenja ključen za dolgoročno delovanje posameznika. Na ustrezen razvoj možganov vpliva 

medsebojno povezovanje med zgodnjimi gibalnimi, socialnimi, čustvenimi izkušnjami in 

izkušnjami z raziskovalnim učenjem. Za to obdobje razvoja so značilni buren fonološki 

razvoj, razvoj besedišča, sintakse in semantični razvoj, zavedanje sebe v odnosu do drugih, do 

izraza pride socialna raba jezika. Zato je še posebej pomembno, da se v tem času  definirajo 

specifične biološke šibkosti otroka (rizični biološki dejavniki za razvoj) in rizični dejavniki 

okolja za nastanek motnje v obdobju do tretjega leta otrokovega razvoja. SAC (2012) meni, 

da bi se težave otrok z motnjo v komunikaciji brez programov za zgodnje prepoznavanje  

težav, ki jim sledijo programi zgodnje intervencije, odražale tudi v odraslosti, tako v obliki 

družinske problematike kot delovanja v družbi (SAC, 2012).  

 

ASHA (2008a) v dokumentu Position statement: Roles and Responsibilities of Speech-

Language Pathologists in Early Intervention opredeli ključno vlogo logopeda pri 

zagotavljanju zgodnje logopedske obravnave za otroke z motnjo v komunikaciji ali motnjo 

požiranja od rojstva do otrokovega tretjega leta (obdobje dojenčka in malčka) ter njihove 

družine. Otrokova učinkovita komunikacija pomembno vpliva na otrokovo učenje in socialni 

razvoj. Pomembno je, da se otroku, ki ima motnjo v komunikaciji ali sodi v rizično skupino za 

razvoj motnje, ter njegovi družini zagotavlja ustrezna logopedska pomoč. Logoped mora pri 

delu z dojenčkom ali malčkom upoštevati potrebe otroka ter prioritete otrokove družine. 

Logoped se vključuje v strokovne razvojne time za otroke, ki sodijo v rizično skupino ali 

imajo v najzgodnejšem obdobju razvoja ugotovljeno motnjo komunikacije ali požiranja. 

Vloga logopeda pri zgodnji obravnavi je usmerjena na sodelovanje z otrokovo družino ali 

skrbniki in na sodelovanje z drugimi strokovnjaki. Zgodnja logopedska obravnava lahko 

vključuje različne preventivne dejavnosti, odkrivanje, ocenjevanje in vrednotenje govorno-

jezikovnega statusa otroka, načrtovanje, izvajanje in spremljanje logopedske obravnave ter 

posvetovanje v strokovnem timu, ki vključuje družinske člane in druge strokovnjake. Zgodnja 

logopedska obravnava je usmerjena na otroka in njegovo družino. Zgodnja logopedska pomoč 

je razvojno naravnana ter spodbuja otrokovo vključevanje in sodelovanje v naravnem okolju. 

Pomoč je načrtovana in timsko osnovana ter temelji na najvišji kakovosti (ASHA, 2008b).   

 
Značilnosti zgodnje  logopedske  obravnave 

 

ASHA v dokumentu Position statement: Roles and Responsibilities of Speech-Language 

Pathologists in Early Intervention  (ASHA, 2008a) opiše značilnosti zgodnje obravnave:      

 Na družino usmerjena logopedska praksa 

 

Izraz na družino usmerjena praksa se nanaša na niz prepričanj, vrednot in načel, ki podpirajo 

in krepijo zmožnost družine pri spodbujanju otrokovega  razvoja in učenja. Temelji na 

prepričanju, da se znotraj družine zagotavlja vseživljenjski kontekst za otrokov razvoj in 

učenje. Strokovne storitve so usmerjene na otrokovo družino, in ne le na otroka. Obseg 

storitev je prilagojen potrebam otrokove družine. Družina  ima  možnost izbire pri odločitvi, 

ali želi na družino usmerjeno storitev ali se odloči za strokovni pristop, ki je usmerjen le v 

otroka. Družina je aktivna pri načrtovanju, pojasnjevanju in odločanju o zagotavljanju 
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storitev. Ob aktivnem sodelovanju z družino v zgodnjo obravnavo se ustvarjata tesnejše 

sodelovanje in vključevanje družinskih članov pri sprejemanju strokovnih odločitev in 

načrtovanju. Družina ima večjo vlogo pri odločanju v procesu obravnave (ASHA, 2008a). Ker 

v praksi prihaja tudi do razhajanj med strokovnim mnenjem in željami otrokove družine, so 

logopedi izrazili etične pomisleke glede odločilne vloge staršev, ki jo imajo pri sprejemanju 

končnih odločitev glede poteka otrokove obravnave. Pri »na družino usmerjeni obravnavi« 

morajo strokovnjaki slediti željam družine tudi v primeru, če se ne strinjajo z odločitvami 

družine.  

 

Na podlagi opisanih dilem Watts Pappas, N. (Watts Pappas, 2007, v Watts Pappas, Mc Leod, 

2009, str. 27), predlaga model »do družine prijazna obravnava«, za katerega je značilno, da 

strokovnjak spodbudi starše k sodelovanju pri določitvi obravnave in jim ponudi možnost 

sodelovanja pri oblikovanju načrta obravnave, pri čemer prevzema logoped odgovornost za 

odločitve o postopkih obravnave. Podobnost modela »do družine prijazna obravnava« z »na 

družino usmerjene obravnave« je v vzpostavljanju pozitivnega odnosa med logopedom in 

otrokovo družino, spoštovanju zamisli in mnenja družine, učinkoviti komunikaciji z družino, 

sprejemanju otroka v kontekstu njegove družine, spodbujanju družinskih članov, da se 

vključujejo v obravnavo, če to želijo. Model »do družine prijazna obravnava« se razlikuje od 

modela »na družino usmerjene obravnave« v tem, da so cilji obravnave v večji meri usmerjeni 

na otroka kakor na otrokovo družino in da je logoped tisti, ki izraža odločitve. Logoped 

spodbuja vključevanje otrokov družine v proces obravnave, če presodi, da vključenost družine 

optimalno/resnično/maksimalno pripomore k učinkovitosti obravnave. »Do družine prijazna 

obravnava« je usmerjena  na zagotavljanje obravnave, ki predstavlja otroku pozitivno 

izkušnjo (Watts Pappas, McLeod, 2009, str. 27–29). 

 Razvojno naravnana zgodnja obravnava, ki spodbuja aktivno vlogo in vključevanje 

otroka  v naravno okolje 

 

Učinkovita zgodnja obravnava in podpora otroku temeljita na teoretičnih, empiričnih in 

kliničnih spoznanjih, ki predpostavljajo, da se komunikacija razvija znotraj socialnega in 

kulturnega okvira. Zgodnja obravnava temelji na splošno sprejetih  teorijah razvoja  in učenja, 

ki se povezujejo z razvojem  sporazumevalne zmožnosti. Zgodnje odkrivanje in obravnava, ki 

spodbujata otrokov razvoj, vključujeta različne dejavnosti, ki omogočajo otroku  aktivno 

raziskovanje in manipuliranje s predmeti, neposredne izkušnje in interaktivno sodelovanje, ki 

ustreza otrokovi starosti, otrokovim spoznavnim zmožnostim in stilu posameznikovega 

učenja, močnim področjem, interesom, družinskim željam in prioritetam. Otrokova 

sporazumevalna zmožnost se razvija skozi socialne interakcije. Zato so optimalne zgodnje 

obravnave na voljo v otrokovem naravnem okolju, ki ponuja otroku realistične in avtentične 

izkušnje učenja in spodbuja uspešno komunikacijo s starši ali skrbniki. Učenje v avtentičnem 

okolju spodbudi otrokov razvoj sporazumevalnih veščin in generalizacijo novo pridobljenih 

znanj in vedenj v naravnem, vsakdanjem kontekstu (ASHA, 2008a).  

 Celostna zgodnja obravnava, ki je osnovana na timskem sodelovanju 

 

Logoped je član strokovnega tima, ki sodeluje z otrokom in njegovo družino z namenom 

celostnega zadovoljevanja otrokovih potreb. V nekaterih primerih je logoped prva kontaktna 

strokovna oseba, ki sodeluje z otrokom in družino, zato se lahko znajde v vlogi, ko mora po 

opravljeni oceni otrokove komunikacije napotiti otroka in družino k drugim strokovnjakom, 

da bi bila za otroka zagotovljena celostna pomoč. Logopedska pomoč je del celostne zgodnje 

obravnave otroka. Logoped ima lahko s svojimi specifičnimi strokovnimi znanji o jezikovnem 

razvoju, hranjenju/požiranju, kogniciji, sluhu, porajajoči se pismenosti, socialnem/čustvenem  



Alenka Vidmar Magistrsko delo Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

 

63 

 

razvoju, uporabi podpornih tehnik ter odstopanju v razvoju pomembno vlogo v strokovnem 

timu (ASHA, 2008a). 

 

Timsko sodelovanje pripomore k skupnemu profesionalnemu razvoju in omogoča 

medpoklicno učenje, v katerem se izpopolnjujejo strokovna znanja in spretnosti med 

sodelujočimi ob različnih vlogah, ki jih imajo v odnosu do otroka in njegove družine. 

Logoped ima lahko vlogo primarnega izvajalca storitev ali svetovalca v transdisciplinarnem 

timu pri otroku s primarno komunikacijskimi potrebami ali potrebami na področju hranjenja 

ali požiranja (ASHA, 2008a). 

 

Storitve, ki so celostne in temeljijo na timskem sodelovanju, pripomorejo k preprečevanju 

razdrobljenosti storitev pri spodbujanju otroka in njegove družine. Obseg sodelovanja v 

procesu zgodnje intervencije se razlikuje glede na model sodelovanja, na smernice vodstva 

posamezne ustanove, ki zagotavlja logopedske storitve, in glede na znanja in spretnosti članov 

strokovnega tima (ASHA, 2008a). 

 Kakovostna  zgodnja obravnava, ki je podprta z  dokazi         

                                                           

Zgodnja logopedska obravnava  temelji na  povezovanju ugotovitev najnovejših raziskav o 

ustreznosti obravnave, na  strokovni presoji in usposobljenosti logopeda ter na željah in 

vrednotah otrokove družine (ASHA, 2008a). 

 

1.6.3 Interakcijski  pristop v logopedski obravnavi   
 

V logopedski praksi so znani številni pristopi, ki se lotevajo problematike otrok z motnjo v 

komunikaciji v zgodnjem obdobju otrokovega razvoja. Pristopi v logopedski praksi temeljijo 

na spoznanjih različnih perspektiv in razvojnih teorij. Med pristopi, ki postavljajo v ospredje 

spoznanja interakcijskih perspektiv, med katere sodi tudi sociokulturna teorija, ki poudarja 

pomen otrokovega okolja, poznavanje otrokovega območja bližnjega razvoja, interakcijskih 

vzorcev in naravnega konteksta za učenje, je tudi program  Takes Two to Talk – Za govor sta 

potrebna dva  – The Hanen program for Parents (McCauley, Fey, 2011). 

 

1.6.3.1  Model logopedske obravnave Hanen – »It Takes Two to Talk« 

 

Eden najbolj uporabljanih in tudi prvih programov, ki vključuje starše, je Hanen – It Takes 

Two to Talk (Za govor sta potrebna dva), ki ga je razvil A. Manolson leta 1974 z namenom 

opolnomočiti starše, da bi v vsakodnevnem življenju malčkov in predšolskih otrok z 

jezikovnimi motnjami čim bolj izkoristili vse priložnosti za komunikacijo in napredek otrok. 

Starši se v programu usposabljajo, da znajo slediti otrokovi pobudi tako pri aktivnostih kot pri 

izbiri teme in da so otroku primeren govorni vzor.  

 

Program Hanen – It Takes Two to Talk je uveljavljen model na družino usmerjene 

logopedske prakse, ki je namenjen otrokom z jezikovnimi motnjami v obdobju malčka in v 

predšolskem obdobju. Program je primer posrednega zagotavljanja strokovnih storitev, ki v 

ospredje postavlja vlogo staršev pri spodbujanju razvoja jezikovne zmožnosti otroka. Starši 

imajo možnost v vsakodnevnih interakcijah z otrokom spodbujati otrokov jezikovni razvoj v 

naravnem kontekstu in tako omogočijo otroku številne priložnosti za sporazumevanje 

(McCauley, Fey, 2011; Vigotski, 2010; Goodman, Goodman, 1998). Družina predstavlja 

dinamičen socialni sistem, v katerem so družinski člani medsebojno povezani in znotraj 
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katerega dejanja posameznih družinskih članov vplivajo na vse druge člane družine (Brown, 

Thurman, Pearl, 1993; Donahue-Kilburg, 1992, v McCauley, Fey, 2011, str. 80). Aktivno  

vključevanje otrokove družine v obravnavo je ključno za učinkovitost obravnave in njenih 

daljnosežnih učinkov na otrokov razvoj (Bronferbrenner, 1974, v McCauley, Fey, 2011, str. 

80; Rosseti, 2001). Pomembno je, da starši v procesu obravnave prepoznajo lastno vlogo pri 

spodbujanju razvoja jezikovne zmožnosti svojega otroka ter pridobijo občutek kompetentnosti 

in lastne vrednosti ob tem (McCauley, Fey, 2011, str. 80). Program poudarja pomen 

sodelovalnega, spoštljivega partnerskega odnosa med logopedom in starši, v katerem se 

predpostavlja, da so starši tisti, ki najbolje poznajo svojega otroka (McCauley, Fey, 2011; 

Watts Pappas, Mc Leod, 2009;  ASHA, 2008a).  

 

Naturalističen pristop k obravnavi v programu Hanen – It Takes Two to Talk vključuje 

strategije, ki omogočajo otroku priložnosti za učenje ob interakcijah v naravnem okolju, ob 

gibanju, igri in v rutinskih dejavnostih (Otto, 2014; Scanlon, 2012). Starši, ki se vključijo v 

program, se učijo spodbujanja otrokovega jezikovnega razvoja v naravnih situacijah, dnevni 

rutini, v igri in ob vsakodnevnem pogovarjanju z otrokom. Starši se naučijo prepoznavati 

priložnost za spodbujanje interakcij in sporazumevanja z otrokom v vsakdanjih situacijah 

(McCauley, Fey, 2011).  

 

Otrokovo naravno okolje sestavljajo tri dimenzije: fizično okolje, vrste dejavnosti v okolju in 

strokovno osebje (practitioner) (Dunst, Trivette, Hrumphries, Raab, Roper, 2001, v 

McCauley, Fey, 2011, str. 81). Spodbudno okolje omogoča otroku priložnosti za 

kontekstualno učenje, ki vključuje interakcije s starši ali z drugimi pomembnimi osebami v 

vsakdanjih situacijah in je pomembno  za razvoj socialno in kulturno sprejemljivega vedenja 

otroka (Dunst, 2001, v McCauley, Fey, 2011, str. 81). Izbira vrste dejavnosti za spodbujanje 

je odvisna od iniciative, ki jo izrazi otrok, ali od želje staršev. Osredotočenost na otroka je 

ključna v programu It Takes Two to Talk, kajti dejavnosti ali teme pogovora, ki izhajajo iz 

pobude otroka, imajo po svoji naravi večjo motivacijsko moč in v večji meri pritegnejo otroka 

k sodelovanju kot dejavnosti, ki jih usmerjajo odrasli. Ko se odrasli odzove na otrokovo 

iniciativo, spodbudi v otroku občutek zmožnosti samoodločanja in samostojnosti, to pa 

spodbudi otrokovo notranjo motivacijo za nadaljevanje interakcije. Otrok se trudi 

sporazumevati na bolj konvencionalen način. Z vidika strokovnega osebja oziroma vloge 

odraslega, ki oblikuje otrokovo naravno okolje, je pomembno ustrezno zagotavljanje 

obravnave ali pomoči otroku. Odgovornost odraslih je, da v naravnem okolju zagotavljajo 

otroku priložnosti za vključevanje v smiselne interakcije za učenje jezika. Otrok najlažje 

generalizira svoja znanja v naravnem okolju, ob ponavljajočih se vsakodnevnih interakcijah 

(McCauley, Fey, 2011).  

 

Program Hanen – It Takes Two to Talk izvaja logoped za skupino osmih družin. Program 

vključuje pregled in oceno otrokovega delovanja pred začetkom programa, najmanj 16 ur 

skupinskega dela s starši in tri srečanja, ki vključujejo analizo videoposnetkov. V procesu 

programa se starši naučijo na otroka usmerjenih strategij interakcije, kot je sledenje 

otrokovemu vodenju v komunikaciji, strategij za spodbujanje otrokovih interakcij, kot sta 

postavljanje vprašanj z namenom nadaljevanja pogovora z otrokom in zagotavljanje 

potrebnega časa, ki ga otrok potrebuje za izmenjavo v komunikaciji, in strategij oblikovanja 

jezikovnega modela, kot so poimenovanje, razširjanje in komentiranje. Starši se naučijo 

splošnih jezikovnih strategij, ki vključujejo specifične interakcijske vzorce, ki spodbujajo npr. 

otrokov razvoj predjezikovnih sposobnosti, rast besedišča ali uporabo dvobesednih povedi 

glede na potrebe posameznega otroka, ki jih določi logoped v sodelovanju s starši. Program je 

učinkovit predvsem za otroke, ki zaostajajo v jezikovnem razvoju, in za otroke z razvojnimi 
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zaostanki v obdobju malčka in predšolskem obdobju. Vsebina tega programa temelji na 

preučevanju interakcijskih vzorcev med starši in otroki, ki določajo strategije za spodbujanje 

jezikovnega razvoja in se povezujejo z optimalnim razvojem jezikovne zmožnosti pri 

polnočutnem razvijajočem se otroku v obdobju dojenčka, malčka in predšolskega otroka. 

Osnovni cilj programa je spodbuditi ravnanja odraslih in uporabo interakcijskih vzorcev, s 

katerimi lahko spodbudno vplivajo na razvoj otrokovih predjezikovnih sposobnosti (npr. 

združena pozornost, izražanje komunikacijske namere/iniciative), razvoj besedišča, 

oblikovanje kratkih povedi (McCauley, Fey, 2011).  

 

Teoretična podlaga za navedeni program se naslanja na spoznanja socialnih interakcijskih 

perspektiv, ki se povezujejo z jezikovnim razvojem in učenjem ter poudarjajo pomen 

prilagajanja jezikovnih dražljajev otroku s strani otrokovega okolja, to pa otroku pomaga pri 

iskanju povezav med nejezikovnim in jezikovnim kontekstom ter med predmeti, dejanji in 

besedami (Bohannon & Bonvillian, 1997, v McCauley, Fey, 2011; Otto, 2014; Goodman, 

Goodman, 1998). Odsev sociokulturne teorije Vigotskega (Vigotski, 2010; Otto, 2014) v 

programu Hanen – It Takes Two to Talk je razviden ob upoštevanju otrokovega območja 

bližnjega razvoja pri učenju jezikovne zmožnosti, vsaj v strukturnem smislu, ko odrasli v 

komunikaciji z otrokom tvori slovnično zahtevnejše strukture ali daljše povedi, ki so lahko 

spodbudne za otrokov jezikovni razvoj (McCauley, Fey, 2011).  

 

1.6.3.2  Program INTERACT 

 

Program INTERACT sta zasnovali logopedinja S. Bonifacio in psihologinja L. Hvastja 

Stefani leta 1998 in je namenjen opolnomočenju staršev, da bi otrokom z zapoznelim 

jezikovnim razvojem v obdobju malčka poleg logopedske obravnave tudi oni otroku nudili 

čim boljšo jezikovno podporo v domačem okolju. Prek programa se starši naučijo slediti 

otrokovi pobudi in slediti otroku na način, da je v skladu s teorijo proksimalnega razvoja 

Vigotskega.  

 

Program zgodnje logopedske obravnave INTERACT vsebuje načela: interaktivnost, 

naravno/spontano učenje, tutorstvo, empatičnost, vzajemnost, aktivnost, komunikacijo, 

uglašenost. Naslanja se na socialno-interakcijske teorije jezikovnega razvoja. Program  

INTERACT je model na starše usmerjene zgodnje logopedske obravnave znotraj klinične 

prakse in vsebuje niz strategij, ki so oblikovane z namenom spodbujanja jezikovnih veščin v 

vsakdanjem/naravnem otrokovem okolju. Ujema se z naturalističnim/ekološkim  pristopom 

pri obravnavi in izpostavlja pomen otrokovih vsakdanjih dejavnosti kot kontekst za učenje. 

Dejavnosti, ki izvirajo iz otrokovega interesa, v večji meri pomagajo otroku pri 

prepoznavanju in razlagi odnosov med predmeti, dogodki, pojavi in besedami kakor pa 

dejavnosti, ki so predvidene/načrtovane in usmerjene s strani odraslih oz. staršev. V programu 

se starši naučijo slediti otrokovemu interesu in prilagoditi lastno govorno-jezikovno 

komunikacijo v skladu s sociokulturno teoretično predpostavko o »otrokovem območju 

bližnjega razvoja«, ki jo je definiral Vigotski (Bonifacio in Hvastja Stefani 2005, 2014). 

 

Starši v odnosu do otroka prevzemajo vlogo jezikovne podpore »scaffolding« (Bruner, 1983) 

v vsakdanjih socialnih kontekstih komunikacije in ob spoštovanju otrokovega stila 

komunikacije. 

 

Bonifacio in Hvastja Stefani (2004) sta osnovna načela programa predstavili v štirih točkah: 
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1. Starši podpirajo otrokov razvoj komunikacijskih sposobnosti. Osredotočeni so na iste 
stvari kot otrok in se odzivajo na njegove interese. 

2. Otrok mora postati več kot le govorec svojega jezika. Bolj kot besedišče in slovnica je 
pomembna raba jezika, saj se  otrok jezika uči z rabo, ob tem ko počne različne stvari. 

3. Bistvena je interakcija med otrokom in starši. Da bi pospešili spremembo  
komunikacijskega stila otroka, je morda treba spremeniti komunikacijski stil staršev. 

Da je to mogoče, morajo biti starši razpoložljivi in motivirani. Da bi ohranili njihovo 

pripravljenost, jim logoped na primeren način posreduje pomembne informacije, da bi 

motivacija ne upadla, pa jim predstavi vsebino programa, pohvali pozitivne reakcije 

ter stalno vrednoti močne in šibke točke ob gledanju videoposnetkov.  

4. Program je prilagodljiv, logoped upošteva značilnosti družine in otroka ter odzive na 
njegova priporočila. Preden se družina vključi v program, je potrebno spoznati njena 

pričakovanja ter potrebe otroka. Logoped ne more spreminjati kulturnih vzorcev v 

družini. 

Program ima še dva posebna poudarka. Velik pomen namenja socialni interakciji med 

odraslim in otrokom, hkrati poudarja tudi razmerje med asertivnostjo in 

responzivnostjo. Večjo vrednost daje aktivnostim, za katere daje pobudo otrok (je 

asertiven), kot tistim, kjer je pobuda na strani odraslega. Otrok namreč izbere 

aktivnosti, za katere je motiviran, in tako lahko z odraslim vzpostavi komunikacijo 

preko združene pozornosti, ki traja dlje (Bonifacio in Hvastja Stefani 2005, 2014). 

 

Drugi poudarek programa je v načinu odgovora odraslega, saj ni vseeno, ali na otrokovo 

pobudo odgovori z imitacijo, razširjanjem, imenovanjem ali interpretacijo. Program 

INTERACT uči starše, da svoj jezik prilagajajo temu, k čemur je usmerjena otrokova 

pozornost. 

 

Model INTERACT je zasnovan ekološko in se odvija v čim bolj naravnem okolju, zato  je 

pomembno, da je otrok obdan s poznanimi predmeti in ljudmi ter počne stvari, ki so del 

njegovega vsakdanjika. Aktivnosti, preko katerih se starši in otrok učijo novega 

komunikacijskega stila, so igre in  druge dejavnosti, ki sodijo v vsakodnevno rutino družine. 

Tako je že v času opazovanja otroka igra pomemben element. Z namenom, da bi spoznali 

komunikacijske stile v čim bolj raznolikih situacijah, logoped opazuje igro staršev in otrok, tj. 

domišljijsko igro in igro sestavljanja, ter kako skupaj berejo knjigo. V terapijo so vključeni 

številni igralni materiali in predmeti ter igre. Posebna pozornost je namenjena raznolikim 

knjigam (Bonifacio in  Hvastja Stefani, 2014). 

 

1.6.4 Logoped v vrtcu  
 

Logopedi v Sloveniji delujejo predvsem v zdravstvenih institucijah. Nekaj logopedov deluje 

tudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah, predvsem na rednih osnovnih šolah, osnovnih 

šolah s prilagojenim programom, redko tudi v vrtcih.  

 

Javni vrtec v Sloveniji kot vzgojno-izobraževalna institucija lahko zaposli logopeda v okviru 

svetovalne službe na delovno mesto svetovalnega delavca ali kot vzgojitelja za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, 67. člen, 2007; Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami 2007; Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 2014).  

Logoped v vrtcu lahko umesti svoje logopedsko delo v okvir svetovalne službe v vzgojno-

izobraževalnih institucijah, ki obsega svetovanje otrokom, učencem, vajencem, dijakom, 
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učiteljem in staršem, sodelovanje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, 

spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega 

dela ter poklicno svetovanje. Logoped v okviru svetovalne službe v vrtcu sodeluje pri pripravi 

in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami (Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 67. člen, 2007). Programske smernice 

predšolske vzgoje v vrtcu za svetovalno službo v vrtcu (2008) so osnovno vodilo svetovalnim 

delavcem pri strokovnem delu.  

 

Logoped, ki je v vrtcu zaposlen kot vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč 

v programu za predšolske otroke, sledi svojemu poslanstvu znotraj okvirov Navodil h 

kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

otroke s posebnimi potrebami (2003). Logoped kot vzgojitelj za izvajanje dodatne strokovne 

pomoči zagotavlja logopedsko pomoč otrokom z motnjo v komunikaciji. Pri delu sledi 

načelom vzgoje predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki so zapisana v Navodilih h 

kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

otroke s posebnimi potrebami (2003). Načela vzgoje predšolskih otrok s posebnimi potrebami 

so zapisana v Navodilih h kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (prav tam, str. 5, 2003): 

 načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program predšolske vzgoje, ki obsega:  

zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje, usmerjanje, zagotavljanje ustreznega 

programa;  

 načelo interdisciplinarnosti, izvajano: na ravni odkrivanja, diagnosticiranja, 

načrtovanja, izvajanja, spremljanja, na ravni vrednotenja in usmerjanja, na ravni 

povezovanja različnih znanstvenih in strokovnih spoznanj;  

 načelo integracije/inkluzije: kot splošna vrednost (različnost je bogastvo in kakovost 

življenja) in kot sodobna oblika vzgoje in izobraževanja, kot normalizacija pogojev 

(življenje brez izključevanja), kot drugačnost, ki je vsakdanjost, kot različne pravice 

za ustvarjanje enakih pogojev za razvoj, kot skupna vzgoja v ustreznem okolju, 

skupini, programu ali delu programov, kot mentalno zdravje družine;  

 načelo individualizacije, ki mora biti upoštevano: na ravni načrtovanja programa za 

posameznega otroka, na ravni izvajanja, na ravni sodelovanja s starši oziroma z 

družino in sodelovanja z različnimi  strokovnjaki in ustanovami;  

 načelo celovitosti: kot kompleksen pristop do otroka (celovita oseba navznoter – 

potrebe otroka), kot celovitost področij vzgoje in izobraževanja, kot celovitost okolja 

(otrok, vzgojitelj, družina, vrstniki), kot celovitost tima strokovnjakov;  

 načelo kontinuiranosti programov: na ravni fleksibilnosti programa, na ravni 

prehajanja med različnimi oblikami vzgoje in izobraževanja;  

 načelo timskega dela: na ravni stalnega sodelovanja med strokovnimi in drugimi 

delavci, ki prihajajo neposredno ali posredno v stik z otrokom s posebnimi potrebami. 

 

Logoped kot izvajalec dodatne strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami nudi dodatno 

strokovno pomoč otroku, njegovi družini in zaposlenim v vrtcu ter sodeluje pri oblikovanju, 

izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa za posameznega otroka. 

 

Logopedske storitve v okviru izvajanja dodatne strokovne pomoči otroku obsegajo (Navodila 

h kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

za otroke s posebnimi potrebami, 2003): 

 sistematično individualno pomoč s ciljem razvijati otrokove psihofizične sposobnosti,  

 ozaveščanje okolice in s tem ustvarjanje strpnejšega odnosa do otroka,  

 sodelovanje pri zagotavljanju ustreznih pogojev v vrtcu (prostor, igrače, oprema ...),  
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 sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci, ki otroku nudijo dodatno strokovno 

pomoč, in z odraslimi, ki otroku nudijo fizično pomoč v vrtcu,  

 povezovanje z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev in nudenje pomoči pri  

prepoznavanju otrokovih značilnosti, med njimi tudi posledic težav oziroma motenj in 

ovir v razvoju,  

 svetovanje vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev o postopkih dela z otrokom in s 

pripomočki,  

 seznanjanje staršev z vsakim otrokovim napredkom,  

 svetovanje staršem o delu in igri z otrokom doma,  

 ozaveščanje staršev o možnostih vključevanja družine v združenja, društva,  

 skupaj s strokovno skupino vrtca, v soglasju s starši in z drugimi zunanjimi 

strokovnimi delavci, ki spremljajo otrokov razvoj, preverjanje ustreznosti programa in 

prilagajanje le-tega glede na otrokov napredek,  

 organiziranje različnih oblik izobraževanja za strokovne delavce vrtcev in starše,  

 sodelovanje s širšim okoljem pri organizaciji in zagotavljanju pomoči, razumevanju 

problematike otroka in njegove družine. 

 

Glede na potrebe posameznega otroka in objektivne okoliščine lahko logoped kot izvajalec 

dodatne strokovne pomoči na različne načine izvaja svoje delo po Navodilih h kurikulumu za 

vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s 

posebnimi potrebami (2003):  

 pomaga otroku pri dejavnosti, ki jo pripravi vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja in za 

katero otrok s posebnimi potrebami potrebuje več časa, pomoči, posebne prilagoditve 

ali posebno rokovanje oziroma vodenje odraslega,  

 sodeluje v skupni dejavnosti, ki jo pripravi skupaj z vzgojiteljem in/ali pomočnikom 

vzgojitelja, ob vsebini in/ali metodičnem pristopu, ki je posebej primeren za otroka, je 

pa ustrezen in zanimiv tudi drugim otrokom,  

 izvaja delo v manjši skupini otrok izven igralnice (s prijatelji iz skupine, ki si jih otrok 

sam izbere, ali z otroki, ki želijo sodelovati ...),  

 dela v manjši skupini otrok, v kateri je otrok s posebnimi potrebami le eden od 

udeležencev,  

 izvaja individualno delo z otrokom v igralnici v mirnem kotičku,  

 izvaja individualno delo z otrokom v posebnem prostoru,  

 otroku s posebnimi potrebami in drugim otrokom pomaga pri razvijanju ustreznih 

socialnih odnosov, ki so pomembni za socialno integracijo,  

 pomaga otrokom pri reševanju konfliktnih situacij v oddelku.  

 

Logoped pri izvajanju dodatne strokovne pomoči otroku sledi novostim na tržišču in tudi sam 

oblikuje in izdela različna didaktična sredstva, s katerimi lahko v največji možni meri 

spodbuja razvoj otrok. Pomembno je, da so različna sredstva, ki jih uporabi pri individualnem 

delu, otroku s posebnimi potrebami in drugim otrokom v oddelku na voljo tudi tedaj, ko 

logoped ni prisoten v oddelku, ter omogočijo otroku s posebnimi potrebami možnosti, da 

utrjuje aktivnosti, ki jih je izvajal ob odraslem, hkrati pa pritegne k aktivnosti tudi svoje 

vrstnike, kar lahko spodbuja socialno zorenje vseh otrok v oddelku in daje možnosti za 

kakovostnejše druženje (Navodila h kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003). 

 

O vlogi in delovanju logopeda znotraj izobraževalnih institucij piše tudi ASHA (2010) v 

dokumentu Professional issues statement; Roles and responsibilities of speech-language 
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pathologists in schools;  ad hoc committee on the roles and responsibilities of the school-

based speech-language pathologist, v katerem so izpostavljene nekatere posebnosti delovanja 

logopeda v izobraževalnih institucijah. Logoped je kot strokovni delavec izobraževalne 

institucije vključen v življenje in delo institucije. 

 

Logoped deluje na vseh ravneh izobraževanja: logoped nudi svoje storitve v vrtcu, osnovni in 

srednji šoli. (Opomba: v nekaterih državah so v sistem izobraževanja vključeni tudi dojenčki 

in malčki.) 

 

Logoped obravnava široko paleto motenj v komunikaciji ali požiranju: logoped pri delu z 

učenci pokriva celotno paleto komunikacijskih motenj: jezikovne motnje, artikulacijske, 

motnje fluentnosti, glasovne motnje, motnje požiranja, ki izhajajo iz najrazličnejših etioloških 

izvorov. 

 

Logoped spremlja ustreznost izobraževalnega programa za otroka/mladostnika z motnjo v 

komunikaciji: logoped spremlja vpliv komunikacijske motnje na izobraževalni proces 

posameznika s posebnimi potrebami. Logoped obravnava osebne, socialne/čustvene, učne in 

poklicne potrebe posameznika, ki vplivajo na doseganje izobraževalnih ciljev. 

 

Logoped ima posebno vlogo pri uresničevanju kurikuluma: zaradi specifičnega znanja na 

področju jezika različne vloge pri uresničevanju kurikuluma logoped nudi pomoč osebam s 

posebnimi potrebami pri reševanju jezikovnih in metajezikovnih nalog. Pomaga tudi drugim 

otrokom/mladostnikom, ki sodijo v rizično skupino in so v nevarnosti pred neuspehom, in 

tistim, ki se ne morejo vživeti v vzgojno/šolsko okolje. 

 

Logoped poudarja pomen jezikovnega razvoja v povezavi s pismenostjo: poudarja pomen  

medsebojnih povezav med jezikovnimi procesi poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. 

Pomembno pripomore pri učinkovitem opismenjevanju oseb s komunikacijskimi motnjami in 

v procesu opismenjevanja pomaga osebam, ki sodijo v rizično skupino za učne težave. 

 

Logoped zagotavlja kulturno ustrezne  storitve: logoped ima pomembno vlogo pri 

zagotavljanju kakovostne in kulturno ustrezne logopedske storitve. Pomembno je razlikovati 

med motnjo in posebnostmi v komunikaciji posameznika, ki izvirajo iz kulturnih in 

jezikovnih razlik, socialno-ekonomskih dejavnikov, pomanjkanja predhodnih izkušenj, 

procesa osvajanja žargona, ki se uporablja v izobraževalni instituciji. To znanje omogoča bolj 

natančno in ustrezno prepoznavanje potreb posameznika. Logoped lahko obravnava tudi vpliv 

jezikovnih razlik in učenja drugega jezika na učenje posameznika ter pomaga 

vzgojiteljem/učiteljem pri spodbujanju učnega napredka posameznika. 

 

1.6.4.1  Sodelovanje logopeda kot podpora pri jezikovnem razvoju otrok v vrtcu 

 

ASHA (2010) v dokumentu Professional issues statement; Roles and responsibilities of 

speech-language pathologists in schools;  ad hoc committee on the roles and responsibilities 

of the school-based speech-language pathologist opredeli pomen sodelovanja  logopeda, 

zaposlenega v izobraževanju z zunanjimi ustanovami: 

 Sodelovanje logopeda z drugimi strokovnimi delavci   

  

Logoped s svojim delovanjem podpira šolski učni načrt/kurikulum vrtca, zato na edinstven, 

univerzalen način prispeva in bogati proces izobraževanja s svojim strokovnim znanjem in v 
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sodelovanju z učitelji, ki so odgovorni za učni načrt in poučevanje. Sodeluje tudi s 

strokovnjaki za branje, pismenost (literacy coaches), s specialnimi pedagogi, z delovnimi 

terapevti, s fizioterapevti, šolskimi psihologi, z avdiologi, s svetovalci, socialnimi delavci in z 

drugimi strokovnjaki. Sodelovanje s šolskimi in z okrožnimi administratorji je zelo 

pomembno pri oblikovanju in izvajanju programov. 

 Sodelovanje z univerzami 

 

Logoped sodeluje z univerzami in tako omogoča medsebojno bogatenje in širi svoja znanja in 

strokovno perspektivo. Logoped lahko predaja svoja spoznanja študentom in zaposlenim na 

fakulteti. 

 Sodelovanje znotraj lokalne skupnosti 

 

Logoped sodeluje z različnimi posamezniki in organizacijami (zdravniki, zasebnimi 

zdravniki, socialnimi organizacijami, zasebnimi šolami in poklicnimi rehabilitacijami), ki se 

lahko vključujejo v pouk in/ali zagotavljajo storitve za otroke in mladino. 

 Sodelovanje z družino 

 

 

Za otroke/učence vseh starosti je pomembno, da logoped pri načrtovanju, odločanju in 

izvajanju programov sodeluje z otrokovo družino. 

 Sodelovanje s študenti 

 

Vključevanje študentov v neposredno logopedsko delo z otroki/učenci je bistveno za 

spodbujanje razvoja osebne odgovornosti do dela in načrtovanja ciljev za izboljšanje 

komunikacije. Logoped aktivno vključuje študente v načrtovanje ciljev obravnave, v proces 

logopedske obravnave, spremljanje napredka otroka in zagovarjanja strokovnih 

korakov/dejanj v skladu z otrokovo starostjo in sposobnostmi. 

 Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

 

Dodatne poklicne možnosti logopeda so vse pomembnejše za integriteto programov, ki jih 

izvajajo logopedi v izobraževalnih institucijah. Dodatne poklicne možnosti vključujejo 

povezovanje logopeda s širšo skupnostjo, strokovno partnerstvo, vodstvene pobude ter 

prizadevanja v povezavi z zagovarjanjem svoje vloge in poslanstva; vse to je zapisano v 

dokumentu Guidelines for the roles and responsibilities of the school-based speech-language 

pathologist (ASHA, 1999).  

 

1.6.5 Preventiva  in svetovalna služba v vrtcu 
 

Vlaganje v zgodnje otroštvo je dolgoročna naložba. To pomeni, da je tudi svetovalno delo z 

otroki daljnoročno učinkovito. Otrok se bo tudi pozneje v razvoju še srečeval s težavami, 

posebnostmi in dilemami, vendar jih bo lažje premagoval, če bo na to pripravljen, če bo 

starosti primerno zrel in če bo razvil določene sposobnosti in navade. Preventiva pri 

svetovalnem delu v vrtcu izhaja iz zdravstvene definicije preventive (WHO, 2001) in pomeni 

možnost izbire in uporabe vrste ukrepov za otrokov optimalni celostni razvoj in preprečevanje 

okoliščin, ki bi pustile trajne nezaželene posledice v otrokovem telesnem in duševnem 

delovanju. Obdobje zgodnjega razvoja je obdobje postavljanja temeljev človekove osebnosti. 

Kadar gre za »predklinično« pojavljanje znakov težav, jih lahko otroci sami, v vrtcu ali v 

okviru družine uspešno rešujejo. V vrtcu se pojavljajo številne priložnosti za dejavnosti 

primarne in sekundarne preventive. Pomembno je, da je svetovalno delo v zgodnjem otroštvu, 
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ki se povezuje z otrokovim bivanjem v vrtcu, usmerjeno predvsem v preventivo in razvojno 

svetovanje, ki mora biti »filozofija« svetovalnega delavca. Delovanje svetovalnega delavca v 

vrtcu mora biti usmerjeno v razvijanje in utrjevanje »pozitivne« rasti otroka. Kakovostni 

predšolski programi dela v vrtcih so najboljša preventiva, da do odstopanj v razvoju sploh ne 

bi prišlo. Ob tem je pomembno upoštevati koncept celostnega razvoja otroka ter možnost 

razvojnega svetovanja za vse otroke v vrtcu. Pomembno je sodelovanje s starši in strokovnimi 

delavci vrtca. Pri oblikovanju kakovostnega programa ne gre za enostaven prenos 

teoretičnega koncepta v prakso (Marjanovič Umek, 1995, v Resman, Bečaj, Bezič, Čačinovič 

Vogrinčič, Musek, 1999,  str. 127). Pri zagotavljanju programa razvoja je potrebno upoštevati 

stališče, da bosta predšolski program razvoja otroka in svetovalna pomoč usmerjena v 

razvijanje sposobnosti otrok za delovanje in prilagajanje v novih okoljih in situacijah. 

Razvojno svetovalno delo naj bi bilo usmerjeno v pomoč otroku pri pridobivanju in 

obvladovanju različnih življenjskih veščin, interesov, sposobnosti in potreb. Med naloge 

razvojnega svetovanja in pomoči svetovalnih delavcev v vrtcu sodi tudi pomoč otrokom pri 

osvajanju jezikovne zmožnosti ali sporazumevanja. Pomembno je, da vzgoja v obdobju 

zgodnjega otroštva tako doma kot v vrtcu otroku poišče in zavzame skupno stališče ter 

oblikuje spodbudno učno okolje z zagotavljanjem in prilagajanjem poti in načinov, ki 

pripomorejo pri doseganju zrelosti za vstop otroka v šolo (Resman, Bečaj, Bezič, Čačinovič 

Vogrinčič, Musek, 1999).  

 

1.7  NOVE MOŽNOSTI  DELOVANJA  LOGOPEDA V VRTCU  
 

Logoped je v VVZ Kekec Grosuplje zaposlen od leta 1999. Delovno mesto logopeda je 

sistematizirano znotraj svetovalne službe v vrtcu (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja, 2007). Od začetkov delovanja logopedske službe v vrtcu leta 1999 se 

poslanstvo in vloga logopeda v vrtcu realizirata skozi Preventivni logopedski program. 

Preventivni logopedski program VVZ Kekec Grosuplje (PLP) temelji na spoznanjih iz 

logopedije, ki se vključujejo v kontekst vrtca.  PLP zajema področja ter dejavnosti 

logopedskega dela v vrtcu, ki so zapisana v skladu s konceptom Programskih smernic za 

svetovalno delo v vrtcu (2008), Kurikuluma za vrtce (1999) kot tudi Navodil h kurikulumu za 

vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s 

posebnimi potrebami (2003). V želji, da bi otroci v vrtcu razvili svojo jezikovno zmožnost in 

se aktivno vključevali v sporazumevalne dejavnosti v vrtcu in družinskem okolju, znotraj PLP 

v VVZ Kekec Grosuplje potekajo številne dejavnosti, ki obsegajo širok spekter od 

preventivnih do kurativnih dejavnosti, katerih namen je v sodelovanju logopeda z vzgojitelji 

in starši spodbujati razvoj jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu, obogatiti jezikovno vzgojo v 

vrtcu, vplivati na procesno kakovost vrtca ter zagotavljati ustrezno pomoč otrokom z motnjo v 

govorno-jezikovni komunikaciji. 

 

1.7.1 Model  I: PLP – preventivni logopedski  program v vrtcu  
 

Ob upoštevanju pomembnosti zgodnjega otroštva za razvoj otrokove jezikovne zmožnosti kot 

tudi vpliva ostalih dejavnikov, ki spodbudno ali zaviralno vplivajo nanj, v vrtcu že vrsto let 

razvijamo preventivni logopedski program, ki je zapisan v letnem delovnem načrtu logopeda 

in je sestavni del letnega delovnega načrta vrtca. Preventivni logopedski program vrtca 

vključuje številne dejavnosti, skozi katere se uresničuje vizija logopedskega dela in ponuja 

možnost vključitve oseb, ki so z otrokom najtesneje povezane. Zato je sodelovanje otrokovih 

staršev, vzgojiteljice otroka in logopedinje izrednega pomena. V primeru kompleksnejših 



Alenka Vidmar Magistrsko delo Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

 

72 

 

motenj je še posebej pomembno sodelovanje s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo v 

vrtcu, svetovalno delavko, z vodstvom vrtca ter zunanjimi ustanovami. Interdisciplinarno 

povezovanje in sodelovanje omogočata vsem udeležencem, da prispevajo k zagotavljanju 

ustreznih pogojev in spodbudnega okolja za optimalni razvoj otrokove jezikovne zmožnosti 

ter omogočijo otroku celostno obravnavo v primeru odstopanj v govorno-jezikovnem razvoju 

(Vidmar, 2012).  

 

Strokovni delavci v VVZ Kekec Grosuplje se zavedajo pomena timskega sodelovanja za 

dobro otroka, vloge vrtca in tudi vloge vseh udeležencev, ki soustvarjajo preventivni 

logopedski program. Ob raznih priložnostih, na tematskih roditeljskih sestankih, srečanjih s 

starši, ob zgibankah, obvestilih za starše spodbujajo starše, da razmišljajo o svoji vlogi pri 

spodbujanju jezikovnega razvoja svojega otroka. Pomembno je, da se starši zavedajo, da 

otroci ob govornem zgledu staršev in ob različnih spodbudah, ki jih starši ponujajo, največ 

pridobijo na svoji poti usvajanja jezikovnih in govornih veščin. Starši na skupnih srečanjih z 

vzgojiteljico in logopedinjo razmišljajo tudi o vlogi vrtca in vrstniške komunikacije pri 

spodbujanju jezikovne zmožnosti, se pogovarjajo, kako lahko doma spodbujajo otrokov 

jezikovni razvoj, vzgojiteljice skupaj s starši izdelujejo različne didaktične igre za 

spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok ipd.   

 

Starši so v okviru preventivnega logopedskega programa vabljeni, da poiščejo logopedsko 

pomoč v vrtcu, če so zaskrbljeni zaradi otrokovega jezikovnega razvoja. Ko se logoped s 

starši dogovori za logopedsko obravnavo v vrtcu, jih povabi k aktivnemu sodelovanju, saj se 

zaveda, da lahko starši s svojo aktivno vključenostjo pomembno prispevajo k trajanju in 

učinkovitosti logopedske obravnave ter počutju otroka. Pomembno je, da so strokovni delavci 

vrtca pripravljeni prisluhniti staršem in jim dati oporo. Ko starši spoznajo, da strokovni 

delavci stremijo k istemu cilju za dobro njihovega otroka, je odnos za uspešno sodelovanje 

vzpostavljen.  

 

Kadar nastopijo motnje v govorno-jezikovni komunikaciji, je pomembno tudi sodelovanje 

med vzgojiteljicami, logopedom, svetovalno delavko, specialno in rehabilitacijsko 

pedagoginjo in vodstvom vrtca. Sodelovanje poteka v obliki strokovnih kolegijev, srečanj 

strokovnih in projektnih skupin ter individualnih srečanj logopedinje z vzgojiteljico v oddelku 

ali izven njega.  

 

Sodelovanje med vzgojiteljico, logopedom, vodstvom in zunanjimi institucijami je 

pomembno tudi pri spodbujanju razvoja jezikovne zmožnosti vseh otrok v vrtcu, in ne le pri 

otrocih, ki imajo težave v govorno-jezikovni komunikaciji. Pomen medsebojnega sodelovanja 

je podrobneje predstavljen v naslednjem poglavju Model II: IP – Iskanje novih načinov pri 

spodbujanju jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu v sodelovanju vzgojiteljic, logopedinje in 

staršev. 

 

V primeru kompleksnejših težav se strokovne službe v vrtcu povežejo z zunanjimi 

institucijami. Sodelovanje poteka v obliki skupnih srečanj, opazovanj otrok v oddelku in 

iskanja skupnih rešitev za dobro otrok. 

 

Povezovanje vrtca z zunanjimi institucijami, kot sta Pedagoška fakulteta Ljubljana in Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo, poteka tudi v okviru inovacijskih projektov in omogočanja 

redne prakse študentom in pripravnikom logopedom po zaključku študija na pedagoški 

fakulteti. Tako se z  različnimi dejavnostmi v VVZ Kekec Grosuplje širi ideja preventivnega 

logopedskega programa in predstavlja vloga logopeda v vrtcu.  
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Slika 2: Shema sodelovanja s pomočjo preventivnega logopedskega programa v VVZ Kekec Grosuplje 

Preventivni logopedski program v VVZ Kekec Grosuplje obsega področja in dejavnosti 

logopedskega dela v vrtcu, ki so zapisana v skladu s konceptom Programskih smernic za 

svetovalno delo v vrtcu (2008), Kurikuluma za vrtce (1999) in Navodil h kurikulumu za vrtce 

v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami (2003).  V želji, da bi se otroci ustrezno govorno in jezikovno razvijali, da bi razvili 

zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za različne 

potrebe ter prepoznali svojo aktivno vlogo v sporazumevalnem procesu, so se v okviru 

preventivnega logopedskega programa razvile številne dejavnosti, ki se med seboj povezujejo 

in prepletajo: 

 dejavnosti pomoči, 

 dejavnosti načrtovanja in evalvacije, 

 razvojne in preventivne dejavnosti. 

 

Osnovna področja dejavnosti  logopeda v vrtcu vključujejo: delo z otroki, vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev, s starši, z vodstvom vrtca in z zunanjimi ustanovami. Preventivni 

logopedski program se skozi leta izvaja, dopolnjuje in preoblikuje ter živi v vrtcu, odkar 

obstaja logopedska služba v vrtcu. 

 

1.7.1.1 Svetovalno delo in  dejavnosti pomoči logopeda v vrtcu 

 

Pomoč zajema dejavnosti, naloge in projekte, ki nastanejo zaradi potreb po pomoči otrokom, 

ki so vključeni v vrtec. Ker je pri tem pomemben celostni pristop, lahko dejavnosti pomoči 

obsegajo neposredne oblike dajanja pomoči posamezniku ali skupini kot tudi posredne 

strokovne aktivnosti znotraj ali zunaj vrtca (Programske smernice, 2008). 
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Individualna logopedska pomoč otrokom z govorno-jezikovno motnjo, z aktivno udeležbo staršev 

 

Namenjena je otrokom, ki obiskujejo vrtec. Otroci so vključeni v logopedsko obravnavo na 

podlagi ugotovitev preventivnega logopedskega pregleda v vrtcu in dogovora s starši ali na 

podlagi odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2007). Otroci prihajajo na logopedske obravnave v spremstvu staršev v 

upravo vrtca, kjer je opremljen  prostor z materialom in pripomočki za logopedsko delo.  

Otroci so praviloma logopedsko obravnavani enkrat na štirinajst dni, v primeru kompleksne 

govorno-jezikovne motnje do dvakrat tedensko. Starši so aktivni udeleženci logopedske 

obravnave z namenom, da ozaveščajo pomen interakcijskih vzorcev pri sporazumevanju s 

svojim otrokom, prepoznajo svojo vlogo pri spodbujanju jezikovne zmožnosti otroka in znajo 

pomagati otroku tudi doma. V letu 2013/14 je bilo v redni logopedski obravnavi 52 otrok 

(Vidmar, 2014). Najpogosteje so med otroki prisotne motnje artikulacije, fonološke motnje ali 

motnje ritma in tempa. V zadnjih letih je opaziti velik porast specifičnih jezikovnih motenj ter 

motenj v govorno-jezikovni komunikaciji, ki se povezujejo z motnjami v duševnem razvoju, 

avtističnimi motnjami, motnjami pozornosti, dolgotrajno boleznijo otroka, izgubo sluha ali 

gibalno oviranostjo otroka, pri čemer sta pomembna zgodnja obravnava in timsko sodelovanje 

s specialno pedagoginjo in vzgojiteljico ter zunanjimi ustanovami. Pogoj, da otroka v vrtcu 

obravnava tudi specialna in rehabilitacijska pedagoginja, je odločba o usmerjanju, s katero je 

otroku po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami dodeljena dodatna strokovna 

pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v vrtcu v obsegu maksimalno treh ur 

tedensko. Pri tem je pomembna vloga logopeda, ki nagovori starše, da poiščejo strokovno 

pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in se odločijo za postopek o usmerjanju 

(Vidmar, 2014). V logopedsko obravnavo so vključeni otroci od prvega do šestega leta. 

Zaradi velikega povpraševanja po logopedski pomoči v vrtcu se vsako leto oblikuje čakalna 

lista. Otroci s čakalne liste so vključeni v logopedsko obravnavo, ko se sprosti mesto oziroma 

imajo v naslednjem šolskem letu prednost pri logopedski obravnavi. V primeru težjih 

govorno-jezikovnih motenj logoped sodeluje z ZD Ljubljana, Zavodom za gluhe in naglušne 

Ljubljana ter Inštitutom RS za rehabilitacijo invalidov. Kadar se obravnava ob spremembi 

ravni izobraževanja ne zaključi, je vloga logopeda, da spodbudi starše, da poiščejo strokovno 

pomoč logopeda izven vrtca v kateri od zdravstvenih ustanov, v kateri deluje logopedska 

služba.  

 

1.7.1.2 Dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega dela 

 

Načrtovanje in evalvacija se prepletata z nudenjem pomoči kot tudi z razvojnim in 

preventivnim delom. Dejavnosti načrtovanja so pomembne za operacionalizacijo, vrednotenje 

ter zagotavljanje celostne in kontinuirane logopedske obravnave. Predstavljajo bistven pogoj 

za kakovostno opravljeno delo in ustvarjalni razvoj  (Programske smernice, 2008). 

 

1.7.1.3 Sodelovanje logopeda z vzgojitelji 
 

Logoped seznani strokovne delavke vrtca z vsebino letnega delovnega načrta in s poročilom 

letnega delovnega načrta na srečanjih vzgojiteljskega zbora vrtca ob začetku in zaključku 

šolskega leta. Čez leto potekajo svetovanje in posvetovanje logopedinje z vzgojiteljico pri 

načrtovanju dejavnosti s področja jezika znotraj Kurikuluma za vrtce (1999) in prilagoditev 

dela za otroke z govorno-jezikovno motnjo. Logopedinja v začetku šolskega leta obišče vse 

oddelke v vrtcu. Ob tem imajo vzgojiteljice priložnost, da predstavijo svoje želje in vizijo o 

poteku jezikovne vzgoje v vrtcu in se pogovorijo o oblikah spodbud za razvoj jezikovne 
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zmožnosti v vrtcu. Vzgojiteljica se posvetuje z logopedinjo o otrocih, pri katerih opaža 

odstopanja v razvoju jezikovne zmožnosti. V primeru kompleksne govorno-jezikovne motnje 

pri otroku se vzgojiteljica posvetuje z logopedinjo o prilagoditvah in načrtovanju ciljev za 

jezikovno vzgojo v vrtcu. 

 

1.7.1.3.1 Sodelovanje logopeda s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ter svetovalno 

službo  
 

Sodelovanje logopeda, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in svetovalne službe v 

vrtcu je zelo pomembno, če gre za kompleksnejše težave pri otroku. V takšnih primerih 

logoped ob soglasju staršev seznani svetovalno službo v vrtcu s problematiko otroka. Če se 

starši odločijo za postopek o usmerjanju, logoped v sodelovanju s svetovalno službo pripravi 

poročilo o otroku za strokovno komisijo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.  

 

Večina otrok s posebnimi potrebami, ki jim je po odločbi predpisana dodatna strokovna 

pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, je vključena tudi v logopedsko obravnavo 

v vrtcu. V takšnih primerih je pomembno časovno uskladiti dodatno strokovno pomoč 

logopeda in specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, se dogovoriti o pripravi 

individualiziranega programa in se na srečanju strokovne skupine, ki jo poleg logopeda, 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in svetovalne delavke sestavljajo starši, 

vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, dogovoriti o organizaciji, prilagoditvah,  izvajanju in 

spremljanju  dodatne strokovne pomoči za otroka s posebnimi potrebami. Evalvacija dodatne 

strokovne pomoči (logopedske in specialno in rehabilitacijsko pedagoške) za otroke s 

posebnimi potrebami sledi po potrebi med šolskim letom in ob zaključku šolskega leta. Takrat 

se v sodelovanju s starši in z vzgojiteljico v okviru strokovne skupine pripravi načrt za 

prihodnje šolsko leto. Logoped v logopedskem poročilu zapiše opažanja o otroku. S 

spremembo ravni izobraževanja je treba za otroka s posebnimi potrebami napisati zaključno 

poročilo o otroku, v katerem logoped poda svoja opažanja in ugotovitve, s katerimi so 

seznanjeni tudi starši. Sodelovanje logopeda, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter 

svetovalne delavke z vodstvom vrtca poteka na ožjih kolegijih, na katerih se usklajuje in 

načrtuje delo logopeda, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter svetovalne službe v 

skladu z delovanjem vrtca.  

 

1.7.1.3.2 Sodelovanje logopeda z vodstvom vrtca 
 

Logoped sodeluje z vodstvom vrtca pri pripravi letnega delovnega načrta vrtca ter poročila 

letnega delovnega načrta, katerih sestavni del sta tudi letni delovni načrt logopeda in poročilo 

letnega delovnega načrta logopeda v vrtcu. V okviru ožjega kolegija logopeda z vodstvom 

vrtca ima logoped možnost, da seznanja vodstvo s potekom in delom logopedske službe ter 

sproti usklajuje svoje delo z delovanjem vrtca. Sodelovanje med vodstvom vrtca in 

logopedom je pomembno tudi pri organizaciji izobraževanj strokovnih delavk vrtca in 

predavanj za starše.  

 

1.7.1.3.3 Sodelovanje logopeda s starši otrok 
 

Logoped redno sodeluje s starši in jih aktivno vključuje v logopedske obravnave otrok.  

Seznanja jih z različnimi pristopi in oblikami pomoči, ki otroku pomagajo pri premagovanju 

govorno-jezikovne motnje. Pri tem je pomembno, da starši prepoznajo pomen lastne vloge pri 
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spodbujanju razvoja jezikovne zmožnosti svojega otroka kot tudi pri premagovanju govorno-

jezikovne motnje pri otroku. Logoped sodeluje s starši pri pripravi individualiziranega načrta 

za otroke s posebnimi potrebami in sproti seznanja starše s potekom logopedske obravnave, 

svojimi opažanji ter napredkom otroka. Logoped seznani starše z vsebino logopedskega 

poročila ob zaključku šolskega leta in logopedskimi poročili, ki jih po potrebi zapiše in 

posreduje zunanjim ustanovam. 

 

1.7.1.3.4 Sodelovanje logopeda z zunanjimi ustanovami 
 

Povezovanje logopeda z zunanjimi ustanovami je izjemno pomembno pri zagotavljanju 

ustrezne oblike pomoči otrokom s kompleksnejšo govorno-jezikovno motnjo. Žal je 

pomanjkljivost dela logopeda v vrtcu v tem, da v vrtcu ni na voljo razširjenega strokovnega 

tima, ki bi obravnaval otroke. V takšnih primerih se VVZ Kekec Grosuplje najpogosteje 

povezujemo z oddelki za duševno zdravje v zdravstvenih domovih v Ljubljani, razvojno 

ambulanto v ZD Moste, ZD Grosuplje, Zavodom RS za rehabilitacijo invalidov ter Zavodom 

za gluhe in naglušne Ljubljana. Pomembno je tudi sodelovanje logopeda z Zavodom RS za 

šolstvo pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalvaciji različnih projektov kot tudi pri 

reševanju problematike otrok s posebnimi potrebami.  

 

1.7.1.4 Razvojne in preventivne dejavnosti logopeda v vrtcu 

 

Razvojne in preventivne dejavnosti so del razvojnih nalog vrtca. Mednje sodi razvojno-

analitično delo logopeda v vrtcu, s pomočjo katerega se spremlja in ugotavlja obstoječe stanje 

v razvoju govorno-jezikovne komunikacije otrok. Logoped sodeluje pri načrtovanju 

sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu, vodi ali koordinira različne 

razvojne, inovacijske in preventivne projekte v vrtcu. Del razvojnih nalog so tudi različne 

preventivne oblike dela, ki niso usmerjene le na posameznika ali skupino, temveč se 

usmerjajo na odstranjevanje ovir in vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-

izobraževalnem okolju (Programske smernice, 2008). 

 

1.7.1.4.1 Preventivni logopedski pregledi v vrtcu 
 

Preventivni logopedski pregledi so namenjeni vsem otrokom, vključenim v vrtec, s ciljem 

določitve govorno-jezikovnega statusa in dogovora s starši o nadaljnjem sodelovanju in 

logopedski pomoči (svetovanje, spremljanje, logopedska obravnava). Zaradi povečanja 

kapacitet vrtca in števila otrok, ki so vključeni v vrtec, se je spremenila dolgoletna praksa 

sistematičnih preventivnih logopedskih pregledov za 4- do 6-letnike. Preventivni logopedski 

pregledi petletnih otrok sledijo smernicam Pravilnika za izvajanje preventivnega 

zdravstvenega varstva na primarni ravni (1998). Preventivne logopedske preglede je bilo treba 

prestrukturirati. Starše v začetku šolskega leta logopedska služba pisno obvesti in nagovori o 

možnostih preventivnega logopedskega pregleda, na katerega se sami prijavijo. Pri tem imajo 

pomembno vlogo tudi vzgojiteljice otrok, ki v primeru opaženih odstopanj v komunikaciji 

otroka v oddelku opozorijo starše na možnost logopedske pomoči v vrtcu (Vidmar, 2014). 

Starši se najpogosteje odločajo za preventivni logopedski pregled zaradi lastne negotovosti o 

razvoju govora in jezika otroka, na pobudo vzgojiteljice ali otrokovega zdravnika. 
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1.7.1.4.2 Zgibanka za starše in vzgojiteljice: Logoped v vrtcu 
 

Zgibanka je namenjena staršem otrok, vključenih v vrtec, in jim rabi kot pripomoček pri 

spremljanju in opazovanju otrokovega razvoja govora in poslušanja. Starše spodbudi, da 

poiščejo strokovno pomoč logopeda v vrtcu, če so zaskrbljeni. Starši dobijo zgibanko ob 

vpisu otroka v vrtec. Vzgojiteljicam je zgibanka namenjena kot pripomoček pri opazovanju 

otrok v oddelku. 

 

1.7.1.4.3 Zgibanka za starše: Predstavitev inovacijskega projekta Iskanje novih načinov 

spodbujanja jezikovne zmožnosti  v sodelovanju vzgojiteljice z logopedinjo in s 

starši (2009–12) 
 

Zgibanka je nastala v sodelovanju s šestimi vzgojiteljicami, ki so sodelovale pri inovacijskem 

projektu Iskanje novih načinov spodbujanja jezikovne zmožnosti v sodelovanju vzgojiteljice z 

logopedinjo in s starši. Namenjena je bila staršem otrok, ki so bili vključeni v projekt. 

Vsebovala je cilje projekta in osnovna področja dejavnosti, ki so jih vzgojiteljice z 

logopedinjo razvijale v oddelkih, ter poudarila vlogo staršev pri razvoju jezikovne zmožnosti 

otroka. 

 

1.7.1.4.4 Predavanja, delavnice za starše  

 

Predavanja so namenjena staršem vseh starostnih skupin otrok v vrtcu. Vsebine so prilagojene 

željam vzgojiteljic in staršev. Z logopedskega stališča so predstavljeni razvojni vidiki 

jezikovne zmožnosti, pričakovanja in odstopanja v razvoju ter vloga staršev in vrtca pri 

spodbujanju razvoja jezikovne zmožnosti. K aktivnemu sodelovanju so vabljeni tudi starši, ki 

razmišljajo o aktivnih oblikah spodbujanja jezikovne zmožnosti. Delavnice so namenjene 

praktični predstavitvi različnih vaj, s katerimi lahko starši spodbujajo spretnosti govoril svojih 

otrok. Logoped v sodelovanju z otroki predstavi vaje staršem.  

 

1.7.1.4.5 Predavanja in delavnice za vzgojiteljice 
 

Predavanja/delavnice potekajo v obliki aktivov in strokovnih izobraževanj, na katerih se 

vzgojiteljice seznanjajo z osnovnimi zakonitostmi razvoja jezikovne zmožnosti otrok z 

logopedskega vidika, prepoznavajo vlogo vrtca in  lastno vlogo pri spodbujanju jezikovne 

zmožnosti otrok v oddelku. Seznanjajo se z različnimi načini spodbujanja jezikovne 

zmožnosti, ki jih po svoji presoji vključujejo v izvedbeni kurikulum vrtca. 

 

1.7.1.4.6 Logopedski kotiček  in logopedska čutna pot 
 

Logopedski kotiček in čutna pot sta urejena pred prostorom za logopedsko delo v upravi 

vrtca. Namenjena sta staršem in vsem, ki jih zanimajo novosti s področja spodbujanja 

jezikovne zmožnosti in delovanja logopedske službe v vrtcu. Čutna pot je nastala v 

sodelovanju logopedinje z vzgojiteljico J. Rajnar, ki je naslikala različne motive, ki 

mimoidoče spodbujajo k opazovanju, poslušanju, oglašanju, opisovanju in razgibavanju 

govoril. Slike so opremljene z namigi za izvajanje vaj za poslušanje, motoriko govoril, 

oglašanje in pripovedovanje ter ogledali, v katerih otrok lahko opazuje sebe med izvajanjem 

vaj. 
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1.7.1.4.7 Prispevek na spletni strani vrtca in v  publikaciji vrtca 
 

Na spletni strani VVZ Kekec Grosuplje http://www.vrtec-kekec.si/  lahko starši najdejo opis 

logopedske dejavnosti v vrtcu s shemo za opazovanje otrokovega govora in poslušanja 

(vsebina zgibanke Logoped v vrtcu). Vloga logopeda v vrtcu je predstavljena v publikaciji 

Kekec, ki izide vsako leto ob začetku šolskega leta.  

 

1.7.1.4.8 Interni projekti vrtca v sodelovanju z logopedinjo, vzgojiteljico in s starši, 

inovacijski projekti 

 

Pri vseh projektih je potekalo sodelovanje logopeda z vzgojiteljicami in s starši s skupnim 

ciljem spodbujanja jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu, zagotavljanja ustvarjalnega učnega 

okolja in spodbud za ustrezen razvoj jezikovne zmožnosti otrok. V primeru inovacijskih 

projektov je potekalo sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo in Pedagoško fakulteto Ljubljana. 

Dosedanji projekti: 

 Naše petkove urice z logopedinjo (2000–03),  

 Kar je telesu duša, je narodu jezik (2008),  

 Inovacijski projekt: Iskanje novih načinov spodbujanja jezikovne zmožnosti v 

sodelovanju vzgojiteljice z logopedinjo in s starši (2009–12), 

 Inovacijski projekt: Didaktične strategije za spodbujanje jezikovnih zmožnosti, vloga 

odraslih, vloga otrok (2014–). 

 

1.7.2 Model II: Inovacijski projekt – iskanje novih načinov spodbujanja 

jezikovne zmožnosti v sodelovanju vzgojiteljic z logopedinjo in starši  
 

Drugi model je tj. model timskega sodelovanja med logopedom in vzgojitelji, ki smo ga v 

projektni skupini VVZ Kekec Grosuplje razvijali kot inovacijski projekt pri Zavodu RS za 

šolstvo z naslovom »Iskanje novih načinov spodbujanja jezikovne zmožnosti v sodelovanju 

vzgojiteljic z logopedinjo in starši« med letoma 2009 in 2012. V tem projektu je timsko delo 

logopeda in skupine strokovnih delavcev vrtca temeljilo na metodologiji akcijskega 

raziskovanja, na skupnih prizadevanjih za razvoj jezikovnih zmožnosti otrok –  tako tistih, ki 

so bili v logopedski obravnavi, kot vseh otrok v vključenih oddelkih vrtca. Cilji projekta so 

bili: interdisciplinarni pristop, skupno strokovno izpopolnjevanje, skupno iskanje in 

načrtovanje inovativnih pristopov pri VIZ-delu z otroki v oddelkih vrtca,  skupna evalvacija 

in refleksija ter skupno spremljanje napredka otrok. Dejavnosti za spodbujanje jezikovnega 

razvoja otrok v oddelkih vrtca so imele pri pedagoškem delu vzgojiteljev podlago v 

Kurikulumu za vrtce (1999), pri logopedinji v programu PLP, skupna vsem pa so bila 

izhodišča iz domačih in tujih spoznanj sodobnejših raziskav o dejavnikih jezikovnega razvoja 

v zgodnjem  otroštvu, predvsem  sociokulturnih teorij razvoja in učenja. 

 

Poleg povezovalne vloge logopeda med člani projektne skupine je zelo pomembno tudi 

sodelovanje logopeda z vzgojiteljicami v oddelku, v katerem se lahko izvajajo različne 

preventivne oblike dejavnosti. Logoped ima možnost prispevati k izboljšavi pogojev za razvoj 

otrokove jezikovne zmožnosti s strokovnimi pristopi prek različnih dejavnosti v sodelovanju z 

vzgojiteljico. Poleg neposrednega dela v oddelku se logoped lahko vključuje v refleksijo 

izvedenih dejavnosti ter na tej podlagi tudi v načrtovanje dejavnosti v oddelku skupaj z 

vzgojiteljico. Vzgojiteljice smo spodbujali k uporabi različne informacijsko-komunikacijske 

http://www.vrtec-kekec.si/
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tehnologije (IKT) za namene opazovanja, spremljanja napredka posameznih otrok v oddelku, 

komunikacije med otroki kot tudi lastnih jezikovnih  kompetenc vzgojiteljice (Vidmar, 2010).   

 

1.7.2.1 Cilji in metode dela  

 

1.7.2.1.1  Cilji inovacijskega projekta 

 

Osnovni cilj inovacijskega projekta je bil poiskati in vključiti nove načine dela pri 

spodbujanju jezikovne in komunikacijske zmožnosti otrok v vrtcu. Ob tem so bili v ospredje 

postavljeni vključevanje preventivnega logopedskega programa v izvedbeni kurikulum vrtca, 

timsko sodelovanje za korist otrok med logopedsko službo, vzgojiteljicami, starši in 

vodstvom vrtca ter smiselna uporaba IKT za spremljanje napredka otrok v oddelku in 

jezikovne kompetence vzgojiteljice (Vidmar, 2012). 

 

Raziskovalna vprašanje so bila:  

1. Ali lahko z vključevanjem elementov preventivnega logopedskega programa v 
izvedbeni kurikulum vrtca ter z ustvarjalnimi pristopi vzgojiteljic ter timskim 

sodelovanjem z logopedom vplivamo na procesno kakovost vrtca?  

2. Kako lahko povečamo pozitiven učinek vrtca pri razvoju jezikovne zmožnosti?  
3. Kakšna je vloga posameznih dejavnikov pri razvoju govora?  

 

1.7.2.1.2 Metodologija akcijskega raziskovanja 

 

Akcijsko raziskovanje v vzgoji in izobraževanju ima za namen izboljšati kakovost učenja in 

poučevanja, s tem da omogoča premišljeno uvajanje sprememb pri tistih, ki jih spremembe 

zadevajo. Učitelji in vzgojitelji pogosto izvajajo akcijske raziskave s pomočjo zunanjega 

svetovalca oz. mentorja. Ob tem se izboljšujejo razmere in okoliščine njihovega delovanja in 

spodbuja njihova profesionalna rast in samozavest (Vogrinc, 2011). 

 

Corey (1953, v Vogrinc 2011) navaja, da k spremembam oz. izboljšavam v pedagoški praksi 

posameznega učitelja oz. vzgojitelja bolj kot poročilo o tem, kaj je o svojem poučevanju 

ugotovil nekdo drug in kakšne spremembe je uvedel v svoje delo neki drug učitelj/vzgojitelj, 

prispeva osebna vključenost v proces ozaveščanja in raziskovanja lastne prakse. 

 

Za pedagoške delavce, ki želijo sodelovati v akcijski raziskavi, se poleg njihove 

pripravljenosti in motiviranosti predpostavlja, da imajo možnost oziroma strokovno 

avtonomijo za sprejemanje odločitev, ki so potrebne za izpeljavo raziskave in vnašanje 

sprememb v svoje vzgojno-izobraževalno delo. 

 

Za uspešno izvedbo akcijske raziskave je zelo pomembna klima v vzgojno-izobraževalni 

instituciji. Vodstvo zavoda, ki raziskovanje učiteljev/vzgojiteljev vrednoti kot enega od 

pogojev za izboljševanje pedagoškega dela in učitelje/vzgojitelje raziskovalce spodbuja ali 

kakor koli sodeluje pri njihovem raziskovalnem delu, je bistveni steber kakovostnega 

akcijskega raziskovanja. 

 

Merilo uspešnosti akcijskega raziskovanja je prispevek k izboljšanju izobraževanja v 

konkretnih situacijah pedagoške prakse, saj je cilj  izboljšava oz. sprememba prakse. 
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Potek in rezultati morajo biti objavljeni javno in s tem, ko so predloženi kritični presoji širše 

strokovne javnosti, dobijo atribut veljavnosti. Pri tem ne gre za statistično posploševanje, 

ampak za »prenosljivost« po analogiji. S študijo primera drugi strokovni delavci dobijo 

model, kako so udeleženci neke konkretne situacije razvili svojo teorijo situacije, reševali 

dileme in izboljšali ravnanje ter tudi okoliščine. Kritičen bralec modela pa lahko, ob 

upoštevanju posebnosti svoje situacije, prenese v svojo prakso to, kar je mogoče, in če je 

treba, prilagodi okoliščinam. 

 

V akcijskem raziskovanju raziskovalci pripravijo fleksibilen raziskovalni načrt. Okvirni načrt 

akcijske raziskave, ki ga učitelj/vzgojitelj raziskovalec oblikuje na začetku raziskovalnega 

procesa, izpopolnjuje skozi celotno raziskavo. V načrtu je akcijska raziskava razgrajena na 

posamezne akcijske korake, pri čemer je vsak od njih usmerjen v dejavnost s konkretnimi 

cilji. Število akcijskih korakov ter njihovo trajanje sta odvisni od konkretno postavljenega 

raziskovalnega problema. Pri vsakem koraku se mora tudi vnaprej predvideti način, kako se 

bodo spremljali in beležili učinki posamezne faze raziskave. 

 

Akcijsko raziskovanje je nekakšen »most« med kvalitativnim in kvantitativnim 

raziskovanjem. Evalvacija je formativna oz. sprotna in tudi sumativna oz. končna. Formativna 

evalvacija omogoča s svojimi ugotovitvami sprotno presojo dejavnosti in pravočasne posege 

za njeno izboljševanje kakovosti. Sumativna evalvacija pa pomaga pri končni presoji 

izvedenih korakov ter pri odločitvah, kako bi raziskovalni proces lahko nadaljevali (Vogrinc, 

2011). 

 

1.7.2.2 Opis vzorca in obdelava podatkov v inovacijskem projektu  

 

V treh letih je bilo v projekt vključenih šest vzgojiteljic, devet oddelkov otrok oziroma 191 

otrok od 1. do 6. leta. Starši otrok so podpisali soglasje o vključitvi njihovega otroka v 

inovacijski projekt. Tri vzgojiteljice so v obdobju od 2009 do 2012 zamenjale oddelke otrok. 

Na pobudo svetovalke Zavoda Republike Slovenije za šolstvo so se v vrtcu odločili za 

uporabo diktafona za spremljanje in spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok v oddelku, 

evalvacijo pedagoškega dela in lastnih jezikovnih kompetenc vzgojiteljice. S pomočjo 

Flandersove analize besedne interakcije (Razdevšek-Pučko, 1990) so vzgojiteljice 

kvantitativno analizirale komunikacijo vseh otrok v oddelku in komunikacijo dveh otrok po 

lastni presoji. Ob zavedanju pomanjkljivosti Flandersove lestvice kvantitativne analize 

interakcij smo se odločili tudi za uporabo kamere in fotoaparata pri spremljanju komunikacije 

v oddelku. Preostali podatki so bili obdelani kvalitativno po metodologiji akcijskega 

raziskovanja v obliki dialoga na srečanjih vzgojiteljice z logopedinjo ali svetovalko oziroma 

razprave na srečanjih projektne skupine in skupnih refleksijah po nastopih vzgojiteljic, ko je 

imela vsaka od članic projektne skupine možnost za lastno interpretacijo podatkov. Projektna 

skupina je s  polletnimi in letnimi poročili o poteku projekta ter pisnim prispevkom ob 

zaključku projekta seznanjala Zavod RS za šolstvo s svojim delom in ugotovitvami (Vidmar, 

2012). 

 

1.7.2.3 Potek inovacijskega projekta 

 

Projektna skupina si je v začetku projekta postavila skupen cilj: poiskati načine za 

spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu in obogatitev jezikovne vzgoje v vrtcu.  
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Projekt je bil razdeljen na tri faze. V prvem letu poteka projekta  sta bili v ospredju seznanitev 

vzgojiteljic s konceptom PLP ter predstavitev strokovne literature in didaktičnih iger za 

spodbujanje jezikovne zmožnosti s strani logopedinje. V naslednjem letu so vzgojiteljice 

samostojno vnašale elemente PLP v izvedbeni kurikulum vrtca in dopolnjevale PLP ter v 

zadnjem letu na kolegialnih hospitacijah in ob skupnih refleksijah izmenjale izkušnje. V 

projekt so se z različnimi strokovnimi prispevki vključevali vodstvo vrtca, konzulentka ZRSŠ 

ter na pobudo vzgojiteljic tudi starši. 

 

Sistematično delo za spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti otrok in vnašanje elementov 

PLP v izvedbeni kurikulum sta v prvem letu potekali v obliki  skupnih srečanj logopedinje z 

vzgojiteljico in otroki v oddelku vse leto. Nastali so zapisi priprav, poteka in evalvacije 

srečanj. V naslednjih dveh letih so vzgojiteljice dnevno vključevale ideje PLP v izvedbeni 

kurikulum in ga dopolnjevale, sproti so opazovale in spremljale komunikacijo dveh otrok v 

oddelku in komunikacijo celotne skupine. Z  didaktičnimi pristopi, s sredstvi in z igrami so 

bogatile jezikovno vzgojo v vrtcu, spremljale odzive otrok, jih beležile in vnašale v listovnike 

otrok. Vzgojiteljice so pripravile razstavo različnih didaktičnih sredstev, ki so nastala v okviru 

projekta. V tretjem letu so bile za medsebojno učenje in strokovno rast projektne skupine 

ključnega pomena prijateljske hospitacije in skupne refleksije ob zaključku nastopa, na 

katerih je posamezna vzgojiteljica dobila priložnost za predstavitev večletnega poglabljanja 

znanj s področja razvoja jezikovne zmožnosti in elementov PLP v izvedbenem kurikulumu 

vrtca.  

 

V vseh treh letih je potekalo sodelovanje vzgojiteljic z logopedom  pri načrtovanju vzgojnega 

dela, izbiri didaktičnih sredstev in evalvaciji, pri čemer je v zadnjem letu aktivno sodelovala 

tudi konzulentka ZRSŠ. S potekom vzgojnega procesa so vzgojiteljice seznanjale starše in jih 

po lastni presoji vključevale vanj. 

 

Organizirana so bila tudi skupna srečanja projektne skupine, ki so bila namenjena  

seznanjanju članic projektne skupine s strokovno literaturo, predstavitvi didaktičnih iger, ki so 

nastajale sproti, izmenjavi različnih strokovnih pristopov in izhodišč ter stališč za spodbujanje 

jezikovne zmožnosti otrok. Svoja opažanja so članice projektne skupine zapisovale v 

refleksijah ob srečanjih projektne skupine in v anketnih vprašalnikih ob zaključku 

posameznega leta.   

 

Otroci so se ob različnih vsakodnevnih dejavnostih, v različnih socialnih situacijah s 

sproščenostjo in veseljem vključevali v aktivnosti, jih načrtovali in sooblikovali ter tako 

razvijali svojo jezikovno in komunikacijsko zmožnost v vrtcu. Nastali so številni izdelki otrok 

in didaktični materiali, ki so jih sooblikovali otroci.  

 

Starši so se z veseljem vključevali v vzgojno-izobraževalni proces, sodelovali pri izdelavi 

didaktičnih iger in spremljali razvoj jezikovne zmožnosti svojih otrok ter ob različnih 

priložnostih ozaveščali svojo vlogo pri razvoju jezikovne zmožnosti otroka. 

Projekt je podprlo vodstvo vrtca, ki se je vključevalo v projekt tudi z različnimi strokovnimi 

prispevki (Vidmar, 2012). 
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Delo vzgojiteljice z 

otroki v oddelku 

Sodelovanje v 

projektnem timu 

(logoped, vzgojitelji) 

Sodelovanje s starši Uporaba IKT za 

namene projekta 

Sodelovanje z 

vodstvom vrtca in 

zunanjimi 

institucijami 

2009/10 

- sistematično razvijanje 

jezikovne zmožnosti 

otrok v oddelku z 

vključevanjem 

elementov PLP v 

izvedbeni kurikulum 

vrtca (opazovanje in 

spoznavanje govornega 

aparata, razvijanje 

poslušanja, občutka za 

ritem ob gibanju in 

govorjenju, razvijanje 

razumevanja, izražanja, 

pridobivanje predbralnih 

spretnosti, knjižna in 

književna vzgoja ...) 

-  preizkušanje različnih 

didaktičnih sredstev in 

razširjanje njihove 

uporabne vrednosti 

skupaj z otroki 

- spremljanje 

komunikacije otrok v 

oddelku  

- spremljanje lastnega 

govora vzgojiteljice z 

diktafonom, kamero 

- spremljanje  odzivov 

otrok na uvajanje novih 

načinov spodbujanja 

jezikovne zmožnosti v 

oddelku  

- priprava individualnih 

akcijskih načrtov in 

skupnega akcijskega 

načrta     

 - skupno načrtovanje, 

izvajanje in evalvacija 

vzgojnega dela v oddelku 

 - seznanjanje s 

strokovno literaturo, z 

novostmi na področju 

razvijanja jezikovne 

zmožnosti   

 - preizkušanje različnih 

didaktičnih iger in 

iskanje njihovih novih 

uporabnih možnosti   

- oblikovanje lastnih 

didaktičnih sredstev in 

iger za spodbujanje 

jezikovne zmožnosti 

- delovna srečanja 

projektne skupine: 

izmenjava izkušenj in 

pogovori o poteku dela v 

oddelkih, lastnih 

spoznanjih, opažanjih, 

dilemah 

- predstavitev in priprava 

seznama strokovne 

literature za vzgojiteljice 

- priprava seznama 

literature, ki jo 

vzgojiteljice uporabljajo 

pri delu z otroki  

- priprava zgibanke za 

starše   

- refleksije ob srečanjih 

projektne skupine  

- evalvacijski vprašalnik, 

razprava, iskanje smernic 

za naprej 

- predavanje za starše s 

predstavitvijo IP s 

poudarkom na vlogi 

staršev pri spodbujanju 

jezikovne zmožnosti 

otrok 

- predstavitev zgibanke 

za starše 

- seznanjanje staršev s 

potekom projekta 

- povabilo staršev in 

starih staršev  k aktivni 

udeležbi v projektu 

(sodelovanje v vzgojnem 

procesu, prinašanje in 

izdelava  materiala, 

razširjanje vzgojnih 

vsebin v domačem 

okolju …) 

- vključevanje staršev v 

vzgojni proces 

- individualna 

logopedska pomoč 

otrokom z motnjo v 

govorno-jezikovni 

komunikaciji ob 

prisotnosti staršev in v 

sodelovanju z 

vzgojiteljico 

- preventivni logopedski 

pregledi otrok 

 

- uporaba diktafona za  

spremljanje lastnega 

govora vzgojiteljice ter 

spremljanje in 

opazovanje komunikacije 

otrok 

- uporaba kamere za 

spremljanje pedagoškega 

procesa v oddelku 

- uporaba fotoaparata za 

beleženje pomembnih 

dogodkov v času 

pedagoškega procesa 

- seznanjanje vodstva  

s potekom IP                                        

- pomočnica 

ravnateljice predstavi 

Flandersovo analizo 

besedne interakcije za 

spremljanje 

komunikacije   

- nakup didaktičnih 

sredstev, strokovne 

literature in 

diktafonov 

- predstavitev v 

okviru kulturno-

športne prireditve  

Mesto na ulici 2010 

(Zveza kulturnih 

društev Grosuplje) 

- prispevek v glasilu 

VVZ Kekec Prvi 

koraki  

- predstavitev na 

lokalnem radiu Zeleni 

val  

- prispevek v 

zborniku Ustvarjalni 

pristopi na področju 

spodbujanja 

jezikovne zmožnosti 

(Posvet vrtcev RS 

Slovenije; ZRSŠ 

2010)  

- razstava didaktičnih 

sredstev, nastalih v 

okviru IP za enote 

vrtca 

- predstavitev IP na 

pedagoški konferenci 

ob zaključku šolskega 

leta                 - 

spremljanje projekta, 

strokovna podpora, 

usmeritve in pomoč 

pri vodenju projekta 

od konzulentke ZRSŠ        

-vabljene  hospitacije 

v oddelku skupaj s 

konzulentko ZRSŠ 

2010/11 

- preizkušanje in 

dopolnjevanje PLP z 

iskanjem novih načinov 

spodbujanja jezikovne 

zmožnosti otrok v 

oddelku ter  

vključevanjem PLP v 

izvedbeni kurikulum 

vrtca 

- spoznavanje, 

oblikovanje različnih 

didaktičnih sredstev 

- spremljanje in 

opazovanje dinamike 

komunikacije vseh otrok 

v oddelku 

- spremljanje jezikovne 

zmožnosti dveh otrok po 

izboru vzgojiteljice 

- spoznavanje, 

preizkušanje različnih 

didaktičnih iger 

- oblikovanje lastnih  

didaktičnih sredstev za 

spodbujanje jezikovne 

zmožnosti  

-  izmenjava 

didaktičnega materiala 

med članicami projektne 

skupine 

- predstavitev dobre 

prakse na srečanjih 

projektne skupine  

- skupno  reševanje 

strokovnih dilem  na 

srečanjih strokovne 

skupine 

- prebiranje  strokovne 

literature, razprave na 

- vključevanje staršev v 

vzgojni proces 

(sooblikovanje listovnika 

za otroke – pomoč pri 

individualnih pogovornih 

uricah, spremljanje 

komunikacije otrok v 

domačem okolju, obiski 

v oddelku, pomoč pri 

izdelavi didaktičnih 

sredstev, prinašanje 

različnega materiala iz 

domačega okolja ...)  

- seznanjanje staršev s 

potekom projekta 
 

- uporaba diktafona za  

spremljanje lastnega 

govora vzgojiteljice ter 

spremljanje in 

opazovanje komunikacije 

otrok 

- uporaba kamere za 

spremljanje pedagoškega 

procesa v oddelku 

- uporaba fotoaparata za 

beleženje pomembnih 

dogodkov v času 

pedagoškega procesa 

-  seznanjanje vodstva  

s potekom IP, 

podpora vodstva 

- predstavitev 

prispevkov treh članic 

projektne skupine na 

strokovnem posvetu 

Kakovost procesa 

učenja in poučevanja 

jezika v kurikulumu 

vrtca; Supra, 2011 

- spremljanje 

projekta, strokovna 

podpora, usmeritve in 

pomoč pri vodenju 

projekta od 

konzulentke ZRSŠ 
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-  spremljanje  odzivov 

otrok na uvajanje novih 

načinov spodbujanja 

jezikovne zmožnosti v 

oddelku  

srečanjih strokovne 

skupine 

-  evalvacijski 

vprašalnik, razprava, 

iskanje smernic za 

prihodnje leto 

2011/12 

- preizkušanje in 

dopolnjevanje PLP z 

iskanjem novih načinov 

spodbujanja jezikovne 

zmožnosti otrok v 

oddelku ter 

vključevanjem PLP v 

izvedbeni kurikulum 

vrtca 

- nastop za članice 

projektne skupine 

- prijateljske hospitacije 

za članice projektne 

skupine, svetovalko in 

vodstvo vrtca 

- spremljanje  jezikovne 

zmožnosti dveh otrok v 

oddelku 

- izdelovanje in 

dopolnjevanje listovnika 

otrok v oddelku 

-  spremljanje  odzivov 

otrok na uvajanje novih 

načinov spodbujanja 

jezikovne zmožnosti v 

oddelku  
 

- skupne refleksije 

nastopa za članice 

projektne skupine, 

svetovalko in vodstvo 

vrtca 

- sodelovanje z 

logopedinjo in 

svetovalko pri 

načrtovanju tematskega 

sklopa in dnevne 

priprave za nastop 

- sodelovanje z 

logopedinjo in 

svetovalko pri izbiri  in 

uporabi didaktičnih iger 

- izdelava lastnih  

didaktičnih sredstev za 

spodbujanje jezikovne 

zmožnosti 

-  izmenjava 

didaktičnega materiala 

med članicami projektne 

skupine 

- oblikovanje ključnih 

točk za razpravo po 

hospitacijah - 

logopedinja    

 - skupno reševanje 

strokovnih dilem  na 

srečanjih projektne 

skupine 

- evalvacija ob zaključku 

projekta 

- seznanjanje staršev s 

potekom projekta 

- vključevanje staršev v 

vzgojni proces 

(sooblikovanje listovnika 

za otroke - pomoč pri 

individualnih pogovornih 

uricah, spremljanje 

komunikacije otrok v 

domačem okolju, obiski 

staršev v oddelku, pomoč 

pri izdelavi didaktičnih 

sredstev, prinašanje 

različnega materiala iz 

domačega okolja ...)  

- individualna 

logopedska pomoč 

otrokom z motnjo v 

govorno-jezikovni 

komunikaciji ob 

prisotnosti staršev in v 

sodelovanju z 

vzgojiteljico 

- preventivni logopedski 

pregledi otrok 

- uporaba diktafona za  

spremljanje lastnega 

govora vzgojiteljice ter 

spremljanje in 

opazovanje komunikacije 

otrok 

- uporaba diktafona za 

snemanje zvokov iz 

okolja (diktafon -

didaktično sredstvo) 

- uporaba kamere za 

spremljanje pedagoškega 

procesa v oddelku - 

prijateljske hospitacije 

- uporaba fotoaparata za 

beleženje pomembnih 

dogodkov v času 

pedagoškega procesa 

-  seznanjanje vodstva  

s potekom IP,  

podpora vodstva 

- sodelovanje 

pomočnice 

ravnateljice na 

prijateljskih 

hospitacijah in 

skupnih refleksijah 

nastopa 

- spremljanje 

projekta, strokovna 

podpora, usmeritve in 

pomoč pri vodenju 

projekta od 

svetovalke ZRSŠ 

- prisotnost 

svetovalke na 

prijateljskih 

hospitacijah v 

oddelku in strokovno 

sodelovanje pri 

skupnih refleksijah 

- predavanje in 

delavnica  pedagoške 

svetovalke: 

Didaktični pristopi  

pri obravnavi 

pravljice v vrtcu 

- oblikovanje smernic 

za spremljanje 

hospitacije – 

svetovalka 

Slika 3: Shematski  prikaz faz inovacijskega projekta od načrta do rešitve (2009–2012) 

 

1.7.2.4 Oblike sodelovanja v inovacijskem projektu  

 

Različne dejavnosti so povezovale odrasle in otroke znotraj inovacijskega projekta. Različne 

oblike povezovanja odraslih so pripomogle k spodbujanju razvoja jezikovne zmožnosti otrok. 

 

1.7.2.4.1 Vidik odraslih: 

 srečanja projektne skupine (vzgojiteljice, logoped, konzulentka ZRŠŠ, vodstvo vrtca), 

 spremljanje in priprava zbirke strokovne literature (vzgojiteljice, logopedinja, 

konzulentka ZRŠŠ), 

 nakup in uporaba IKT in didaktičnih sredstev ter moralna in strokovna podpora 

vodstva (vodstvo, vzgojiteljice, logopedinja,  konzulentka ZRŠŠ), 

 spoznavanje novih didaktičnih sredstev oz. izdelovanje, preizkušanje in izmenjava 

lastnih didaktičnih sredstev (vzgojiteljice, logopedinja, starši), 

 vključevanje staršev v vzgojni proces ter ozaveščanje njihove vloge pri spodbujanju 

jezikovne zmožnosti otroka (vzgojiteljice, logopedinja, starši), 

 prijateljske hospitacije vzgojiteljic in skupne refleksije tematskih sklopov na srečanjih 

projektne skupine (vzgojiteljice, logopedinja, konzulentka ZRŠŠ, vodstvo vrtca),  
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 timsko sodelovanje vzgojiteljice z logopedinjo pri VI-delu v oddelku (vzgojiteljice, 

logopedinja),  

 priprava zbirke didaktičnih jezikovnih iger (vzgojiteljice, logoped), 

 sodelovanje v lokalni skupnosti in objave v strokovni periodiki (vzgojiteljice, 

logopedinja, vodstvo, starši, kulturne prireditve v občini, lokalni mediji, seminarji 

ZRŠŠ, revija Komunikacija, zbornik 10. posveta vrtcev RS).  

1.7.2.4.2 Vidik otrok: 

 skrb za sistematično razvijanje jezikovne zmožnosti v oddelku (vzgojiteljice, 

logopedinja, otroci), 

 timsko načrtovanje, izvajanje in evalviranje jezikovne dejavnosti v oddelku 

(vzgojiteljice, logopedinja, konzulentka ZRŠŠ), 

 preizkušanje novih didaktičnih strategij in sredstev v oddelku (vzgojiteljice, 

logopedinja, starši, otroci), 

 dokumentiranje jezikovnih dejavnosti v oddelku (vzgojiteljice, logopedinja, 

konzulentka ZRŠŠ), 

 spremljanje jezikovne zmožnosti dveh izbranih otrok v oddelku (vzgojiteljice, 

logopedinja, konzulentka ZRŠŠ), 

 spremljanje kakovosti interakcij oz. dinamike komunikacije v oddelku (vzgojiteljice, 

logopedinja, vodstvo vrtca), 

 priprava kriterijev za jezikovni listovnik otroka (vzgojiteljice, logopedinja, 

konzulentka ZRŠŠ) in 

 logopedska obravnava posameznih otrok in sodelovanje z njihovimi starši 

(logopedinja, starši, vzgojiteljice). 

 

1.7.2.4.3 Sodelovanje  vzgojiteljice z logopedinjo in starši v oddelku v okviru projekta 
 

V prvem letu inovacijskega projekta so potekala skupna srečanja vzgojiteljice z logopedinjo v 

oddelku z namenom sistematičnega spodbujanja jezikovne zmožnosti otrok v oddelku. Ker je 

bilo v projekt vključenih 6 vzgojiteljic od prve starostne skupine do zadnje, je imela vsaka 

vzgojiteljica možnost, da se enkrat na 6 tednov sreča z logopedinjo. Na skupnem srečanju 

vzgojiteljice in logopedinje v oddelku je logopedinja po predhodnem načrtovanju z 

vzgojiteljico v vzgojno delo z otroki v oddelku vključila različne dejavnosti za spodbujanje 

jezikovne zmožnosti otrok, ki jih je vzgojiteljica do naslednjega skupnega srečanja razvijala 

in nadgrajevala glede na potrebe in zmožnosti otrok v oddelku. Pred naslednjim skupnim 

srečanjem v oddelku  je sledilo srečanje vzgojiteljice z logopedinjo, ki je bilo namenjeno 

refleksiji o poteku dejavnosti v oddelku in načrtovanju naslednjega skupnega srečanja. V tem 

času so potekala tudi srečanja projektne skupine, na katerih so vzgojiteljice poročale o poteku 

dejavnosti v oddelku in sodelovanju z logopedinjo, seznanjale preostale vzgojiteljice z 

lastnimi spoznanji in dilemami ter z drugimi članicami poskušale iskati optimalne rešitve in 

načine za spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok v oddelku. Vsaka od vzgojiteljic je imela 

tudi nalogo, da je opazovala dva otroka v oddelku, ki sta po njenih opažanjih odstopala v 

jezikovni zmožnosti od preostalih otrok v oddelku. Opažanja vzgojiteljic o posebnostih 

posameznih otrok so vzgojiteljice predstavile na srečanjih projektne skupine, na katerih je 

potekala skupna refleksija ob strokovni podpori konzulentke Zavoda RS za šolstvo in 

logopedinje.  
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1.7.2.5  Ugotovitve in spoznanja iz inovacijskega projekta   

 

V triletnem projektu smo na različne načine uresničevali globalni cilj projekta, torej poiskati 

različne nove načine spodbujanja jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu in raziskovati dejavnike 

razvoja jezikovne zmožnosti otrok. Ob zavedanju občutljivosti obdobja zgodnjega otroštva 

oz. predšolskega obdobja za razvoj otroka ter vplivov širšega socialnega konteksta na otrokov 

razvoj, vloge vrtca, logopedinje, vzgojiteljice in staršev, smo se v sodelovanju z ZRSŠ z 

različnih strokovnih vidikov, vendar s skupnim ciljem lotevali našega dela, uresničevali svoje 

poslanstvo ter vizijo spodbujanja jezikovne zmožnosti otrok. Multidisciplinarni, timski 

pristop vzgojiteljice, logopedinje in staršev pri spodbujanju jezikovne zmožnosti otrok je 

obogatil jezikovno vzgojo v vrtcu, omogočil medsebojno učenje in strokovno rast vseh 

udeležencev projekta ter osvetlil pomen medpoklicnega sodelovanja pri obravnavi otrok z 

govorno-jezikovno motnjo. Poleg vključevanja preventivnega logopedskega programa v 

izvedbeni kurikulum vrtca je projekt prispeval k dvigu ozaveščenosti, kako in zakaj je 

pomembno v vrtcu nameniti posebno pozornost spodbujanju razvoja jezikovne in 

komunikacijske zmožnosti. 

 

Pomembno je, da se odrasli, ki vstopa v sporazumevalni odnos z otrokom v vrtcu, zaveda 

svoje aktivne vloge in na različne načine, z lastnim govorno-jezikovnim zgledom spodbuja 

jezikovno zmožnost otroka.  Otroci tako ob spodbudnem učnem okolju v gibanju in igri v 

naravnem okolju ob ustreznem govornem modelu odrasle osebe, v družbi vrstnikov 

spoznavajo svoja čutila, moč govornega aparata, se urijo v opazovanju, poslušanju, 

razumevanju in izražanju, tako besednem kot nebesednem, ter razvijajo predbralne in 

predopismenjevalne spretnosti (Vidmar, 2012). Zaključna evalvacija inovacijskega projekta, v 

katerega so bili vključeni otroci od 1. do 6. leta, je pokazala, da z multidisciplinarnim 

pristopom k jezikovni vzgoji vplivamo na procesno kakovost in povečamo pozitiven učinek 

vrtca pri razvoju jezikovne zmožnosti otrok.  

 

Uspelo nam je povezati koncept PLP s sociokulturnimi teorijami učenja jezika ter ga vključiti 

v kontekst izvedbenega kurikuluma vrtca, preizkusiti sodobna strokovna spoznanja o pomenu 

kakovostnih interakcij v predšolskem obdobju z raziskovanjem in izboljševanjem lastne 

prakse, preizkusiti različne načine uporabe IKT (diktafon, videokamera, fotoaparat), ki 

prispevajo k spremljanju napredka otroka in strokovne rasti vzgojiteljice, oblikovati model 

različnih poti za spodbujanje jezikovnih in socialnih kompetenc ter zbirko didaktičnih 

pripomočkov in pristopov za vse starostne skupine otrok v vrtcu ter prek organizacije 

dogodkov in strokovnih objav prispevati k večji jezikovni in strokovni osveščenosti 

vzgojiteljic in staršev v vrtcu, lokalnem okolju in širši slovenski javnosti.  

 

Projektna skupina inovacijskega projekta iz Vrtca Kekec Grosuplje, ki so jo sestavljali A. 

Vidmar, logopedinja in vodja projektne skupine, M. Fajdiga, ravnateljica vrtca, ter 

vzgojiteljice predšolskih otrok: P. Bor, D. Brčan, H. Ferjan, B. Okorn in T. Ožbolt Ilaš, je 6. 

februarja 2013 prejela državno priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in 

uvajanju modela inovativnih in učinkovitih didaktičnih pristopov za razvoj jezikovnih, 

komunikacijskih in socialnih kompetenc otrok v vrtcu ter za izjemne dosežke pri razvoju in 

uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS 

za šolstvo na področju predšolske vzgoje. Nagrada je priznanje za prizadevanja v doseganju 

večje kakovosti celotnega vrtca in področja predšolske vzgoje, za strokovno in poglobljeno 

delo vseh sodelujočih strokovnih delavcev, hkrati pa tudi priznanje logopedski stroki, ki je 

našla svoje mesto tudi v pedagoškem okolju, saj ima v slovenskem prostoru dolgoletno 

tradicijo predvsem v zdravstvu oz. klinični praksi. 
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Vloga logopeda v VVZ Kekec Grosuplje je glede na način dela in vizijo specifična v 

slovenskem prostoru. Dolgotrajno delo in pozitivne izkušnje na področju logopedske 

preventive, ki jo z dejavnostmi preventivnega logopedskega programa uresničujemo in 

razvijamo v VVZ Kekec Grosuplje, kaže, da smo na pravi poti. Zavedanje o pomembnosti 

medsebojnega timskega sodelovanja med otrokovo družino, vzgojiteljicami, logopedinjo, 

svetovalno službo, vodstvom vrtca in zunanjimi institucijami nas bogati na skupni poti pr i 

zagotavljanju ustreznih pogojev za ustrezen razvoj jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu. Ob tem 

bi želeli posebej izpostaviti pomen sodelovanja s Pedagoško fakulteto Ljubljana in Zavodom 

RS za šolstvo, ki nam omogoča, da razvijamo svojo vizijo in širimo prakso izven okvirov 

našega vrtca. Na ta način tudi študentom, bodočim logopedom in širši strokovni javnosti 

pokažemo, kakšnega pomena sta medsebojno sodelovanje in vloga logopeda v vrtcu (Vidmar, 

2012). 
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2   OPREDELITEV PROBLEMA  IN CILJ RAZISKAVE  
 

2.1  OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Osnovna področja dejavnosti logopeda v vrtcu vključujejo: delo z otroki, ki imajo izražene 

motnje v komunikaciji, sodelovanje s starši otrok, ki so v logopedski obravnavi, sodelovanje z 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, in sodelovanje s svetovalno delavko, specialno in z 

rehabilitacijsko pedagoginjo, vodstvom vrtca in zunanjimi ustanovami. Področja delovanja so 

v smislu primarne, sekundarne in terciarne logopedske preventive. 

 

Namen raziskave je bil analizirati in ovrednotiti inovativni koncept dveh inovativnih 

modelov, ki ponujata možnosti za delovanje in poslanstvo logopeda v vrtcu in pomenita 

prispevek k kreiranju spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti otrok in sta kot 

takšna edinstvena v Sloveniji. Oba modela smo razvijali v Vrtcu Kekec Grosuplje. 

 

Prvi je model PLP, ki logopedu v vrtcu omogoča široke možnosti za uresničitev njegovega 

poslanstva in obsega področja logopedovega dela v vrtcu, ki so v skladu s konceptom 

logopedske preventive oz. strokovno-teoretičnimi izhodišči logopedske stroke in 

Programskimi smernicami za svetovalno delo v vrtcu (2008) ter se navezujejo tudi na 

Kurikulum za vrtce (1999). Tako v PLP kot v Kurikulumu je namreč skupni cilj, da bi se 

otroci ustrezno govorno in jezikovno razvijali, da bi razvili zmožnost tvorjenja in 

razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za različne potrebe ter prepoznali svojo 

aktivno vlogo v sporazumevalnem procesu (Kranjc 1999). Tako so se v okviru PLP razvile 

številne dejavnosti, ki se med seboj povezujejo in prepletajo. Na osnovi povezovanja modela 

PLP ter Kurikuluma za vrtce smo v istem vrtcu razvili tudi drugi model logopedovega 

delovanja v vrtcu kot Model timskega sodelovanja logopeda, vzgojiteljev in staršev pri 

usposabljanju in osveščanju, načrtovanju in evalviranju učinkovitih pristopov, namen pa je bil 

ustvariti spodbudno učno okolje za razvoj jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu. 

 

V raziskavi nas bodo zanimala stališča strokovnih delavk v vrtcu, tj. vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic o modelu PLP ter o modelu timskega sodelovanja logopeda, vzgojiteljev in 

staršev pri vključevanju posameznih elementov PLP v izvedbeni kurikulum vrtca. Analiza 

stališč strokovnih delavk vrtca o PLP ter njihovih ocen o možnosti timskega sodelovanja in 

vključevanja PLP v življenje in delo vrtca nam bo omogočila, da bomo na njihovi podlagi 

opredelili relevantnost posameznih področij in elementov PLP za delo strokovnih delavk v 

vrtcu, oblikovali prioriteto posameznih področij in elementov PLP ter podali predloge za 

nadaljnje strokovno sodelovanje in medpoklicno učenje.   

 

Aplikativni prispevek magistrskega dela je, da na celovitejši način prikaže in obogati 

delovanje logopeda v vrtcu prek inovativnega programa PLP ter ponudi tudi nove možnosti 

timskega sodelovanja logopeda s strokovnimi delavci vrtca, prek katerega bi obogatili 

jezikovno vzgojo v vrtcu oz. učinkoviteje spodbujali razvoj otrokove jezikovne zmožnosti v 

vrtcu.  

 

2.2  CILJ RAZISKAVE  
 
 

Cilj raziskave je analizirati in ovrednotiti model PLP skozi analizo stališč vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic ter ob tem predstaviti realizacijo tega modela PLP ob upoštevanju 
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perspektive sociokulturnih teorij razvoja in učenja ter smernic za zgodnjo obravnavo in 

preventivo v logopediji (ASHA, 2007; Smernice za svetovalno delo, 2008).  Cilj je bil tudi 

analizirati in primerjati ocene strokovnih delavcev o pomembnosti vključevanja posameznih 

dejavnosti PLP v kontekst izvedbenega kurikuluma za vrtce (po Kurikulumu za vrtce, 1999). 

 

V ta namen  smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Kakšna so stališča oz. ocene strokovnih delavk vrtca o PLP? 

R2: Pri katerih spremenljivkah, uporabljenih v naši raziskavi, se stališča strokovnih delavk 

najbolj razlikujejo? 

R3: Kakšna je povezava med stališči o PLP in oceno vključevanja dejavnosti PLP v izvedbeni 

kurikulum vrtca? 

R4: Kateri dejavniki, izraženi v kriterijski spremenljivki in prediktorskih spremenljivkah, 

vplivajo na stališča in ocene strokovnih delavk glede vključevanja dejavnosti PLP v izvedbeni 

kurikulum vrtca?   

R5: Kako se v raziskavi uporabljene spremenljivke povezujejo v latentno strukturo PLP? 

R6: Kolikšen je delež posameznih latentnih faktorjev, ki v sistemu spremenljivk najbolje 

pojasnjuje PLP pri pojasnjevanju variance sistema? 

R7: Kakšne so povezave med manifestnimi spremenljivkami sistema in latentno strukturo v 

vzorcu? 

 

2.3  HIPOTEZE 
 

Glede na cilj raziskave in raziskovalna vprašanja smo postavili naslednje raziskovalne 

hipoteze: 

H1: Med dejanskim in zaželenim stanjem manifestnih spremenljivk glede na celotno področje 

PLP ni statistično pomembne razlike. 

H2: Med strokovnimi delavkami, ki so bile vključene v interni/inovacijski projekt, in tistimi, 

ki v projekt niso bile vključene, obstaja statistično pomembna razlika za celotno področje 

PLP. 

H3: Med strokovnimi delavkami, ki so sodelovale z logopedinjo v vrtcu znotraj tematskih 

roditeljskih sestankov, in tistimi, ki z logopedinjo niso sodelovale, obstaja statistično 

pomembna razlika za celotno področje PLP. 

H4: Med strokovnimi delavkami, ki so sodelovale z logopedinjo v vrtcu in se dodatno 

izobraževale na področju PLP, in tistimi, ki niso, obstaja statistično pomembna razlika za 

celotno področje PLP. 

H5: Latentna struktura PLP dejanskega stanja se razlikuje od latentne strukture zaželenega 

stanja PLP. 

H6: Med posameznimi področji PLP so visoke pozitivne korelacije. 

H7: Največji delež pojasnjene variance prispeva področje dejavnosti spodbujanja otrokovega 

razvoja jezikovne zmožnosti (NJZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alenka Vidmar Magistrsko delo Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

 

89 

 

3  METODOLOGIJA    
 

3.1  OPIS VZORCA 
 

Za potrebe našega raziskovanja je bil oblikovan namenski vzorec. Kriterija za izbor vzorca sta 

bila seznanjenost s preventivnim logopedskim programom in sodelovanje z logopedom kot 

stalnim strokovnim sodelavcem vrtca.  

 

Uporabili smo deskriptivno metodo raziskovanja. V vzorec smo vključili vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic v VVZ Kekec Grosuplje (N = 74), ki kot uporabnice PLP in njegove 

soustvarjalke vnašajo elemente PLP v življenje in delo vrtca/izvedbeni kurikulum vrtca ter 

tako soustvarjajo spodbudno okolje za razvoj jezikovne zmožnosti znotraj vrtca kot 

institucije. Prvotno je bil vprašalnik razdeljen med 85 strokovnih delavk. 

 
 

Tabela 1: Opis vzorca glede na trenutno delovno mesto strokovne delavke 

trenutno delovno mesto f % 

vzgojiteljice 37 50,0 

pomočnice vzgojiteljice 37 50,0 

skupaj 74 100,0 

 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da vzorec vključuje 74 strokovnih delavk vrtca. Od teh jih je 37 na 

delovnem mestu vzgojiteljice, to predstavlja 50 % celotnega vzorca, in 37 na delovnem mestu 

pomočnice vzgojiteljice, to predstavlja 50 % vzorca.  
 

 

Tabela 2: Opis vzorca glede na starostno skupino otrok v oddelku strokovne delavke 

oddelek vrtca f % 

1. starostno obdobje 

27 36,5 

2. starostno obdobje 

47 63,5 

skupaj 74 100,0 

 

 

Iz tabele 2 izhaja, da 27 strokovnih delavk dela v oddelkih prvega starostnega obdobja z 

otroki od 1. do 3. leta, to predstavlja 36,5 % celotnega vzorca. 47 strokovnih delavk je iz 

oddelkov drugega starostnega obdobja, ki vključuje otroke od 3. do 6. leta, to je 63,5 % 

celotnega vzorca. 
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Tabela 3: Opis vzorca glede na izobrazbo strokovne delavke 

strokovni naziv f % 

dipl. vzgojitelj predšolskih otrok 23 31,1 

vzgojitelj predšolskih otrok 41 55,4 

drugo 6 8,1 

skupaj 70 94,6 

manjka podatek 4 5,4 

skupaj 74  100,0 

 

 

V tabeli 3 razberemo, da je 23 diplomiranih vzgojiteljic, to predstavlja 31,1 % celotnega 

vzorca, 41 strokovnih delavk vzgojiteljic predšolskih otrok, to predstavlja 55,4 % celotnega 

vzorca, 6 strokovnih delavk je v vprašalniku navedlo druge smeri izobrazbe, to predstavlja 8,1 

% vzorca, 4 strokovne delavke niso opredelile strokovne izobrazbe, to predstavlja 5,4 % 

vzorca. 

 
Tabela 4: Opis vzorca glede na vključenost otrok iz oddelka strokovne delavke v individualno logopedsko 

obravnavo 

vključenost v individualno logopedsko obravnavo f % 

da 68 91,9 

ne 6 8,1 

skupaj 74  100,0 

 

 

Iz  tabele 4 izhaja, da je 68 strokovnih delavk že imelo v oddelku otroka, ki je bil vključen v 

logopedsko obravnavo, to predstavlja 91,9 % vzorca,  6 strokovnih delavk pa je v vprašalniku 

navedlo, da v oddelku še niso imele otroka, ki bi bil vključen v logopedsko obravnavo, to 

predstavlja 8,1 % vzorca. 

 
Tabela 5: Opis vzorca glede na sodelovanje strokovne delavke z logopedinjo v internem/inovacijskem 

projektu 

sodelovanje z logopedinjo v internem/inovacijskem 

projektu f % 

da 18 24,3 

ne 56 75,7 

skupaj 74   100,0 
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Iz tabele 5 je razvidno, da je 18 strokovnih delavk imelo priložnost sodelovati z logopedinjo v 

internem ali inovacijskem projektu, to predstavlja 24,3 % celotnega vzorca, 56 strokovnih 

delavk pa ni sodelovalo z logopedinjo v internem ali inovacijskem projektu, to predstavlja 

75,7 % celotnega vzorca.  

 
Tabela 6: Opis vzorca glede na opravljeni preventivni logopedski pregled otrok v oddelku strokovne 

delavke 

 opravljen preventivni logopedski pregled f % 

da 71 95,9 

ne 3 4,1 

skupaj 74  100,0 

 

 

Podatki v tabeli 6 kažejo, da je 71 strokovnih delavk (95,9 %) v oddelku že imelo otroka, pri 

katerem je logopedinja v vrtcu opravila preventivni logopedski pregled, 3 strokovne delavke 

(4,1 %) v oddelku pa še niso imele otroka, pri katerem bi bil opravljen preventivni logopedski 

pregled. 
 

Tabela 7: Opis vzorca glede na sodelovanje strokovne delavke z logopedinjo pri pripravi in izvedbi 

tematskega roditeljskega sestanka za starše 

sodelovanje z logopedinjo pri pripravi in izvedbi 

tematskega roditeljskega sestanka 

 

f % 

da 36 48,6 

ne 36 48,6 

skupaj 72 97,3 

manjka podatek 2 2,7 

skupaj 74  100,0 

 

Iz tabele 7 je razvidno, da je 36 strokovnih delavk (48,6 %) sodelovalo z logopedinjo pri 

pripravi in izvedbi roditeljskega sestanka za starše na temo razvoja jezikovne zmožnosti, 

odstopanj in vloge staršev ter vrtca pri spodbujanju razvoja jezikovne zmožnosti otrok, 36 

strokovnih delavk (48,6 %) ni sodelovalo z logopedinjo pri pripravi in izvedbi tematskega 

roditeljskega sestanka. 72 strokovnih delavk vrtca se je opredelilo glede sodelovanja z 

logopedinjo pri pripravi in izvedbi tematskega roditeljskega sestanka, to predstavlja 97,3 % 

celotnega vzorca, 2 strokovni delavki nista podali podatka o sodelovanju z logopedinjo, to 

predstavlja 2,7 % celotnega vzorca.  
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Tabela 8: Opis vzorca glede na vključenost strokovne delavke v izobraževanje, ki ga je pripravila 

logopedinja 

izobraževanje v obliki aktiva,  predavanja ali delavnice f % 

da 39 52,7 

ne 35 47,3 

skupaj 74   100,0 

 

 

Tabela 8 prikazuje podatke o 39 strokovnih delavkah (52,7 %), ki so bile vključene v 

izobraževanje v obliki aktiva, predavanja ali delavnice, ki ga je za strokovne delavce vrtca 

pripravila logopedinja. 35 strokovnih delavk (47,3 %) se ni udeležilo izobraževanja. 
 

 

Tabela 9: Opis vzorca glede na strukturo delovne dobe strokovne delavke in starostno skupino otrok v           

oddelku 

 
 

Iz vzorca 9 sta razvidni struktura delovne dobe strokovnih delavk in starostna skupina otrok v 

oddelku vrtca. 

 

Oblikovali smo štiri starostne skupine glede na delovno dobo strokovnih delavk:  

 prvo skupino so oblikovale strokovne delavke z delovno dobo od 1 do 10 let, 

 drugo skupino so oblikovale strokovne delavke z delovno dobo od 11 do 20 let, 

 tretjo skupino so oblikovale strokovne delavke z delovno dobo od 21 do 30 let, 
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 četrto skupino so oblikovale strokovne delavke z delovno dobo od 31 do 40 let. 

 

Oddelki otrok, v katerih delujejo strokovne delavke, so razdeljeni v dve starostni obdobji:  

 prvo starostno obdobje predstavljajo oddelki otrok od 1. do 3. leta, 

 drugo starostno obdobje predstavljajo oddelki otrok od 3. do 6. leta. 

 

28 strokovnih delavk ima delovno dobo do 10 let, to predstavlja 39,4 % celotnega vzorca. 

13 strokovnih delavk dela v oddelkih prve starostne skupine otrok, to predstavlja 46,4 % 

znotraj delovne dobe do 10 let, 48,1 % glede na delovno mesto ter 18,3 % glede na celoten 

vzorec. 15 strokovnih delavk dela v oddelkih drugega starostnega obdobja, to je 53,6 % 

znotraj delovne dobe do 10 let, 34,1 % glede na delovno mesto ter 21,1 % glede na celoten 

vzorec. 

 

9 strokovnih delavk  ima delovno dobo od 11 do 20 let, to predstavlja 12,7 % celotnega 

vzorca. 3 strokovne delavke delujejo v oddelkih prve starostne skupine otrok, to predstavlja 

33,3 % znotraj delovne dobe od 11 do 20 let, 11,1 % glede na delovno mesto ter 4,2 % glede 

na celoten vzorec. 6 strokovnih delavk deluje v oddelkih drugega starostnega obdobja, to 

predstavlja 66,7 % znotraj delovne dobe od 11 do 20 let, 13,6 % glede na delovno mesto ter 

8,5 % glede na celoten  vzorec. 

 

18 strokovnih delavk ima delovno dobo od 21 do 30 let, to predstavlja 25,4 % celotnega 

vzorca. 5 strokovnih delavk deluje v oddelkih prve starostne skupine otrok, to predstavlja 27,8 

% znotraj delovne dobe od 21 do 30 let, 18,5 % glede na delovno mesto ter 7,0 %  glede na 

celoten vzorec. 13 strokovnih delavk deluje v oddelkih drugega starostnega obdobja, to 

predstavlja 72,2 % znotraj delovne dobe od 21 do 30 let, 29,5 % glede na delovno mesto ter 

18,3 % glede na celoten  vzorec. 

 

16 strokovnih delavk ima delovno dobo od 31 do 40 let, to predstavlja 22,5 % celotnega 

vzorca. 6 strokovnih delavk deluje v oddelkih prve starostne skupine otrok, to predstavlja 37,5 

% znotraj delovne dobe od 31 do 40 let, 22,2 % glede na delovno mesto ter 8,5 % glede na 

celoten vzorec. 10 strokovnih delavk dela v oddelkih drugega starostnega obdobja, to je 62,5 

% znotraj delovne dobe od 31 do 40 let, 22,7 % glede na delovno mesto ter 14,1 % glede na 

celoten vzorec.  

 

Od skupno 74 strokovnih delavk, vključenih v raziskavo, 3 strokovne delavke niso podale 

podatka o delovni dobi. 71 strokovnih delavk se je opredelilo glede delovne dobe. 27 

strokovnih delavk dela v oddelkih prvega starostnega obdobja otrok, to predstavlja 38,0 % 

glede na delovno dobo in celoten vzorec. 44 strokovnih delavk deluje v oddelkih 2. 

starostnega obdobja, to predstavlja 62,0 % glede na delovno dobo in celoten vzorec. 
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Tabela 10: Opis vzorca glede na sodelovanje strokovne delavke z logopedinjo v internem/inovacijskem 

projektu, v povezavi s starostno skupino otrok v oddelku strokovne delavke 

 
 

V vzorcu 10 smo oblikovali dve skupini glede na sodelovanje strokovne delavke z 

logopedinjo v internem/inovacijskem  projektu:  

 prvo skupino so oblikovale strokovne delavke, ki so sodelovale z logopedinjo v 

internem/inovacijskem projektu,  

 drugo skupino so oblikovale strokovne delavke, ki niso sodelovale z logopedinjo v 

internem/inovacijskem projektu.  

 

Oddelki otrok, v katerih delujejo strokovne delavke, so razdeljeni v dve starostni obdobji:  

 prvo starostno obdobje predstavljajo oddelki otrok od 1. do 3. leta, 

 drugo starostno obdobje predstavljajo oddelki otrok od 3. do 6. leta. 

 

18 strokovnih delavk je sodelovalo z logopedinjo v internem/inovacijskem projektu, to 

predstavlja 24,3 % celotnega vzorca. 6 strokovnih delavk deluje v oddelkih prve starostne 

skupine otrok, to predstavlja 33,3 % znotraj sodelovanja v internem/inovacijskem projektu, 

22,2 % znotraj oddelka glede na delovno mesto in 8,1 % glede na celoten vzorec. 12 

strokovnih delavk deluje v oddelkih druge starostne skupine otrok, to predstavlja 66,7 % 

znotraj sodelovanja v internem/inovacijskem projektu, 25,5 % znotraj oddelka glede na 

delovno mesto in 16,2 % glede na celoten vzorec. 

 

56 strokovnih delavk ni sodelovalo z logopedinjo v internem/inovacijskem projektu, to 

predstavlja 75,7 % celotnega vzorca. 21 strokovnih delavk deluje v oddelkih prve starostne 

skupine otrok, to predstavlja 37,5 % znotraj sodelovanja v internem/inovacijskem projektu, 

77,8 % znotraj oddelka glede na delovno mesto in 28,4 % glede na celoten vzorec. 35 

strokovnih delavk deluje v oddelkih druge starostne skupine otrok, to predstavlja 62,5 % 

znotraj sodelovanja v internem/inovacijskem projektu, 74,5 % znotraj oddelka glede na 

delovno mesto in 47,3 % glede na celoten vzorec.  
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74 strokovnih delavk se je opredelilo glede sodelovanja z logopedinjo v 

internem/inovacijskem projektu in glede starostne skupine otrok v oddelku. 27 strokovnih 

delavk deluje v oddelkih prve starostne skupine otrok, to predstavlja 36,5 % glede na 

sodelovanje v internem/inovacijskem projektu in glede na celoten vzorec. 47 strokovnih 

delavk deluje v oddelkih druge starostne skupine otrok, to predstavlja 63,5 % glede na 

sodelovanje v internem/inovacijskem projektu in glede na celoten vzorec.  
 

Tabela 11: Opis vzorca glede na strukturo delovne dobe in trenutno delovno mesto strokovne delavke 

 
 

Vzorec 11 smo oblikovali glede na delovno dobo strokovnih delavk v starostne skupine 

strokovnih delavk: od 1 do 10 let, od 11 do 20 let, od 21 do 30 let, od 31 do 40 let. Glede na 

trenutno delovno mesto strokovnih delavk smo oblikovali dve skupini: vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic.  

 

28 strokovnih delavk ima delovno dobo do 10 let, to predstavlja 39,4 % celotnega vzorca. 11 

strokovnih delavk je na delovnem mestu vzgojiteljice, to predstavlja 39,3 % znotraj delovne 

dobe do 10 let, 32,4 % glede na trenutno delovno mesto ter 15,5 % glede na celoten vzorec. 

17 strokovnih delavk je na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice, to predstavlja 60,7 % 

znotraj delovne dobe do 10 let, 45,9 % glede na trenutno delovno mesto ter 23,9 % glede na 

celoten vzorec. 

 

9 strokovnih delavk v vzorcu 11 ima delovno dobo od 11 do 20 let, to predstavlja 12,7 % 

celotnega vzorca. 4 strokovne delavke so na delovnem mestu vzgojiteljice, to predstavlja 44,4 

% znotraj delovne dobe od 11 do 20 let, 11,8 % glede na trenutno delovno mesto ter 5,6 % 

glede na celoten vzorec. 5 strokovnih delavk je na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice, 
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to predstavlja 55,6 % znotraj delovne dobe od 11 do 20 let, 13,5 % glede na trenutno delovno 

mesto ter 7,0 % glede na celoten vzorec. 

 

18 strokovnih delavk ima delovno dobo od 21 do 30 let, to predstavlja 25,4 % celotnega 

vzorca. 7 strokovnih delavk je na delovnem mestu vzgojiteljice, to predstavlja 38,9 % znotraj 

delovne dobe od 21 do 30 let, 20,6 % glede na trenutno delovno mesto ter 9,9 % glede na 

celoten vzorec. 11 strokovnih delavk je na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice, to je 

61,1 % znotraj delovne dobe od 21 do 30 let, 29,7 % glede na trenutno delovno mesto ter 15,5 

% glede na celoten vzorec.  

 

16 strokovnih delavk v vzorcu 11 ima delovno dobo od 31 do 40 let, to predstavlja 22,5 % 

celotnega vzorca. 12 strokovnih delavk je na delovnem mestu vzgojiteljice, to predstavlja 75,0 

% znotraj delovne dobe od 31 do 40 let, 35,3 % glede na trenutno delovno mesto ter 16,9 % 

glede na celoten vzorec. 4 strokovne delavke so na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice, 

to predstavlja 25,0 % znotraj delovne dobe od 31 do 40 let, 10,8 % glede na trenutno delovno 

mesto ter 5,6 % glede na celoten vzorec. 

 

Od 74 strokovnih delavk se je 71 strokovnih delavk opredelilo glede delovne dobe in 

trenutnega delovnega mesta. 34 strokovnih delavk je na delovnem mestu vzgojiteljice, to 

predstavlja 47,9 % glede na delovno dobo in celoten vzorec, 37 strokovnih delavk je na 

delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice, to predstavlja 52,1 % glede na delovno dobo in 

celoten vzorec. 

 

3.2  SEZNAM SPREMENLJIVK 
 
 

Skupino strokovnih delavk, tj. vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice, smo opazovali po 

spremenljivkah, ki smo jih pridobili v postopkih uporabe različnih vprašanj na merskem 

instrumentariju. 

Kriterijske spremenljivke:  

 sodelovanje z logopedinjo: vključenost v interni/inovacijski projekt, 

 sodelovanje z logopedinjo: tematski roditeljski sestanki za starše, 

 sodelovanje z logopedinjo: izobraževanje. 
 

 

Prediktorske spremenljivke področja dejavnosti programa PLP: 

 skupni rezultat na področju spodbujanje otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti 

(kompozitna spremenljivka, sestavljena iz 25 postavk), 

 skupni rezultat na področju logopedska pomoč v vrtcu (kompozitna spremenljivka, 

sestavljena iz 10 postavk), 

 skupni rezultat na področju razvojne in preventivne dejavnosti v vrtcu (kompozitna 

spremenljivka, sestavljena iz 15 postavk), 

 skupni rezultat na področju načrtovanje in evalvacija logopedskega dela v vrtcu 

(kompozitna spremenljivka, sestavljena iz 9 postavk), 

 skupni rezultat na celotnem vprašalniku programa PLP. 
 

 

Spremenljivke, ki smo jih uporabili v multivariatnih analizah, dosegajo raven intervalnih 

lestvic. 
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3.3 MERSKI  INSTRUMENTARIJ 
 

V raziskavi smo uporabili avtorsko sestavljen vprašalnik o pomenu preventivnega 

logopedskega programa (PLP), ki se izvaja v vrtcu že nekaj let kot inovacijski model na 

logopedskem področju. Vprašalnik je bil prvotno sestavljen iz dveh delov, v katerih so 

strokovne delavke svojo stopnjo strinjanja oz. pomembnosti beležile na lestvici za dejansko in 

zaželeno stanje. Na ta način smo vrednotili posamezne trditve oz. posamezna področja PLP. 

Glede na pridobljene rezultate podatkov za zaželeno stanje nismo mogli obdelati, ker je bila 

variabilnost podatkov prenizka oz. so bile skoraj vse vrednosti označene kot zelo pomembne 

(z ocenami 4 in 5). Merski instrument smo posredovali v pregled trem strokovnjakom, ki 

poznajo področje preventivnega logopedskega dela in imajo delovne izkušnje s predšolskimi 

otroki. Vprašalnik smo vsebinsko analizirali in ustrezno preoblikovali. Merske karakteristike 

vprašalnika in posameznih področij so bile preverjene z ustreznimi statističnimi metodami 

(metoda analize notranje konsistentnosti – Cronbach alfa koeficient zanesljivosti, faktorska 

analiza za ugotavljanje konstruktne veljavnosti) in so predstavljene v nadaljevanju posebej za 

vsako področje PLP. 

 

Instrumentarij programa PLP sestavljajo štiri področja:   

a) področje dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti (NJZ),                                                          

b) področje dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu (NPP),                                                                                              

c) področje razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu (NRP),                                                                        

d) področje dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu (NNE). 
 

a) Področje dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti (NJZ) 

 

Področje vsebuje 25 postavk/trditev, ki se navezujejo na neposredno delo strokovne delavke z 

otroki v oddelku. Postavke kažejo na ozaveščenost strokovnih delavk o pomenu PLP in 

prikazujejo aplikativno vnašanje spoznanj PLP v neposredno delo z otroki v vrtcu.  

 

Postavke so povezane z dejavnostmi za spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti (poudarjen 

je pomen vloge vzgojiteljice kot govornega modela oz. mediatorja v komunikaciji z otrokom, 

interakcij, poslušanja, razvijanja motorike govoril, razvijanja fonološkega zavedanja, 

pripovedovanja, prepoznavanja in raziskovanja sveta komunikacije z vsemi čutili skozi igro v 

vsakdanjem kontekstu vrtca). 
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Slika 4: Področje dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti (NJZ) 

 

b) Področje dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu (NPP) 

 

Področje vsebuje 10 postavk/trditev, ki se nanašajo na zagotavljanje logopedske pomoči 

otrokom v vrtcu. Postavke nakazujejo vključevanje oziroma sodelovanje strokovne delavke v 

procesu zagotavljanja logopedske pomoči otrokom z motnjo v govorno-jezikovni 

komunikaciji. Naslanjajo se na sodelovanje strokovne delavke z logopedinjo in s starši v 

primeru opažanja odstopanj v govorno-jezikovni komunikaciji otroka, vključenost otroka v 

logopedsko obravnavo ter spremljanje logopedske obravnave. Postavke se dotikajo načinov 

vključevanja strokovne delavke v proces logopedske pomoči.  

 

 

 

 

 

 

TRDITEV
OL - 

DEJANSKO

Skrbim za kakovostne interakcije z otroki in med otroki.
1  2  3  4  5 

V oddelku vzpostavljam pozitivno čustveno klimo.
1  2  3  4  5 

Med komunikacijo z otrokom vzdržujem očesni kontakt z otrokom.
1  2  3  4  5 

Vse otroke in vsakega posebej spodbujam h komunikaciji. 
1  2  3  4  5 

Otrokom dam dovolj časa, da se odzovejo na mojo govorno spodbudo. 
1  2  3  4  5 

Otroka razumem, kar mi želi sporočiti, bodisi verbalno ali neverbalno.
1  2  3  4  5 

Izvajam dejavnosti, ki otrokom pomagajo razvijati aktivno poslušanje.
1  2  3  4  5 

Otroke spodbujam k poslušanju zvokov v okolju. 
1  2  3  4  5 

Otroke spodbujam k prepoznavanju zvokov v okolju. 
1  2  3  4  5 

Otroke spodbujam k razlikovanju zvokov v okolju. 
1  2  3  4  5 

Otroke spodbujam k posnemanju posameznih zvokov iz okolja z oglašanjem. 
1  2  3  4  5 

Izvajam dejavnosti, ki otrokom pomagajo razvijati motoriko govoril.
1  2  3  4  5 

Izvajam pihalne vaje.
1  2  3  4  5 

Izvajam srkalne vaje.
1  2  3  4  5 

Izvajam vaje za gibljivost ustnic.
1  2  3  4  5 

Izvajam vaje za gibljivost jezika.
1  2  3  4  5 

Izvajam vaje za gibljivost mehkega neba. 
1  2  3  4  5 

Izvajam dejavnosti, ki otrokom pomagajo širiti besedišče. 
1  2  3  4  5 

Izvajam dejavnosti, ki otrokom pomagajo razvijati zmožnost pripovedovanja (zgodbe).
1  2  3  4  5 

Otrokom postavljam vprašanja, ki zahtevajo daljše in celovitejše odgovore.
1  2  3  4  5 

Izvajam dejavnosti, ki pomagajo otrokom razvijati zmožnost fonološkega zavedanja (beseda, zlog, glas).          
1  2  3  4  5 

Izvajam dejavnosti, ki pomagajo otroku razvijati občutek za ritem in trajanje besede. 
1  2  3  4  5 

Izvajam dejavnosti na prostem in v igralnici, ki otrokom omogočajo različne načine izražanja. 
1  2  3  4  5 

Otrokom zagotavljam pogoje, da z uporabo vseh čutil raziskujejo in poskušajo razumeti svet. 
1  2  3  4  5 

Pri dejavnostih z otroki zagotavljam vzpodbudno učno okolje (materiali).
1  2  3  4  5 



Alenka Vidmar Magistrsko delo Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

 

99 

 

 
Slika 5: Področje dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu (NPP) 

 

c) Področje razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu (NRP) 

 

Področje vsebuje 15 postavk/trditev, ki se navezujejo na različne oblike preventivnih 

logopedskih dejavnosti v vrtcu. 

 

Postavke nakazujejo seznanjenost strokovnih delavk z različnimi oblikami logopedskih 

razvojnih in preventivnih dejavnosti in aktivno vključevanje strokovnih delavk v različne 

oblike dejavnosti. Trditve se naslanjajo na področja preventivnih logopedskih pregledov v 

vrtcu, ozaveščenosti strokovnih delavk o pomenu lastnega govora kot modela v interakciji z 

otroki, možnosti sodelovanja z logopedinjo pri sistematičnem razvijanju jezikovne zmožnosti 

otrok v oddelku, seznanjenosti s strokovno literaturo, ki pokriva področje spodbujanja razvoja 

jezikovne zmožnosti otrok, izdelavo lastnih didaktičnih iger za spodbujanje razvoja jezikovne 

zmožnosti otrok, udeleževanja izobraževanj, ki jih za strokovne delavke pripravi logopedinja, 

seznanjenost s strategijami za spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti, spremljanje novosti 

na področju razvojnih in preventivnih dejavnosti, ki jih pripravi logopedinja (čutna pot, 

logopedski kotiček, prispevki, zgibanka), ter sodelovanje strokovne delavke z logopedinjo pri 

uresničevanju ciljev Kurikuluma za vrtce (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRDITEV
OL - 

DEJANSKO

Vsem otrokom v VVZ Kekec je zagotovljena logopedska pomoč. 1  2  3  4  5 

Svoja opažanja glede govorno jezikovne komunikacije otroka v oddelku posredujem logopedinji in se z njo 

pogovorim o možnostih logopedske obravnave.
1  2  3  4  5 

V primeru opaženih težav na področju govorno jezikovne komunikacije pri otroku starše seznanim z 

možnostjo obiska logopedinje v vrtcu.
1  2  3  4  5 

Seznanjena sem z otrokovo vključenostjo v logopedsko obravnavo. 1  2  3  4  5 

S strani staršev sem seznanjena s potekom logopedske obravnave v vrtcu. 1  2  3  4  5 

V določeni fazi logopedske obravnave se lahko aktivno vključim v logopedsko obravnavo in otroku 

pomagam, da znanja, ki jih osvaja pri individualni obravnavi, vnašam v vsakdanje življenje v oddelku.                  
1  2  3  4  5 

Pripomočke in materiale za delo si izposodim pri logopedinji ali jih izdelam v sodelovanju  z logopedinjo. 1  2  3  4  5 

Pripomočke in materiale  za delo z otrokom z  govorno jezikovno motnjo izdelam v sodelovanju s starši. 1  2  3  4  5 

V sodelovanju z logopedinjo svoje dejavnosti v oddelku prilagajam potrebam otroka z govorno jezikovno 

motnjo, ki je vključen v logopedsko obravnavo.  
1  2  3  4  5 

S starši in logopedinjo aktivno sodelujem na področju razvoja jezikovne zmožnosti otroka. 1  2  3  4  5 
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Slika 6: Področje razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu (NRP) 

 
d) Področje dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu (NNE) 

 

Področje vsebuje 9 postavk/trditev, ki se navezujejo na dejavnosti načrtovanja in evalvacije 

logopedskih dejavnosti, v katere se imajo možnost vključevati tudi strokovne delavke z 

namenom zagotavljanja spodbudnega okolja za otrokov razvoj jezikovne zmožnosti. 

Postavke nakazujejo možnost sodelovanja strokovnih delavk z logopedinjo in s starši pri 

načrtovanju in evalvaciji dejavnosti za otroke z govorno-jezikovno motnjo ali primanjkljajem 

kot tudi pri načrtovanju in evalvaciji razvojnih in preventivnih dejavnosti za spodbujanje  

jezikovne zmožnosti. Postavke izpostavljajo pomen komunikacije med strokovnimi 

delavkami, logopedinjo in starši v povezavi s problematiko otrok z govorno-jezikovno motnjo 

ali primanjkljaji v govorno-jezikovni komunikaciji. Postavke se dotikajo seznanjenosti 

strokovnih delavk z letnim delovnim načrtom in s poročilom letnega delovnega načrta 

logopedinje, sodelovanja strokovne delavke z logopedinjo pri prepoznavanju posebnosti v 

govorno-jezikovni komunikaciji otrok v oddelku, načrtovanja dejavnosti, sodelovanja v 

strokovnem timu v primeru otrok s posebnimi potrebami ter sodelovanja z zunanjimi 

institucijami. 

 
 

TRDITEV
OL - 

DEJANSKO

Vsi otroci v vrtcu imajo možnost preventivnega logopedskega pregleda v vrtcu. 1  2  3  4  5 

V primeru opaženih težav na področju govorno jezikovne komunikacije pri otroku, staršem predstavim 

možnost preventivnega logopedskega pregleda v vrtcu.             
1  2  3  4  5 

Seznanjena sem z ugotovitvami logopedinje o stanju otrokove  govorno jezikovne  komunikacije na podlagi 

preventivnega logopedskega pregleda. 
1  2  3  4  5 

Zavedam se pomena lastnega govornega vzora, ki ga predstavljam otrokom.                                                                                                                             1  2  3  4  5 

Imam možnost sodelovati z logopedinjo in sistematično razvijati jezikovno zmožnost otrok v oddelku. 1  2  3  4  5 

Seznanjena sem z različno strokovno literaturo in strategijami za spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti 

v oddelku.                                         
1  2  3  4  5 

Imam možnost sodelovati z logopedinjo in preizkušati ter izdelovati lastne didaktične igre za spodbujanje 

jezikovne zmožnosti otrok. 
1  2  3  4  5 

Predavanja logopedinje v okviru tematskih roditeljskih sestankov v sodelovanju z vzgojiteljico pripomorejo k 

razumevanju razvoja jezikovne zmožnosti otrok in vloge staršev in vrtca pri tem. 
1  2  3  4  5 

Udeležujem se delavnic za vzgojitelje, ki jih pripravi logopedinja, saj omogočajo praktično predstavitev vaj 

za spodbujanje motorike govoril in seznanitev s strategijami za spodbujanje komunikacije.                           
1  2  3  4  5 

Seznanjena sem z različnimi strategijami za spodbujanje jezikovne zmožnosti ini jih po svoji presoji 

vključujem v izvedbeni kurikulum vrtca. 
1  2  3  4  5 

Spremljam novosti v Logopedskem kotičku pred logopedsko pisarno, kjer se seznanim s koristnimi 

informacijami za spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu.                                                                                                      
1  2  3  4  5 

Logopedsko čutno pot, ki je predstavljena na poti do logopedske pisarne poznam in  je koristen pripomoček 

za spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu. 
1  2  3  4  5 

Seznanjena sem s prispevki logopedinje izven okvirov vrtca in se mi zdijo pomembni pri prepoznavnosti 

VVZ Kekec širši  javnosti.
1  2  3  4  5 

Zgibanka za starše Logoped v vrtcu  mi pomaga pri opazovanju in spremljanju otrokovega govorno 

jezikovnega razvoja in razvoja poslušanja.
1  2  3  4  5 

Logopedinja mi je lahko v oporo pri uresničevanju ciljev kurikuluma. 1  2  3  4  5 
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Slika 7: Področje dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu (NNE) 

 

3.4 MERSKE KARAKTERISTIKE VPRAŠALNIKA PLP 
 

Veljavnost 

 

Vsebinsko veljavnost rezultatov, zbranih z anketnim vprašalnikom, so neodvisno ocenili trije 

strokovnjaki. Ti strokovnjaki poznajo področje preventivnega logopedskega dela in imajo 

delovne izkušnje s predšolskimi otroki. Na osnovi njihovih korekcij smo izdelali končno 

verzijo vprašalnika. Upoštevali smo tista vprašanja, pri katerih je bila prisotna zadostna 

stopnja skladnosti med ocenjevalci. Instrument ima svojo vsebinsko veljavnost, saj 

predstavlja tiste konceptualne vsebine, za merjenje katerih je bil sestavljen. 

Konstruktno veljavnost (Bucik, 1997) smo preverili s faktorsko analizo. Prav tako smo 

preverjali, ali kompozitne spremenljivke merijo isti konstrukt merjenja. V ta namen smo 

izračunali korelacije med posameznimi kompozitnimi spremenljivkami in korelacije 

kompozitnih spremenljivk s skupnim rezultatom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRDITEV
OL - 

DEJANSKO

Seznanjena sem z vsebino LDN logopeda in poročilom LDN ob zaključku šolskega leta. 1  2  3  4  5 

Logopedinja v začetku šolskega leta obišče 'moj' oddelek. 1  2  3  4  5 

Z logopedinjo se posvetujem o otrocih, pri katerih opažam težave v govorno jezikovni 

komunikaciji.
1  2  3  4  5 

Z logopedinjo skupaj načrtujeva dejavnosti jezikovne vzgoje v vrtcu in se domeniva za 

prilagoditve za otroke z govorno jezikovno motnjo.
1  2  3  4  5 

V primeru otrok s kompleksnejšimi motnjami timsko sodelujem s svetovalno službo v vrtcu 

(specialno pedagoginjo, logopedinjo, vodstvenim kadrom).
1  2  3  4  5 

Z logopedinjo sodelujeva s starši pri pripravi individualiziranega načrta za otroke s posebnimi 

potrebami.
1  2  3  4  5 

Seznanjena sem, da so starši aktivno udeleženi v logopedsko obravnavo, saj tako lahko 

učinkovito pomagajo otroku tudi v domačem okolju.
1  2  3  4  5 

Seznanjena sem, da logopedinja sodeluje z zunanjimi ustanovami, z namenom reševanja 

problematike otrok s posebnimi potrebami pri zagotavljanju njim ustrezne oblike pomoči.
1  2  3  4  5 

Delo logopedinje v vrtcu poteka usklajeno z življenjem in delom vrtca.      1  2  3  4  5 
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Tabela 12: Interkorelacije med kompozitnimi spremenljivkami in korelacije posameznih kompozitnih 

spremenljivk s skupnim rezultatom PLP 

 
 

Korelacije posameznih kompozitnih spremenljivk s skupnim rezultatom PLP (tabela 12) 

kažejo na visoko pozitivno povezanost med posameznimi kompozitnimi spremenljivkami in 

celotnim rezultatom na vprašalniku PLP pri stopnji tveganja 2P = 0,01. Najvišjo korelacijo 

zasledimo pri NRP – področju razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu (0,940), nato pri 

NPP – področju dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu (0,860), NNE – področju dejavnosti 

načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu (0,843) in NJZ – področju dejavnosti 

spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti (0,787). 

 

Najvišjo korelacijo na področju NRP – področju razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu 

(0,940) lahko interpretiramo z dejstvom, da so dejavnosti znotraj področja NRP – področja 

razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu namenjena vsem otrokom v vrtcu, in ne le 

otrokom z motnjo ali primanjkljajem na področju govorno-jezikovne komunikacije ter 

njihovim staršem. Dejavnosti so preventivno in razvojno naravnane in omogočajo zgodnje 

odkrivanje in pomoč otrokom ter medpoklicno sodelovanje med strokovnimi delavkami, 

logopedinjo in starši pri bogatenju jezikovne vzgoje v vrtcu. 

 

Najnižjo stopnjo korelacije zasledimo pri NJZ – področju dejavnosti spodbujanja otrokovega 

razvoja jezikovne zmožnosti (0,787), pri katerem gre za specifično delo, ki ga v večini 

opravlja logoped. Postavke NJZ za področje dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja 

jezikovne zmožnosti se povezujejo z ozaveščenostjo in poznavanjem vseh področij in 

dejavnosti programa PLP ter vnašanjem spoznanj v neposredno delo z otroki, kar v največji 

meri izkazujejo strokovne delavke, ki so bile vključene v interni/inovacijski projekt in so 

imele možnost sodelovanja z logopedinjo na vseh področjih PLP. 
 

Zanesljivost 

 

Zanesljivost Likertovih lestvic za merjenje stališč za posamezna področja v vprašalniku PLP 

smo preverili po metodi analize notranje konsistentnosti s Cronbachovim alfa koeficientom 

(Sagadin, 1993). 

 

S Cronbachovim alfa koeficientom (Hair idr., 1998) smo preverjali zanesljivost izbranih 

spremenljivk in ugotovili obseg pojasnjene variance v celotnem vprašalniku PLP ter po 

posameznih področjih PLP. Ugotovili smo, da je za celoten instrument PLP Cronbachov 

koeficient α zelo visok in predstavlja vrednost 0,96, to je prikazano v tabeli 13. 
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Tabela 13: Koeficienti zanesljivosti Cronbach alfa 

kompozitna spremenljivka število postavk Cronbachov alfa koeficient 

zanesljivosti 

NJZ 25 0,92 (N = 68) 

NPP 10 0,88 (N = 69) 

NRP 15 0,90 (N = 67) 

NNE 9 0,87 (N = 67) 

PLP 59 0,96 (N = 67) 

 

Za področje dejavnosti NJZ – področje spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti 

je Cronbachov koeficient α = 0,92.  Za področje dejavnosti NPP – področje dejavnosti 

logopedske pomoči v vrtcu je Cronbachov koeficient α = 0,88. Za področje dejavnosti NRP  – 

področje razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu je Cronbachov koeficient  α = 0,90. Za 

področje dejavnosti NNE – področje načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu  je 

Cronbachov koeficient α = 0,87.  

 

Zanesljivost postavk pri posameznih področjih vprašalnikov je visoka, to kaže na zanesljivost 

našega anketnega vprašalnika in sočasno na zgornjo mejo veljavnosti vprašalnika. Kako 

visoka je zanesljivost testa, je odvisno tudi od narave in namena instrumentarija, velikosti 

vzorca, ki smo ga zajeli v raziskavo, in variabilnosti skupine (Garett, 1965). 

 
Objektivnost 

 

Objektivnost anketiranja in ocenjevanja smo zagotovili z jasnimi in nedvoumnimi navodili 

(Sagadin, 1993). Objektivnost z vidika anketiranja smo poskušali zagotoviti po vseh treh 

kriterijih: izvedbi, točkovanju in interpretaciji. Podana so bila ustna in pisna navodila. Testna 

situacija je bila znana. Merila za ocenjevanje so bila določena in razložena vnaprej. Uporabili 

smo Likertovo lestvico s petimi približno enakimi intervali.  
 

Ekonomičnost 

 

Za reševanje vprašalnika so strokovne delavke potrebovale 20 minut. 
 

Diskriminativnost 

 

Diskriminativnost pri posameznih postavkah je bila primerna, saj se iz opisne statistike 

posamezne postavke vidi, da je razpršenost odgovorov dokaj velika. Diskriminativno moč 

posamezne trditve smo ugotavljali s korelacijo posamezne postavke z vsoto na določeni 

kompozitni spremenljivki. 

 

3.4.1 Vrednotenje spremenljivk 
 

Ob trditvah iz anketnega vprašalnika so se strokovne delavke opredelile z enim od petih 

ponujenih odgovorov. Odgovori oz. posamezne trditve so predstavljale stopnjo strinjanja na 

5-stopenjski lestvici od 1 do 5, na kateri je vrednost 1 pomenila najnižjo stopnjo strinjanja, 5 

pa najvišjo stopnjo strinjanja. 
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1. Se sploh ne strinjam. 

2. Se ne strinjam. 

3. Ne vem, se ne morem odločiti. 
4. Se strinjam. 

5. Se popolnoma strinjam. 

 

3.5  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Zbiranje podatkov je potekalo septembra 2015. Vzgojiteljice so bile predhodno seznanjene z 

namenom in potekom raziskave ter povabljene k sodelovanju v okviru pedagoške konference, 

avgusta 2015 ob začetku šolskega leta 2015/16. Vprašalnik je bil avtorsko oblikovan, 

anketiranje je bilo anonimno in v skladu z etičnim kodeksom. Podatki so bili uporabljeni 

izključno v raziskovalne namene. Strokovnim  delavkam je logopedinja razdelila vprašalnike 

septembra 2015. Navodila o izpolnjevanju so bila znotraj vprašalnika podana tudi v pisni 

obliki. Izpolnjene vprašalnike so strokovne delavke v dogovorjenem času vrnile logopedinji. 

Vprašalnik je prejelo 44 vzgojiteljic in 41 pomočnic vzgojiteljic v VVZ Kekec Grosuplje, to 

skupaj predstavlja 85 strokovnih delavk. Izpolnjeni vprašalnik je vrnilo 37 vzgojiteljic in 37 

pomočnic vzgojiteljic, to skupaj predstavlja 74 strokovnih delavk vrtca. 

 

3.6  STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 

Podatke empiričnega dela smo obdelali (s parametrijsko statistiko) s statističnim programom 

SPSS 21.0 za osebne računalnike.  

Uporabili smo naslednje statistične  analize: 

 deskriptivna statistika za prikazovanje celotnega vzorca spremenljivk: rezultati 

deskriptivne statistike dajejo vpogled v osnovne podatke o uporabljenem sistemu 

spremenljivk in podatke o tem, katere spremenljivke vstopajo v nadaljnje načrtovane 

postopke obdelave podatkov; 

 za preverjanje normalnosti distribucije smo uporabili Kolmogorov-Smirnov test 

normalnosti; 

 podatke, ki smo jih uporabili v multivariantnih analizah za ugotavljanje razlik med 

strokovnimi delavkami, smo predhodno normalizirali z metodo Rank; 

 podatke, ki smo jih uporabili v multivariantnih analizah, smo predhodno normalizirali 

s pomočjo z-vrednosti normalne porazdelitve; 

 zanesljivost merskih instrumentov je bila preverjena z metodo analize notranje 

konsistentnosti (Cronbachov alfa koeficient zanesljivosti); 

 faktorska analiza za pojasnjevanje latentne strukture PLP (vprašalnika stališč in ocen 

vključevanja dejavnosti PLP v izvedbeni kurikulum vrtca) ter ugotavljanje konstruktne 

veljavnosti merskega instrumenta po metodi glavnih komponent;  

 podatki, ki smo jih pridobili za zaželeno stanje, kažejo zelo majhno variabilnost, zato 

nismo delali nadaljnjih analiz; predstavljena bo zgolj opisna statistika za dejansko 

stanje za vsako področje PLP; 

 latentne strukture zaželenega stanja PLP ni bilo mogoče izvesti, zato smo ugotavljali 

in analizirali latentno strukturo dejanskega stanja posebej za vsako področje PLP; 

 homogenost variance smo ugotavljali z Levenovim testom; 

 t-test enakosti povprečij (dvosmerni t-test); 

 ANOVA; 
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 med rezultati omenjenih testov smo kot oceno povezanosti izračunali Pearsonov 

koeficient korelacije; 

 narejena je bila regresijska analiza za pojasnjevanje največjega deleža variance na 

celotnem PLP; 

 postavljene hipoteze smo sprejemali pri stopnji tveganja p ≤ 0,05; 

 opravljeni sta bili rotacija Varimax in rotacija Oblimin. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

4.1 OPISNA STATISTIKA ZA POSAMEZNA PODROČJA PLP 
 

4.1.1 Opisna statistika za področje NJZ - dejavnosti spodbujanja otrokovega 

razvoja jezikovne zmožnosti 

 
Tabela 14: Opisna statistika za področje dejavnosti spodbujanja otrokove jezikovne zmožnosti  – NJZ 

 
 

V tabeli 14 je najvišja vrednost povprečja izražena pri drugi postavki NJZ2 – področju 

dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti – v oddelku vzpostavljam 

pozitivno čustveno klimo (M = 4,80). Najnižja vrednost povprečja je izražena pri štirinajsti 

postavki NJZ14 – področju dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti  – 

izvajam srkalne vaje (M = 3,31).  

 

Največji razpon vrednosti rezultatov od 1 do 5 se pojavlja med spremenljivkami NJZ10 – 

otroke spodbujam k razlikovanju zvokov iz okolja, NJZ11 – otroke spodbujam k posnemanju 

zvokov iz okolja z oglašanjem, od NJZ14 do NJZ17 – izvajam srkalne vaje, vaje gibljivosti 

ustnic, jezika in mehkega neba, NJZ19 – izvajam dejavnosti, ki otrokom pomagajo razvijati 

zmožnost pripovedovanja (zgodbe), NJZ21 – izvajam dejavnosti, ki pomagajo otrokom 

razvijati zmožnost fonološkega zavedanja in NJZ22 – izvajam dejavnosti, ki pomagajo otroku 

razvijati občutek za ritem in trajanje besede.  

 

Dejavnosti pod navedenimi spremenljivkami se tesno povezujejo z dejavnostmi PLP, pri 

katerih imajo strokovne delavke možnost spoznavati vaje za razgibavanje motorike govoril ter 

njihov praktični pomen kot tudi preizkušati strategije in pomen poslušanja v povezavi z 
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razvojem govora in pisanja, ter spoznavajo strategije spodbujanja pripovedovanja ob 

sodelovanju z logopedinjo v internem/inovacijskem projektu ali v primeru otroka s posebnimi 

potrebami v oddelku ob skupnem načrtovanju, izvajanju in evalvaciji dejavnosti v oddelku ali 

prek izobraževanj, ki jih logopedinja organizira za strokovne delavce vrtca. 

 

Najmanjši razpon vrednosti rezultatov od 3 do 5 se pojavlja med spremenljivkami od NJZ1 do 

NJZ6 – skrbim za kakovostne interakcije z otroki in med otroki, v oddelku vzpostavljam 

pozitivno čustveno klimo, med komunikacijo z otrokom vzdržujem očesni kontakt z otrokom, 

vse otroke in vsakega posebej spodbujam h komunikaciji, otrokom dam dovolj časa, da se 

odzovejo na mojo govorno spodbudo, otroke razumem, kaj mi želijo sporočiti bodisi verbalno 

ali neverbalno.  

 

Dejavnosti pod navedenimi spremenljivkami od NJZ1 do NJZ6 se tesno povezujejo s cilji, ki 

so zapisani tudi v Kurikulumu za vrtce (1999), in so poudarjene tudi v metodologiji Korak za 

korakom (Tankersly, 2013), ki jo v VVZ Kekec uporablja veliko strokovnih delavk.  

Omenjene dejavnosti NJZ – področje dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne 

zmožnosti v primerjavi z ostalimi navedenimi spremenljivkami NJZ – področjem dejavnosti 

spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti v manjši meri vključujejo specifično 

logopedska znanja. 

 

Maksimalno število doseženih točk na celotnem PLP je bilo 370. Na področju NJZ – področju 

dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti je bilo največ doseženih 355 

točk pri NJZ2 – v oddelku vzpostavljam pozitivno čustveno klimo (pri N = 74). Najmanjše 

število točk na področju NJZ – področju dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne 

zmožnosti je bilo doseženih 245 točk pri NJZ14 – izvajam srkalne vaje (pri N = 74). 

 

4.1.2 Opisna statistika za področje NPP  – področje dejavnosti logopedske 

pomoči v vrtcu 
 

 

Tabela 15: Opisna statistika za področje dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu – NPP 

 
 

V tabeli 15 je najvišja vrednost povprečja izražena pri postavki NPP3  (M = 4,68) – v primeru 

opaženih težav na področju govorno-jezikovne komunikacije pri otroku starše seznanim z 

možnostjo obiska logopedinje v vrtcu. Strokovne delavke so ob različnih priložnostih, kot so 

pedagoške konference in obiski logopedinje v oddelku, v letnem delovnem načrtu in poročilu 

letnega delovnega načrta, skozi različne oblike izobraževanj, v internem/inovacijskem 
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projektu seznanjene s svojo vlogo pri opazovanju otroka in prepoznavanju odstopanj v 

govorno-jezikovni komunikaciji otrok v vrtcu ter s postopki, ki sledijo. 

 

Najnižja vrednost povprečja je izražena pri postavki NPP8 – pripomočke in material za delo z 

otrokom z govorno-jezikovno motnjo izdelam v sodelovanju s starši (M = 2,61). Rezultat je bil 

pričakovan, saj je ideja o izdelovanju pripomočkov za delo z otrokom z govorno-jezikovno 

motnjo in za spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti nastala in jo uresničujejo predvsem v 

oddelkih, v katerih so strokovne delavke vključene v interni/inovacijski projekt v sodelovanju 

z logopedinjo.  

 

Najvišje vrednosti povprečja, ki se gibljejo med M = 4,26 in M = 4,68, so prisotne pri 

spremenljivkah NPP1 – vsem otrokom v VVZ Kekec je zagotovljena logopedska pomoč, NPP2 

– svoja opažanja glede govorno jezikovne komunikacije otroka v oddelku posredujem 

logopedinji in se z njo pogovorim o možnostih logopedske obravnave, NPP3 – v primeru 

opaženih težav na področju govorno-jezikovne komunikacije pri otroku starše seznanim z 

možnostjo obiska logopedinje v vrtcu in NPP4 – seznanjena sem z otrokovo vključenostjo v 

logopedsko obravnavo. Spremenljivke v večji meri vključujejo sodelovanje strokovne delavke 

z logopedinjo pri prepoznavanju posebnosti v govorno-jezikovni komunikaciji otroka, 

seznanjanje staršev z možnostjo obiska pri logopedinji, seznanjanje staršev z možnostjo 

preventivnih logopedskih pregledov v vrtcu ter seznanjenost strokovne delavke z otrokovo 

vključenostjo v logopedsko obravnavo. 

 

Največji razpon vrednosti rezultatov od 1 do 5 se pojavlja med spremenljivkami NPP2 – svoja 

opažanja glede govorno-jezikovne komunikacije otroka v oddelku posredujem logopedinji in 

se z njo pogovorim o možnostih logopedske obravnave, NPP3 – v primeru opaženih težav na 

področju govorno-jezikovne komunikacije pri otroku starše seznanim z možnostjo obiska 

logopedinje v vrtcu, NPP4 – seznanjena sem z otrokovo vključenostjo v logopedsko 

obravnavo, NPP5 – s strani staršev sem seznanjena s potekom logopedske obravnave v vrtcu, 

NPP6 – v določeni fazi logopedske obravnave se lahko aktivno vključim v logopedsko 

obravnavo in otroku pomagam, da znanja, ki jih osvaja pri individualni obravnavi, vnaša v 

vsakdanje življenje v oddelku, NPP7 – pripomočke in material za delo si izposodim pri 

logopedinji ali jih izdelam v sodelovanju z logopedinjo, NPP8 – pripomočke in material za 

delo z otrokom z govorno-jezikovno motnjo izdelam v sodelovanju s starši, NPP9 – v 

sodelovanju z logopedinjo svoje dejavnosti v oddelku prilagajam potrebam otroka z govorno- 

jezikovno motnjo, ki je vključen v logopedsko obravnavo in NPP10 – s starši in logopedinjo 

aktivno sodelujem na področju razvoja jezikovne zmožnosti otroka. 

 

Najmanjši razpon vrednosti rezultatov od 2 do 5 je pri spremenljivki NPP1 – vsem otrokom v 

vrtcu je zagotovljena logopedska pomoč. S to postavko mislimo na zagotavljanje logopedske 

obravnave tistim, ki jo potrebujejo. 

 

Na področju NPP – področju dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu je bilo največ doseženih 

332 točk za NPP3 – v primeru opaženih težav na področju govorno-jezikovne komunikacije 

pri otroku starše seznanim z možnostjo obiska logopedinje v vrtcu (pri N = 71). Najmanjše 

število točk na področju NPP – področju dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu je bilo 

doseženih 185 točk pri NPP8 – pripomočke in materiale za delo z otrokom z govorno-

jezikovno motnjo izdelam v sodelovanju s starši (pri N = 71). 
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4.1.3 Opisna statistika za področje NRP – področje razvojnih in preventivnih 

dejavnosti v vrtcu  
 
 

Tabela 16: Opisna statistika za področje razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu – NRP 

 
 

V tabeli 16 je najvišja vrednost povprečja izražena pri postavki NRP2 – v primeru opaženih 

težav na področju govorno-jezikovne komunikacije pri otroku staršem predstavim možnost 

preventivnega logopedskega pregleda v vrtcu (M = 4,75). Starši so obveščeni o možnosti 

preventivnega logopedskega pregleda tudi z zgibanko »Logoped v vrtcu«, prav tako so pisno 

obveščeni o možnosti z obvestilom, ki je staršem na voljo v Logopedskem kotičku ter na 

oglasni deski v vsaki enoti vrtca. 

 

Najnižja vrednost povprečja je izražena pri postavki NRP11 – Spremljam novosti v 

Logopedskem kotičku pred logopedsko pisarno, kjer se seznanim s koristnimi informacijami 

za spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu (M = 2,71). Rezultat je pričakovan, saj je 

Logopedski kotiček v Vrtcu Kekec, kjer je logopedska pisarna. Ker strokovne delavke 

delujejo tudi na osmih lokacijah v drugih enotah vrtca, nimajo neposrednega pregleda nad 

novostmi v Logopedskem kotičku. Morda bi bilo v prihodnje smiselno razmisliti o dodatnih 

možnostih seznanjanja strokovnih delavk vrtca, ki delujejo na drugih lokacijah vrtca, s 

koristnimi informacijami za spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok s strani logopeda v vrtcu.  

 

Najvišje vrednosti povprečja, ki se gibljejo med M = 4,05 in M = 4,75, so prisotne med 

spremenljivkami: 

 

NRP1 – vsi otroci v vrtcu imajo možnost preventivnega logopedskega pregleda v vrtcu (M = 

4,53),  

 

NRP2 – v primeru opaženih težav na področju govorno-jezikovne komunikacije pri otroku 

staršem predstavim možnost preventivnega logopedskega pregleda v vrtcu (M = 4,75),                                                          

 

NRP3 – seznanjena sem z ugotovitvami logopedinje o stanju otrokove govorno-jezikovne 

komunikacije na podlagi preventivnega logopedskega pregleda (M = 4,29), 

NRP4 – zavedam se pomena lastnega govornega vzora, ki ga predstavljam otrokom (M = 

4,70), 
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NRP8 – predavanja logopedinje v okviru tematskih roditeljskih sestankov v sodelovanju z 

vzgojiteljico pripomorejo k razumevanju razvoja jezikovne zmožnosti otrok, vloge staršev in 

vrtca pri tem (M = 4,05), 

NRP14 – zgibanka za starše »Logoped v vrtcu« mi pomaga pri opazovanju in spremljanju 

otrokovega govorno-jezikovnega razvoja in razvoja poslušanja  (M = 4,05).  

 

Omenjene spremenljivke se navezujejo na dejavnosti, ki so namenjene vsem otrokom v vrtcu 

in so razvojno ter preventivno naravnane ter omogočajo zgodnje odkrivanje in zagotavljanje 

logopedske pomoči za otroke z motnjo ali primanjkljajem v govorno-jezikovni komunikaciji. 

 

Največji razpon vrednosti rezultatov od 1 do 5 se pojavlja pri naslednjih spremenljivkah:  

 

NRP1 – vsi otroci v vrtcu imajo možnost preventivnega logopedskega pregleda v vrtcu, 

 

NRP3 – seznanjena sem z ugotovitvami logopedinje o stanju otrokove govorno-jezikovne 

komunikacije na podlagi preventivnega logopedskega pregleda, 

 

NRP5 – imam možnost sodelovati z logopedinjo in sistematično razvijati jezikovno zmožnost 

otrok v oddelku, 

 

NRP6 – seznanjena sem z različno strokovno literaturo in strategijami za spodbujanje razvoja 

jezikovne zmožnosti v oddelku, 

 

NRP7 – imam možnost sodelovati z logopedinjo in preizkušati ter izdelovati lastne didaktične 

igre za spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok,  

 

NRP8 – predavanja logopedinje v okviru tematskih roditeljskih sestankov v sodelovanju z 

vzgojiteljico pripomorejo k razumevanju razvoja jezikovne zmožnosti otrok in vloge staršev in 

vrtca pri tem, 

 

NRP9 – udeležujem se delavnic za vzgojitelje, ki jih pripravi logopedinja, saj omogočajo 

praktično predstavitev vaj za spodbujanje motorike govoril in seznanitev s strategijami za 

spodbujanje komunikacije, 

 

NRP10 – seznanjena sem z različnimi strategijami za spodbujanje jezikovne zmožnosti in jih 

po svoji presoji vključujem v izvedbeni kurikulum vrtca,  

 

NRP11 – spremljam novosti v Logopedskem kotičku pred logopedsko pisarno, kjer se 

seznanim s koristnimi informacijami za spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu,  

 

NRP12 – logopedsko čutno pot, ki je predstavljena na poti do logopedske pisarne, poznam in 

je koristen pripomoček za spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu,  

 

NRP13 – seznanjena sem s prispevki logopedinje izven okvirov vrtca in se mi zdijo pomembni 

pri prepoznavnosti VVZ Kekec širši javnosti,  

 

NRP14 – zgibanka za starše Logoped v vrtcu mi pomaga pri opazovanju in spremljanju 

otrokovega jezikovnega razvoja in razvoja poslušanja,  
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NRP15 – logopedinja mi je lahko v oporo pri uresničevanju ciljev kurikuluma.  

 

Razpon vrednosti rezultatov od 2 do 5 je pri spremenljivki NRP2 – v primeru opaženih težav 

na področju govorno-jezikovne komunikacije pri otroku staršem predstavim možnost 

preventivnega logopedskega pregleda v vrtcu.  

 

Najmanjši razpon vrednosti rezultatov od 4 do 5 je pri spremenljivki NRP4 – zavedam se 

pomena lastnega govornega vzora, ki ga predstavljam otrokom. Omenjena spremenljivka je 

poudarjena tudi znotraj Kurikuluma za vrtce (1999) ter v metodologiji Korak za korakom 

(Tankersly, 2013), in ne le znotraj področij PLP, zato rezultat ne preseneča. 

 

Na področju NRP – področju razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu je bilo največ točk, 

in sicer  347, doseženih  pri NRP2 – v primeru opaženih težav na področju govorno-jezikovne 

komunikacije pri otroku staršem predstavim možnost preventivnega logopedskega pregleda v 

vrtcu (pri N = 73). Najmanjše število točk – 198 – na področju NRP – področju razvojnih in 

preventivnih dejavnosti v vrtcu je bilo doseženih pri NRP11 – spremljam novosti v 

Logopedskem kotičku pred logopedsko pisarno, kjer se seznanim s koristnimi informacijami 

za spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu (pri N = 73). 

 

4.1.4 Opisna statistika za področje NNE – področje dejavnosti načrtovanja in 

evalvacije logopedskega dela v vrtcu  
 

 
Tabela 17: Opisna statistika za področje dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega dela                                                         

v vrtcu – NNE 

 
 

V tabeli 17 je najvišja vrednost povprečja izražena pri postavki NNE2 – logopedinja v začetku 

šolskega leta obišče “moj” oddelek (M = 4,80). Obiski logopedinje po oddelkih v začetku 

šolskega leta so namenjeni posvetovanju vzgojiteljice z logopedinjo o posebnostih, ki jih 

strokovna delavka opazi v oddelku, o možnostih sodelovanja z logopedinjo med šolskim 

letom, ko potekajo dogovori o možnostih sodelovanja v različnih razvojnih in preventivnih 

dejavnostih, kot tudi o možnostih sodelovanja v primeru otrok z motnjo ali primanjkljajem v 

govorno-jezikovni komunikaciji. 

 

Najnižja vrednost povprečja je izražena pri postavki NNE4 – z logopedinjo skupaj načrtujeva 

dejavnosti jezikovne vzgoje v vrtcu in se domeniva za prilagoditve za otroke z govorno-

jezikovno motnjo (M = 3,30). Spremenljivka se povezuje z neposrednim vključevanjem 

logopedinje v proces jezikovne vzgoje v vrtcu, to pride pogosteje do izraza pri strokovnih 
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delavkah, ki imajo v oddelku otroka z govorno-jezikovno motnjo, ali ko je strokovna delavka 

vključena v interni/inovacijski projekt. 

 

Najvišje vrednosti povprečja, ki se gibljejo med M = 4,60 in M = 4,80, so prisotne med 

spremenljivkami NNE2 – logopedinja v začetku šolskega leta obišče “moj” oddelek (M = 

4,80), NNE3 – z logopedinjo se posvetujem o otrocih, pri katerih opažam težave v govorno-

jezikovni komunikaciji (M = 4,60) in NNE9 – delo logopedinje v vrtcu poteka usklajeno z 

življenjem in delom vrtca (M = 4,60). Omenjene spremenljivke se navezujejo na dejavnosti, ki 

so namenjene vsem otrokom v vrtcu in niso povezane le s problematiko otrok z govorno-

jezikovno motnjo ali primanjkljajem. 

 

Največji razpon vrednosti rezultatov od 1 do 5 se pojavlja med spremenljivkami: 

 

NNE1 – seznanjena sem z vsebino LDN (letni delovni načrt) logopeda in poročilom LDN ob 

zaključku šolskega leta,  

 

NNE3 – z logopedinjo se posvetujem o otrocih, pri katerih opažam težave v govorno-jezikovni 

komunikaciji,  

 

NNE4 – z logopedinjo skupaj načrtujeva dejavnosti jezikovne vzgoje v vrtcu,  

 

NNE5 – v primeru otrok s kompleksnejšimi motnjami timsko sodelujem s svetovalno službo v 

vrtcu (specialno pedagoginjo, logopedinjo, vodstvenim kadrom), 

 

NNE6 – z logopedinjo sodelujeva s starši pri pripravi individualiziranega načrta za otroke s 

posebnimi potrebami,  

 

NNE7 – seznanjena sem, da so starši aktivno vključeni v logopedsko obravnavo, saj tako 

lahko učinkovito pomagajo otroku tudi v domačem okolju,  

 

NNE8 – seznanjena sem, da logopedinja sodeluje z zunanjimi ustanovami, z namenom 

reševanja problematike otrok s posebnimi potrebami pri zagotavljanju njim ustrezne oblike 

pomoči.  

 

Najmanjši razpon vrednosti rezultatov od 3 do 5 je pri spremenljivkah NNE2 – logopedinja v 

začetku šolskega leta obišče “moj” oddelek in NNE9 – delo logopedinje v vrtcu poteka 

usklajeno z življenjem in delom vrtca. 

 

Na področju NNE – področju dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu 

je bilo največ doseženih  točk – 350 – pri NNE2 – logopedinja v začetku šolskega leta obišče 

“moj” oddelek (pri N = 73). 

 

Najmanjše število točk – 238 – na področju NNE – področju dejavnosti načrtovanja in 

evalvacije logopedskega dela v vrtcu je bilo doseženih pri NNE4 – z logopedinjo skupaj 

načrtujeva dejavnosti jezikovne vzgoje v vrtcu in se domeniva za prilagoditve za otroke z 

govorno-jezikovno motnjo (pri N = 72). 

 



Alenka Vidmar Magistrsko delo Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

 

113 

 

4.2  UGOTAVLJANJE RAZLIK GLEDE NA VKLJUČENOST V INTERNI ALI 

INOVACIJSKI  PROJEKT 
 

 

Z raziskavo smo želeli analizirati razlike za celotno področje PLP in za njegova posamezna 

področja med skupino strokovnih delavk, ki so bile vključene v interni/inovacijski projekt, in 

tistimi, ki niso bile. Uporabili smo t-test za neodvisne vzorce ter preverjali ničelno hipotezo, 

ki pravi, da ni statistično pomembnih razlik v aritmetičnih sredinah med skupinama 

strokovnih delavk. Za ugotavljanje homogenosti varianc smo najprej uporabili Levenov test 

(F-preizkus homogenosti varianc). Če se razlike ne bodo pojavile, pomeni, da sta vzorca iz 

iste populacije (Kerr idr., 2004).  
 

 

Tabela 18: Opisna statistika za skupini strokovnih delavk glede na sodelovanje z logopedinjo v 

internem/inovacijskem projektu 

 
Povprečni doseženi rezultati pri strokovnih delavkah, ki so bile vključene v interni/inovacijski 

projekt pri postavkah na posameznih področjih PLP ter njegovega celotnega instrumentarija, 

se gibljejo od 4,06 na področju dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu (NPP) do 4,57 na 

področju dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu (NNE).  

 

Rezultati pri strokovnih delavkah, ki niso bile vključene v interni/inovacijski projekt, se 

gibljejo od 3,68 na področju dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu (NPP) do 4,04 na področju 

dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti (NJZ). 

 

Povprečni doseženi rezultat pri postavkah na področju dejavnosti spodbujanja otrokovega 

razvoja jezikovne zmožnosti (NJZ) je za 16 strokovnih delavk, ki so sodelovale z logopedinjo 

v internem projektu (M = 4,15), nekoliko višji kot rezultat pri 52 strokovnih delavkah, ki niso 

sodelovale z logopedinjo v internem projektu (M = 4,04).  

 

Rezultat nakazuje na podrobnejše poznavanje dejavnosti programa PLP in strategij za 

spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti pri strokovnih delavkah, ki so imele možnost 

načrtovanja, izvajanja in evalvacije dejavnosti ter sistematičnega razvoja jezikovne zmožnosti 

otrok v oddelku prek sodelovanja v internem/inovacijskem projektu v primerjavi s 

strokovnimi delavkami, ki niso imele te priložnosti. 

 

Povprečni doseženi rezultat pri postavkah na področju dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu 

(NPP) je pri 15 strokovnih delavkah, ki so sodelovale z logopedinjo v internem/inovacijskem 

projektu (M = 4,06), višji kot rezultat pri 51 strokovnih delavkah, ki niso sodelovale z 

logopedinjo v internem/inovacijskem projektu (M = 3,68). Rezultat lahko pojasnimo tako, da 
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imajo strokovne delavke, ki so vključene v interni/inovacijski projekt, več možnosti 

prepoznavati svojo vlogo v procesu pomoči otroku z motnjo ali primanjkljajem na področju 

govorno-jezikovne komunikacije skozi različne interakcije z logopedinjo.  
 

 

Povprečni doseženi rezultat pri postavkah na področju razvojnih in preventivnih dejavnosti v 

vrtcu (NRP) je pri 18 strokovnih delavkah, ki so sodelovale z logopedinjo v 

internem/inovacijskem projektu (M = 4,39), višji kot rezultat pri 49 strokovnih delavkah, ki 

niso sodelovale z logopedinjo v internem projektu (M = 3,76). Rezultat lahko pojasnimo z 

dejstvom, da so interni/inovacijski projekti v sodelovanju strokovnih delavk z logopedinjo 

razvojno in preventivno naravnani, to pomeni, da so strokovne delavke bolj neposredno 

vključene v dejavnosti in prepoznavajo svojo vlogo pri spodbujanju otrokove jezikovne 

zmožnosti in tudi pripisujejo PLP večji pomen kot tiste,  ki ne sodelujejo v 

internem/inovacijskem projektu.    

Povprečni doseženi rezultat pri postavkah na področju dejavnosti načrtovanja in evalvacije 

logopedskega dela v vrtcu  (NNE) je pri 17 strokovnih delavkah, ki so sodelovale z 

logopedinjo v internem projektu (M = 4,57), višji kot rezultat pri 51 strokovnih delavkah, ki 

niso sodelovale z logopedinjo v internem/inovacijskem projektu (M = 3,97).  

 

Prek internih/inovacijskih projektov se strokovne delavke lotevajo tudi problematike otrok z 

govorno-jezikovno motnjo ali primanjkljajem ter imajo možnost skozi različne dejavnosti bolj 

neposredno sodelovati z logopedinjo in se pogosteje soočati z načrtovanjem in evalviranjem 

dejavnosti za otroke z govorno-jezikovno motnjo ali primanjkljajem kakor strokovne delavke, 

ki ne sodelujejo v internem/inovacijskem projektu.  

 

Povprečni doseženi rezultat na celotnem instrumentariju PLP je za 13 strokovnih delavk, ki so 

sodelovale z logopedinjo v internem/inovacijskem projektu (M = 4,35), višji kot rezultat pri 

43 strokovnih delavkah, ki niso sodelovale z logopedinjo v internem/inovacijskem projektu 

(M = 3,85).  

 

Rezultat kaže, da imajo strokovne delavke, ki sodelujejo z logopedinjo v 

internem/inovacijskem projektu, več možnosti za sodelovanje z logopedinjo in neposredno 

vključevanje v dejavnosti PLP ter za prepoznavanje svoje vloge pri zagotavljanju 

spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu kakor strokovne delavke, ki 

ne sodelujejo z logopedinjo v internem/inovacijskem projektu.   
 

Tabela 19: T-test razlik med skupinama strokovnih delavk glede na sodelovanje z logopedinjo                                   

v internem/inovacijskem projektu 
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S testiranjem homogenosti varianc (Levenov F-test) za celotno področje PLP smo ugotovili, 

da skupini strokovnih delavk, ki so sodelovale v internem/inovacijskem projektu, in tistih, ki 

niso sodelovale, pripadata isti osnovni populaciji. Izbrali smo vrednost t-testa enakosti 

povprečij pri homogeni varianci, ki pa je pokazal, da gre za statistično pomembne razlike med 

skupinama. 

 

Prav tako so se kot statistično značilne razlike pokazale na področjih dejavnosti načrtovanja in 

evalvacije logopedskega dela v vrtcu (NNE) in na področju razvojnih in preventivnih 

dejavnosti v vrtcu (NRP), razlik na področju dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja 

jezikovne zmožnosti (NJZ) ter področju dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu (NPP) pa ni 

bilo. Pri spremenljivki NNE – področju dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega 

dela v vrtcu – smo ugotovili, da skupini strokovnih delavk ne pripadata isti osnovni 

populaciji, to pomeni, da gre za strukturne razlike, in to smo tudi potrdili s t-testom za 

nehomogene variance. 

 

4.3 UGOTAVLJANJE RAZLIK GLEDE NA SODELOVANJE Z 

LOGOPEDINJO NA TEMATSKIH RODITELJSKIH SESTANKIH  
 

 
Tabela 20: Opisna statistika za skupini strokovnih delavk glede na sodelovanje z logopedinjo 

 
 

Povprečni doseženi rezultati pri strokovnih delavkah, ki so sodelovale z logopedinjo pri 

pripravi in izvedbi tematskega roditeljskega sestanka, se pri postavkah na posameznih 

področjih PLP ter celotnem instrumentariju PLP gibljejo od 3,95 na področju NPP – področju 

dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu do 4,29 na področju NNE – področju dejavnosti 

načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu. Rezultati pri strokovnih delavkah, ki niso 

sodelovale z logopedinjo pri pripravi in izvedbi tematskega roditeljskega sestanka, pa se 

gibljejo od 3,58 na področju NPP – področju dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu do 3,94 

na področju NJZ – področju dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti.  

Povprečni doseženi rezultat pri postavkah na področju NJZ – področju dejavnosti spodbujanja 

otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti je za 32 strokovnih delavk, ki so sodelovale z 

logopedinjo pri pripravi in izvedbi tematskega roditeljskega sestanka (M = 4,20), nekoliko 

višji kot rezultat pri 35 strokovnih delavkah, ki niso sodelovale z logopedinjo pri pripravi in 

izvedbi tematskega roditeljskega sestanka (M = 3,94). Rezultat lahko pojasnimo z možnostjo 

predstavljanja različnih načinov spodbujanja, osvetljevanja pomena dejavnosti za spodbujanje 
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razvoja jezikovne zmožnosti v sodelovanju logopedinje, strokovnih delavk in staršev v okviru 

vsebine roditeljskega sestanka. 

 

Povprečni doseženi rezultat pri postavkah na področju NPP – področju dejavnosti logopedske 

pomoči v vrtcu je za 33 strokovnih delavk, ki so sodelovale z logopedinjo pri pripravi in 

izvedbi tematskega roditeljskega sestanka (M = 3,95), višji kot rezultat pri 33 strokovnih 

delavkah, ki niso sodelovale z logopedinjo pri pripravi in izvedbi tematskega roditeljskega 

sestanka (M = 3,58). Tematski roditeljski sestanki ponujajo možnosti za odprt pogovor med 

udeleženimi starši, strokovnimi delavkami in logopedinjo o vlogi in pomenu vključevanja v 

proces pomoči otrokove  družine, vrtca in logopedinje ter pomenu zagotavljanja spodbudnega 

okolja za razvoj jezikovne zmožnosti otrok.  

 

Povprečni doseženi rezultat pri postavkah na področju NRP – področje razvojnih in 

preventivnih dejavnosti v vrtcu  – je za 33 strokovnih delavk, ki so sodelovale z logopedinjo 

pri pripravi in izvedbi tematskega roditeljskega sestanka (M = 4,20), višji kot rezultat pri 33 

strokovnih delavkah, ki niso sodelovale z logopedinjo pri pripravi in izvedbi tematskega 

roditeljskega sestanka (M = 3,67). V okviru tematskih roditeljskih sestankov se skozi pogovor 

z udeleženci (starši, strokovni delavci posameznega oddelka, logopedinja) osvetljuje pomen 

preventivnih in razvojnih dejavnosti za spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti otrok v 

vrtcu. 

 

Povprečni doseženi rezultat pri postavkah na področju NNE – področju dejavnosti 

načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu je za 33 strokovnih delavk, ki so 

sodelovale z logopedinjo pri pripravi in izvedbi tematskega roditeljskega sestanka (M = 4,29), 

višji kot rezultat pri 33 strokovnih delavkah, ki niso sodelovale z logopedinjo pri pripravi in 

izvedbi tematskega roditeljskega sestanka (M = 3,91). Strokovne delavke vrtca, ki se odločajo 

za tematski roditeljski sestanek, pokažejo interes za skupno načrtovanje, izvajanje in 

evalvacijo dejavnosti ter iskanje načinov in prilagoditev dejavnosti glede na potrebe otrok z 

govorno-jezikovno motnjo ter načinov za spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti vseh otrok 

v vrtcu. 

 

Povprečni doseženi rezultat na celotnem instrumentariju PLP je za 25 strokovnih delavk, ki so 

sodelovale z logopedinjo pri pripravi in izvedbi tematskega roditeljskega sestanka (M = 4,20),  

višji kot rezultat pri 31 strokovnih delavkah, ki niso sodelovale z logopedinjo pri pripravi in 

izvedbi tematskega roditeljskega sestanka (M = 3,78). Rezultat kaže, da tematski roditeljski 

sestanki v sodelovanju strokovne delavke z logopedinjo o problematiki razvoja jezikovne 

zmožnosti, vlogi vrtca, družine in logopedinje pri spodbujanju razvoja in odpravljanju motenj 

pozitivno vplivajo na vsa področja razumevanja in izvajanja dejavnosti PLP v vrtcu. 
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Tabela 21: T-test razlik med skupinama strokovnih delavk glede na sodelovanje z logopedinjo 

 
 

S testiranjem homogenosti varianc (Levenov F-test) za celotno področje PLP smo ugotovili, 

da skupini strokovnih delavk, ki so sodelovale z logopedinjo na tematskih roditeljskih 

sestankih, in tistih, ki niso sodelovale z njo, pripadata isti osnovni populaciji. Zato smo izbrali 

vrednost t-testa enakosti povprečij pri homogeni varianci, ki pa je zopet pokazal, da gre za 

statistično pomembne razlike med skupinama. 

 

Prav tako so se kot statistično značilne razlike pokazale na vseh področjih PLP, to kaže na 

dejstvo, da so tovrstne informacije ključne in so pripomogle k večjemu razumevanju pomena 

preventivnega logopedskega dela v vrtcu. 

 

4.4 UGOTAVLJANJE RAZLIK GLEDE NA IZOBRAŽEVANJE ─ 

TEMATSKA PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA STROKOVNE 

DELAVKE 
 

 

Tabela 22: Opisna statistika za skupini strokovnih delavk glede na sodelovanje z logopedinjo                                             

in različne oblike izobraževanja 

 
 

Povprečni doseženi rezultati pri strokovnih delavkah, ki so se udeležile različnih oblik 

izobraževanja, ki ga je za strokovne delavke pripravila logopedinja, se pri postavkah na 

posameznih področjih PLP ter celotnem instrumentariju PLP gibljejo od 4,04 na področju 

NPP – področju dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu do 4,39 na področju NNE – področju 

dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu. Rezultati pri strokovnih 
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delavkah, ki se niso udeležile različnih oblik izobraževanja, ki ga je za strokovne delavke 

pripravila logopedinja, se gibljejo od 3,45 na področju NPP – področju dejavnosti logopedske 

pomoči v vrtcu do 3,93 na področju NJZ – področju dejavnosti spodbujanja otrokovega 

razvoja jezikovne zmožnosti. 

 

Povprečni doseženi rezultat pri postavkah na področju NJZ – področju dejavnosti spodbujanja 

otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti je za 34 strokovnih delavk, ki so se udeležile 

različnih oblik izobraževanja, ki ga je za strokovne delavke pripravila logopedinja (M = 4,20), 

višji kot rezultat pri 34 strokovnih delavkah, ki se niso udeležile različnih oblik izobraževanja, 

ki ga je za strokovne delavke pripravila logopedinja (M = 3,93). Različne oblike 

izobraževanja omogočajo strokovnim delavkam, da se seznanijo z dejavnostmi PLP, katerega 

elemente lahko strokovne delavke vnašajo v neposredno delo z otroki z namenom 

spodbujanja razvoja jezikovne zmožnosti. 

 

Povprečni doseženi rezultat pri postavkah na področju NPP – področju dejavnosti logopedske 

pomoči v vrtcu  je za 35 strokovnih delavk, ki so se udeležile različnih oblik izobraževanja, ki 

ga je za strokovne delavke pripravila logopedinja (M = 4,04), višji kot rezultat pri 31 

strokovnih delavkah, ki se niso udeležile različnih oblik izobraževanja, ki ga je za strokovne 

delavke pripravila logopedinja (M = 3,35). Izobraževanje, ki ga logopedinja pripravi za 

strokovne delavke vrtca, je priložnost za prepoznavanje vloge in pomena vključevanja 

strokovne delavke v proces logopedske pomoči. 

 

Povprečni doseženi rezultat pri postavkah na področju NRP – področju razvojnih in 

preventivnih dejavnosti v vrtcu je za 36 strokovnih delavk, ki so se udeležile različnih oblik 

izobraževanja, ki ga je za strokovne delavke pripravila logopedinja (M = 4,29), višji kot 

rezultat pri 31 strokovnih delavkah, ki se niso udeležile različnih oblik izobraževanja, ki ga je 

za strokovne delavke pripravila logopedinja (M = 3,51). Strokovne delavke vrtca se v 

različnih oblikah izobraževanja, ki ga pripravi logopedinja, seznanjajo z različnimi 

strategijami in načini spodbujanja razvoja jezikovne zmožnosti. 

 

Povprečni doseženi rezultat pri postavkah na področju NNE – področju dejavnosti 

načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu je za 38 strokovnih delavk, ki so se 

udeležile različnih oblik izobraževanja, ki ga je za strokovne delavke pripravila logopedinja 

(M = 4,39), višji kot rezultat pri 30 strokovnih delavkah, ki se niso udeležile različnih oblik 

izobraževanja, ki ga je za strokovne delavke pripravila logopedinja (M = 3,78). Izobraževanja 

pozitivno vplivajo na strokovne delavke, da se vključujejo v različne dejavnosti načrtovanja in 

evalvacije logopedskega dela.  

 

Povprečni doseženi rezultat na celotnem instrumentariju PLP je za 30 strokovnih delavk, ki so 

se udeležile različnih oblik izobraževanja, ki ga je za strokovne delavke pripravila logopedinja 

(M = 4,23), višji kot rezultat pri 26 strokovnih delavkah, ki se niso udeležile različnih oblik 

izobraževanja, ki ga je za strokovne delavke pripravila logopedinja (M = 3,66). Izobraževanje 

strokovnih delavk, ki seveda temelji na prostovoljni osnovi, pozitivno vpliva na vsa področja 

v instrumentariju PLP. 
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Tabela 23: T-test razlik med skupinama strokovnih delavk glede na sodelovanje z logopedinjo                                              

in različne oblike izobraževanja 

 
 

S testiranjem homogenosti varianc (Levenov F-test) za celotno področje PLP smo ugotovili, 

da skupini strokovnih delavk, ki so sodelovale z logopedinjo na področju izobraževanja – 

tematskih predavanjih in delavnicah za strokovne delavke, ter tistih, ki z njo niso sodelovale, 

pripadata isti osnovni populaciji. Zato smo izbrali vrednost t-testa enakosti povprečij pri 

homogeni varianci, ki pa je zopet pokazal, da gre za statistično pomembne razlike med 

skupinama. 

 

Prav tako so se kot statistično značilne razlike pokazale na vseh področjih PLP, to kaže na 

dejstvo, da so izobraževanja s področja preventive in logopedskega dela zelo pomembna za 

strokovne delavke v vrtcu. Pri spremenljivki NPP  – področju dejavnosti logopedske pomoči 

v vrtcu pa so se že pri preverjanju homogenosti varianc pokazale razlike, to pomeni, da 

skupini strokovnih delavk ne pripadata isti osnovni populaciji. Izbrali smo t-test za različni 

varianci in tudi ta je pokazal statistično pomembne razlike. 

 

4.5 LATENTNA STRUKTURA VPRAŠALNIKA PLP 
 

S faktorsko analizo smo želeli ugotoviti, kakšna je latentna struktura vprašalnika PLP. 

Manifestni prostor zajema 59 spremenljivk originalnega vprašalnika PLP. Za namen naše 

raziskave nas je zanimal latentni prostor vsakega področja dejavnosti PLP. Glede na to, da so 

imele nekatere od spremenljivk nizke statistično pomembne korelacije s skupnim rezultatom, 

smo le-te izključili iz nadaljnje analize.  

 

Za vsako področje raziskovanja latentnega prostora smo opravili rotacijo Varimax in Oblimin. 

Izkazalo se je, da je rotacija Oblimin ustreznejša, ker je pokazala enostavnejšo strukturo, zato 

smo jo izbrali za interpretacijo. 
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4.5.1 NJZ − področje dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne 

zmožnosti 
 

 

Tabela 24: Korelacijska matrika za področje NJZ –  področje dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja 

jezikovne zmožnosti 

 
 

Tabela 24 prikazuje nivo statistične pomembnosti Pearsonovih korelacijskih koeficientov med 

spremenljivkami za področje NJZ – področje dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja 

jezikovne zmožnosti. Statistično pomembne korelacije pod nivojem 0,05 niso odebeljene 

krepko. Odebeljeno so označeni koeficienti, ki niso statistično pomembni, teh je le 7, vsi 

drugi so statistično pomembni in vse spremenljivke med seboj imajo statistično pomembno 

povezavo. 

 
Tabela 25: KMO in Bartlettov test ustreznosti vzorčenja 

 

Bartlettov test sferičnosti kaže, da se korelacijska matrika statistično pomembno razlikuje od 

identične matrike (vrednost je 0,000 in ne presega meje 0,05). Prav tako je primerna vrednost 

indeksa testa KMO, ki je 0,819. Oba rezultata nakazujeta, da je izvedba faktorske analize 

smiselna.  

 

Vrednosti v »anti-image« korelacijski matriki med manifestnimi spremenljivkami so bile 

višje od 0,750. Pred tem smo tiste spremenljivke, ki so imele nižje vrednosti, izločili. 

Korelacijsko matriko smo faktorizirali s Hotellingovo metodo glavnih komponent (število 

glavnih komponent je bilo določeno v skladu s Keiser-Guttmanovim kriterijem) in dobili 

komunalitete spremenljivk. Kriterij za uporabo spremenljivke v nadaljnji analizi je 0,5, to 

pomeni, da smo vse spremenljivke, ki so imele komunalitete nižje od 0,5, odstranili iz 

nadaljnje analize. Komunaliteta je količina variance, ki jo pojasnjujejo generalni in skupni 

faktorji in predstavlja spodnjo mejo zanesljivosti sistema. 
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Tabela 26: Komunalitete manifestnih spremenljivk po faktorizaciji 

 
 

Komunalitete spremenljivk so bile višje od 0,5, zato smo jih obdržali za nadaljnjo analizo. 
 

Tabela 27: Pojasnjena skupna varianca 

 
 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju (lastne vrednosti so enake 1 ali več) smo pri obeh skupinah 

zadržali pet glavnih komponent ali faktorjev, ki pojasnjujejo celotno varianco sistema. Prva 

komponenta PLP področja NJZ – področja dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja 

jezikovne zmožnosti po ekstrakciji faktorjev pojasnjuje 41,898 %, druga 10,682 %, tretja 

8,223 %, četrta 6,909 % in peta 5,134 % variance sistema. Prvih pet faktorjev skupaj 

pojasnjuje 72,845 % celotne variance sistema. 

 

Za interpretacijo strukture faktorjev smo uporabili (poševnokotno) rotacijo Oblimin, ki nam 

daje enostavnejšo strukturo faktorjev v skladu s Thurstonovimi kriteriji in je za naš sistem 

primernejša. 
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Rotirana faktorska matrika. Z rotacijo faktorjev smo izdiferencirali projekcije faktorjev na 

manifestne spremenljivke, pri čemer je delež pojasnjene variance sistema ostal nespremenjen. 

Spremenila se je teža posameznega faktorja, saj smo z rotacijo pri obeh skupinah dobili pet 

faktorjev, ki pojasnjujejo pomemben delež variance sistema. 

 

Tabela 28 prikazuje korelacije med spremenljivkami in rotiranimi faktorji. Vsi faktorji so 

unipolarni, saj so vse korelacije med manifestnimi spremenljivkami pozitivno orientirane 

(negativne korelacije, ki se pojavljajo, so zgolj navidezne in posledica načina merjenja, pri 

katerem višja vrednost pomeni slabši rezultat). 

 

Prvi faktor (generalni faktor) pojasnjuje kar 41,898 % variance sistema. Po rotaciji je saturiran 

z naslednjimi spremenljivkami: NJZ12 – izvajam dejavnosti, ki otrokom pomagajo otrokom 

razvijati motoriko govoril, NJZ13 – izvajam pihalne vaje, NJZ14 – izvajam srkalne vaje, 

NJZ15 – izvajam vaje za gibljivost ustnic, NJZ16 – izvajam vaje za gibljivost jezika in NJZ17 

– izvajam vaje za gibljivost mehkega neba. Iz vsebine spremenljivk je razvidno, da gre pri tem 

faktorju za izvajanje vaj motorike govoril. Prvi faktor smo poimenovali faktor razvijanja 

motorike govoril. 

 
Tabela 28: Rotirana faktorska matrika 

 
 

Drugi faktor (generalni faktor) pojasnjuje kar 10,682 % variance sistema. Po rotaciji je 

saturiran z naslednjimi spremenljivkami: NJZ9 – otroke spodbujam k prepoznavanju zvokov v 

okolju, NJZ10 – otroke spodbujam k razlikovanju zvokov v okolju, NJZ8 – otroke spodbujam 

k poslušanju zvokov v okolju in NJZ11 – otroke spodbujam k posnemanju posameznih zvokov 

iz okolja z oglašanjem. Iz vsebine spremenljivk je razvidno, da gre pri tem faktorju za 

izvajanje vaj slušne pozornosti. Drugi faktor smo zato poimenovali faktor razvijanja slušne 

pozornosti in koncentracije. 

 

Tretji faktor (generalni faktor) pojasnjuje kar 8,223 % variance sistema. Po rotaciji je 

saturiran z naslednjimi spremenljivkami: NJZ24 – otrokom zagotavljam pogoje, da z uporabo 
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vseh čutil raziskujejo in poskušajo razumeti svet, NJZ25 – pri dejavnostih z otroki 

zagotavljam vzpodbudno učno okolje (materiali), NJZ18 – izvajam dejavnosti, ki otrokom 

pomagajo širiti besedišče in NJZ23 – izvajam dejavnosti na prostem in v igralnici, ki otrokom 

omogočajo različne načine izražanja (v tem vrstnem redu). Iz vsebine spremenljivk je 

razvidno, da gre pri tem faktorju za zagotavljanje pogojev za uporabo vseh čutil pri 

raziskovanju in razumevanju sveta, zagotavljanje spodbudnega učnega okolja (materiali) pri 

dejavnostih za otroke, izvajanje dejavnosti, ki otrokom pomagajo širiti besedišče, izvajanje 

dejavnosti na prostem in v igralnici, ki otrokom omogočajo različne oblike izražanja. Tretji 

faktor smo zato poimenovali faktor sociokulturnega konteksta spodbudnega okolja vrtca pri 

razvijanju  jezikovne zmožnosti – celostni razvoj, senzorna integracija. 

 

Četrti faktor (generalni faktor) pojasnjuje kar 6,909 % variance sistema. Po rotaciji je 

saturiran z naslednjimi spremenljivkami: NJZ21 – izvajam dejavnosti, ki pomagajo otrokom 

razvijati zmožnost fonološkega zavedanja (beseda, zlog, glas), NJZ19 (izvajam dejavnosti, ki 

otrokom pomagajo razvijati zmožnost pripovedovanja (zgodbe), NJZ22 – izvajam dejavnosti, 

ki pomagajo otroku razvijati občutek za ritem in trajanje besede in NJZ20 – otrokom 

postavljam vprašanja, ki zahtevajo daljše in celovitejše odgovore (v tem vrstnem redu). Iz 

vsebine spremenljivk je razvidno, da gre pri tem faktorju za izvajanje dejavnosti, razvijanje 

fonološkega zavedanja, izvajanje dejavnosti za razvijanje zmožnosti pripovedovanja, 

izvajanje dejavnosti za razvijanje občutka za ritem in trajanje besede ter postavljanje vprašanj, 

ki zahtevajo od otroka daljše, celovitejše odgovore. Četrti faktor smo zato poimenovali faktor 

razvijanja metajezikovnega zavedanja, pripovedovanje. 

 

Tretji in četrti faktor sta negativna, to pomeni, da nizek rezultat na vprašalniku pomeni 

dejansko višji rezultat. 

 

Peti faktor (generalni faktor) pojasnjuje kar 5,134 % variance sistema. Po rotaciji je saturiran 

z naslednjima spremenljivkama: NJZ7 – izvajam dejavnosti, ki otrokom pomagajo razvijati 

aktivno poslušanje in NJZ5 – otrokom dam dovolj časa, da se odzovejo na mojo govorno 

spodbudo (v tem vrstnem redu).  

 

Iz vsebine spremenljivk je razvidno, da gre pri tem faktorju za izvajanje dejavnosti 

spodbujanja aktivnega poslušanja in zagotavljanje potrebnega časa za otrokov odziv na 

komunikacijo strokovne delavke. Peti faktor smo zato poimenovali faktor kulture govora in 

poslušanja/razvijanje dialoškega sporazumevanja. 

 

V nadaljnjem postopku smo opravili še komponentno korelacijsko matriko. 
 

Tabela 29: Interfaktorska korelacijska matrika 

 
 

Tabela prikazuje interkorelacije med faktorji pred rotacijo in po njej (ekstrahiranimi in 

rotiranimi faktorji). Te povezave nam povedo, da rotacija Oblimin da faktorski matriki 

enostavnejšo faktorsko strukturo, zaradi česar je primernejša. 
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4.5.2 NRP     področje razvojnih in preventivnih logopedskih dejavnosti v vrtcu 
 

 
Tabela 30: Korelacijska matrika za področje NRP – področje razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu 

 

Tabela 30 prikazuje nivo statistične pomembnosti Pearsonovih korelacijskih koeficientov med 

spremenljivkami za področje NRP – področje razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu. 

Odebeljeno so označeni koeficienti, ki niso statistično pomembni, teh je le 17, vsi preostali so 

statistično pomembni in vse spremenljivke med seboj imajo statistično pomembno povezavo. 

Največ statistično nepomembnih povezav z vsemi drugimi imata spremenljivki NRP1 – vsi 

otroci v vrtcu imajo možnost preventivnega logopedskega pregleda v vrtcu in NRP4 – 

zavedam se pomena lastnega govornega vzora, ki ga predstavljam otrokom. 

 
Tabela 31: KMO in Bartlettov test ustreznosti vzorčenja 

 

Bartlettov test sferičnosti kaže, da se korelacijska matrika statistično pomembno razlikuje od 

identične matrike (vrednost je 0,000 in ne presega meje 0,05). Prav tako je primerna vrednost 

indeksa testa KMO, ki je 0,821.  

 

Oba rezultata nakazujeta, da je izvedba faktorske analize smiselna.  

 

Vrednosti v »anti-image« korelacijski matriki med manifestnimi spremenljivkami so bile 

višje od 0,750. Korelacijsko matriko smo faktorizirali s Hotellingovo metodo glavnih 

komponent (število glavnih komponent je bilo določeno v skladu s Keiser-Guttmanovim 

kriterijem) in dobili komunalitete spremenljivk. Kriterij za uporabo spremenljivke v nadaljnji 

analizi je 0,5, to pomeni, da smo vse spremenljivke, ki so imele komunalitete nižje od 0,5, 

odstranili iz nadaljnje analize. Vrednosti v »anti-image« korelacijski matriki med 

manifestnimi spremenljivkami so bile višje od 0,665.  
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Tabela 32: Komunalitete 

 

 

Komunalitete spremenljivk so bile višje od 0,5, zato smo jih obdržali za nadaljnjo analizo. 
 

Tabela 33: Pojasnjena skupna varianca 

 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju (lastne vrednosti so enake 1 ali več) smo pri obeh skupinah 

zadržali 4 glavne komponente ali faktorje, ki pojasnjujejo celotno varianco sistema. Prva  

komponenta PLP področja NRP – področja razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu po 

ekstrakciji faktorjev pojasnjuje 43,105 %, druga 10,369 %, tretja 9,388 %, četrta 6,882 % 

variance sistema. Prvi štirje faktorji skupaj pojasnjujejo 69,744 % celotne pojasnjene variance 

sistema. Za interpretacijo strukture faktorjev smo uporabili (poševnokotno) rotacijo Oblimin, 

ki daje enostavnejšo strukturo faktorjev v skladu s Thurstonovimi kriteriji in je za naš sistem 

primernejša. 
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Tabela 34: Rotirana faktorska matrika 

 

Prvi faktor (generalni faktor) pojasnjuje kar 43,105 % variance sistema. Po rotaciji je saturiran 

z naslednjimi spremenljivkami: NRP11 – spremljam novosti v Logopedskem kotičku pred 

logopedsko pisarno, kjer se seznanim s koristnimi informacijami za spodbujanje jezikovne 

zmožnosti otrok v vrtcu, NRP13 – seznanjena sem s prispevki logopedinje izven okvirov vrtca 

in se mi zdijo pomembni pri prepoznavnosti VVZ Kekec širši javnosti, NRP6 – seznanjena 

sem z različno strokovno literaturo in strategijami za spodbujanje razvoja jezikovne 

zmožnosti v oddelku, NRP12 – Logopedsko čutno pot, ki je predstavljena na poti do 

logopedske pisarne, poznam in je koristen pripomoček za spodbujanje jezikovne zmožnosti 

otrok v vrtcu, NRP9 – udeležujem se delavnic za vzgojitelje, ki jih pripravi logopedinja, saj 

omogočajo praktično predstavitev vaj za spodbujanje motorike govoril in seznanitev s 

strategijami za spodbujanje komunikacije, NRP7 – imam možnost sodelovati z logopedinjo in 

preizkušati ter izdelovati lastne didaktične igre za spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok in 

NRP10 – seznanjena sem z različnimi strategijami za spodbujanje jezikovne zmožnosti in jih 

po svoji presoji vključujem v izvedbeni kurikulum vrtca (v tem vrstnem redu). Iz vsebine 

spremenljivk je razvidno, da gre pri tem faktorju za spremljanje novosti v Logopedskem 

kotičku pred logopedsko pisarno in seznanjanje s koristnimi informacijami za spodbujanje 

jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu, seznanjenost s prispevki logopedinje izven okvirov vrtca, 

ki prispevajo k prepoznavnosti VVZ Kekec Grosuplje, seznanjenost s strokovno literaturo in 

strategijami za spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti v oddelku, poznavanje logopedske 

čutne poti kot pripomočka za spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok, udeležbo na delavnicah, 

ki omogočajo praktično predstavitev vaj za spodbujanje motorike govoril in seznanitev s 

strategijami za spodbujanje komunikacije in ki jih za strokovne delavke pripravi logopedinja, 

možnost sodelovanja z logopedinjo in preizkušanje ter izdelovanje lastne didaktične igre za 

spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti otrok, seznanjenost z različnimi strategijami za 

spodbujanje jezikovne zmožnosti in njihovo vnašanje v izvedbeni kurikulum vrtca. Prvi faktor 

smo zato poimenovali faktor seznanjanja z logopedskimi strategijami za področje razvojnih 

in preventivnih dejavnosti. 

 

Drugi faktor (generalni faktor) pojasnjuje kar 10,369 % variance sistema. Po rotaciji je 

saturiran z naslednjimi spremenljivkami: NRP1 – vsi otroci v vrtcu imajo možnost 

preventivnega logopedskega pregleda v vrtcu, NRP3 – seznanjena sem z ugotovitvami 

logopedinje o stanju otrokove govorno-jezikovne komunikacije na podlagi preventivnega 
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logopedskega pregleda in NRP5 – imam možnost sodelovati z logopedinjo in sistematično 

razvijati jezikovno zmožnost otrok v oddelku (v tem vrstnem redu). Iz vsebine spremenljivk je 

razvidno, da gre pri tem faktorju za zagotavljanje možnosti preventivnega logopedskega 

pregleda v vrtcu, seznanjenost z ugotovitvami logopedinje o stanju otrokove govorno-

jezikovne komunikacije na podlagi preventivnega logopedskega pregleda, možnost 

sodelovanja z logopedinjo in sistematično razvijanje jezikovne zmožnosti otrok v oddelku. 

Drugi faktor smo zato poimenovali faktor seznanjenosti strokovne delavke z zgodnjim 

odkrivanjem in zagotavljanjem logopedske pomoči otrokom. 

 

Tretji faktor (generalni faktor) pojasnjuje kar 9,388 % variance sistema. Po rotaciji je 

saturiran z naslednjima spremenljivkama: NRP2 – v primeru opaženih težav na področju 

govorno-jezikovne komunikacije pri otroku staršem predstavim možnost preventivnega 

logopedskega pregleda v vrtcu in NRP4 – zavedam se pomena lastnega govornega vzora, ki 

ga predstavljam otrokom (v tem vrstnem redu). Iz vsebine spremenljivk je razvidno, da pri 

tem faktorju strokovna delavka predstavi staršem možnost preventivnega logopedskega 

pregleda v vrtcu v primeru opaženih težav na področju govorno-jezikovne komunikacije pri 

otroku, obenem gre za zavedanje pomena lastnega govornega vzora, ki ga strokovna delavka 

predstavlja otrokom. Tretji faktor smo zato poimenovali faktor osveščanja staršev o 

delovanju logopedske službe v vrtcu in zavedanja pomena lastne komunikacije strokovne 

delavke v komunikaciji z otroki. 

 

Četrti faktor (generalni faktor) pojasnjuje kar 6,882 % variance sistema. Po rotaciji je 

saturiran z naslednjimi spremenljivkami: NRP14 – zgibanka za starše Logoped v vrtcu mi 

pomaga pri opazovanju in spremljanju otrokovega govorno-jezikovnega razvoja in razvoja 

poslušanja, NRP8 – predavanja logopedinje v okviru tematskih roditeljskih sestankov v 

sodelovanju z vzgojiteljico pripomorejo k razumevanju razvoja jezikovne zmožnosti otrok in 

vloge staršev in vrtca pri tem in NRP15 – logopedinja mi je lahko v oporo pri uresničevanju 

ciljev kurikuluma (v tem vrstnem redu). Iz vsebine spremenljivk je razvidno, da gre pri tem 

faktorju za uporabo zgibanke za starše Logoped v vrtcu kot pripomočka pri opazovanju in 

spremljanju otrokovega govorno-jezikovnega razvoja in razvoja poslušanja, zavedanje 

pomena sodelovanja z logopedinjo pri pripravi tematskih roditeljskih sestankov za starše, ki 

pripomorejo k razumevanju razvoja jezikovne zmožnosti otrok, vloge družine in vrtca; 

logopedinja je strokovni delavki lahko v pomoč pri uresničevanju ciljev kurikuluma. Četrti 

faktor smo zato poimenovali faktor sodelovanja z logopedinjo/medpoklicno sodelovanje. 

 

V nadaljnjem postopku smo opravili še komponentno korelacijsko matriko. 
 

Tabela 35: Interfaktorska korelacijska matrika 

 

Tabela 35 prikazuje interkorelacije med faktorji pred rotacijo in po njej (ekstrahiranimi in 

rotiranimi faktorji). Te povezave nam povedo, da rotacija Oblimin da faktorski matriki 

enostavnejšo faktorsko strukturo, zaradi česar je primernejša. 
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4.5.3 NPP ‒ področje dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu 

 
Tabela 36: Korelacijska matrika za področje NPP – področje dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu 

 

Tabela 36 prikazuje nivo statistične pomembnosti Pearsonovih korelacijskih koeficientov med 

spremenljivkami za področje NPP – področje dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu. 

Odebeljeno so označeni 4 koeficienti, ki niso statistično pomembni, vsi drugi so statistično 

pomembni in vse spremenljivke med seboj imajo statistično pomembno povezavo. Dve 

statistično nepomembni povezavi z vsemi drugimi ima zgolj spremenljivka NPP1 – vsem 

otrokom v VVZ Kekec je zagotovljena logopedska pomoč. 

 
Tabela 37: KMO in Bartlettov test ustreznosti vzorčenja 

 

Bartlettov test sferičnosti kaže, da se korelacijska matrika statistično pomembno razlikuje od 

identične matrike (vrednost je 0,000 in ne presega meje 0,05). Prav tako je primerna vrednost 

indeksa testa KMO, ki je 0,800. Oba rezultata nakazujeta, da je izvedba faktorske analize 

smiselna.  

 

Vrednosti v korelacijski matriki »anti-image« med manifestnimi spremenljivkami so bile 

višje od 0,750. Korelacijsko matriko smo faktorizirali s Hotellingovo metodo glavnih 

komponent (število glavnih komponent je bilo določeno v skladu s Keiser-Guttmanovim 

kriterijem) in dobili komunalitete spremenljivk. Kriterij za uporabo spremenljivke v nadaljnji 

analizi je 0,5, to pomeni, da smo vse spremenljivke, ki so imele komunalitete nižje od 0,5, 

odstranili iz nadaljnje analize.  

 

Vrednosti v korelacijski matriki »anti-image« med manifestnimi spremenljivkami so bile 

višje od 0,678.  
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Tabela 38: Komunalitete 

 

Ker so bile komunalitete pri dveh spremenljivkah (NPP4 – seznanjena sem z otrokovo 

vključenostjo v logopedsko obravnavo in NNP5 – s strani staršev sem seznanjena s potekom 

logopedske obravnave v vrtcu) nižje od 0,5, smo jih izločili iz nadaljnje analize. Sedaj so vse 

komunalitete višje od 0,5 in vključene v nadaljnjo analizo. 

 
Tabela 39: Pojasnjena skupna varianca 

 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju (lastne vrednosti so enake 1 ali več) smo pri obeh skupinah 

zadržali dve glavni komponenti ali faktorja, ki pojasnjujeta celotno varianco sistema. Prva 

komponenta področja NPP – področja dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu po ekstrakciji 

faktorjev pojasnjuje 49,818 % in druga 16,014 % variance sistema. Prva dva faktorja skupaj 

pojasnjujeta 65,831 % celotne pojasnjene variance sistema. 

 

Za interpretacijo strukture faktorjev smo uporabili (poševnokotno) rotacijo Oblimin, ki nam 

daje enostavnejšo strukturo faktorjev v skladu s Thurstonovimi kriteriji in je za naš sistem 

primernejša. 

 
Tabela 40: Rotirana faktorska matrika 
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Prvi faktor (generalni faktor) pojasnjuje kar 49,818% variance sistema. Po rotaciji je saturiran 

z naslednjimi spremenljivkami: NPP7 – pripomočke in material za delo si izposodim pri 

logopedinji ali jih izdelam v sodelovanju z logopedinjo, NPP10 – s starši in logopedinjo 

aktivno sodelujem na področju razvoja jezikovne zmožnosti otroka, NPP9 – v sodelovanju z 

logopedinjo svoje dejavnosti v oddelku prilagajam potrebam otroka z govorno-jezikovno 

motnjo, ki je vključen v logopedsko obravnavo, NPP6 – v določeni fazi logopedske obravnave 

se lahko aktivno vključim v logopedsko obravnavo in otroku pomagam, da znanja, ki jih 

osvaja pri individualni obravnavi, vnašam v vsakdanje življenje v oddelku in NPP8 – 

pripomočke in material za delo z otrokom z govorno-jezikovno motnjo izdelam v sodelovanju 

s starši (v tem vrstnem redu). Iz vsebine spremenljivk je razvidno, da gre pri tem faktorju za 

izposojo ali izdelavo didaktičnih pripomočkov in materiala za delo v sodelovanju z 

logopedinjo, sodelovanje s starši in z logopedinjo na področju razvoja jezikovne zmožnosti 

otroka, aktivno vključevanje strokovne delavke v logopedsko obravnavo, prilagajanje 

dejavnosti potrebam otrok, ki so vključeni v logopedsko obravnavo v sodelovanju z 

logopedinjo ter izdelavo pripomočkov in materiala za delo z otrokom z govorno-jezikovno 

motnjo v sodelovanju s starši. Prvi faktor smo zato poimenovali faktor možnosti za 

sodelovanje strokovne delavke v procesu logopedske pomoči. 

 

Drugi faktor (generalni faktor) pojasnjuje kar 16,014% variance sistema. Po rotaciji je 

saturiran z naslednjimi spremenljivkami: NPP3 – v primeru opaženih težav na področju 

govorno-jezikovne komunikacije pri otroku starše seznanim z možnostjo obiska logopedinje v 

vrtcu, NPP2 – svoja opažanja glede govorno-jezikovne komunikacije otroka v oddelku 

posredujem logopedinji in se z njo pogovorim o možnostih logopedske obravnave in NPP1 – 

vsem otrokom v VVZ Kekec je zagotovljena logopedska pomoč (v tem vrstnem redu). Iz 

vsebine spremenljivk je razvidno, da gre pri tem faktorju za seznanjanje staršev z možnostjo 

obiska logopedinje v vrtcu v primeru opaženih težav na področju govorno-jezikovne 

komunikacije pri otroku, posvetovanje z logopedinjo o možnostih logopedske obravnave v 

primeru opažanja težav v govorno-jezikovni komunikaciji otroka in zagotavljanje logopedske 

pomoči vsem otrokom v VVZ Kekec Grosuplje. Faktor smo poimenovali faktor vloge 

vzgojiteljice v procesu pridobivanja logopedske pomoči. 

 

V nadaljnjem postopku smo opravili še komponentno korelacijsko matriko. 

 
Tabela 41: Interfaktorska korelacijska matrika 

 

Tabela 41 prikazuje interkorelacije med faktorji pred rotacijo in po njej (ekstrahiranimi in 

rotiranimi faktorji). Te povezave nam povedo, da rotacija Oblimin da faktorski matriki 

enostavnejšo faktorsko strukturo, zaradi česar je primernejša. 
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4.5.4 NNE ‒ področje dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v 

vrtcu 
 

 
Tabela 42: Korelacijska matrika za področje NNE ‒ področje dejavnosti načrtovanja                                          

in evalvacije logopedskega dela v vrtcu 

 
 

Tabela 42 prikazuje nivo statistične pomembnosti Pearsonovih korelacijskih koeficientov med 

spremenljivkami za področje NNE – področje dejavnosti načrtovanja in evalvacije 

logopedskega dela v vrtcu. Odebeljeno so označeni koeficienti, ki niso statistično pomembni, 

to sta le 2, vsi drugi so statistično pomembni in vse spremenljivke med seboj imajo statistično 

pomembno povezavo. Eno statistično nepomembno povezavo imata zgolj spremenljivki 

NNE1 – seznanjena sem z vsebino LDN logopeda in poročilom LDN ob zaključku šolskega 

leta in NNE2  – logopedinja v začetku šolskega leta obišče moj oddelek, ki imata povezavo z 

NNE6 – z logopedinjo sodelujeva s starši pri pripravi individualiziranega načrta za otroke s 

posebnimi potrebami. 

 

Vrednosti v »anti-image« korelacijski matriki med manifestnimi spremenljivkami so bile 

višje od 0,706.  
 

Tabela 43: KMO in Bartlettov test ustreznosti vzorčenja 

 

Bartlettov test sferičnosti kaže, da se korelacijska matrika statistično pomembno razlikuje od 

identične matrike (vrednost je 0,000 in ne presega meje 0,05). Vrednost indeksa testa KMO je 

0,748 in je primerna. Oba rezultata nakazujeta, da je izvedba faktorske analize smiselna.  

 

Vrednosti v »anti-image« korelacijski matriki med manifestnimi spremenljivkami so bile 

višje od 0,748. Korelacijsko matriko smo faktorizirali s Hotellingovo metodo glavnih 

komponent (število glavnih komponent je bilo določeno v skladu s Keiser-Guttmanovim 

kriterijem) in dobili komunalitete spremenljivk. Kriterij za uporabo spremenljivke v nadaljnji 

analizi je 0,5, zato smo vse spremenljivke, ki so imele komunalitete nižje od 0,5, odstranili iz 

nadaljnje analize. 
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Tabela 44: Komunalitete 

 
 

Ker so bile komunalitete pri dveh spremenljivkah (NNE2 – logopedinja v začetku šolskega 

leta obišče »moj« oddelek in NNE3 – z logopedinjo se posvetujem o otrocih, pri katerih 

opažam težave v govorno-jezikovni komunikaciji) nižje od 0,5, smo jih izločili iz nadaljnje 

analize. Sedaj so vse komunalitete višje od 0,5 in vključene v nadaljnjo analizo. 
 

Tabela 45: Pojasnjena skupna varianca 

 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju (lastne vrednosti so enake 1 ali več) smo pri obeh skupinah 

zadržali dve glavni komponenti ali faktorja, ki pojasnjujeta celotno varianco sistema. Prva 

komponenta področja NNE – področja dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega dela 

v vrtcu po ekstrakciji faktorjev pojasnjuje 45,479 % in druga 18,427 % variance sistema. Prva 

dva faktorja skupaj pojasnjujeta 63,906 % celotne pojasnjene variance sistema. 

 

Za interpretacijo strukture faktorjev smo uporabili (poševnokotno) rotacijo Oblimin, ki nam 

daje enostavnejšo strukturo faktorjev v skladu s Thurstonovimi kriteriji in je za naš sistem 

primernejša. 

 
Tabela 46: Rotirana faktorska matrika 

 
 

Prvi faktor (generalni faktor) pojasnjuje kar 45,479% variance sistema. Po rotaciji je saturiran 

z naslednjimi spremenljivkami: NNE8 – seznanjena sem, da logopedinja sodeluje z zunanjimi 

ustanovami z namenom reševanja problematike otrok s posebnimi potrebami pri 
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zagotavljanju njim ustrezne oblike pomoči, NNE1 – seznanjena sem z vsebino LDN logopeda 

in poročilom LDN logopeda ob zaključku šolskega leta, NNE9 – delo logopedinje v vrtcu 

poteka usklajeno z življenjem in delom vrtca, NNE7 – seznanjena sem, da so starši aktivno 

udeleženi v logopedski obravnavi, saj tako lahko učinkovito pomagajo otroku tudi v domačem 

okolju in NNE5 – v primeru otrok s kompleksnejšimi motnjami timsko sodelujem s svetovalno 

službo v vrtcu (specialno pedagoginjo, logopedinjo, vodstvenim kadrom) (v tem vrstnem 

redu). Iz vsebine spremenljivk je razvidno, da gre pri tem faktorju za usklajenost 

logopedskega dela z življenjem in delom vrtca, seznanjenost strokovne delavke s 

sodelovanjem logopedinje z zunanjimi ustanovami z namenom reševanja problematike otrok s 

posebnimi potrebami in zagotavljanja ustrezne oblike pomoči, seznanjenost z vsebino letnega 

delovnega načrta logopeda in s poročilom letnega delovnega načrta ob zaključku šolskega 

leta, seznanjenost s sodelovanjem staršev v logopedski obravnavi in možnost sodelovanja 

strokovne delavke s svetovalno službo v vrtcu v primeru otrok s kompleksno govorno-

jezikovno motnjo. Prvi faktor smo zato poimenovali faktor seznanjenosti z delom 

logopedinje v vrtcu. 

 

Drugi faktor (generalni faktor) pojasnjuje 18,427 % variance sistema. Po rotaciji je saturiran z 

naslednjimi spremenljivkami: NNE7 – seznanjena sem, da so starši aktivno udeleženi v 

logopedski obravnavi, saj tako lahko učinkovito pomagajo otroku tudi v domačem okolju, 

NNE6 – z logopedinjo sodelujeva s starši pri pripravi individualiziranega načrta za otroke s 

posebnimi potrebami, NNE4 – z logopedinjo skupaj načrtujeva dejavnosti jezikovne vzgoje v 

vrtcu in se domeniva za prilagoditve za otroke z govorno-jezikovno motnjo in NNE5 – v 

primeru otrok s kompleksnejšimi motnjami timsko sodelujem s svetovalno službo v vrtcu 

(specialno pedagoginjo, logopedinjo, vodstvenim kadrom) (v tem vrstnem redu). Iz vsebine 

spremenljivk je razvidno, da gre pri tem faktorju za seznanjenost strokovne delavke z aktivno 

udeležbo staršev v logopedski obravnavi, saj tako lahko učinkovito pomagajo otroku tudi v 

domačem okolju, sodelovanje z logopedinjo in s starši pri pripravi individualiziranega načrta 

za otroke s posebnimi potrebami, skupno načrtovanje dejavnosti jezikovne vzgoje z 

logopedinjo in določanje prilagoditev za otroke z govorno-jezikovno motnjo ter timsko 

sodelovanje s svetovalno službo v vrtcu v primeru otrok s kompleksnejšimi motnjami. Drugi 

faktor smo zato poimenovali faktor sodelovanja strokovne delavke z logopedinjo pri 

spremljanju, načrtovanju in evalvaciji skupnih dejavnosti. 

 

V nadaljnjem postopku smo opravili še komponentno korelacijsko matriko. 
 

Tabela 47: Interfaktorska korelacijska matrika 

 
 

Tabela 47 prikazuje interkorelacije med faktorji pred rotacijo in po njej (ekstrahiranimi in 

rotiranimi faktorji). Te povezave nam povedo, da rotacija Oblimin da faktorski matriki 

enostavnejšo faktorsko strukturo, zaradi česar je primernejša. 

 

4.6  RAZVRSTITEV KOMPOZITNIH SPREMENLJIVK PLP 
 

Z regresijsko analizo smo želeli ugotoviti, kako je razporejena varianca, in preveriti, katere 

spremenljivke v prediktorskem sistemu so pomembne za napoved skupnega rezultata pri 

vprašalniku PLP. Kriterij je skupni rezultat PLP, prediktorski sistem pa predstavljajo rezultati 
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na posameznih področjih PLP: NJZ ‒ področje dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja 

jezikovne zmožnosti, NPP ‒ področje dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu, NRP ‒ področje 

razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu in NNE ‒ področje dejavnosti načrtovanja in 

evalvacije logopedskega dela v vrtcu. Uporabili smo metodo postopnega (Stepwise) 

vključevanja značilnih regresorjev (prediktorjev). V zadnjem koraku so v enačbo vključeni 

vsi prediktorji ne glede na pomembnost in skupaj pojasnjujejo 100 % celotne variance 

sistema. 

 
Tabela 48: Regresijski model (statistika za oceno celotnega modela) 

 
 

Tabela 48 prikazuje regresijski model. V prvem koraku analize je pomembna kompozitna 

spremenljivka NRP – področje razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu, ki pojasnjuje 88,4 

% celotne variance. V drugem koraku pa sta zajeti kompozitni spremenljivki NRP – področje 

razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu in NPP – področje dejavnosti logopedske pomoči 

v vrtcu, ki skupaj pojasnjujeta 93,4 % variance skupnega rezultata. V tretjem koraku se 

vključi kompozitna spremenljivka NJZ – področje dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja 

jezikovne zmožnosti, ki skupaj z drugima dvema pojasnjuje 97,2 % variance skupnega 

rezultata. Kot zadnja se vključi kompozitna spremenljivka NNE – področje dejavnosti 

načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu, ki s preostalimi pojasnjuje kar 100 % 

variance. 

 

V tabeli 48 stolpec R kvadrat (R²) prikazuje pojasnjeno varianco odvisne spremenljivke (kako 

dobro nam je uspelo pojasniti odvisno spremenljivko z linearnimi vplivi vseh neodvisnih 

spremenljivk). Standardna napaka ocene meri razpršenost točk okoli regresijske premice; 

manjša kot je, natančneje definira vrednosti odvisne spremenljivke (Koprivnik idr., 2006). 

 
Tabela 49: Statistične značilnosti celotnega modela ANOVA 
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Tabela 49 prikazuje oceno statističnih značilnosti celotnega modela, kako dobro se celoten 

model prilega podatkom. Ker je stopnja tveganja pri vseh treh neodvisnih spremenljivkah 

nižja od 1 %, to pomeni, da je model kot celota statistično pomemben.  
 

Tabela 50: Regresijski koeficienti 

 
 

Tabela 50 prikazuje regresijske koeficiente. Kot zelo pomemben prediktor se izkaže NRP – 

področje razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu, ki na celotnem rezultatu PLP zajema 

dokaj velik delež, nato pa prediktor NPP – področje dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu. 

Bistveno manj k pojasnjevanju skupne variance prispevata preostali dve področji, in sicer NJZ 

– področje dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti in NNE – 

področje dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu. Pri vseh štirih 

spremenljivkah (NRP, NPP, NJZ in NNE) je statistična pomembnost manjša od 0,05. Beta 

koeficient nam kaže moč in smer povezanosti posamezne neodvisne spremenljivke z odvisno 

spremenljivko.  

 

Glede na to, da PLP omogoča vpogled na različna področja logopedskega dela, lahko 

sklepamo, da je vsako od teh področij pomembno za oblikovanje preventivnega logopedskega 

programa. 

Iz tabele 50 lahko sklepamo, da NRP – področje razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu 

in NPP – področje dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu pozitivno vplivata na našo 

spremenljivko PLP. Večje so vrednosti posameznih področij, večji je rezultat na skupnem 

PLP. Velikost koeficienta nam torej pove, da ima najmočnejši vpliv spremenljivka NRP – 

področje razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu in najšibkejšega NJZ – področje 

dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti ter NNE – področje 

dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu. Ocena PLP na osnovi 

regresijskega modela je prikazana z naslednjo enačbo: 

 

PLP = konstanta + 0,288 NRP (področje razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu) + 0,304 

NPP (področje dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu) + 0,287 NJZ (področje dejavnosti 

spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti) + 0,286 NNE (področje dejavnosti 

načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu). 
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4.7 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 

4.7.1 Hipoteza 1 
 

Prva hipoteza se glasi: Med dejanskim in zaželenim stanjem manifestnih spremenljivk glede 

na celotno področje PLP ni statistično pomembne razlike. 

 

Prve hipoteze ne moremo niti sprejeti niti zavrniti. Podatki, ki smo jih pridobili za zaželeno 

stanje, kažejo zelo majhno variabilnost, zato nismo delali nadaljnjih analiz, saj bi bile za naš 

cilj brezpredmetne oz. nesmiselne. V magistrskem delu je tako narejena celotna analiza zgolj 

za dejansko stanje celotnega področja PLP. 

 

4.7.2 Hipoteza 2 
 

Druga hipoteza se glasi: Med strokovnimi delavkami, ki so bile vključene v interni/inovacijski 

projekt, in tistimi, ki v projekt niso bile vključene, obstaja statistično pomembna razlika za 

celotno področje PLP. 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo 2 sprejmemo, saj je iz rezultatov razvidno, da 

obstajajo statistično pomembne razlike med tistimi strokovnimi delavkami, ki so sodelovale v 

internem/inovacijskem projektu, in tistimi, ki niso bile del internega/inovacijskega projekta. 

Prav tako smo ugotovili razlike na področju NRP – področju razvojnih in preventivnih 

dejavnosti v vrtcu in NNE – področju dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega dela 

v vrtcu, razlik na področju NJZ – področju dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja 

jezikovne zmožnosti in NPP – področju dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu pa ni bilo. 

 

4.7.3 Hipoteza 3 
 

Tretja hipoteza se glasi: Med strokovnimi delavkami, ki so sodelovale z logopedinjo v vrtcu 

na tematskih roditeljskih sestankih, in tistimi, ki z logopedinjo niso sodelovale, obstaja 

statistično pomembna razlika za celotno področje PLP. 

 

Tretjo hipotezo sprejmemo, saj rezultati kažejo, da so na vseh področjih PLP kot tudi na 

celotnem področju PLP statistično pomembne razlike med strokovnimi delavkami, ki so 

sodelovale z logopedinjo v vrtcu na tematskih roditeljskih sestankih, in tistimi, ki z 

logopedinjo niso sodelovale. 

 

4.7.4 Hipoteza 4 
 

Četrta hipoteza se glasi: Med strokovnimi delavkami, ki so sodelovale z logopedinjo v vrtcu 

in se dodatno izobraževale na področju PLP, in tistimi, ki niso, obstaja statistično pomembna 

razlika za celotno področje PLP. 

 

Tudi četrto hipotezo sprejmemo, ker gre za statistično značilne razlike na vseh področjih PLP 

kot tudi na celotnem področju PLP med strokovnimi delavkami, ki so sodelovale z 



Alenka Vidmar Magistrsko delo Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

 

137 

 

logopedinjo v vrtcu in se dodatno izobraževale na področju PLP, in tistimi, ki tega niso 

počele. 

 

4.7.5 Hipoteza 5 

 

Peta hipoteza se glasi: Latentna struktura PLP dejanskega stanja se razlikuje od latentne 

strukture zaželenega stanja PLP. 

 

Pete hipoteze ne moremo niti sprejeti niti zavrniti. Latentne strukture zaželenega stanja PLP 

ni bilo mogoče izvesti (ker je bila zelo majhna variabilnost; najpogostejša vrednost, ki so jo 

strokovne delavke označile, je bila 5), zato smo ugotavljali in analizirali latentno strukturo 

vsakega področja PLP posebej. Za vsako področje smo ugotovili različno število latentnih 

faktorjev, ki pojasnjujejo posamezni manifestni prostor področja PLP. 

 

4.7.6 Hipoteza 6 
 

Šesta hipoteza se glasi: Med posameznimi področji PLP so visoke pozitivne korelacije.  

Šesto hipotezo sprejmemo, saj rezultati kažejo visoko pozitivno povezanost med posameznimi 

kompozitnimi spremenljivkami in celotnim rezultatom v vprašalniku PLP pri stopnji tveganja 

2P = 0,01.  

 

Najvišjo korelacijo zasledimo pri NRP – področju razvojnih in preventivnih dejavnosti v 

vrtcu (0,940), nato pri NPP – področju dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu (0,860), NNE – 

področju dejavnosti načrtovanja in evalvacije logopedskega dela v vrtcu (0,843) in NJZ – 

področju dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti (0,787). 

 

4.7.7 Hipoteza 7 
 

Sedma hipoteza se glasi: Največji delež pojasnjene variance prispeva NJZ – področje 

dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti. 

 

Z regresijskim modelom smo ugotovili, da NJZ – področje dejavnosti spodbujanja otrokovega 

razvoja jezikovne zmožnosti ne pojasnjuje največjega deleža na merskem instrumentariju 

PLP, ampak to pojasnjuje področje NRP – področje razvojnih in preventivnih dejavnosti v 

vrtcu. Sedmo hipotezo zavrnemo.  
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5 ZAKLJUČEK 
 

V magistrskem delu smo želeli predstaviti preventivni logopedski program, model 

spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu, ki logopedu v vrtcu ponuja 

široke možnosti za uresničitev njegovega poslanstva in možnosti za multidisciplinarno  

timsko sodelovanje s strokovnimi delavci in starši pri spodbujanju razvoja jezikovne 

zmožnosti otrok. Pomen delovanja logopeda v vrtcu in njegovega sodelovanja s strokovnimi 

delavci in starši izpostavimo v luči zagotavljanja spodbudnega okolja za razvoj jezikovne 

zmožnosti otrok. Preventivni logopedski program vključuje številne dejavnosti, skozi katere 

se uresničuje vizija logopedskega dela in v svojem bistvu izhaja iz pomena in razumevanja 

kulturnega konteksta, katerega del je tudi vrtec, ter njegovega vpliva na otrokov razvoj 

jezikovne zmožnosti. Preventivni logopedski program obsega področja ter dejavnosti 

logopedskega dela v vrtcu, ki so zapisana v skladu s konceptom Programskih smernic za 

svetovalno delo v vrtcu (2008),  Kurikuluma za vrtce (1999) in Navodil h kurikulumu za vrtce 

v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami (2003). Skozi logopedske dejavnosti se uresničujejo vse tri ravni preventive v 

logopediji: na primarni ravni spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti, ozaveščanje vloge 

staršev in vzgojiteljev skozi različne oblike sodelovanja; na sekundarni ravni zgodnje 

odkrivanje in obravnava motenj v govorni in jezikovni komunikaciji; na terciarni ravni 

vzdrževanje ustreznih pogojev za razvoj otrok z  motnjo v govorni  in jezikovni komunikaciji 

(Vidmar, 2010). V preventivnem logopedskem programu so logopedske obravnave usmerjene 

na otroka in potekajo v tesnem sodelovanju z otrokovo družino, tj. po modelu k družini 

usmerjene logopedske prakse (Watts Pappas in McLeod, 2009). Logopedske obravnave 

posameznih otrok potekajo v skladu s Smernicami za zgodnjo intervencijo v logopediji 

(ASHA, 2008), Smernicami za preventivo motenj v govorno-jezikovni komunikaciji (ASHA, 

1987), Smernicami za logopede, zaposlene v izobraževanju (ASHA, 2010) ter smernicami za 

svetovalno delo v vrtcu (Programske smernice, 2008).  

 

V nadaljevanju teoretičnega dela magistrskega dela je bil predstavljen tudi model, ki smo ga v 

vrtcu razvili pod naslovom »Iskanje novih načinov spodbujanja jezikovne zmožnosti v 

sodelovanju vzgojiteljic z logopedinjo in starši« v okviru  inovacijskega projekta pri Zavodu 

RS za šolstvo. V tem projektu je timsko delo logopedinje in skupine vzgojiteljic temeljilo na 

metodologiji akcijskega raziskovanja in skupnih prizadevanjih za razvoj jezikovne zmožnosti 

otrok, tako tistih, ki so bili v logopedski obravnavi, kot vseh otrok v vključenih oddelkih 

vrtca. Dejavnosti za spodbujanje jezikovnega razvoja otrok v oddelkih vrtca so imele pri 

pedagoškem delu vzgojiteljic podlago v Kurikulumu za vrtce (1999), pri logopedinji v 

preventivnem logopedskem programu, skupna vsem pa so bila izhodišča iz domačih in tujih 

spoznanj sodobnejših raziskav o dejavnikih jezikovnega razvoja v zgodnjem otroštvu, 

predvsem  interakcijskih in sociokulturnih teorij razvoja in učenja. 

 

Dejavnosti preventivnega logopedskega programa lahko povežemo s teoretičnim okvirom 

sociokulturnih teorij ali interakcijskimi perspektivami razvoja, ki se odsevajo pri 

neposrednem delu z otroki. Preventivni logopedski program je razvojno naravnan koncept, v 

katerem je poudarjen pomen socialnih interakcij med otrokom in pomembno osebo iz 

otrokovega okolja, ki predstavlja ključni element razvoja učenja jezika (Vigotski, 2010). V 

interakcijah ima pomembno vlogo komunikacijska namera, pri čemer se namen in/ali želja 

posameznika izraža skozi različne pomene. Posameznik ima aktivno vlogo v procesu učenja 

in skozi interakcije konstruira in rekonstruira svoje okolje. Pri tem ima pomembno vlogo 

otrokovo okolje oziroma odrasli, ki na različne načine skozi interakcije z otrokom podpira 

otrokovo raziskovanje jezika (Bruner, 1990 v Otto, 2014). Otrok se v okolju uči jezika, s 
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katerim izraža svojo potrebo po komunikaciji znotraj socialnega konteksta in ob podpori 

družbe (Fellowes in Okley, 2010). 

 

Preventivni logopedski program izpostavi vlogo odraslega jezikovnega modela oziroma 

mediatorja, ki razširja jezikovne oblike in pomene, ki jih otrok trenutno izraža. Jezikovni 

razvoj razume skozi socialni kontekst, v katerem je izpostavljena tudi vloga igre, predvsem 

simbolne (Marjanovič Umek, 2011). Hkrati se odrasli znotraj preventivnega logopedskega 

programa zavedajo pomena bioloških dejavnikov, ki so pomembni za otrokov jezikovni 

razvoj, kot so prirojena zmožnost za usvajanje jezika, dozorevanje in kognitivna sposobnost 

(Fellowes in Okley, 2010). Dejavnosti preventivnega logopedskega programa so procesno 

naravnane. Odrasli, ki znotraj preventivnega logopedskega programa vstopajo v interakcije z 

otroki, so usmerjeni na jezikovni razvoj kot proces in ne gledajo na jezik kot rezultat razvoja 

(Goodman in Goodman, 1998). V preventivnem logopedskem programu je poudarjena vloga 

vzgojitelja pri opazovanju in spremljanju otroka in prepoznavanju njegovega območja 

bližnjega razvoja. Območje bližnjega razvoja predstavlja pomembno perspektivo otrokovega 

razvoja (Vigotski, 1977). Območje bližnjega razvoja se zrcali v situacijah, ko odrasli 

interpretira in posreduje pri otrokovih poskusih komunikacije. Uspeh podpore odraslega v 

pogovoru z otrokom je odvisen od občutljivosti odrasle osebe in njegove interpretacije 

otrokovih poskusov sporazumevanja. Odrasli nastopa v vlogi mediatorja, ki omogoča otroku 

višje stopnje delovanja s pomočjo različnih oblik spodbujanja in podpore (Vigotski, 1977; 

Otto, 2014), to je izrazito poudarjeno v sociokulturnih teorijah in se skozi različne dejavnosti 

izkazuje tudi v preventivnem logopedskem programu (Vidmar, 2010).  

 

V empiričnem delu magistrskega dela smo raziskovali stališča strokovnih delavk vrtca, tj. 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, o preventivnem logopedskem programu ter njihovo 

oceno vključevanja posameznih dejavnosti preventivnega logopedskega programa v izvedbeni 

kurikulum vrtca. To je bil tudi cilj naše raziskave. Glede na cilj raziskave in na podlagi 

raziskovalnih vprašanj smo oblikovali naslednje raziskovalne hipoteze: 

 prva hipoteza se je glasila, da ni statistično pomembne razlike med dejanskim in 

zaželenim stanjem manifestnih spremenljivk glede na celotno področje preventivnega 

logopedskega programa; 

 druga hipoteza se je glasila, da med strokovnimi delavkami, ki so bile vključene v 

interni/inovacijski projekt, in tistimi, ki v projekt niso bile vključene, obstaja 

statistično pomembna razlika za celotno področje preventivnega logopedskega 

programa; 

 tretja hipoteza se je glasila, da med strokovnimi delavkami, ki so sodelovale z 

logopedinjo v vrtcu znotraj tematskih roditeljskih sestankov, in tistimi, ki z 

logopedinjo niso sodelovale, obstaja statistično pomembna razlika za celotno področje 

preventivnega logopedskega programa; 

 četrta hipoteza se je glasila, da med strokovnimi delavkami, ki so sodelovale z 

logopedinjo v vrtcu in se dodatno izobraževale na področju preventivnega 

logopedskega programa, in tistimi, ki niso, obstaja statistično pomembna razlika za 

celotno področje preventivnega logopedskega programa; 

 peta hipoteza se je glasila, da se latentna struktura preventivnega logopedskega 

programa dejanskega stanja razlikuje od latentne strukture zaželenega stanja 

preventivnega logopedskega programa; 

 šesta hipoteza se je glasila, da med posameznimi področji preventivnega logopedskega 

programa obstajajo visoke pozitivne korelacije; 

 sedma hipoteza se je glasila, da največji delež pojasnjene variance prispeva področje 

dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti. 



Alenka Vidmar Magistrsko delo Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

 

140 

 

Z različnimi statističnimi metodami smo ugotovili, da lahko drugo, tretjo, četrto in šesto 

hipotezo sprejmemo. Sedmo hipotezo smo zavrnili, prve in pete pa nismo mogli niti zavrniti 

niti sprejeti, saj na podlagi naših dobljenih podatkov ni bilo mogoče izvesti statističnih analiz.  

V namen raziskave smo pripravili avtorsko sestavljen vprašalnik o pomenu preventivnega 

logopedskega programa, ki je vključeval štiri področja: področje dejavnosti spodbujanja 

otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti, področje dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu, 

področje razvojnih in preventivnih dejavnosti v vrtcu ter področje dejavnosti načrtovanja in 

evalvacije logopedskega dela v vrtcu.  

 

V vzorec smo skušali vključiti vse strokovne delavke vrtca, ki kot uporabnice preventivnega 

logopedskega programa in njegove soustvarjalke vnašajo elemente preventivnega 

logopedskega programa v življenje in delo vrtca oz. izvedbeni kurikulum vrtca ter 

soustvarjajo spodbudno okolje za razvoj jezikovne zmožnosti znotraj vrtca kot institucije. 

Končni vzorec je predstavljalo 74 strokovnih delavk. Podatke smo kvantitativno obdelali z 

deskriptivno metodo. S faktorsko analizo smo določili latentno strukturo in določili faktorje 

za vsako področje posebej.  

 

Analiza rezultatov, ki je odraz stališč strokovnih delavk, je pokazala pomembnost posameznih 

področij preventivnega logopedskega programa za strokovne delavke vrtca, na podlagi katerih 

smo izoblikovali njihovo prioriteto in podali predloge za nadaljnje strokovno sodelovanje in 

medpoklicno učenje. Pomembnost posameznega področja preventivnega logopedskega 

programa strokovne delavke po našem mnenju povezujejo z razumevanjem vloge logopeda v 

vrtcu in glede na izkušnje s sodelovanjem z logopedinjo. Na splošno strokovne delavke, ki so 

vpete v več dejavnosti preventivnega logopedskega programa, v večji meri prepoznavajo 

pomen dejavnosti preventivnega logopedskega programa in pomen sodelovanja z logopedinjo 

pri vzpostavljanju spodbudnega okolja za razvijanje jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu, to so 

pokazali tudi rezultati raziskave. 

 

Najpomembnejše področje znotraj celotnega preventivnega logopedskega programa 

predstavlja strokovnim delavkam vrtca področje razvojnih in preventivnih dejavnosti, ki 

pojasnjuje 88,4 % variance celotnega sistema, to smo pojasnili z naslednjimi faktorji: 

seznanjenostjo z logopedskimi strategijami, seznanjenostjo strokovne delavke z zgodnjim 

odkrivanjem in zagotavljanjem logopedske pomoči, z možnostjo osveščanja staršev o 

delovanju/obstoju logopedske službe v vrtcu, zavedanjem pomena lastne komunikacije z 

otroki ter s tem povezanim sodelovanjem z logopedinjo in možnostjo za medpoklicno 

sodelovanje. Razvojne in preventivne dejavnosti so del razvojnih nalog vrtca. Mednje sodi 

razvojno-analitično delo logopeda v vrtcu, s pomočjo katerega se spremlja in ugotavlja 

obstoječe stanje v razvoju govorno-jezikovne komunikacije otrok  (Smernice, 2008).  

Področje razvojnih in preventivnih dejavnosti se nanaša na analitično delo logopeda v vrtcu in 

na spreminjanje in ugotavljanje obstoječega stanja o razvoju jezikovne zmožnosti. Vključuje 

dejavnosti, ki so preventivne in razvojne narave in so aktualne za vse strokovne delavke v 

vrtcu. Dejavnosti niso vezane na posamezne motnje v govorno-jezikovni komunikaciji, 

ampak so usmerjene na odstranjevanje ovir in vzpostavljanje ustreznih pogojev za razvoj in 

učenje v vzgojno-izobraževalnem okolju (Smernice, 2008). V vseh letih delovanja in 

razvijanja preventivnega logopedskega programa so se razvile številne preventivne in 

razvojne dejavnosti ter izoblikovale oblike sodelovanja in multidisciplinarnega pristopa k 

problematiki otrok z motnjo v govorno-jezikovni komunikaciji, pokazale so se številne 

možnosti za medpoklicno učenje, to je prišlo najbolj do izraza v inovacijskem projektu z 

naslovom »Iskanje novih načinov spodbujanja razvoja jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu« 

(2009–2012), ki je potekal po metodologiji akcijskega raziskovanja pri Zavodu Republike 
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Slovenije za šolstvo in v katerem je bilo sodelovanje med logopedinjo in strokovnimi 

delavkami najbolj neposredno in je vključevalo skupno načrtovanje, izvajanje in refleksijo oz. 

evalvacijo dejavnosti za spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti otrok in skupno 

sooblikovanje spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti. Oblika timskega 

sodelovanja v triletnem poteku inovacijskega projekta je omogočila soočenje koncepta 

preventivnega logopedskega programa in izvedbenega kurikuluma v vrtcu pri uresničevanju 

skupnega cilja zagotavljanja spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti in obogatitev 

jezikovne vzgoje v vrtcu. Strokovne delavke dobro poznajo področje razvojnih in 

preventivnih dejavnosti; preventivni logopedski pregledi v vrtcu so na voljo otrokom, 

vključenim v vrtec, že odkar obstaja logopedska služba v vrtcu, le da se je v zadnjih letih 

spremenil način izvajanja preventivnih logopedskih pregledov, kar zahteva od strokovnih 

delavk večjo angažiranost, saj so pogosto one tiste, ki prve opazijo težave pri otroku in 

opozorijo starše na delovanje logopedske službe v vrtcu. Strokovne delavke vrtca se 

udeležujejo izobraževanj in iščejo načine za spodbujanje ter prepoznavajo svojo vlogo pri 

zagotavljanju spodbudnega okolja za razvoj otrokove jezikovne zmožnosti. 

 

Na drugo mesto po pomembnosti so strokovne delavke umestile področje dejavnosti 

logopedske pomoči v vrtcu. Strokovne delavke povezujejo vlogo logopeda s procesom 

zagotavljanja logopedske pomoči otroku v vrtcu. 91,9 % strokovnih delavk, ki so sodelovale v 

raziskavi, je že imelo v oddelku otroka, ki je bil vključen v logopedsko obravnavo, zato znajo 

prepoznati svojo vlogo v procesu pomoči otroku in iščejo načine za aktivno sodelovanje v 

procesu logopedske pomoči, to pa je pomembno pri vzpostavljanju ustreznega socialno-

kulturnega konteksta za otroke z motnjo ali primanjkljajem v govorno-jezikovni komunikaciji 

kot tudi pri spodbujanju razvoja otrok brez motnje in zagotavljanju ustreznega okolja za 

razvoj jezikovne zmožnosti. Logopedska pomoč v vrtcu poteka v sodelovanju logopedinje z 

otrokom ob aktivnem vključevanju otrokovih staršev v proces logopedske pomoči. 

Pomembno je, da je strokovna delavka seznanjena z vključenostjo otroka v logopedsko 

obravnavo in da ima v sodelovanju z logopedom na določeni stopnji logopedske obravnave 

tudi sama možnost vključitve v proces logopedske pomoči. Prepoznavanje lastne vloge 

strokovne delavke v procesu zagotavljanja logopedske pomoči otrokom z motnjo v govorno-

jezikovni komunikaciji je pomembno tudi pri zgodnjem odkrivanju in zagotavljanju ustrezne 

logopedske pomoči, to pa postavlja strokovno delavko v vlogo spretne opazovalke otrok in 

prepoznavanja otrokovega območja bližnjega razvoja ter morebitnih odstopanj v razvoju ter 

pripomore k ustreznemu načrtovanju prilagoditev dejavnosti glede na potrebe in zmožnosti 

posameznega otroka oziroma se izrazi pri zagotavljanju spodbudnega okolja za razvoj 

otrokove jezikovne zmožnosti. Pomembno je, da ima strokovna delavka v primeru opaženih 

težav pri otroku možnost strokovnega posvetovanja z logopedom znotraj vrtca in da v 

komunikaciji s starši izpostavi svoja opažanja ter starše usmeri na logopedsko službo v vrtcu. 

Posredovanje informacij staršem o odstopanju posameznega otroka na področju govorno- 

jezikovnega razvoja predstavlja nekaterim strokovnim delavkam velik izziv, zato je 

pomembno, da se v sodelovanju z logopedinjo jasno določita vloga strokovne delavke in 

vloga logopeda v procesu informiranja staršev. Prav tako je pomembno, da ima strokovna 

delavka možnost sodelovati z logopedom v vrtcu pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti, ki se 

povezujejo z jezikovno vzgojo, ter prilagoditvah za izvajanje dejavnosti za otroke z motnjo v 

govorno-jezikovni komunikaciji kot tudi pri izdelavi ustreznih pripomočkov za delo. Znotraj 

področja dejavnosti logopedske pomoči v vrtcu smo s faktorsko analizo izpostavili dva 

faktorja ter ju poimenovali možnosti za sodelovanje strokovne delavke v procesu logopedske 

pomoči in vloga strokovne delavke v procesu pridobivanja logopedske pomoči; to kaže na 

prepoznavanje lastne vloge strokovne delavke v procesu pomoči otroku z motnjo v govorno-

jezikovni komunikaciji. 
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Na tretje mesto strokovne delavke uvrščajo pomembnost področja dejavnosti spodbujanja 

otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti. To področje se precej prekriva in dopolnjuje z 

dejavnostmi in cilji jezikovne vzgoje, ki so zapisani tudi v Kurikulumu za vrtce (1999), ter 

smernicami v metodologiji Korak za korakom (Tankersley, 2013), zato posameznih trditev 

pod področjem dejavnosti spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti strokovne 

delavke verjetno ne povezujejo z neposrednim logopedskim delom. Področje dejavnosti 

spodbujanja otrokovega razvoja jezikovne zmožnosti  kljub vsemu v večji meri prepoznavajo 

tiste strokovne delavke, ki se vključujejo v večje število dejavnosti preventivnega 

logopedskega programa, skupaj z logopedinjo sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju in 

evalvaciji dejavnosti in so seznanjene z logopedskimi strategijami za sistematično razvijanje 

jezikovne zmožnosti v primerjavi s tistimi strokovnimi delavkami, ki z logopedinjo manj 

sodelujejo in so v manjšem obsegu seznanjene z dejavnostmi in področji preventivnega 

logopedskega programa.  

 

Na četrto mesto strokovne delavke uvrščajo področje dejavnosti načrtovanja in evalvacije 

logopedskega dela v vrtcu. To področje se prepleta s področjem dejavnosti logopedske 

pomoči v vrtcu in področjem razvojnih in preventivnih dejavnosti. Pomembno je pri 

operacionalizaciji, vrednotenju in zagotavljanju celostne obravnave. Predstavlja osnovo za 

dobro operativno delo z otroki z motnjo v govorno-jezikovni komunikaciji kot tudi pri 

zagotavljanju spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti. Povezuje se z dejavnostmi 

preventivne, predvsem pa kurativne narave (s tem mislimo na otroke s posebnimi potrebami). 

Osvetljuje pomen sodelovanja strokovne delavke z logopedinjo in člani strokovnega tima ter 

povezovanja pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji prilagoditev dejavnosti za otroke z 

govorno-jezikovnimi motnjami kot tudi možnosti za sodelovanje pri spodbujanju razvoja 

jezikovne zmožnosti.  Izkušnje z načrtovanjem, izvajanjem in evalvacijo logopedskega dela v 

sodelovanju s strokovnimi delavkami ima manjše/omejeno število strokovnih delavk, ki so 

sodelovale v raziskavi (strokovne delavke, ki so bile vključene v interni ali inovacijski 

projekt, ali strokovne delavke, ki imajo v oddelku otroka s posebnimi potrebami). Kljub 

dejstvu, da preventivni logopedski pregledi v vrtcu in individualna logopedska pomoč 

otrokom z motnjo ali primanjkljaji v govorno-jezikovni komunikaciji ob aktivnem 

vključevanju otrokove družine v proces pomoči predstavljajo največji del logopedskih 

dejavnosti v vrtcu (2014), bi kazalo v prihodnje razmisliti o dodatnih možnostih za 

sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji dejavnosti logopeda in strokovnih delavk 

vrtca s skupnim ciljem zagotavljanja spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti otrok 

v vrtcu ter medpoklicnega učenja, ki je prišlo najbolj do veljave v inovacijskem projektu 

»Iskanje novih načinov spodbujanja jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu« (2009–2012).  

 

Preventivni logopedski program predstavlja inovativni model spodbudnega okolja za razvoj 

jezikovne zmožnosti otrok v vrtcu, ki logopedu v vrtcu nudi široke možnosti za realizacijo 

poslanstva in je edinstven v Sloveniji. V želji, da bi se otroci ustrezno govorno in jezikovno 

razvijali, da bi razvili zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih 

položajih in za različne potrebe ter prepoznali svojo aktivno vlogo v sporazumevalnem 

procesu, so se v okviru preventivnega logopedskega programa razvile številne dejavnosti, ki 

se med seboj povezujejo in prepletajo. Vprašalnik preventivnega logopedskega programa se je 

izkazal kot dovolj zanesljiv in veljaven merski instrumentarij, ki pokriva bistvena področja 

delovanja logopeda v vrtcu in je tudi primeren za nadaljnjo uporabo v raziskavah kot tudi v 

praksi.  

 

Vprašalnik, ki opisuje področje preventivnega logopedskega programa, bi bilo smiselno 

uporabiti tudi v drugih vrtcih (na večjem vzorcu strokovnih delavk), v katerih deluje logoped, 
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oz. tudi v tistih, v katerih logopeda ni, da bi lahko pridobili podatke o smiselnosti njegove 

uporabe. 

 

Dobljeni rezultati kažejo, da je delo, ki ga opravlja logoped v vrtcu, nujno, ključno in da vsa 

področja, ki jih zajema preventivni logopedski program, prispevajo h kakovosti predšolske 

vzgoje v vrtcu. Vsekakor je preventivni logopedski program novost v našem prostoru, saj nam 

omogoča vpogled v tesno sodelovanje logopeda s strokovnimi delavkami, predšolskimi 

otroki, starši in pomembnimi drugimi, ki so ključni pri razvijanju in spodbujanju otrokove 

jezikovne zmožnosti. 
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