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POVZETEK  

 

Področje socialno-čustvenega razvoja se začne razvijati takoj po rojstvu in predstavlja eno 

pomembnejših področij v razvoju predšolskega otroka. Na socialno-čustveni razvoj je mogoče 

vplivati, zato je pomembno, kakšne spodbude in možnosti nudijo otroku strokovni delavci v 

vrtcih pri načrtovanih dejavnostih in v različnih spontanih situacijah, ki se dnevno pojavljajo 

v vrtcu. V vzgojnem procesu je pomembna tudi evalvacija načrtovanih in spontanih 

dejavnosti oz. situacij, ki predstavlja osnovo in smernice za nadaljnje delo na omenjenem 

področju. Ker v vrtcih zadnji čas opažamo storilnostno naravnanost in s tem povezano 

zapostavljanje področja socialno-čustvenega razvoja, smo v teoretičnem delu magistrskega 

dela predstavili to področje s poglavji, ki zajemajo definicije in razlage čustev, socialni 

razvoj, čustveno inteligentnost in vlogo vzgojiteljev oz. vrtca. V nadaljevanju preučujemo 

vlogo vzgojiteljev predšolskih otrok pri načrtovanih in spontanih dejavnostih ter evalvacijo 

teh dejavnosti na področju socialno-čustvenega razvoja predšolskih otrok. Za raziskovanje 

zastavljenega problema smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo ter znotraj te 

kvantitativni in kvalitativni pristop. Vzorec raziskave je zajemal vzgojiteljice zavoda Osnovna 

šola Polzela, Enote vrtec Polzela, podatki pa so bili pridobljeni s pomočjo anketnega 

vprašalnika, s pomočjo analize dokumentacije priprav, evalvacij vzgojiteljic in intervjujev z 

vzgojiteljicami. Obdelava kvantitativnih podatkov je potekala na nivoju deskriptivne 

statistike. Rezultati kažejo, da strokovni delavci v vrtcu menijo, da je socialno-čustveni razvoj 

otrok zelo pomemben, vendar pa smo ugotovili, da dejavnosti s tega področja večinoma 

načrtujejo le v začetku šolskega leta. Ugotovili smo tudi, da v vrtcu do spodbujanja razvoja 

socialno-čustvenega področja prihaja predvsem spontano, vendar strokovne delavke tega ne 

zapisujejo in ne evalvirajo. Na podlagi teh ugotovitev, povezanih s teoretičnimi spoznanji, je 

v zaključku oblikovano izhodišče za razmislek in oblikovanje smernic za izboljšavo dela 

strokovnih delavk pri načrtovanju in evalviranju dejavnosti socialno-čustvenega razvoja otrok 

v vrtcu. 

 

KLJUČNE BESEDE 

 

Predšolski otrok, čustva, socialni odnosi, socialno-čustveni razvoj, strokovni delavci vrtca, 

čustvena inteligentnost.   
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ABSTRACT 

 

The social and emotional development starts to develop right after the birth and is one of the 

most important areas in the development of preschool child. Therefore, it is vital what 

encouragements and possibilities the professional workers offer at preschool through  the 

planned activities and various spontaneous situations daily taking place. The early childhood 

education includes the evaluation of planned activities and spontaneous situations, which 

presents a base and the guidelines for further work. Because a focus on productivity  and 

results social and emotional development has often been neglected. The theoretical part of the 

thesis therefore presents social-emotional development, including definitions and explanations 

of feelings, social development, emotional intelligence and the role of a professional worker 

and preschool itself.  

Furthermore, the role of preschool teachers has been analysed from the viewpoint of planned 

and spontaneous activities and their evaluation in the area of social and emotional 

development of preschool children. To research the problem, the descriptive research method 

has been used with the qualitative and quantitative approach. The sample included 

professional workers (teachers and teacher’s assistants) from the Polzela preschool. The data 

was collected through a survey, documentation and evaluation analysis and interviews with 

preschool teachers. Quantitative data was analysed through the level of descriptive statistics. 

The results have shown that professional workers at the preschool strongly believe in the 

significance of social and emotional development. However, it has been revealed that they 

plan activities from the area mostly only at the beginning of the school year. It has also shown 

that promotion of social and emotional development largely occur spontaneously, but this has 

not been recorded or evaluated by childcare workers.  

Due to the findings, connected with theoretical framework, the conclusion offers the starting 

point for consideration and guidelines for improvements when planning and evaluating 

activities of social and emotional development of children in preschool.  

 

KEY WORDS 

Preschool child, emotions, social relation, social and emotional development, professional 

childcare workers at the nursery school, emotional intelligence.  
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1 UVOD 

 

Socializacija in čustva sta področji, ki se med seboj tesno prepletata in skupaj predstavljata 

pomembno področje otrokovega razvoja v predšolskem obdobju – socialno-čustveni razvoj. 

Zanj je značilno, da se pri otrocih razvija postopno in individualno, velik vpliv nanj pa imajo 

po besedah različnih avtorjev (Goleman, 2006; Stokes Szanton, 2001; Logar, 2011; Kanoy, 

2014) starši, vzgojitelji in drugi pomembni ljudje, ožje in širše otrokovo okolje z dogodki v 

njem. Poleg omenjenega Warden in Christie (2001) pravita, da so za socialno-čustveni razvoj 

pomembni empatija in prevzemanje vlog, spretnosti komuniciranja, sklepanje prijateljstev, 

moralno presojanje in prosocialno vedenje.  

 

Na podlagi poznavanja socialno-čustvenega razvoja ter značilnosti učenja v predšolskem 

obdobju lahko vzgojitelji v vrtcih kvalitetno načrtujejo in izvajajo dejavnosti različnih 

področij Kurikuluma za vrtce (1999), ki spodbujajo to področje razvoja otrok. Ključnega 

pomena pa je tudi evalvacija, preko katere vzgojitelj pridobi informacije o otrokovem 

napredku, obenem pa predstavlja podlago in pomoč za nadaljnje načrtovanje dejavnosti. Iz 

vzgojiteljeve evalvacije je razvidno tudi njegovo poznavanje področja socialno-čustvenega 

razvoja.  

 

Vzgojitelji v vrtcih poleg načrtovanja in evalviranja tudi, zavedno ali nezavedno, 

vsakodnevno prenašajo sporočila otrokom s svojim značajem, vedȇnjem, empatijo, 

odzivnostjo na situacije, vzorom, komunikacijo itd. ter s tem vplivajo na socialno-čustveni 

razvoj otrok (Stokes Szanton, 2001; Logar, 2011).  

 

Zato sem se v magistrskem delu odločila posvetiti področju socialno-čustvenega razvoja otrok 

in kako omenjeno področje pri otrocih spodbujajo strokovni delavci v vrtcu. V teoretičnem 

delu magistrskega dela sem osvetlila teme, kot so čustva, njihov razvoj, prepoznavanje ter 

spodbujanje, socialni razvoj in v povezavi z njim proces socializacije, primarne navezanosti, 

socialnih odnosov in vloge vrstnikov, čustveno inteligentnost in vlogo vrtca na področju 

socialno-čustvenega razvoja otrok.  

 

V empiričnem delu magistrskega dela pa sem s pomočjo anketnih vprašalnikov, pregleda 

dokumentacijo vzgojiteljic in izvedbe intervjujev z vzgojiteljicami ugotavljala, kako pogosto 
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v vrtcu načrtujejo dejavnosti za spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok, kakšne cilje si 

zastavljajo, ali spodbujajo socialno-čustveni razvoj z izvajanjem spontanih dejavnosti oz. v 

vsakodnevnih situacijah in dogodkih ter ali vzgojitelji v vrtcu načrtovane in spontane 

dejavnosti omenjenega področja tudi evalvirajo.  
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2 ČUSTVA 

 

Predšolsko obdobje zajema širok spekter področij, ki se med seboj povezujejo in 

dopolnjujejo, vsem pa je skupno to, da vplivajo na razvoj otroka, ki po besedah Horvata in L. 

Magajne (1987) zajema njegov telesni in motorični razvoj, spoznavni razvoj, moralni razvoj 

in psihosocialni razvoj. Panju (2010) pravi, da čustva predstavljajo temelj človekovega 

vsakdana in posamezniku pomagajo funkcionirati s samim seboj, se odzivati na situacije in 

dogodke ter izboljševati njegovo mišljenje. Tudi M. Zupančič (2004) meni, da so čustva 

temelj posameznikovih temperamentnih značilnosti. Te so podlaga za razvoj njegove 

osebnosti, ki se prične razvijati že v zgodnjem otroštvu. Glede na različne teorije in definicije 

H. Smrtnik Vitulić (2004) povzame, da gre pri čustvih za zapletene in sestavljene procese, ki 

vsebujejo različne kognitivne, fiziološke, izrazne in vedenjske odzive.   

 

O tem, da so čustva zapleteni procesi, ki predstavljajo odzive na človekovo zavestno in 

nezavedno vrednotenje dogajanja v njegovem okolju, ki mu pomaga doseči željene cilje, 

govorita tudi Oatley in Jenkis (2002, v Smrtnik Vitulić, 2007). Bistvo čustev vidita v 

posameznikovi pripravljenosti za delovanje in izoblikovanje načrtov. Po njunem mnenju so 

namreč čustva tista, ki dajejo prednost delovanju posameznih področij, ki so v določenem 

trenutku za posameznika oz. za doseganje določenega cilja pomembna. Torej govorimo o tem, 

da lahko čustva prekinejo neko delovanje in ne nazadnje lahko povečana intenzivnost 

določenih čustev tudi paralizira psihične funkcije organizma.   

 

Človek vedno deluje v neki smeri, se odmika od situacij, ki zanj niso ugodne, in ob vsem tem 

spreminja ter izboljšuje svoje mišljenje. To zmore storiti zaradi čustev, ki vsebujejo 

pomembne podatke. Ti človeka usmerjajo in mu pomagajo upoštevati lastno telo. Obenem pa 

s čustvi tudi pošiljamo verbalna in neverbalna sporočila okolici (Panju 2010). 

 

Milivojević (2008) govori o čustvih kot o sklopu štirih procesov, ki v medsebojni interakciji 

omogočajo prilagoditveno dejavnost. Po njegovih besedah prvi sklop procesov predstavljajo 

spremembe v notranjih organih (priprava za potrebno raven dejavnosti), drugi sklop procesov 

zajema motorično pripravo (ki povzroči spremembo mišičnega tonusa v različnih mišičnih 

skupinah), sledi tretji sklop, ki predstavlja motivacijsko pripravo osebe k določeni dejavnosti 

(ki jo spodbudi, zavre ali pasivizira), in četrti sklop procesov, ki zajema mentalni sistem (ki 
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zazna, kdaj se dogaja nekaj pomembnega, da se posameznik začne novi prioriteti prilagajati). 

Po besedah Milivojevića (2008:24) je funkcija emocije v tem, da določi trenutno prioriteto in 

da celoten mentalni aparat usmeri tako, da se začne ukvarjati s pomembno spremembo, s 

ciljem prilagoditve. V tem pogledu čustva delujejo tako na pozornost, čuječnost, spomin, 

mišljenje kot tudi na druge mentalne funkcije. Avtor (prav tam) navaja, da je takšno 

razmišljanje v nasprotju s tistim, ki pravi, da čustva mišljenje zavirajo. Opozarja namreč, da 

ko se posameznik zave pomembnega dražljaja, v nadaljevanju aktivira svoje mišljenje in 

intenzivneje ocenjuje, kakšen odziv na določeno situacijo bo najprimernejši. Zaradi tega 

posledično prihaja do skrajne osredotočenosti zavesti posameznika na določeno prioriteto za 

izpolnitev cilja.  

 

Wood in Tolley (2004) pravita, da vedenje vsakega človeka usmerjajo čustva, zato je dobro, 

da se vsak človek odloči, kako bo ravnal z njimi, kar se bo odražalo v njegovih dejanjih. Da se 

lahko otrok spopade s svojimi čustvi, potrebuje orodja, ki jih pridobi z učenjem posnemanja 

odraslih, kar je v predšolskem obdobju pogost način učenja otrok. Kot pravi Kanoy (2014) gre 

za posnemanje vedȇnja, odzivov staršev in drugih pomembnih ljudi, ki ga obkrožajo. Poleg 

tega imajo močan vpliv na otroke tudi mediji, ožje in širše okolje z dogodki, zanemariti ne 

smemo niti vzgojnega stila in možnosti učenja otrok na lastnih napakah. Goleman (2006:302) 

se strinja, da vsako najbolj drobno izmenjavanje čustev med starši in otroki prinaša 

nezapovedano čustveno sporočilo, ki ga otrok ob dolgoletnem ponavljanju oblikuje v jedro 

svoje čustvene podobe in sposobnosti. 

 

Emocij in človeka, ki jih občuti, ne moremo ločiti, kot ne moremo ločevati med življenjskimi 

situacijami, ki se v človeku odvijajo, in čustvi, ki jih ob njih doživlja. Prav zaradi tega čustvo 

vedno predstavlja reakcijo človeka na določeno dogajanje in njegovo percepcijo na lastno 

reakcijo ob dogodku. Prav v tem zaznavanju, občutenju in doživljanju dogodka pa se razlikuje 

čustvena reakcija od ostalih reakcij človeka (Milivojević, 2008).  
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2.1 RAZVOJ ČUSTVENEGA DOŽIVLJANJA IN IZRAŽANJA 

 

Razvoj čustev je dolgotrajen proces, ki poteka od rojstva (Papalia, Wendkos Olds in Duskin 

Feldman, 2003), skozi otroštvo pa se otrok uči pravil izražanja in usklajevanja svojih čustev 

tudi v odnosu z drugimi ljudmi (Marjanovič Umek, 2004). Trdimo lahko, da čustveni in 

socialni razvoj otroka potekata tesno povezana drug z drugim ter po mnenju Simonsa in 

Simonsa (2000) predstavljata preplet delovanja treh glavnih dejavnikov otrokovega razvoja: 

dednosti, učenja ter fizičnih in kemijskih sprememb. M. Zupančič (2004) z novejšimi 

razlagami čustev poudari preplet spoznavnih procesov, temperamenta, socialnega vedenja in 

telesnega delovanja.  

 

Čustva vselej nastajajo tedaj, ko človek oceni, da je pomembno spremenil odnos med sabo in 

svetom. Čustvo se pojavi kot posledica te spremembe, ki hkrati teži k temu, da vzpostavi novo 

skladnost med človekom in svetom. Na čustva torej gledamo kot na pojave, katerih funkcija je 

v svojem bistvu vselej prilagoditvena (adaptivna). To, kar so refleksi za telo, so za psiho 

čustva (Milivojević, 2008:18–19). Ljudje v podobnih življenjskih situacijah ne doživljamo 

enakih čustev, saj smo različni. Različno ocenjujemo situacije in se nanje posledično različno 

odzivamo (Smrtnik Vitulić, 2007). Milivojević (2008) nadaljuje, da bolj kot je za 

posameznika situacija pomembna in bolj kot je izzvan njegov sistem vrednot, bolj intenzivna 

čustva bo ob tem doživljal. Na podlagi omenjenega lahko odkrijemo, kakšna je logika 

posameznikovega ocenjevanja situacije (če so nam znane njegove predpostavke in merila, s 

katerimi ocenjuje sebe in svet okrog sebe).  

 

V vsakem izražanju čustev pred drugim človeškim bitjem lahko odkrijemo univerzalno in 

dokaj splošno sporočilo, ki pomeni, da subjekt v tem trenutku doživlja nekaj pomembnega in 

da od drugega pričakuje odziv. Izražati čustva pred drugimi je torej isto kot reči: Dogaja se mi 

nekaj pomembnega! (Milivojević, 2008:112).  

 

Razvoj čustev je urejen proces. Čustva se ne pojavijo kar naenkrat in popolnoma razvita, 

marveč se razvijajo postopno (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). Po svoji 

naravi so primarno psihični pojavi, za njihov nastanek pa je potreben predhodni obstoj 

psihične strukture. Šele ko je otrok zmožen definirati določeno situacijo oz. ko je zmožen 

določenemu dražljaju pripisati smisel in pomembnost, je sposoben občutiti in izraziti 

določeno čustvo (Milivojević, 2008). Tako se najprej pojavi le spontan nasmešek in kasneje 
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smeh zaradi užitka. Zgodnja čustvena stanja se kmalu razvijejo v prava čustva: veselje, 

presenečenje, žalost, gnus ter jezo in strah (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). 

Na podlagi izoblikovanih psihičnih struktur in posledično nastalih čustev lahko prepoznamo 

doseženo stopnjo psihičnega razvoja otroka (Milivojević, 2008).   

 

H. Smrtnik Vitulić (2007) navaja, da se v sodobni psihologiji pojavljata dve različni mnenji o 

tem, kdaj začnejo otroci izražati različna čustva. Nekateri psihologi, kot sta npr. Musek in 

Pečjak (1997), menijo, da otroci (novorojenčki) v najzgodnejšem obdobju  razvoja izražajo le 

nediferencirano čustveno stanje splošnega vzburjenja, posamezna (kompleksnejša) čustva pa 

se pojavijo šele kasneje. Tudi Kompare (2001) pravi, da obstajajo raziskave, ki potrjujejo, da 

poteka razvoj čustev v smeri vzburjenja, ki je lahko pozitivno ali negativno, k vse bolj 

diferenciranim čustvom. Enako razmišljanje zasledimo še pri Toličiču in V. Smiljanić (1979), 

ki pravita, da se po preteku določenega obdobja brez učenja pojavljajo različna čustva, ki so 

značilna tudi za odrasle. H. Smrtnik Vitulić (2007) pravi, da so omenjeni avtorji mnenja, da 

lahko o čustvih pri otrocih govorimo šele, ko ti dosežejo določeno stopnjo kognitivnega in 

motoričnega razvoja, ki predstavljata osnovo čustvenemu odzivanju.  

 

M. Zupančič (2004) pa navaja, da na drugi strani obstajajo razvojni psihologi, ki trdijo, da 

otroci že v najzgodnejšem obdobju izražajo vsa temeljna čustva. Torej tista, ki jih lahko 

neposredno prepoznamo glede na njihove izraze na obrazu.  

 

Ne glede na deljena mnenja psihologov pa velja, da starejši kot je otrok, več različnih čustev 

lahko opazimo pri njem. Razni predmeti, osebe in situacije, do katerih je bil prej ravnodušen, 

sčasoma izzovejo njegove čustvene reakcije (Toličič in Smiljanić, 1979; Marjanovič Umek, 

2004). Čustva imajo sicer biološko osnovo, vendar se jih otrok v času svojega odraščanja šele 

nauči prepoznavati in izražati in so torej v pretežni meri odvisna od otrokove interakcije z 

drugimi ljudmi v njegovi okolici. Znotraj določenega okolja (družine, širšega kulturnega 

okolja) se oblikujejo t. i. pravila čustvovanja, ki vključujejo nenapisana pravila za načine 

izražanja določenih čustev (Batistič Zorec in Prosen, 2011:36). Teh se otroci učijo tudi preko 

posnemanja čustvenih izrazov in čustvenih reakcij opazovanih oseb ter preko prenašanja 

čustvenih odzivov na nove objekte (Musek in Pečjak, 1997).   
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Tabela 1: Pojav čustvenih izrazov v prvih dveh letih življenja (Batistič Zorec in Prosen, 2011: 

35–36) 

 

starost čustveni izraz primeri situacij, v katerih 

se pojavi čustveni izraz 

 

 

po rojstvu 

 

nasmešek pri novorojenčku 

 

 

 

neugodje 

 

Spontan odziv (med REM 

spanjem, ob blagih zvokih ali 

dotikih, po hranjenju). 

 

Neprijetne izkušnje (lakota, 

bolečina, preveč ali premalo 

dražljajev).  

 

 

od 3. do 6. tedna 

 

ugodje/socialni nasmešek 

(predhodnik veselja)  

 

Prijetna interakcija z drugimi 

ljudmi (človeški glas, 

ploskanje z otrokovimi 

ročicami, smejoč se obraz). 

 

 

od 2. do 3. meseca 

 

žalost 

 

 

 

previdnost (predhodnik 

strahu) 

 

nezadovoljstvo (predhodnik 

jeze) 

 

presenečenje 

 

Bolečina, oviranje ali ločitev 

od osebe, na katero je 

navezan.  

 

Novi dražljaji (obraz 

neznanca).  

 

Omejitev, preprečevanje 

gibanja. 

 

Nepričakovani dražljaji 

(lutka, ki skoči iz škatle). 

 

 

 

strah (pred nenadnimi 

 

Popolna novost (npr. nevarni 
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od 6. do 8. meseca  dražljaji, tujci, višino) 

 

 

 

 

jeza 

 

 

 

 

 

veselje 

ljudje), višina (kot pri 

študijah z navideznim 

prepadom), nenavadni močni 

dražljaji (npr. močan zvok). 

 

Preprečeno dejanje, 

nesposobnost dokončanja 

akcije (npr. žoga, s katero se 

otrok igra, se skotali pod 

mizo). 

 

Odziv na pozitivne izkušnje 

(prihod znane osebe, 

igranje). 

 

 

od 12. do 18. meseca 

 

zadrega (predhodnik sramu) 

 

 

 

ljubosumje 

 

Neuspeh pri izvajanju 

dejavnosti ob prisotnosti 

pomembnih oseb.  

 

Doživljanje zmanjšanja 

pozornosti staršev (ob rojstvu 

sorojenca).   

 

 

Otroci izražajo čustva s celotnim telesom, zato je mogoče preko njihovega vedenja, zunanjosti 

dobro ugotoviti, kakšno je njegovo notranje doživljanje, saj tega otrok ne zna skriti oz. prikriti 

(Zupančič, 1996). Tudi Toličič in V. Smiljanić (1979; v Marjanovič Umek, 2004) pravita, da 

so čustva otrok bolj in pogosteje izražena kot pri odraslih. Dodajata še, da so glede na način 

izražanja bolj površinska, saj se pojavljajo nenadzorovano in jih glede na otrokovo odzivanje 

ni težko določiti oz. odkriti, tudi če jih otrok poskuša skriti (npr. jok, smeh), kratkotrajna in 

zelo intenzivna (predvsem jeza, žalost, strah).    

 

D. E. Papalia in sodelavke (2003) pravijo, da so spremembe v čustvenem življenju tesno 

povezane z rastjo možganov po rojstvu otroka, pri čemer gre za dvosmeren proces. Prvi večji 
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premik se zgodi s spreminjanjem čustvenih izrazov, ko začne delovati možganska skorja, ki 

sproži spoznavno zaznavanje, kar se zgodi v prvih treh mesecih življenja. Drugi premik se po 

njihovem mnenju zgodi pri devetih oz. desetih mesecih. Takrat dozori prednji možganski 

reženj in obrobni del (hipokampus) postane večji ter bolj podoben odraslim. Povezave med 

prednjo možgansko skorjo, hipotalamusom in limbičnim sistemom, ki obdelujejo čutne 

informacije, omogočajo zvezo med spoznavnim in čustvenim svetom. Večja kot je gostota in 

dovršenost omenjenih povezav, lažje otrok čustva doživlja in si jih razlaga.  

 

Čustvena komunikacija otrok se začne nekaj sekund po njihovem rojstvu, ko prvič zajočejo. 

Dojenčki se sicer po rojstvu pogosto smehljajo, vendar odnos med dražljaji in smehljaji ni 

povsem jasen (Oatley in Jenkins, 1996). Tudi B. Nemec in M. Krajnc (2011:123) pravita, da v 

prvih nekaj dnevih življenja razločimo le stanje umirjenosti ali neaktivnosti in stanje 

povečane aktivnosti ali splošne vzburjenosti. Samo stanje vzburjenosti je še nediferencirano 

in ne pomeni negativnega ali pozitivnega čustva. Študija K. Bridges (1991, v Lamovec, 

1991), ki jo je izvajala pri dojenčkih, kaže, da so ti v prvih dveh do treh tednih pokazali le eno 

reakcijo, ki se imenuje splošno vzburjenje, zanj pa je značilno krčenje rok, brcanje z nogami 

in hitrejše dihanje. Šele po treh tednih je bilo mogoče opaziti razliko med vzburjenjem, ki je 

bilo za dojenčka prijetno, in vzburjenjem, ki je bilo zanj neprijetno. Avtorica je ugotovila tudi, 

da so se ugodna čustva pri dojenčkih pojavljala počasneje kot neugodna.  

 

Otrok po mnenju M. Zupančič (2004) prične izmed negativnih čustev najprej izražati jezo. S 

tem čustvom odraslim v svoji bližini sporoča, da se nahaja v stanju distresa in da potrebuje 

pomiritev. V prvem letu je pri otroku prisotno tudi čustvo žalosti, vendar je to precej manj 

pogosto kot čustvo jeze. 

 

Ko si dojenčki česa zaželijo, zajokajo. Ko se želijo družiti, se nasmehnejo ali zasmejijo. Ko se 

na njihova sporočila odzovemo, se krepi njihov občutek povezanosti z ljudmi, ki so okrog 

njih. Ko ugotovijo, da z jokom prikličejo pomoč in tolažbo in da je njihov nasmeh ravno tako 

poplačan z nasmeškom, dobijo občutek, da nadzorujejo svet okoli sebe. S tem pa se razvija 

njihova sposobnost aktivnega sodelovanja pri uravnavanju vzburjenosti čustvenega življenja 

(Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003:176).  

 

Otroci se tako v prvih mesecih življenja odzivajo z nasmehom na prijetne interakcije z ljudmi 

ne glede na to, ali jih poznajo ali ne. Šele v drugi polovici prvega leta prične otrok 
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selekcionirati ljudi in se z nasmehom odziva večinoma poznanim ljudem, kar pomeni, da se je 

pričel razvijati odnos navezanosti med njim in osebami, ki so mu najbližje (Zupančič, 2004). 

Tako ima otrokov smeh pomembno vlogo pri izgradnji pozitivnih odnosov med njim in starši 

(Oatley in Jenkins, 1996).  

 

M. Zupančič (2004) pravi, da lahko po prvem letu starosti pri malčku prepoznamo tudi 

izražanje čustev samozavedanja, kar pomeni, da je moč opaziti čustva, ki se nanašajo na 

otrokovo pozitivno in negativno doživljanje in vrednotenje samega sebe (ponos, zadrega, 

sram). Papalia in sodelavci (2003) menijo, da otroci v drugem letu razvijejo samozavedanje in 

čustva samozavedanja, kar pomeni, da so že bolj sposobni uravnavati čustva in dejavnosti, 

obenem pa naj bi ta stopnja predstavljala napredek v razvoju otroških možganov.  

 

 

 

2.2 RAZVOJ PREPOZNAVANJA ČUSTEV 

 

Otroci morajo znati prepoznavati čustva, da lahko z njimi upravljajo in razumejo vedenje 

drugih. Prepoznavanje čustev je v večini rezultat učenja. Vključuje znanje o pomenu različnih 

situacij, gest, lastnih čustvenih izrazov in drugih značilnosti čustvenega izražanja, ki si jih 

večinoma pridobimo z vsakodevnimi izkušnjami. Posamezniki pri prepoznavanju čustev 

pogosto povežejo izraze čustev z ustrezno situacijo ali vedenjem (Smrtnik Vitulić, 2007:28). 

Prepoznavanje lastnih čustev vključuje kombinacijo treh vidikov: opis situacije, 

predvidevanje vedenja in čustveno doživljanje (Lamovec, 1984:295).   

 

T. Lamovec (1984) pravi, da je v preteklosti prevladovalo mnenje, da ljudje čustva 

prepoznavamo intuitivno oz. avtomatično, danes pa strokovnjaki menijo, da na prepoznavanje 

čustev vplivajo izkušnje, ki jih posameznik pridobi zavestno ali nezavedno. Avtorica pravi, da 

lahko nekatera primarna čustva prepoznamo nezavedno, vendar so za to osnova pretekle 

izkušnje. Pri prepoznavanju kompleksnejših čustev pa gre za zavesten proces, kajti pozorni 

moramo biti na več komponent, kot npr. na izrazno vedenje, kontekst, v katerem se vedenje 

odvija, in zmožnost prepoznati čustvo, ki ga oseba doživlja.  

 

H. Smrtnik Vitulić (2007) meni, da je za razvojne psihologe velik izziv preučevati otrokove 

sposobnosti prepoznavanja čustev, ko ta še ne zna govoriti. S pomočjo metode prilagajanja je 
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bilo v preteklosti narejenih veliko raziskav, s katerimi so želeli raziskati, ali dojenčki v prvih 

mesecih življenja razlikujejo čustvene izraze, vendar pa rezultati niso dali enotnega odgovora. 

Tako je C. Saarni (1999; v Smrtnik Vitulić, 2007:42) na podlagi raziskav o prepoznavanju 

čustev s fotografij obraza sklenila, da imajo otroci v zgodnjem otroštvu težave pri 

razlikovanju izrazov žalosti, jeze in strahu.  

 

Vendar pa H. Keller in Lohaus (1998) pravita, da dojenčki že pri približno treh mesecih 

zmorejo razlikovati različne izraze obraza. Po njunih besedah je za dojenčke in malčke 

pomemben vir informacij materin obraz, s katerega lahko že zelo zgodaj razberejo materino 

razpoloženje. Na podlagi čustev, ki jih zmorejo prepoznati pri drugih, lahko v nadaljevanju 

prilagajajo tudi svoja čustva. To pomeni, da lahko prične otrok jokati, ko vidi jokati nekoga 

drugega ali ko na obrazu osebe prepozna čustvo žalosti.   

 

K. Mekota (2011:21) meni, da je potrebno razumeti, da so čustva odziv na impulze, ki 

prihajajo iz okolja in so lahko ugodna ali »ogrožajoča«. Glede na to, kako jih posameznik 

zazna in razume, se bo nanje odzval – za okolico sprejemljivo ali pa ne. Če se bodo otroci že 

od mladih nog učili prepoznave lastnih čustev in upravljanja z njimi, bo kasneje v življenju 

lažje njim in okolici.  

 

 

 

2.3 RAZVOJ URAVNAVANJA NADZORA NAD ČUSTVI  

 

Predšolski otrok z dozorevanjem kognitivnih sposobnosti, s pridobivanjem novih izkušenj in z 

učenjem socialnih norm pridobiva vedno večje sposobnosti za kontrolo nad doživljanjem ter 

izražanjem svojih čustev. Nadzor nad čustvenim doživljanjem namreč predstavlja 

posameznikovo zmožnost uravnavanja intenzivnosti čustvenega doživljanja (Kavčič in 

Fekonja, 2008; v Marjanovič Umek in Zupančič, 2008). Volling in sodelavci (2002, v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2004a) pravijo, da le-ta vključuje notranje in zunanje procese, 

s pomočjo katerih otrok analizira, vrednoti in spreminja svoje čustvene odzive.  

 

Uravnavanje čustev je skupen izraz za začasno ali trajno prilagajanje kakovosti in 

intenzivnosti posameznih komponent čustev v določeni situaciji ali drugim ljudem. Ljudje 

lahko svoja čustva uravnavamo zavestno ali nezavedno (Smrtnik Vitulić, 2007:30). 
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T. Lamovec (1992) pravi, da je uravnavanje čustev temeljna naloga socializacije, kajti družba 

od človeka pričakuje, da ne bo neprimerno izražal čustev. M. Zupančič (2004) pravi, da se 

otrok že zelo zgodaj začne učiti izražanja čustev, najpogosteje preko komunikacije z 

odraslimi, saj ti otrokove pozitivne čustvene izraze posnemajo, negativne pa ignorirajo. Ker je 

otrok nagnjen k posnemanju obrazne mimike ljudi, se tako nauči, kako izražati ugodna in 

kako zavirati izražanje neugodnih čustev. V nadaljevanju se otrok uči pravil izražanja čustev z 

opazovanjem odraslih oz. njihovega nadzorovanja čustvenih stanj. Za otrokovo učenje pa je 

pomembno tudi besedno pojasnilo odraslih ob vsakodnevnih situacijah, kar še pospeši 

njegovo učenje.  

 

Razvoj uravnavanja čustev se pri otroku razvija skladno z razvojem govora (Oatley in Jenkis, 

2002, v Smrtnik Vitulić, 2007). Zato ni pomembno le besedno pojasnilo odraslih, temveč je 

za razvoj uravnavanja čustev otroka izjemnega pomena tudi njegova sposobnost uporabe 

jezika. Na ta način lahko namreč otrok ubesedi svoja čustva, odraslim lahko pove, kaj ga 

vznemirja, kaj razjezi (Zupančič, 2004; Smrtnik Vitulić, 2007). Odrasli pa so na drugi strani 

postavljeni v vlogo tistega, ki daje vzor, od katerega se otrok uči načinov obvladovanja 

neprijetnih čustev. Starši npr. jokajočega otroka stisnejo k sebi, mu prigovarjajo in na ta način 

skušajo zmanjšati intenzivnost otrokovega doživljanja (Zupančič, 2004). Toličič in V. 

Smiljanić (1979) pravita, da vpliv vzgoje povzroči, da otrok postopoma prične nadzirati 

izražanje svojih čustev, pri čemer gre za proces, ki ni površinski in ne poteka brez nadzora. 

Tudi M. Zupančič (2004) meni, da gre ga postopen proces, saj starši otroku sprva povedo, 

kako naj se obnaša v določenih situacijah, ali ga z besedami pomirijo. Tako otrok pridobljene 

vzorce oz. načine vedenja ponotranji, kar pa se kaže v tem, kako otrok sam sebi razlaga, kaj 

naj v določenem trenutku stori. Kasneje omenjeni proces poteka le še v otrokovih mislih. H. 

Smrtnik Vitulić (2007) pa pravi, da otrok na podlagi tovrstnih pridobljenih izkušenj razvije 

zmožnost potolažiti samega sebe.   

 

Poleg uravnavanja čustev je za otroke pomembno, da usvojijo tudi nadzor nad čustvenim 

izražanjem. T. Lamovec (1992) omenja tri najpogostejše načine nadzora čustev:  

- ekspresiven nadzor (otrok spremeni izraz ali vedenje z namenom, da spremeni doživljanje 

določene situacije);  

- kognitivni nadzor (otrok spremeni misli in predstave z namenom, da spremeni doživljanje 

določene situacije); 

- telesni nadzor (otrok spremeni telesne znake čustva).  
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Na podlagi vseh izkušenj, ki jih otrok pridobi, že mlajši predšolski otroci vedo, da lahko 

doživljanje določenega čustva med drugim nadzorujejo tudi tako, da zakrijejo določena čutila 

(npr. si pokrijejo oči ali ušesa). Starejši otroci pa že razumejo, da je intenzivnost določenega 

čustva odvisna od pogostosti spominjanja dogodka, ki je povzročil določeno čustvo 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2008).  

 

Za razumevanje vpliva na razvoj uravnavanja in nadzora nad čustvenim izražanjem je 

potrebno tudi razumevanje možganov oz. njihovega delovanja. Shapiro (1999:28) pravi, da je 

možganska skorja misleči del možganov in pomaga nadzirati čustva z reševanjem težav, z 

jezikom, s podobami in z drugimi spoznavnimi postopki. Limbični sistem je čustveni del 

možganov in sestoji iz talamusa, ki prenaša sporočila skorji, hipokampusa, ki je pomemben 

pri spominu in dojemanju zaznav, ter amigdale, čustvenega nadzornega središča.  

 

V zgodnjem obdobju življenja otrok še nima izoblikovanih zgornjih predelov možganov, ki 

omogočajo kompleksno vedȇnje, učenje, socialne interakcije, spomin in govor, temveč je v 

tem obdobju razvitejši spodnji predel možganov, ki uravnava občutke bolečine, lakote, žeje, 

spanca. Zaradi tega otrok še ni sposoben pomiriti samega sebe oz. svojih čustvenih izbruhov. 

Kljub temu pa otrokovi možgani v prvih letih življenja ustvarjajo nevronske povezave z 

veliko hitrostjo. Vzrok za to se kaže v neposrednem vplivu že omenjenih življenjskih 

izkušenj, predvsem čustvenih izkušenj s starši. Kasneje, okrog sedmega leta , pa se ustvarjanje 

povezav nekoliko upočasni. Zato je pomembno, da odrasli otroku pomagajo obvladovati silna 

čustva, da ta lahko razvije povezave, ki mu bodo omogočale, da se bo lahko učinkovito 

spopadel z obvladovanjem stresnih situacij, obenem pa bo lahko razvil višje sposobnosti za 

pozornost do drugih in pridobil zmožnost, da bo o svojih občutjih razmišljal na bol j 

objektiven način (Sunderland, 2009).  
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2.4 ČUSTVENE POTREBE 

 

Horvat in L. Magajna (1987) ter B. Nemec in M. Krajnc (2011) pravijo, da se vzporedno z 

razvojem čustev pojavljajo čustvene potrebe. Če so te zadovoljene, dajejo otroku možnost, da 

se razvije v zdravo in prilagojeno osebnost. Čustvene potrebe otroku pomagajo zadovoljevati 

odrasli, mednje pa omenjeni avtorji uvrščajo naslednje potrebe (Horvat in Magajna, 1987; 

Nemec in Krajnc, 2011): 

  

- potreba po izkazovanju in prejemanju ljubezni (potreba po ljubezni in nežnosti): 

otrok mora čutiti, da ga imajo starši radi (kljub občasnemu kaznovanju), da je ljubljen in 

zaželjen, da ga sprejemajo. Otrok mora imeti tudi možnost, da sam izrazi svojo nežnost in 

naklonjenost (tudi do živali, igrač ...);  

- potreba po varnosti: otrok potrebuje občutek, da je varovan, da nekomu pripada in da 

drugi skrbijo zanj; 

- potreba po uspehu: otrok potrebuje dejavnosti, ob katerih bo lahko uspešen in bo ob tem 

občutil ugodje. Nekateri otroci potrebujejo pomoč pri iskanju situacij, v katerih bodo lahko 

uspešni; 

- potreba po spoštovanju in priznavanju: otrok potrebuje pohvalo ter občutek, da so 

njegova dejanja dobra in da jih drugi odobravajo. Vsak otrok ima potrebo, da je občasno 

prvi, pomemben, nekaj posebnega; 

- potreba po koristnosti: otok potrebuje občutek, da je koristen in potreben član svoje 

družine in drugih skupnosti (npr. v skupini v vrtcu); 

- potreba po osamosvajanju: otrok postopno preide od začetne odvisnosti in nebogljenosti 

na samostojnejše ravnanje; 

- potreba po disciplini in omejitvah: otrok potrebuje omejitve, da se počuti varnega. 

Občutiti mora, da mu odrasli pri njegovem vedenju ne do dovolil, da bi šel predaleč in s 

tem poškodoval sebe ali druge oz. kaj uničil.    

 

M. Sunderland (2009) pravi, da je pomembno, da odrasli otroka vzgaja tako, da upošteva 

njegove čustvene potrebe. S tem bodo v otrokovih možganih nastajale življenjsko pomembne 

povezave, ki mu bodo pomagale, da se bo znal v življenju soočati s stresom, da bo imel 

odnose z ljudmi, okolico, ki ga bodo zadovoljevali, da bo prijazen, sočuten in da bo zmogel 

obvladovati jezo. Pri tem igrajo pomembno vlogo starši (tudi vzgojitelji in drugi, ki vstopajo v 
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stik z otrokom), ko otroka poslušajo, se z njim igrajo, pogovarjajo, ga tolažijo, ljubkujejo, se 

odzivajo nanj (tudi če je poreden) ... 

 

 

 

2.5 SPODBUJANJE ČUSTVENEGA RAZVOJA OTROK  

 

Na spodbujanje čustvenega razvoja otrok imajo od prvega dne otrokovega življenja največji 

vpliv starši, pomembna pa je tudi vloga vzgojiteljev oz. drugih pomembnih oseb. M. Bergant 

(1977) pravi, da je za čustveni razvoj otrok najpomembnejše to, da starši in vzgojitelji 

razvijajo in krepijo njegova pozitivna čustva (veselje, ljubezen, varnost, zaupanje) in zavirajo 

oz. odstranjujejo vzroke, ki bi lahko povzročili razvoj neprijetnih čustev oz. zakoreninjenje 

teh v otroku.  

 

E. Stokes Szanton (2001) pravi, da je čustveni razvoj otrok mogoče pospešiti, če imajo 

vzgojitelji (oz. odrasli) naslednje lastnosti: 

 

- toplina: ki jo odrasli kažejo v odnosu z otroki na različne načine, kot npr. z ljubkovanjem,  

s prijaznimi pogledi, (pogostimi) pogovori z otrokom v višini njegovih oči;  

- odzivnost: se kaže z odzivanjem odraslega na pobude otroka, z zagotavljanjem prijetnega 

počutja, s pozitivnim pogledom na svet, z doslednim odzivanjem na otrokove želje in 

potrebe (sploh vzgojitelji), kar daje otroku občutek varnosti in predvidljivosti; 

- spoštovanje: odrasli otroku izkaže s tem, ko verjame vanj kot v človeško bitje, ki je 

zmožno učenja, da ga spodbuja v (otrokovi) kreativnosti in pri razvijanju, govorjenju 

njegovih (otrokovih) zamisli; 

- samozaupanje: odrasli mora otroku omogočiti možnost, da raziskuje, poskuša biti 

neodvisen oz. samostojen (pri čemer je pomembno, da se mu omogoča možnost izbire), da 

se sam odloča in uči obvladovati različne spretnosti, da ima možnost samostojnega 

raziskovanja in odkrivanja okolja ter da ima dovolj časa (za dejavnosti ipd.);  

- vživljanje v čustva otrok oz. empatija zahteva od odraslega, da to izraža na različne 

načine, kot npr. da se vživi v načine odzivanja otrok, da odgovarja na glasove otrok, da 

ubesedi in vrednoti čustvena stanja otrok ter da spodbuja razvoj čustev do drugih otrok;  

- odobravanje: otroci morajo čutiti odobravanje odraslih, saj se le na ta način lahko 

normalno čustveno razvijajo. Vzgojiteljica otroku pokaže odobravanje npr. s tem, da ga 
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pokliče po imenu, da se z njim (pogosto) prijateljsko sporazumeva, da nagradi njegov trud 

(vendar ne pričakuje otrokove popolnosti).  

 

E. Stokes Szanton (prav tam) pa poleg lastnosti za spodbujanje čustvenega razvoja otrok 

predstavi tudi oblike obnašanja, ki bi jih morali vzgojitelji oz. odrasli upoštevati, da ne bi 

negativno vplivali na čustveni razvoj otroka. To so:  

- upoštevanje otroškega strahu (če so otroci prestrašeni, se jih ne sme siliti v dejavnosti);   

- upoštevanje otroških čustev (ki se jih ne sme zanikati); 

- upoštevanje bolečih stanj (ne sme priti do spreminjanja resnice); 

- doslednost v obnašanju (nenadne spremembe obnašanja niso zaželjene).  
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3 SOCIALNI RAZVOJ 

 

Otrok je socialno bitje. Njegov socialni razvoj poteka tesno povezano s čustvenim razvojem. 

Poleg tega da otrokov razvoj poteka v smeri od egocentrizma k družbenosti, po besedah 

Smetane (1993; v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008:54) socialni razvoj otroka poteka 

tudi v smeri razumevanja socialnih pravil, ki so ena najpomembnejših razvojnih nalog v 

obdobju malčka in zgodnjega otroštva. Razumevanje socialnih pravil vključuje razumevanje 

moralnih vrednot in konvencionalnih pravil ter pravil, ki se nanašajo na otrokovo varnost.  

  

Malčki, ki so nekoč več časa preživeli z odraslimi, sedaj ravno nasprotno, pogosteje razvijajo 

stike oz. socialne interakcije in si pridobivajo socialne kompetentnosti v odnosu s svojimi 

vrstniki. Schaffer (1996) pravi, da otroci z razvojem postajajo vedno bolj neodvisni od 

odraslega. Navezovanje stikov s sovrstniki in razvijanje sposobnosti za oblikovanje 

prijateljstev ter s tem pridobljeno znanje regulirata otrokovo razumevanje družbenih pravil in 

družbenega vedȇnja. L. Katz in D. McClellan (2005) pravita, da bi zaradi tega morala biti ena 

od prednostnih nalog v zgodnjem obdobju vzgoje ta, da bi se odrasli posebej osredotočali na 

pomoč otroku pri premagovanju začetnih težav socializacije in pri učenju socialnih veščin. 

Otroci, ki v zgodnjem otroštvu ne dosežejo minimalne stopnje socialne kompetentnosti, so 

bolj podvrženi k socialni neprilagojenosti. 

 

Otroci se namreč učijo iz opazovanja in sodelovanja z vrstniki in odraslimi, kar pomeni, da 

socialna kompetentnost in pripravljenost na kompetentno sodelovanje z njimi pomembno 

vplivata na število pogojev, ki so vezani na učenje osnovnih značilnosti določene kulture 

(Rogoff, 1990; v Katz in McClellan, 2005). Bandura (1986 in 1982) pravi, da je poleg 

opazovanja pomembno še posnemanje vedȇnj, stališč in čustvenih reakcij drugih. Schaffer 

(1996) meni, da vsa vedȇnja drugih ljudi, ki jih otrok zaznava, si jih zapomni, o njih razmišlja, 

jih interpretira ter konstruira, vodijo k oblikovanju njegovega lastnega vedȇnja in odzivanja na 

okolje.  

 

Navedeno si ima možnost otrok v veliki meri pridobiti v vrtcu, ki predstavlja pomemben 

dejavnik v otrokovem socialnem razvoju. Iz Kurikuluma za vrtce (1999:22) lahko razberemo, 

da naj odrasli v vrtcu delujejo s svojim vedȇnjem v celoti spodbudno in pomirjajoče, vljudnost 

in spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedȇnju je zgled za otroke. Vzgojitelj, pomočnik 
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vzgojitelja ali druga odrasla oseba, ki lahko sodeluje pri vzgojnem procesu, je ves čas z otroki  

in med otroki, bodisi v majhni bodisi v večji skupini ali individualno; v vseh teh interakcijah  

je odrasla oseba usmerjevalka, vendar ne direktivna, in praviloma zgled za prijetno in prijazno 

komunikacijo. Tako med pomembne elemente interakcije med otroki ter med otroki in 

odraslimi sodijo pogostnost pozitivnih interakcij z otroki (nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v 

višini otrokovih oči); odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje; spodbujanje k zastavljanju 

vprašanj, pogovoru, udeleženosti; spodbujanje otrok k delitvi izkušenj, idej, počutja; pozorno 

in spoštljivo poslušanje; uporaba pozitivnih navodil, usmeritev (spodbujanje zaželenega 

vedenja, preusmerjanje otroka na bolj sprejemljive dejavnosti in vedenje, reševanje konfliktov 

na socialno sprejemljiv način, konsistentna in zelo jasna navodila in ne kritike, kazni in 

ponižanja kar splošno); spodbujanje ustrezne (upoštevajoč otrokovo starost) neodvisnosti. Vse 

to prispeva k ugodni socialni klimi v oddelku oz. skupini, k vzpostavljanju ravnotežja med 

sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju.   

  

 

 

3.1 SOCIALIZACIJA 

 

Socializacija je proces, ki se pri otroku razvija postopoma, v njem pa otroci, v interakciji z 

drugimi, ustvarjajo svojo vrstniško kulturo in sčasoma postanejo člani sveta odraslih 

(Corosaro, 1988). Po besedah Schafferja (1996:233) se socializacija nanaša na prenos 

družbenih standardov in prepričanj in vedȇnj drugih ljudi z ene generacije na drugo.  

 

Odnos, ki ga imata mati in otrok, močno vpliva na njegov socialni in moralni razvoj. Otrokovi 

najzgodnejši socialni stiki so obenem telesni in čustveni. Dojenček od tretjega meseca dalje že 

kaže znake socialnega vedenja tako, da je rad v družbi drugih ljudi, kar pokaže s tem, da se 

jim smehlja in da z njimi telesno in glasovno komunicira (Zupančič in Justin, 1991). Konec 

prvega leta in v drugem letu življenja se otrokova interakcija z odraslimi odvija v predmetnem 

kontekstu, vezana je na predmete, saj je otrok sposoben uskladiti svoje delovanje na predmete 

s socialno dejavnostjo (Marjanovič Umek, 2004:261). Približno od leta in pol pa do treh let pa 

otroke vse bolj zanima, kaj počnejo drugi otroci. Vse bolj tudi razumejo, kako ravnati z njimi 

(Papalia, Wendkos Olds, Duskin Feldman, 2003).  
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To je še posebej izrazito, ko otroci preidejo iz domačega okolja in se vključijo v vrtec. Takrat 

se obseg in sama narava njihovih dotedanjih socialnih izkušenj z odraslimi in otroki zelo 

spremeni. Otroci v vrtcu spoznajo, da poznana rutina odnosov z osebami, ki so bili z njimi v 

stiku do vstopa v vrtec, ni več ustrezna, zato postopoma razvijajo občutek, da so v odnosu biti 

prijatelj z drugimi otroki in v odnosu biti učenec do vzgojitelja. Z vstopanjem v socialne 

interakcije si otrok pridobiva izkušnje za ustvarjanje in vzdrževanje vrstniške kulture v vrtcu, 

ki je pomembna za razvoj njegove socialne identitete (Corosaro, 1988).  

 

Otrok lahko to naredi na dva načina oz. kot opisuje Corosaro (prav tam), poznamo dva 

modela socializacijskega procesa. Prvi model se imenuje deterministični model. V njem je 

otrok postavljen v pasivno vlogo začetnika s potencialom za sodelovanje in podporo v družbi, 

ki ga je potrebno kontrolirati. Drugi model pa se imenuje konstruktivistični model, v katerem 

otrok igra vlogo aktivnega udeleženca, ki ustvarja svoj socialni svet in mesto v njem.  

 

Bečaj (2000:75) pravi, da se vedenjski modeli oblikujejo, ohranjajo in spreminjajo v 

določenem socialnem prostoru, pri čemer sodelujejo vsi posamezniki in vse generacije, 

povezane v socialno interakcijo. Po mnenju Corosara (1988) ima ta dve funkciji. Prva je 

oblikovanje oz. vzdrževanje in spreminjanje strukture okolja z določenimi vrednotami, 

normami, prepričanji in predstavami, druga pa predstavlja medsebojno usklajevanje 

posameznikov pri različnih dejavnostih.  

 

V procesu socializacije ima pomembno vlogo tudi regulacija čustev. Če otrok čustev ni 

spodoben regulirati, to vpliva na interakcijo z okoljem, na ustvarjanje socialnih norm in pravil 

vedenja (Kochanski idr., 1997; Rothbart idr., 1994, v Brajša Žganec, 2003). A. Brajša Žganec 

(2003) pravi, da je otrokovo usvajanje čustvenih izražanj in prepoznavanje čustev pod 

vplivom pravil in norm čustvenega vedenja kulture, v kateri se razvija in uči vse od zgodnjega 

otroštva naprej.  

 

Schaffer (1996) navaja medkulturno študijo, katere rezultat je pokazal, da socializacija 

povzroča čustveni razvoj v različnih smereh. Po njegovih besedah obstajajo v različnih 

družbah različna pravila o izražanju čustev, ki jih otrok mora usvojiti, kot npr. usvajanje mej, 

ki so sprejemljive za izražanje čustev, spoznanje, da se v določeni družbi daje določenim 

čustvom večji pomen kot drugim ali npr. da so norme za izražanje čustev lahko v določeni 
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situaciji specifične, kar lahko otežuje nadaljnje učenje socialnih norm, običajev, pravil 

vedȇnja drugih ljudi določene skupine.  

 

Tudi L. Katz in D. McClellan (2005) pravita, da je otrokom, ki ne zmorejo zadostno regulirati 

svojih čustev, kot so npr. sovraštvo, strah in frustracije, oteženo učenje socialnih znanj ter 

socialnih vedȇnj. Pri zadržanih otrocih pa prihaja do pretirane regulacije čustev in upiranja 

interakcijam, s čimer izgubljajo priložnosti za razvoj socialne kompetentnosti. 

 

 

 

3.2 PRIMARNA NAVEZANOST 

 

Otrok po rojstvu potrebuje nekoga, ki zanj skrbi: ga hrani, oblači, umiva, mu menja plenice in 

podobno. To pa ni vse. S to osebo vstopa otrok v prve socialne interakcije. Ta oseba ga gleda, 

mu govori, se mu smeji, otrok pa ji začne odgovarjati z opazovanjem, dotikanjem, s 

premikanjem ustnic, z gruljenjem in podobno. Ustvari se čustven odnos med otrokom in to 

osebo (Mussen, Conger, Kagan, 1980, v Cugmas, 1998:12).  

 

Ta čustveni odnos oz. čustvena vez je po besedah D. E. Papalie in sodelavk (2003) 

obojestranska, saj k temu, kako kvalitetna bo, prispevajo tako dojenček kot starši. L. 

Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004a) dodajata, da gre za čustveno vez med otrokom in 

starši (oz. skrbniki), ki je trajna.  

 

Bowlby (1969; v Varjačič-Rajko, 2007:17) je trdil, da se med dojenčkom in materjo ustvarja 

navezanost, katere primarni smisel je preživetje. Bil je mnenja, da sta tako otrok kot mati 

razvila biološko potrebo po tem, da ostaneta v nepretrganem stiku drug z drugim. Njegova 

teorija navezanosti (prav tam:139) je vsebovala naslednje (najpomembnejše) hipoteze:  

- obdobje med rojstvom in petim letom starosti je občutljivo obdobje, ki je najprimernejše za 

navezovanje;  

- navezovalna vedȇnja imajo funkcijo priklica mame k otroku. Mednje spadajo jok, 

smehljanje in kasneje sledenje mami ter ostajanje v njeni bližini;  

- mati ali kdo drug, ki prevzema glavnino skrbi za otroka, je človek, na katerega se otrok 

primarno naveže; 

- dojenčki vzpostavijo odnos navezanosti na enega človeka;  
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- ko se navezanost med otrokom in tem človekom enkrat formira, bo ostala.  

 

Poleg Bolwbyja je med drugimi navezanost preučevala tudi M. Ainsworth (1990; v McLeod, 

2008), ki je izvedla poskus, s katerim so opazovali vedenje otrok, starih od 12 do18 mesecev, 

v seriji sedmih epizod, ki so trajale tri minute. Raziskovalci so pri otrocih ocenjevali stopnjo 

separacijske anksioznosti, voljo do raziskovanja ter igranja, odziv na tujo osebo in vedenje ob 

ponovnem snidenju z materjo. Rezultati poskusa so pokazali, da otroci, ki so varno navezani 

na mamo, pokažejo vznemirjenje in razburjenje, ko ta odide, in veselje, ko se vrne.   

 

Varjačič-Rajko (2007:17–18) pravi, da novorojenček s svojim telesom in obrazom pošilja 

materi signale, na katere se mati intuitivno odzove s povečano skrbjo zanj. V materi poleg 

bioloških delujejo tudi psihološki dejavniki. Njeno odzivanje je odvisno od odnosov z 

drugimi in od podpore, ki jo prejema iz svojega okolja. Navezanost je odvisna od materine 

lastne izkušnje v zgodnjem obdobju življenja, kar se pri skrbi za otroka kaže v njenem 

razpoloženju, dostopnosti za otroka in v večjem ali manjšem občutku kompetentnosti. 

Izkušnje iz otroštva vztrajajo v obliki vzorcev navezanosti, ki jih imamo kot odrasli. Vendar 

pa za razvoj varne navezanosti ni dovolj le telesna skrb za otroka, temveč ljubezen in 

usklajeno ter pravočasno odzivanje na otrokove potrebe. 

 

Po Praperju (1992:53) pomeni »navezanost« trajajoč intimen odnos, ki se pojavi šele takrat, 

ko se prične ustvarjati »objektni odnos«. To je takrat, ko otrok prične prepoznavati osebo, ki 

mu nudi vso nego in emocionalno podporo. Navezanost je boljša takrat, ko se v odnosu 

spodbuja otrokova pot k samostojnosti. Tako je odveč bojazen, da se bo otrok »preveč 

navezal« in bo posledično zato »ostal odvisen«. Odvisen ostaja otrok z negotovo navezanostjo 

v odnosu do objekta (npr. mame, očeta ...), ki tudi sam nima ustrezne gotovosti v trdnost 

odnosa, da bi lahko bil otroku v oporo za njegov lastni razvoj. D. E. Papalia in sodelavke 

(2003:191) pravijo, da teorija navezanosti predvideva, da varna navezanost vpliva na socialne 

in spoznavne zmožnosti. Bolj ko je otrok varno navezan na odraslega, ki ga vzgaja, lažje 

postaja samostojen in razvija dobre odnose z drugimi. 

 

Praper (1992) meni, da je najpomembnejši dejavnik navezanosti kontakt z očmi med otrokom 

in starši oz. mamo. Šele kasneje, od osmega meseca naprej, začne otrok doživljati starše kot 

celoto, obenem pa je sposoben ločiti med starši in drugimi ljudmi. D. E. Papalia in sodelavke 

(2003) pravijo, da navezanost otrokom pomaga pri prilagajanju, saj jim zagotavlja, da bodo 
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starši zadovoljili njihove potrebe. Po besedah L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004b) se 

navezanost kaže kot vzorec vedȇnja, ki vsebuje cel sklop misli, čutenj, prepričanj in načrtov, 

ki otroku zagotavljajo bližino odraslega.  

 

O navezanosti otroka na starše se pravzaprav ne sprašujemo, saj je samo po sebi umevno, da 

je otrok nanje navezan. To bogati njegovo družabno sfero in govori o tem, da je v določenem 

trenutku pripravljen prenesti del nežnega čustva z ožjega družbenega kroga na širši družbeni 

krog, kar pomeni, da otrok postane odprt, radoveden in da zaupa v sebe ter druge ljudi 

(Varjačič-Rajko, 2007). Ko stopi otrok enkrat v stik z drugimi, prideta v ospredje organski in 

biološki funkciji navezanosti, ki otroka zavarujeta pred nevarnostmi in mu pomagata razviti 

sposobnosti za samoobrambo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004b).  

 

 

 

3.2.1 Razvoj navezanosti 

 

Praper (1992) pravi, da se pri otroku najprej razvije simbioza, ki je zelo podobna navezanosti. 

Dogaja se izključno med otrokom in materjo in se prične razvijati, ko otrok prične kontaktirati 

navzven. Navezanost pa je prenosljiva. Poleg mame se prenaša še na očeta, sorojence, 

vzgojitelje. Na prehodu v tretje leto otrokove starosti prične simbioza razpadati, navezanost 

pa ostaja.  

 

Horvat in L. Magajna (1987) pravita, da večina avtorjev soglaša, da v razvoju navezanosti 

obstajajo tri faze:  

- nespecifična navezanost: traja približno do sedmega meseca. Otrok prične stopati v stik z 

drugimi ljudmi, vendar matere še ne loči od njih. Enako se odziva na vsako osebo, izraža 

pa se preko njegovega nasprotovanja in joka, če ga odrasli odloži iz naročja;  

- specifična navezanost: običajno se pojavi po sedmem mesecu in je do desetega oz. 

enajstega meseca zelo intenzivna. Mater prične doživljati kot celoto in jo loči od ostalih 

oseb. Njegov odziv se diferencira, bližina matere povzroča nasmeh in ugodje, bližina tujca 

pa sproži strah (v osmem mesecu – »osemmesečna bojazen«); 

- večkratna (multipla) navezanost: se razvije do približno osemnajstega meseca. Takrat 

pričnejo otroci kazati znake navezanosti še (postopno) do drugih oseb v svojem okolju.  
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Vsebinsko podobno, a nekoliko drugače faze v razvoju navezanosti otroka opredeljuje L. 

Marjanovič Umek (2004): 

- faza pred navezanostjo: traja približno do šestega tedna otrokove starosti. Dojenčki v tem 

obdobju še niso navezani na določeno osebo, zato se ne vznemirijo, če te osebe ni v njihovi 

bližini. Kaže se v težnji po seganju, nasmehu, vzpostavljanju očesnega stika z drugo osebo 

ter z jokom. Ko se odrasli odzivajo na omenjene signale, otroka pomirijo in mu pomagajo 

izražati pozitivna čustva do ljudi, ki ga gledajo in vokalizirajo z njim;   

- faza oblikovanja navezanosti: traja približno do osmega meseca otrokove starosti. 

Dojenčki se v tej fazi odzivajo na eno ali več oseb, vendar ne protestirajo, če se ločijo od 

skrbnikov. V tej starosti se več smejejo, več vokalizirajo in se v interakciji z eno ali več 

osebami naučijo, da z lastnim vedenjem vplivajo nanje.  

- faza jasne navezanosti: traja približno od leta in pol do drugega leta. V tej fazi otroci 

izražajo nejevoljo, če dotične osebe ni v njihovi bližini, prisoten je tudi strah pred ločitvijo. 

V prisotnosti te osebe ji s pogledom in z gibalno aktivnostjo ves čas sledijo. Okoli 

devetega meseca starosti izražajo močne znake navezanosti na vsaj eno osebo, pri letu in 

pol pa vsaj na dve osebi – na mamo in očeta. Na podlagi strahu pred ločitvijo lahko 

sklepamo, da so si otroci zmožni v spomin priklicati osebo, ki je ne zaznajo v svoji bližini ;  

- faza oblikovanja vzajemnega odnosa: traja približno od leta in pol oz. od dveh let dalje. 

Strah pred ločitvijo postopno upada s pospešenim razvojem miselnih predstav in govora, ki 

malčkom omogočata, da že razumejo razloge za odsotnost skrbnika in predvidevajo, da se 

bo ta vrnil. 

 

Bretherton (1992; v Marjanovič Umek, 2004) pravi, da na podlagi omenjenih faz v razvoju 

navezanosti in izkušenj, ki jih preko njih pridobi, otrok s skrbniki oblikuje trajen odnos, ga 

ponotranji in tako dobi smernice za oblikovanje tesnih odnosov z drugimi ljudmi v 

prihodnosti.  
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3.2.2 Pomen navezanosti 

 

O pomenu navezanosti otroka je bilo največ raziskav narejenih z vidika otrokove navezanosti 

na starše. Kako kakovostna je navezanost med njimi, je odvisno od individualnih razlik med 

otroki in od ravnanja staršev. Če so matere oz. starši občutljivi na razvoj otrokovih potreb in 

te ustrezno zadovoljujejo, potem otrokom omogočajo ustrezen razvoj navezanosti, ki je 

pomemben za razvoj varnosti. Primarna navezanost otroka in mame pa je tudi osnova za vse 

nadaljnje navezanosti v njegovem življenju (Poglajen, 2007).    

 

Ko otrok vstopi v vrtec, se srečuje z navezanostjo na druge ljudi. Zaradi primarne navezanosti 

na mater se težko loči od nje, običajno protestira. Vendar se varno navezan otrok hitro vključi 

v dejavnosti in z zaupanjem sprejme vzgojiteljico, še vedno pa računa na starševsko pomoč 

(Varjančič-Rajko, 2007).  

 

Na to, kakšna je navezanost otrok na vzgojitelje, je bilo po besedah Z. Cugmas (2003) 

opravljenih kar nekaj raziskav, katerih rezultati so pokazali, da obstaja povezanost med 

otrokovo navezanostjo na vzgojitelja, otrokovim vedȇnjem in njegovim razvojem. 

Ugotovljeno je bilo, da so otroci, ki v odnosu do vzgojiteljev izražajo več čustvene varnosti, 

bolj spretni v odnosih z vrstniki in družabni, da so manj napadalni do vrstnikov ter da so 

sposobni kompleksnejše igre kot ostali. Omenjena avtorica pravi, da je iz rezultatov raziskav 

razvidno tudi to, da so na vzgojiteljico varno navezani otroci socialno kompetentnejši v 

odnosih z vrstniki, da so bolj empatični in da imajo manj vedenjskih problemov.   

 

D. E. Papalia in sodelavke (2003:191) pravijo, da teorija navezanosti predvideva, da varna 

navezanost vpliva na socialne in spoznavne zmožnosti. Bolj ko je otrok varno navezan na 

odrasega, ki ga vzgaja, lažje postane samostojen in razvija dobre odnose z drugimi. Varno 

navezani malčki imajo bolj razvito in raznoliko besedišče od malčkov, ki so negotovo 

navezani. Imajo več pozitivnih izkušenj v druženju z vrstniki, prav tako so njihovi poskusi 

zbližanja večkrat ugodno sprejeti. Varno navezani otroci, stari od tri do pet let, so bolj 

radovedni, sposobni, empatični, odporni in samozavestni, bolje se razumejo z drugimi otroki 

in lažje sklepajo tesna prijateljstva. Njihovi odnosi s starši so bolj pozitivni, prav tako odnosi 

z učitelji in vrstniki. Dobro znajo reševati spore in imajo bolj pozitivno samopodobo.  
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Varna navezanost na vzgojiteljico je pomembna, saj v nasprotnem primeru prihaja do 

izogibajoče se navezanosti. Van Ijzednoorn (1992; v Cugmas, 2003) pravi, da je na 

Nizozemskem opravljena raziskava pokazala, da so v predšolskem obdobju izogibajoče 

navezani otroci bolj agresivni in neodvisni ter manj pripravljeni vstopiti v interakcijo s tujci 

kot tisti otroci, ki so bili na vzgojiteljico varno navezani.  

 

M. Zupančič (2004) pravi, da je varna navezanost na vzgojiteljico zelo pomembna za tiste 

otroke, ki so na svoje starše ogroženo navezani, kajti ti otroci bodo v času predšolskega 

obdobja postali socialno spretnejši, imeli bodo višje samospoštovanje in bodo bolj zaupali 

vase, za razliko od otrok, ki so ogroženo navezani, vendar v najzgodnejšem obdobju vrtca ne 

obiskujejo. Goossens in van Ijzednoorn (1990; v Cugmas, 2001) pa dodajata, da imajo 

vzgojitelji kompenzacijsko moč oz. da lahko nadomestijo anksiozno navezanost otrok, ki 

prihaja v njihovem odnosu do staršev, s tem, ko se otroci varno navežejo nanje.  

 

 

 

3.3 SOCIALNI ODNOSI IN VLOGA VRSTNIKOV 

 

Socialna interakcija vključuje oblike in učinke neposrednega delovanja aktivnosti ene ali več 

oseb na vedȇnje drugih oseb (Lavbič, 2008:30). Je nujno potreben proces za nastanek in 

ohranjanje medosebnih in drugih socialnih odnosov, vendar ni enaka socialnim odnosom. Ti 

medsebojni odnosi so posledica trajnejših ponavljajočih se interakcij med dvema ali več 

osebami, ki temeljijo na zaupnosti, naklonjenosti, privrženosti do drugega in tudi empatiji do 

drugih oseb v odnosu. Odnos vedno temelji predvsem na emotivnem razmerju, saj v njem 

razvijemo čustven odnos do druge osebe (Ule, 2005:224).  

 

M. Ule (2000) pravi, da v socialni psihologiji razlikujejo tri bistvene sestavine socialnih 

odnosov. To so: 

- vedȇnje (delovanje posameznikov), 

- socialni pomeni (izmenjujejo si jih posamezniki),  

- duševne strukture (te vplivajo na emocije in motive posameznikov, ki so vključeni v 

odnos).  
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A. Brajša Žganec (2003) pravi, da vse več raziskav navaja, da imajo pri otrokovem socialnem 

razvoju pomembno vlogo vrstniki. Ti imajo po besedah Biermana in McCauleyja (1987; v 

Pečjak in Košir, 2002) ključno vlogo, saj so odnosi med otrokom in vrstniki produkt razvitosti 

določenih socialnih spretnosti, obenem pa se otrok od vrstnikov uči omenjenih spretnosti, kot 

je npr. prevzemanje vlog in kontrola agresivnosti.  

 

Toličič in V. Smiljanić (1979) menita, da je za otrokov socialni razvoj posebnega pomena 

obiskovanje vrtca. Otrok si namreč z vstniki pridobi nove izkušnje o socialnih stikih, nauči se 

nadzorovati samega sebe (kaj je prav in kaj ne), spoznava življenje v skupini ter se postopoma 

osvobaja egocentrizma. K. M. Kemple (2004) trdi, da vrstniki otroku predstavljajo 

enakovredne partnerje pri iskanju in omogočanju priložnosti za interakcije. Zaradi tega je 

otrok postavljen pred izzive in dobiva več priložnosti za preigravanje vlog, kot bi jih dobil le 

v odnosu z odraslim. Hartup in S. G. Moore (1991; v Kemple, 2004) pravita, da vrstniki 

predstavljajo kontekst, v katerem se otroci učijo in imajo možnost preizkušati sistem »daj-

dam«, ki je pomemben za kompetentno socialno interakcijo.  

 

Hartup (1989; v Schaffer, 1996) pravi, da vrstniški odnosi navadno predstavljajo posameznike 

(otroke), ki imajo enako socialno moč oz. zmožnost. To pomeni, da so že po naravi 

enakopravni, kar je razvidno iz njihove igre, ko npr. en otrok vrže žogo, drugi pa jo lovi, pri 

čemer pa se lahko vloga tudi nenehno obrača. Takšne odnose omenjeni avtor imenuje 

horizontalni odnosi, njihova funkcija pa je, da otroku omogočajo možnost razvijanja in 

usvajanja spretnosti, ki si jih lahko pridobi le med enakovrednimi posamezniki.  

 

Pri vstopanju v socialne odnose igra pomembno vlogo posnemanje, za katerega Toličič in V. 

Smiljanić (1979) pravita, da je pomemben dejavnik socialnega delovanja. Otrok sprva 

posnema le tiste zvoke in gibe, ki pri njem vzbudijo zanimanje in jih opravljajo odrasli okrog 

njega. V prvem letu pričnejo vzpostavljati stik z enim otrokom naenkrat (tudi če je na kupu 

več otrok). V obdobju malčka otroci vedno več časa preživljajo z otroki in tako v procesu 

razvoja njihova igra postaja vedno bolj sestavljena, vključuje pa tudi čustva, skrbi in 

medsebojne odnose med ljudmi, ki jih otrok posnema.  

 

S tem ko otrok vstopa v socialne odnose, je neziogibno, da se z vrstniki zaplete v konfliktna 

vedȇnja, kot so npr. trmoglavost, napadalnost, odvzem igrače (Marjanovič Umek, 2008). 

Prgić (2011) meni, da so konflikti, nesoglasja in spori sestavni del življenja, saj se ljudje med 
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seboj razlikujemo po vrednotah, prepričanjih in pogledu na svet. L. Marjanovič Umek in U. 

Fekonja Peklaj (2008) pravita, da se tisti otroci, ki bolje razumejo prepričanja in čustva 

drugih, redkeje prepirajo s svojimi prijatelji in se z njimi pogosteje vključujejo v razne 

dejavnosti.  

 

Če pa vrstniki otroka zavrnejo (npr. zaradi agresije) ali mu je na kakršen koli drug način 

onemogočeno, da bi se naučil, kako se znajti v družbi, s tem izgubi velik del socialnih 

informacij (Kazt in McClellan, 2005). Takšni otroci, ki ne zmorejo vzpostavljanja 

zadovoljujočih odnosov, navadno oblikujejo podskupine, v katerih najdejo socialno in 

čustveno podporo (Dishion idr., 1991; v Katz in McClellan, 2005). Otroci to namreč nenehno 

iščejo pri svojih prijateljih, saj se tako lažje spopadajo z življenjskimi spremembami in 

stresom, obenem pa na ta način podpirajo svoj kognitivni in socialni razvoj (Berndt, 1989; 

Hartup, 1989; v Brajša Žganec, 2003).  

 

 

 

3.4 SPODBUJANJE SOCIALNEGA RAZVOJA OTROK IN SOCIALNA 

KOMPETENTNOST 

 

Socialna kompetentnost je sposobnost doseganja osebnih ciljev v socialni interakciji, sočasno 

pa vzdrževanje pozitivnih odnosov z drugimi skozi čas in različne situacije (Rubin in Rose 

Krasnor, 1992; v Kemple, 2004). L. Katz in D. McClellan (2005:15) socialno kompetentnost 

natančneje opredelita kot sposobnost iniciranja in vzdrževanja zadovoljivih, recipročnih 

odnosov z vrstniki. Kompetenten posameznik je oseba, ki zna izkoristiti svoje osebne 

spodbude in tiste iz okolja ter doseči dobre razvojne rezultate – rezultate, ki omogočajo 

zadovoljivo kompetentno sodelovanje v skupinah, skupnostih in širši družbi, ki ji posameznik 

pripada.  

 

A. Brajša Žganec (2003) ter L. Katz in D. McClellan (2005) pravijo, da na to, ali bo otrok 

socialno kompetenten, vplivajo sestavine socialne kompetentnosti, ki so: 

- regulacija emocij: sposobnost reagiranja na zahteve v situaciji z razponom emocij in na 

način, ki je socialno sprejemljiv in dovolj fleksibilen, da pusti dovolj prostora za spontane 

reakcije in tudi za sposobnost preložitve spontanih reakcij v skladu s potrebami (Cole, 

Michel in Teti, 1994, v Katz in McClellan, 2005). Razvije se v zgodnjem otroštvu, nanjo 
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pa vplivajo interakcije otroka s člani družine in njegov temperament (Brajša Žganec, 

2003); 

- socialna znanja in socialno razumevanje: med socialna znanja sodi poznavanje norm in 

glavnih socialnih prvin skupine, ki ji otrok pripada (npr. jezik, ki ga uporabljajo vrstniki, 

izmenjava informacij o pravljicah, o tem, kaj otrok gleda po televiziji). Socialno 

razumevanje pa predstavlja sposobnost predvidevanja reakcij drugih v vsakdanjih 

interakcijah z vrstniki in razumevanje čustev drugih (Katz in McClellan, 2005);    

- socialne spretnosti: predstavljajo otrokovo sposobnost opredelitve in reševanja osnovnih 

izzivov pri vzpostavitvi in vzdrževanju interakcije z vrstniki, kako rešuje konflikte in 

prijateljstvo z njimi (Kemple, 2004). Obsegajo vedenje, ki ga mora obvladati posameznik, 

da se lahko učinkovito in konstruktivno vključi v socialno okolje. Izhajajo iz realno 

izoblikovanega in bolj ozaveščenega odnosa do sebe, drugih ljudi in sveta, ki se izraža v 

vsem sklopu posameznikovega ravnanja v medosebnih interakcijah in njegove 

komunikacije z drugimi ljudmi (Bizjak, Tome, Justinek, Čater in Vec, 2010:1); 

- socialne dispozicije. 

 

Sestavine socialne kompetentnosti omogočajo otroku, da v določenem obdobju razvije 

posamezne socialne spretnosti. Rubin, Bukowski in Parke (1998; v Kemple, 2004:3) 

izpostavljajo naslednje: 

obdobje dojenčka in malčka: 

- usklajevanje vedenja z vzorci partnerja v igri; 

- posnemanje dejavnosti vrstnikov in zavedanje, da tudi njega posnemajo; 

- izmenjava vlog, ki zajema sekvence opazovanj vrstnika / odgovor vrstniku / opazovanje in 

čakanje / odgovor vrstniku; 

- ustrezno reagiranje na vrstnikove karakteristike;  

predšolsko obdobje: 

- izmenjava mnenj ob socialni igri pretvarjanja in gibalnih igrah; 

- uporaba govornih vzorcev, ki ponazarjajo razumevanje poslušalčevih karakteristik; 

- spontano direktno prosocialno vedenje do vrstnikov. 

 

Razvoj socialnih spretnosti mora temeljiti na konceptu otrokovih pravic, ki otroke postavlja v 

procesu učenja v enakopraven partnerski položaj. Naloga učiteljev oz. vzgojiteljev je, da 

otroke spodbudijo k sodelovanju, da jim organizirajo raznolike razmere za učinkovito učenje 

socialnih spretnosti v različnih kontekstih. Pomembno je tudi, da učitelji oz. vzgojitelji dajejo 
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otrokom povratne informacije o socialnem ravnanju in da s svojim zgledom ter ravnanjem 

predstavljajo načine in oblike socialnega delovanja med svojimi in tujimi potrebami 

uravnoteženo, konstruktivno, učinkovito ter socialno sprejemljivo (Bizjak, Tome, Justinek, 

Čater, Vec, 2016). Hatch (1987; v Gagnon in Nagle, 2004) pravi, da ima pri razvoju socialne 

kompetentnosti vzgojitelj tudi to nalogo, da otrokom pomaga pri konstruktivnem usmerjanju 

in reguliranju čustev, ki jih omogočajo interakcije z vrstniki.  

 

Corosaro (1985; v Katz in McClellan, 2005) pravi, da so vrstniki oz. sklepanje prijateljstev z 

njimi za otroka izrednega pomena. Prav socialna interakcija predstavlja za otroka poskuse, da 

bi se vključil v skupino. L. Katz in D. McClellan, 2005:16) pravita, da lahko posameznik 

uresniči svoje potenciale le znotraj neke skupnosti. Skupno življenje v neki skupnosti zahteva 

poznavanje in razumevanje njenih norm, pravil in vrednot, hkrati pa obvladanje umetnosti 

vzpostavljanja interakcije z drugimi. Hatch (1987; v Gagnon in Nagle, 2004) pravi, da so 

otroci, ki imajo pozitivne interakcije z vrstniki, bolj priljubljeni in imajo ves čas dostop do 

situacij, v katerih njihovo socialno kompetentnost podkrepijo vrstniki. Tudi M. Zupančič, A. 

Gril in T. Kavčič (2001) so v raziskavi, kakšna je socialna kompetentnost in položaj otrok v 

vrstniški skupini v slovenskih vrtcih, ugotovile enako, torej da so v vrtcu socialno 

kompetentni otroci bolj priljubljeni.  

 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004b) pravita, da so bile opravljene primerjalne 

študije, katerih rezultati so pokazali, da so tisti otroci, ki imajo prijatelje, bolj socialno 

kompetentni, socialni, sodelovalni in da bolj zaupajo vase. Otrokova sposobnost uspešne 

interakcije predstavlja pomembno komponento pripravljenosti na šolo in je obenem 

pokazatelj otrokove pozitivne prilagojenosti nanjo.  

 

Za razvoj socialne kompetentnosti je poleg vsega omenjenega izjemnega pomena socialna 

igra v povezavi z vrstniki. Na nizko stopnjo socialne kompetentnosti vpliva osamljena igra 

(Newton in Jenvey, 2011). Da lahko otroci vzdržujejo večino socialnih oblik v igri, morajo 

namreč prikazati sposobnosti, kot so sodelovanje, prilagajanje in delitev (Creasey idr., 1998; v 

Newton in Jenvey, 2011), česar pa si z osamljeno igro ne morejo pridobiti oz. razviti.  

 

Nezmožnost socialnega prilagajanja se pri otrocih kaže kot nizka stopnja socialne 

kompetentnosti. Po M. Zupančič in T. Kavčič (2007:93) se težave z omenjenim kažejo v : 
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- otrokovem razmeroma redkem izražanju pozitivnega razpoloženja, majhni pripravljenosti 

na igro, majhnem zanimanju za dogajanje v vrtcu, razmeroma redkem raziskovalnem 

vedenju in nizki samozavesti, nizki ravni potrpežljivosti ter razmeroma redkem zaznavanju 

in razumevanju gledišča drugih otrok v skupini; 

- otrokovi zadržanosti pri vključevanju v vrstniško skupino in razmeroma majhni 

učinkovitosti pri dogovarjanju z vrstniki v spornih situacijah ter nizki ravni pripravljenosti 

pomagati; 

- nizki ravni sodelovanja z vrstniki in odraslimi v skupini, pomanjkanju vztrajnosti pri 

samostojnem reševanju manjših težav in iniciativnosti pri vzpostavljanju stikov z drugimi.  
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4 ČUSTVENA INTELIGENTNOST 

 

Ker predstavlja čustveni in socialni razvoj eno od komponent celostnega razvoja predšolskega 

otroka, je pomembno, da se odrasli (vzgojitelji, starši/skrbniki) zavedajo, kaj vsebuje in kaj 

otroku prinaša. Kot pravi Wessinger (2001:17), lahko čustva uporabljamo tako, da nam 

delujejo v korist in nam pomagajo pri našem mišljenju in vedȇnju, za kar pa jih moramo po 

besedah Bisquerra Alizina in sodelavcev (2010) razumeti, znati izražati, predvsem pa 

obvladovati. Mayer in Salovey (1993:438) menita, da so nadzorovanje svojih in tujih čustev, 

poznavanje, razumevanje in vzdrževanje razlik med njimi ter uporabljanje teh informacij za 

upravljanje svojih misli, besed in dejanj sposobnosti, ki izvirajo iz čustvene inteligentnosti.  

 

Čustvena inteligentnost je eden od konceptov spodbujanja čustvenega in socialnega razvoja 

otrok, ki se po mnenju različnih avtorjev (Goleman, 2001; Cooper in Sawaf, 1997; Bisquerra 

Alizina idr. 2010; Parvesh in Gopal; 2010, Simmons in Simmons, 2000) nanaša na sposobnost 

prepoznavanja, obvladovanja in upravljanja lastnih čustev v odnosu do samega sebe in v 

odnosu do drugih ljudi ter s tem povezanim reševanjem težav, ki omogočajo posamezniku 

doseganje socialne in čustvene blaginje, razvijanje potencialov in uspeh na vseh življenjskih 

področjih, tudi na področju intelektualne zmogljivosti. Goleman (2006:64) pravi, da so osebe 

z visoko razvitimi čustvenimi spretnostmi navadno bolj zadovoljne z življenjem in tudi 

učinkovitejše, saj obvladujejo svoje miselne navade, s katerimi spodbujajo plodnost 

razmišljanja. 

 

Navedene trditve različnih avtorjev, izhajajoče iz teorije Saloveya in Mayerja (1990), 

potrjujejo, da sta avtorja z uvedbo pojma čustvene inteligentnosti dosegla željeno spodbudo k 

raziskovanju tega področja, obenem pa, po besedah A. Avsec in S. Pečjak (2003), razdelila 

laično javnost in strokovnjake, ki so do njune teorije kritični. Prvi so koncept čustvene 

inteligentnosti sprejeli hitro, medtem ko so drugi avtorjema očitali veljavnost konstrukta, ki 

združuje dva nasprotna pojma (emocije in inteligentnost), poleg tega pa po njihovem mnenju 

koncept vsebuje širok izbor najazličnejših osebnostnih lastnosti, zaradi česar prihaja do 

zmede. Problem se po njihovem mnenju kaže tudi v trditvah, da lahko s čustveno 

inteligentnostjo napovemo uspeh na vseh področjih življenja posameznika bolje kot na 

podlagi že poznanih testov inteligentnosti. Kljub vsemu pa Salovey in Mayer (1990) 
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poudarjata, da koncept čustvene inteligentnosti pravzaprav predstavlja le referenčni okvir za 

njeno preučevanje na podlagi znanstvenih metod.  

 

Ne glede na kritike D. Schilling (2000) pravi, da je stopnja čustvene inteligentnosti 

posameznika odvisna od stopnje (poleg zgoraj že omenjenih) razvitosti raznih spretnosti, kot 

so: samozavedanje, empatija, nadzor, poslušanje, sprejemanje odločitev, obvladovanje jeze. 

Bradeberry in Greaves (2008) trdita, da ustrezna uporaba spretnosti vpliva na čustveno 

inteligentnost kot sposobnost, ki predstavlja učinkovito sredstvo za obvladovanje 

razpoloženja, vpliva na srečo in zadovoljstvo ljudi.  

 

Najpomembneje pa je, da posameznik z visoko razvito čustveno inteligentnostjo lahko 

kreativno soustvarja svoje življenje, razumeva življenjske preizkušnje in jih razume kot 

proces učenja, ki ga vodi k osebni rasti, oblikovanju lastne osebnosti in mu omogoča stalen 

stik s seboj in svojimi resničnimi hotenji (Novak Škarja idr., 2004).  
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5 VLOGA VRTCA NA PODROČJU SOCIALNO-ČUSTVENEGA 

RAZVOJA OTROK 

 

Woodhead (1979; v Lepičnik Vodopivec, 1996:42) govori o vrtcu kot o vzgojno-

izobraževalni instituciji, katere osnovna naloga je, da otrokom omogoči čim boljšo, s 

pozitivnimi vplivi napolnjeno okolje, ki jih bo ne glede na okoliščine, v katerih živijo v 

družini, spodbujala, da bodo s pomočjo različnih aktivnosti v največji meri razvijali vse svoje 

potenciale.  

 

M. Batistič Zorec (2003) pravi, da je v petdesetih letih prejšnjega stoletja pričelo število 

vključenih otrok v vrtcih naraščati, zato so se strokovnjaki pričeli spraševati, ali je vrtec 

ustrezen nadomestek vzgoje v družini. L. Marjanovič Umek (1995) pravi, da je bilo v 

omenjenem času izvedenih precej raziskav (predvsem po svetu), v katerih so preučevali, 

kakšen vpliv ima vrtec kot institucija na področja otrokovega razvoja, predvsem pri t. i. 

zgodnjem ločevanju otrok od staršev. Rezultati raziskav so precej različni, tudi nasprotujoči 

si. Eni prikazujejo negativen vpliv predšolske vzgoje v vrtcu na kasnejši razvoj otroka, pri 

čemer izpostavljajo predvsem čustveni in socialni razvoj ter jezikovni in spoznavni razvoj. 

Rezultati drugih raziskav pa pravijo, da vrtec pozitivno vpiva na otrokov razvoj in uspešnost v 

šoli in življenju. Danes so si, po mnenju L. Marjanovič Umek, M. Zupančič, U. Fekonja in T. 

Kavčič (2003), strokovnjaki bolj enotni. Pravijo namreč, da vrtec sam po sebi nima niti 

pozitivnega niti negativnega učinka na otrokov razvoj in učenje. Najpomembejši dejavnik 

predšolske vzgoje je po njihovem mnenju kakovost vrtca.  

 

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) pravita, da je kakovosten vrtec tisti, v 

katerem so zagotovljene ustrezne objektivne razmere in kakovosten vzgojni proces, ki se 

lahko merijo s kazalci kakovosti.  

 

Avtorici B. Hagekull in G. Bohlin (1995; v Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Poljanšek, 

2002) sta raziskovali povezanost otrokovega socialnega in čustvenega razvoja s kakovostjo 

vrtcev in kakovostjo življenja v družinah otrok, ki so obiskovali vrtce na Švedskem. Avtorici, 

ki sta v raziskavi upoštevali štiri področja (strukturni vidik, spodbujanje različnih dejavnosti v 

vrtcu, čustveno klimo ter uspešnost uresničevanja vzgojnih ciljev), sta ugotovili, da ima 

visoka kakovost vrtca pozitivne učinke na čustveno in socialno vedenje otrok, vključenih 
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vanj. Pozitiven vpliv oz. kompenzacijski učinek ima predvsem pri otrocih, ki prihajajo iz 

manj spodbudnega življenjskega okolja. Poleg omenjenega pa je raziskava potrdila še, da 

starost otroka ob vstopu v vrtec ne igra pomembne vloge pri njegovem socialnem in 

čustvenem vedȇnju.  

 

V slovenskem prostoru je do podobnih ugotovitev, kot jih navajata zgoraj omenjeni avtorici , 

prišla L. Marjanovič Umek (2007), ki ugotavlja, da ima zgodnja vključitev otroka v vrtec ali 

pozitivni ali pa nevtralni učinek na socialni, spoznavni in govorni razvoj otrok, s 

predpostavko, da so vključeni v kakovosten vrtec. Tudi ona poudarja pomembnost 

vključenosti otrok iz manj spodbudnega okolja v kvaliteten vrtec za njihov nadaljnji razvoj.  

 

 

 

5.1 VLOGA VZGOJITELJA 

 

Vzgojiteljica oz. vzgojitelj je tista odrasla oseba, ki se v instituciji srečuje z otrokom, 

predvsem pa tista, ki je v neposredni vsakodnevni povezavi z njim. Enako velja za pomočnice 

vzgojiteljic (Senica, 1998:489). Po besedah Hamiltona in Howlesa (1992, v Klarin, 2006:83) s 

prihodom otroka v predšolsko ustanovo vzgojiteljica prevzema del starševske vloge. 

Vzgojiteljica je tudi prva oseba, ki otroka sprejme iz družinskega okolja, se mu posveča, mu 

približa drugačno okolje. Za otroka je poleg matere pogosto najpomembnejša. Klarin 

(2006:83) dodaja, da predšolski otroci preživijo z vzgojiteljico več časa kot s starši, zato je 

odnos med njimi zelo pomemben.  

 

Odnosi med vzgojiteljem in otroki so večdimenzionalni, kar pomeni, da vzgojitelj vstopa v 

odnos z otrokom preko različnih vlog. Vzgojitelj je otrokov partner pri igri, otroka poučuje, 

vodi dejavnosti, je odgovoren za zadovoljevanje vseh njegovih potreb (Cugmas, 2003). 

Odzivanje na otrokove potrebe in spodbudna interakcija z vzgojiteljem pa je ključnega 

pomena za otrokov zgodnji spoznavni, govorni in psihosocialni razvoj (Papalia idr., 2003).   

 

Otrok odzive vzgojitelja sprejema in ponotranji, zato je pomembno vzgojiteljevo spoznavanje 

in postavljanje lastnih meja, razumevanje, kaj je socialno sprejemljivo in kaj nesprejemljivo 

vedȇnje, da lahko otrokom daje zgled, ki ga potrebujejo (Polšak in Jazbec, 2008). Pomembno 

je, da pozna dinamiko razvoja otrokove osebnosti, kritična obdobja v njegovem razvoju, da 
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ima oblikovano osebno in poklicno idenititeto ter da ohranja in poglablja svojo vlogo v 

odnosu do otroka. Otrok se bo v vrtcu počutil varnega in sprejetega, ko bo postal vzgojiteljici 

vrednota (Juriševič, 1996, v Senica, 1998:50), ona pa bo postala otrokov »pomembni drugi«.     

 

M. Batistič Zorec (2003:292) pravi, da vzgojiteljice, ki so odgovorne, občutljive in se 

ustrezno odzivajo na otrokove potrebe, nudijo otrokom možnost, da se navežejo nanje. Z. 

Cugmas (2003) doda, da je za razvoj navezanosti posebej pomembna vzgojiteljeva vloga 

skrbnika. Varjančič-Rajko (2007) pa meni, da bi se vzgojitelji morali zavedati, da za razvoj 

navezanosti ni pomembna le telesna skrb, temveč tudi ljubezen, čustvena opora in usklajeno 

pravočasno odzivanje na otrokove potrebe.   

 

M. Zupančič (2004) trdi, da je kakovost otrokove navezanosti na določeno osebo najbolj 

odvisna od vedȇnja te osebe do njega. Zato pravimo, da je v veliki meri vzgojiteljica tista, ki 

je odgovorna za to, ali se bodo otroci nanjo (varno) navezali. M. Batistič Zorec (2003:278) 

pravi, da nekateri avtorji poudarjajo, kako pomembno je, da je skrb za otroka zunaj družine 

kakovostna in da se osebe, ki skrbijo za otroka, čim manj menjajo. Tudi to omogoča, da se 

otrok lahko na vzgojitelja varno naveže (Payne in Walker, 2002; Praper, 1992).  

 

Kako je z varno navezanostjo otroka povezana občutljivost vzgojiteljice in druge vrste 

obnašanja vzgojiteljice do otrok, sta raziskovali C. Howes in C. E. Hailton (1992; v Cugmas 

2003), ki sta ugotovili, da se otroci pogosteje varno navežejo na tiste vzgojiteljice, ki manj 

kritizirajo, grozijo in kaznujejo ter se bolj zanimajo za otroke, imajo z njimi več interakcije in 

bolj odgovarjajo na njihove neverbalne znake.    

 

Preko vsega omenjenega se kaže občutljivost vzgojitelja in želja, da v vrtcu ustvari okolje, v 

katerem se otrok počuti varnega. To pomeni, da bo pri njej iskal ugodje, da se bo lahko 

ukvarjal z različnimi predmeti in stvarmi, preizkušal nove stvari, preučeval odnose in se z njo 

pozitivno pogajal (Howes in Smith, 1995, po Cugmas, 2009). Pomembno je tudi, da vzgojitelj 

zagotavlja čustveno podporo otrokom, da usmerja, nadzoruje in socializira otroka, da se 

postavi v vlogo mediatorja in pomaga pri vzpostavljanju in vzdrževanju medsebojnih odnosov 

v skupini ter pomaga oblikovati zaupljive odnose z odraslimi zunaj družine (Cugmas, 2003).   

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je vloga vzgojitelja opredeljena v načelih in ciljih predšolske 

vzgoje. Ti opisujejo, da naj vzgojitelj s svojim vedȇnjem deluje spodbudno, pomirjajoče, da 
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naj bo vljuden in naj spoštuje otroke. Vzgojitelj je s svojim vedȇnjem tudi zgled za otroke. 

Njegova naloga je, da usmerja vzgojni proces, da skrbi za pozitivne interakcije, da spodbuja  

zaželena vedȇnja in rešuje konflikte na socialno sprejemljiv način. Pomembno je, da se odziva 

na otrokova vprašanja, prošnje, ideje in počutja. Glede na otrokovo starost mora ustrezno 

spodbujati neodvisnost in prispevati k ugodni socialni klimi v skupini ter k vzpostavljanju 

ravnotežja med sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju.   

 

Vloga vzgojitelja je tudi, da pozna socialno-čustveni razvoj in kaj lahko otrok v posameznem 

obdobju zmore. Le tako lahko otrokom pripravlja in nudi ustrezne dejavnosti, preko katerih 

bodo razvijali določene sposobnosti oz. po besedah M. Montessori (2009), da prepozna, kdaj 

pri otroku nastopi občutljivo obdobje, v katerem je otrok zmožen razviti določeno spretnost.  

 

Tabela 2: Okviri socialno-čustvenega razvoja otrok od devetih mesecev do šestega leta (Ivić 

idr., 2002): 

 

Starost otroka Socialno-čustveni razvoj 

 

9 mesecev  

 

 Spi približno 15 ur; 

 sam je piškot; 

 z različnimi dejavnostmi vzbuja pozornost okolice; 

 odziva se na svoje ime; 

 oponaša mahanje v slovo »pa-pa«; 

 iztegne roke, da bi ga dvignili; 

 joče, ko se loči od mame; 

 čustveno je navezan le na eno osebo; 

 doživlja strah pred tujci – obnaša se zadržano. 

 

 

od 10 do 12 mesecev 

 

 Pije iz skodelice ob pomoči odraslega; 

 ponudi igračko, a je ne izpusti; 

 ob znanih pesmicah maha z rokami; 

 na prepoved se odzove s prekinitvijo začete dejavnosti; 

 spi od 13 do 15 ur; 

 žveči hrano; 

 pomaga pri oblačenju; 

 samostojno nosi hrano k ustom; 

 oponaša preprosta dejanja za bližnjimi osebami (plazi se, 

mežika, pokašljuje); 

 pokaže s prstom v željeno smer; 

 da predmet mami; 

 kaže zanimanje za otroke in odrasle. 
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od 13 do 18 mesecev  

 

 Strah pred tujci doseže vrhunec; 

 odziva se na svoje ime; 

 posnema preproste dejavnosti domačih; 

 ponavlja dejavnost, ki jo domači odobravajo; 

 sezuje čevlje in nogavice, odpne zadrgo; 

 drži kozarec med pitjem, poskuša jesti z žlico; 

 ima močan strah pri ločevanju od bližnjih; 

 značilna je samostojna igra, igra se le v prisotnosti drugih otrok; 

 pojavljajo se prvi znaki ljubosumja, negoduje, če drug otrok 

pritegne pozornost nase. 

 

 

od 19 do 24 mesecev 

 

 Sleče hlačke, žabe, plašč in jakno, zapre zadrgo; 

 pije samo iz skodelice; 

 ponoči je pretežno suh; 

 začne se vzporedna igra, igra se ob vrstnikih, ki jim občasno 

daje ali pokaže igračko; 

 uživa v igrah prerivanja z vrstniki; 

 pojavi se začetek zanimanja za skupinske dejavnosti; 

 kaže se kljubovalnost, trma; 

 izraženo je ljubosumje; 

 odziva se na čustveni izraz odraslega (empatija). 

 

 

3 leta 

 

 Krajši čas obstane z znano osebo; 

 oblači posamezna oblačila (nogavice, hlačke, copate); 

 igra se po lastni iniciativi, sprejme igro jaz-ti; 

 pozna svoje ime; 

 včasih še želi, da ga nosimo; 

 ponoči ne lula; 

 nese kozarec z vodo brez polivanja; 

 uživa, ko lahko pomaga odraslim pri dejavnostih (pospravlja, 

čisti); 

 pridruži se skupinski vodeni igri; 

 pove svoj spol in starost; 

 uporablja vljudnostne fraze: prosim, hvala, oprosti; 

 igro pogosto spremlja z govorom; 

 poskuša pospraviti igračke; 

 dobi napade besa, če ga omejujemo, onemogočimo pri 

aktivnosti. 

 

 

4 leta 

 

 Vzpostavljen je nadzor izločanja (potrebuje pomoč pri toaleti); 

 pojavljajo se prva zaljubljanja; 

 pojavlja se kooperativna igra z vrstniki; 

 začenja sprejemati preprosta pravila igre; 

 samoiniciativno pozdravlja odrasle; 
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 samostojno se pripravi za spanje; 

 začne se čustveno navezovanje; 

 pojavijo se čustva sramu, zavisti, upanja in ponosa; 

 razvijajo se prvi estetski občutki. 

 

 

5 let 

 

 Zanimanje za spolne organe, možno je samozadovoljevanje; 

 popolnoma obvladuje toaleto; 

 pojavljajo se strahovi pred temo, domišljijskimi bitji; 

 sam si pogrne mizo; 

 organizira igre z vrstniki, raje ima igro z istim spolom; 

 vključuje se v pogovor z odraslim; 

 zmore odložiti zadovoljevanje potrebe. 

 

 

6 let 

 

 Uporablja popoln pribor za hranjenje, sam si pripravi sendvič; 

 čisti svoje čevlje; 

 gre sam ven, v soseščino; 

 lahko mu zaupamo manjšo vsoto denarja; 

 ima najljubšega prijatelja; 

 kaže zaščitniško vedenje do mlajših otrok; 

 spoštuje pravila iger z vrstniki; 

 prepoznava lastne občutke ljubezni in sreče, jeze, razočaranja; 

 situacijo lahko opazuje tudi z vidika druge osebe; 

 ima realistične strahove in strahove pred nadnaravnimi bitji; 

 ima sposobnost za sodelovanje in skupinske dejavnosti.  

 

 

Kot pravijo Ivić in sodelavci (2002), je pomembno, da se zavedamo, da zgoraj navedene 

norme predstavljajo le okvir otrokovega razvoja in da ne pomenijo nekaj, kar bi moral v 

določeni starosti doseči vsak otrok.  
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5.2 POMEN IN VSEBINA KURIKULARNIH DEJAVNOSTI 

 

V vrtcu je potrebno skrbeti za prijetno in zaupno vzdušje, kjer imajo otroci možnost aktivnega 

učenja. Graditi je potrebno na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih 

doživetij, izkušenj in spoznanj, tako da predenj postavljamo smiselne zahteve oz. probleme. 

To vključuje aktivno učenje in otroku omogoča izražanje, doživljanje. Močno ga čustveno in 

socialno angažirajo. Predšolska vzgoja v vrtcu mora temeljiti na konkretnih izkušnjah ter 

neposrednih aktivnostih. Zelo pomembna je notranja motivacija otroka, spodbuja se razmislek 

ter oblikovanje prvih posplošitev, reševanje konkretnih problemov in pridobivanje socialnih 

izkušenj (Selleck in Griffin, 1996; v Batistič Zorec, 2003:233).  

 

Pri nas so zgoraj omenjeni predlogi oz. smernice zapisani v Kurikulumu za vrtce (1999), v 

katerem so predstavljeni cilji kurikula za vrtce, iz njih pa izpeljana temeljna načela in cilji 

predšolske vzgoje, temeljna vȇdenja o razvoju otroka, spoznanja, da otrok dojema in razume 

svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, 

da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.  

 

V Kurikulumu za vrtce (prav tam) so zastavljeni tudi globalni cilji in iz njih izpeljani cilji za 

posamezna področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika. Predlagani primeri 

vsebin in dejavnosti posameznih področij, ki jih nacionalni kurikulum vsebuje, pa vse 

omenjene elemente med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega življenja otrok v 

vrtcu.  

 

Predšolska vzgoja v vrtcu otrokom omogoča individualnost, izbiro in drugačnost (Selleck in 

Griffin, 1996; v Batistič Zorec, 2003) ter omogoča otrokom učenje preko igre. Ne glede na to, 

za katero vrsto otroške igre gre, ta vzpostavi prostor, ki je definiran z razmerjem med 

otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem, obenem pa se v igri prepletejo in povežejo 

različna področja kurikula, kar je za razvojno stopnjo in način učenja v predšolskem obdobju 

smiselno. Potrebno pa se je zavedati, da igra v kontekstu kurikula vrtca ni mišljena kot 

dejavnost, ki bo sama po sebi vodila do realizacije ciljev predšolske vzgoje (Kurikulum, 

1999).  
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5.3 POMEN PRIKRITEGA KURIKULUMA 

 

Prikriti kurikulum se nanaša na nenapisana pravila in namerno ravnanje vzgojiteljic (Batistič 

Zorec, 2003). Nanaša se tudi na vsakdanje ideološke prakse, utečeni red, prostorsko 

razporeditev itd. Zajema vse tisto, kar omogoča (ali onemogoča) izvajanje zamišljenega 

programa v vrtcu in predstavlja integralni del samega kurikula (Dolar Bahovec, 2004).  

 

Kroflič (2001) pravi, da prikriti kurikulum zajema tudi naslednje dejavnike: 

- prikrita pričakovanja vzgojiteljic, 

- čustveni stik med vzgojiteljico in otrokom, 

- medvrstniški odnosi, 

- organiziranje dnevne razporeditve dejavnosti in prostora,  

- uveljavljena disciplinska pravila, 

- splošna klima, 

- kultura institucije. 

 

Kroflič (1997) je pri analiziranju Rousseaujevih pedagoških idej prišel do ugotovitve, da se 

vzgojiteljičina aktivna vloga pri vzgoji otroka začne že pri oblikovanju prostora, igralnice, 

šele kasneje nastopi neposreden stik z otrokom. Pravi, da so urejenost vrtca, dnevni red, rutina 

hranjenja in spanja, izbor dejavnosti ipd. le nekatera področja dnevnega dogajanja v vrtcu, na 

katere otrok ne more vplivati, vzgojitelju pa takšen sistem zagotavlja nadzor nad dogajanjem.   

 

Tudi v zvezi z načrtovanjem vzgojnih ciljev in vrtčevskega življenja Kroflič (2001:21) 

opozarja, da se večina naših nereflektiranih vzgojnih pričakovanj običajno nanaša na točno 

določene vzorce obnašanja otroka, ki »naj se ne pretepa, naj za sabo pospravlja igrače, naj 

uboga navodila vzgojitelja, naj sledi dnevni rutini in naj se obnaša spodobno.« Tako 

oblikovani vzgojni cilji, ne glede na to, ali so zapisani v operativnem vzgojnem načrtu ali ne, 

vzgojo zelo hitro spremenijo v obliko ideološke indoktrinacije in manipulacije, saj na otroka 

naslavljajo (največkrat prikrito) zahtevo, naj se podredi našim pravilom lepega vedenja in se 

navadi na »pravilne« reakcije v ustreznih situacijah. S takšnim pristopom bomo otroku sicer  

mnogokrat uspešno vcepili primerne vedenjske reakcije, ne bomo pa jim omogočili utrjevanja 

na ravni razumevanja moralnih dilem in zavestnega odločanja, ampak zgolj na ravni navad in 

stereotipov.  
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Prikriti kurikul je za teorijo vzgoje in izobraževanja pomemben, saj je učenje na njegovi ravni 

bolj učinkovito (Bregar Golobič, 2004). Bloom (1994, v Bregar Golobič, 2004) meni, da si to, 

kar uči prikriti kurikulum, otroci dolgoročno zapomnijo, ker je med vzgojo in izobraževanjem 

nenehno prisoten kot dnevna izkušnja. Jakson (1990, v Bregar Golobič, 2004) pravi, da se kot 

posledica svojega nenehnega pojavljanja pojavi tiho privzemanje, ki pomeni, da otrok npr. 

dnevne rutine ne doživlja kot zunanjo (objektivno) nujnost, ki se ji je potrebno podrediti, 

temveč kot nekaj notranjega (subjektivnega), naravnega. Tudi Kroflič (2001) ugotavlja, da 

otroci prikrita pričakovanja vzgojiteljice zaznavajo in se nanje odzivajo močneje kot na 

odkrite ali načrtovane zahteve. To je po njegovih besedah še posebej pomembno v zgodnjem 

otroštvu oz. v predšolskem obdobju, ko se otrok na spodbude iz svoje okolice odziva bolj 

čustveno in je odvisen od občutka sprejetosti in varnosti.  

 

Čeprav se iz navadne opredelitve na prvi pogled lahko zdi, da prikritemu kurikulu pripada 

manj pomembno mesto, mesto nekakšnega dodatka, potem ko so vse domnevno bistvene 

poteze že bile navedene pred njim, pa je po mnenju K. Bregar Golobič (2004:16) njegov 

pomen odločilnejši. Z upoštevanjem »širokega polja t. i. prikritega kurikula« tako 

spremenjena opredelitev kurikula v vrtcu bistveno razširja oz. problematizira številna 

prevladujoča in utečena pojmovanja vzgoje v vrtcu, ki nam jih v največji meri, že po tradiciji, 

priskrbita v glavnem pedagoška in psihološka veda z vsemi svojimi raznovrstnimi podaljški in 

specializacijami (prav tam). 
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6 OPREDELTEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

 

Osrednji namen magistrskega dela je bilo raziskati poznavanje socialno-čustvenega razvoja 

predšolskih otrok s strani vzgojiteljev predšolskih otrok, ugotoviti, kako pogosto in kakšne 

dejavnosti načrtujejo za spodbujanje tega področja razvoja v svojem oddelku ter analizirati 

njihove pisne priprave in evalvacije vzgojnega dela. V raziskavah tujih avtorjev, kot so 

Harper in K. S. Huie (1985), K. A. Clarke-Stewart s sodelavci (1994), Bates s sodelavci 

(1994), B. Hagekull in G. Bohlin (1995); in tudi v slovenskih raziskavah L. Marjanovič Umek 

(2002), L. Marjanovič Umek in V. Lešnik (2005) zasledimo poudarjanje pomena kakovosti 

vrtcev, ki vpliva na socialno-čustveni razvoj otrok, nikjer pa ne zasledimo, kakšna so ravnanja 

vzgojiteljev na tem področju.  

 

Socialno-čustveno področje je aktualno za razvoj predšolskega otroka, ki mu tudi vrtci oz. 

strokovni delavci vsaj na ravni stališč pripisujejo pomembno vlogo in pomen. Zato sem želela 

ugotoviti, ali vzgojitelji dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja načrtujejo in 

evalvirajo in na kakšen način. Preučila sem tudi, ali vzgojitelji evalvirajo le načrtovane 

dejavnosti socialno-čustvenega razvoja ali pa opazijo in evalvirajo tudi spontane situacije, v 

katerih lahko spodbujajo to področje razvoja otrok.   

 

 

 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 Ali in kako pogosto vzgojitelji v vrtcu načrtujejo dejavnosti za spodbujanje socialno-

čustvenega razvoja predšolskih otrok? 

 

 Katere cilje si vzgojitelji na področju spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok 

zastavljajo?  

 

 Ali vzgojitelji spodbujajo socialno-čustveni razvoj ob spontanih dejavnostih oz. 

vsakodnevnih situacijah oz. dogodkih in kako? 

 

 Ali vzgojitelji v vrtcu evalvirajo načrtovane dejavnosti in spontane situacije, pri katerih 

spodbujajo socialno-čustveni razvoj otrok? 
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8 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Raziskava je temeljila na deskriptivni metodi, uporabljena sta kvantitativni in kvalitativni 

raziskovalni pristop.  

 

 

8.1 VZOREC 

 

Uporabila sem neslučajnostni in namenski način vzorčenja.  

 

V raziskavo sem vključila 32 strokovnih delavk, zaposlenih v Enoti vrtca Polzela, ki obsega 

16 oddelkov.  

 

Anketni vprašalnik je bil razdeljen šestim vzgojiteljicam in šestim pomočnicam vzgojiteljic 

prvega starostnega obdobja ter desetim vzgojiteljicam in desetim pomočnicam vzgojiteljic 

drugega starostnega obdobja. Rešen anketni vprašalnik so mi vrnile vse anketiranke.  

 

V analizo dokumentacije vzgojiteljic sem zajela dokumentacijo vseh 16 vzgojiteljic (šest 

vzgojiteljic prvega starostnega obdobja in deset vzgojiteljic drugega starostnega obdobja), ki 

so bile vključene tudi v reševanje anketnega vprašalnika. Vzgojiteljice, katerih dokumentacijo 

sem analizirala, v lanskem in letošnjem šolskem letu niso vključene v enako starostno 

obdobje kot v letošnjem šolskem letu. Zato se dokumentacija navezuje na devet vzgojiteljic 

prvega starostnega obdobja in sedem vzgojiteljic drugega starostnega obdobja.  

 

Raziskava je torej študija primera, izvedena samo v omenjenem vrtcu, ker je ena od 

prednostnih nalog tega vrtca spodbujanje socialnega in moralnega razvoja otroka (preko 

mediacije, vzgajanja za nenasilje, socialnih iger, tehnik sproščanja itd.), zastavljeni cilji vrtca 

pa so med drugim tudi razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; 

razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah ter 

razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja. 
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Naslednja tabela in sliki prikazujejo število strokovnih delavk v posameznem starostnem 

obdobju, njihovo izobrazbo in delovno dobo. Podatke smo pridobili na podlagi podanih 

odgovorov anketirank, na 9., 10. in 11. vprašanje anketnega vprašalnika.   

 

Tabela 3: Število vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic posameznega starostnega obdobja 

 

 f 

Vzgojiteljice 1. starostnega obdobja 
 

6 

Vzgojiteljice 2. starostnega obdobja 
 

10 

Pomočnice 1. starostnega obdobja 
 

6 

Pomočnice 2. starostnega obdobja 
 

10 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Izobrazba strokovnih delavk 
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Slika 2: Delovna doba strokovnih delavk 

 

 

 

8.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke sem zbirala s pomočjo (a) anketnega vprašalnika, ki je bil strokovnim delavcem 

posredovan v pisni obliki. Zbiranje podatkov je potekalo v novembru 2015. Anketni 

vprašalnik sem oblikovala sama, vsebinsko se nanaša na pomen, načrtovanje in evalviranje 

socialno-čustvenega razvoja otrok. Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja odprtega in 

zaprtega tipa ter ocenjevalne lestvice.   

Podatke sem zbirala tudi s pomočjo (b) analize dokumentacije vzgojiteljic (njihovih 

tedenskih oz. dnevnih priprav in evalvacij), ki se nanašajo na spodbujanje socialno-

čustvenega razvoj otrok. Za analizo sem uporabila priprave in evalvacije, ki so se nanašale na 

(preteklo) šolsko leto 2014/2015. Za analizo dokumentacije sem dobila dovoljenje vzgojiteljic 

in vodstva vrtca.  

Po opravljeni analizi priprav in evalvacij sem v mesecu marcu z vsako vzgojiteljico opravila 

še krajši (c) intervju, s pomočjo katerega sem pridobila razlage na morebitna vprašanja, ki so 

se mi zastavila med analizo priprav ter evalvacij, in ki je prispeval k razumevanju njenega 

ravnanja na področju spodbujanja socialno-čustvenega razvoja predšolskih otrok.    
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8.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Obdelava podatkov iz anketnega vprašalnika je bila izvedena na nivoju deskriptivne statistike. 

Podatki – absolutne frekvence (f) – so prikazani tabelarično ali grafično. Preostale podatke iz 

analize dokumentacije in intervjujev sem kvalitativno analizirala tako, da sem oblikovala 

ustrezne vsebinske kategorije odgovorov, kjer je bilo mogoče, pa sem predstavila rezultate 

kvantitativno v obliki frekvenc oz. deleža.    

 

 

 

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V tem poglavju bom predstavila in interpretirala rezultate tako, da bodo posamezna 

podpoglavja strukturirana glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. Ker sem analizirala 

podatke iz treh različnih virov (anketni vprašalnik, analiza dokumentacije in intervjuji), bom 

rezultate anketnih vprašalnikov in analize dokumentacije prikazala v ločenih podpoglavjih, 

medtem ko bom rezultate intervjujev uporabila za interpretacijo podatkov, dobljenih z obema 

omenjenima metodama.  

 

 

 

9.1 NAČRTOVANJE SPODBUJANJA DEJAVNOSTI S PODROČJA SOCIALNO-

ČUSTVENEGA RAZVOJA 

 

9.1.1 Pomen in cilji spodbujanja socialno-čustvenega razvoja  

 

V anketnem vprašalniku, ki so ga reševale strokovne delavke vrtca na Polzeli, sem 

anketirankam najprej zastavila vprašanje, kako pomembno je po njihovem mnenju 

spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu. Rezultati prvega vprašanja anketnega 

vprašalnika so predstavljeni v Tabeli 4.   
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Tabela 4: Pomembnost spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu 

 

 

 

Ni 

pomembno. 

Manj 

pomembno. 

Srednje 

pomembno. 

Pomembno. Zelo 

pomembno. 

 f f f f f 

Vzgojiteljice  

1. st. obdobja 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

6 

Vzgojiteljice  

2. st. obdobja 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

9 

Pomočnice vzgojiteljic 

1. st. obdobja 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

4 

Pomočnice vzgojiteljic 

2. st. obdobja 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

8 

SKUPAJ 
 

0 

 

0 

 

2 

 

3 

 

27 

 

 

Večina strokovnih delavk (f = 27) je odgovorila, da je spodbujanje socialno-čustvenega 

razvoja zelo pomembno, le eni vzgojiteljici in eni pomočnici drugega starostnega obdobja se 

zdi spodbujanje omenjenega srednje pomembno. Nobena ni izbrala ni pomembno ali manj 

pomembno.  

 

N. Turnšek (2005) je v slovenskih vrtcih izvedla študijo, ki je pokazala, da so med 

vzgojiteljicami cilji, ki se navezujejo na kategorijo socialni in čustveni razvoj pogosteje med 

prioritetami, ki jih razvijajo oz. spodbujajo pri otrocih, kot drugi vidiki otrokovega razvoja. 

Glede na rezultate v Tabeli 4 lahko trdimo, da enako velja za anketirane vzgojiteljica vrtca na 

Polzeli. Omenjena avtorica (prav tam: 115) pa opozarja, da številne raziskave v evropskem 

prostoru (in izven njega) nakazujejo, da je v percepciji vzgojiteljic predšolsko obdobje 

primarno namenjeno socialnemu in čustvenemu razvoju otrok, vendar pa podatki, pridobljeni 

z opazovanjem dogajanja v vrtcu, opozarjajo na razkorak med ciljnimi usmeritvami ... ter 

ravnanji oz. vedenjem vzgojiteljev.  

 

Odgovori strokovnih delavk na drugo vprašanje anketnega vprašalnika, kako pogosto 

načrtujejo dejavnosti za spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok, se v precejšnji meri 

skladajo s temi odgovori. Rezultati so predstavljeni v Tabeli 5.  
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Tabela 5: Pogostost načrtovanih dejavnosti za spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok 

 

 
Vsak dan. Tedensko.  

Vsaj enkrat 

mesečno. 

Nekajkrat v 

šolskem letu. 

Drugo.  

 f f f f f 

Vzgojiteljice  

1. st. obdobja 

 

3 

 

1 

 

2 

 

0 

 

0 

Vzgojiteljice  

2. st. obdobja 

 

1 

 

6 

 

0 

 

1 

 

2 

Pomočnice vzgojiteljic 

1. st. obdobja 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

Pomočnice vzgojiteljic 

2. st. obdobja 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

 

3 

SKUPAJ 
 

9 

 

12 

 

4 

 

2 

 

5 

 

 

Največ strokovnih delavk (f = 12) tedensko načrtuje dejavnosti s področja socialno-

čustvenega razvoja. Pri odgovorih opazimo razliko med prvim in drugim starostnim 

obdobjem, saj več kot polovica vzgojiteljic (f = 3) in polovica pomočnic vzgojiteljic (f = 3) 

najmlajših otrok dnevno načrtuje te dejavnosti, medtem ko večina strokovnih delavk v drugem 

starostnem obdobju te dejavnosti načrtuje tedensko. 

 

Možnost drugo sta izbrali dve vzgojiteljici (f = 2) drugega starostnega obdobja. Ena od njiju 

je zapisala, da omenjene dejavnosti načrtuje le v septembru, ko je uvajalni mesec, druga pa 

pravi, da omenjene dejavnosti žal premalo načrtuje, da bi se lahko opredelila . Odgovor drugo 

so izbrale tudi tri pomočnice vzgojiteljic (f = 3) drugega starostnega obdobja: ena je zapisala, 

da dejavnosti s tega področja premalo načrtuje, druga, da jih načrtuje le v septembru, v času 

uvajanja, tretja pa pravi, da te dejavnosti načrtuje le zase, in sicer pri otrocih, ki izstopajo. 

Kurikulum za vrtce (1999) strokovne delavce v vrtcu zavezuje k uresničevanju načela enakih 

možnosti in upoštevanja različnosti med otroki, kar pomeni, da morajo imeti vsi otroci 

enakovredne pogoje za optimalni razvoj, torej tudi za socialno-čustveni razvoj. Zato je 

neustrezno, da se v vrtcu načrtuje in razvija socialno-čustveni razvoj le pri otrocih, ki 

izstopajo, kot je napisala, da to počne omenjena anketirana pomočnica vzgojiteljice.  
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V nadaljevanju anketnega vprašalnika sem strokovne delavke vprašala, kakšni so njihovi cilji 

s področja socialno-čustvenega razvoja, ki jih želijo pri otrocih doseči. Odgovore anketirank 

sem združila v kategorije, predstavljene v Tabeli 6. Dodati moram, da posamezni odgovori 

lahko sodijo v več kategorij, vendar sem vsakega glede na vsebino uvrstila le v eno 

kategorijo. Takšna primera sta zmožnost poslušanja vrstnikov, ki ga lahko (poleg uvrstitve v 

kategorijo moralni razvoj) uvrstimo tudi v kategorijo socialnih spretnosti, komunikacije in 

medosebnih odnosov. Podobno velja za empatijo, ki sem jo uvrstila v kategorijo čustva, lahko 

pa bi jo tudi k medosebnim odnosom.  

 

Tabela 6: Kategorije s primeri ciljev s področja spodbujanja socialno-čustvenega razvoja 

 

Cilji na področju socialno-

čustvenega razvoja 

Diplomirane vzgojiteljice Pomočnice vzgojiteljic 

 

SAMOSTOJNOST 
 

 pri dnevni rutini 

 pri igri  

 pri odločanju 

 pri reševanju konfliktov 

 skrb zase 

 zavedanje lastnih želja  

 izražanje lastnega mnenja  

 

 pri dnevni rutini 

 

 

UPOŠTEVANJE 

DRUGAČNOSTI IN 

TOLERANTNOST 

 

 spodbujanje občutljivosti 

do drugih otrok 

 sprejemanje drugačnosti 

 strpnost 

 upoštevanje želj drugih 

otrok 
 

 

 upoštevanje drugih 

(sprejemanje in 

razumevanje drugačnosti) 

 strpnost 

 

 

ČUSTVA (razvoj, 

prepoznavanje, izražanje, 

obvladovanje, vživljanje v 

čustva drugega, čustvene 

potrebe) 

 

 splošno (prijetna, 

neprijetna čustva) 

 v konfliktih 

 prepoznavanje pri sebi in 

drugih 

 empatija 
 

 

 občutek sprejetosti in 

varnosti 

 empatija 

 ločitev od staršev brez joka 

 

 

MEDOSEBNI ODNOSI 
 

 razvijanje sposobnosti in 

iskanje načinov za 

vzpostavljanje in 

vzdrževanje prijateljskih 

odnosov 

 medsebojna pomoč 

(vrstniki, vzgojitelji) 

 timsko delo in 

sodelovanje 

 interakcija otrok z 

 

 spoznavanje samega sebe 

in drugih 

 vzpostavljanje, 

navezovanje, vzdrževanje 

in uživanje v prijateljskih 

odnosih 

 sodelovalnost 

 medsebojna pomoč 

 igra z drugimi otroki 



Kokot, A. (2016). Spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu. 

50 

 

odraslimi (odnos do 

avtoritete, spoštovanje, 

iskanje pomoči) 

 skrb za (počutje) 

posameznika in družbeno 

okolje 

 dobro počutje otrok, 

odraslih 

 zaupanje 

 prilagajanje 

 igra vlog 

 nežnost in pozornost do 

drugih 
 

 dobro počutje otrok, 

odraslih 

 spodbujanje pozitivnih 

odnosov 

 

 

 

KOMUNIKACIJA 
 

 ubeseditev čustev, želj, 

dejanj, počutij 

 izpostavljanje 

 dogovarjanje 

 uporaba vljudnostnih 

izrazov 

 izražanje mnenj 
 

 

 spoštljivo, vljudno 

komuniciranje 

 dogovarjanje 

 reševanje konfliktov 

 uporaba vljudnostnih 

izrazov 

 

 
 

MORALNI RAZVOJ 
 

 odgovorno vedenje 

 izražanje čustev na 

socialno sprejemljiv 

način 

 zmožnost poslušanja 

vrstnikov 

 upoštevanje in 

razumevanje pravil 
 

 

 upoštevanje pravil 
 

 

SOCIALNE SPRETNOSTI 
 

 razvijanje občutka 

pripadnosti 

 funkcioniranje v prostoru 

 sprejemanje poraza, 

padcev 

 usvojena dnevna rutina 
 

 

 dejavnosti dnevne rutine 

 

 

SAMOPODOBA IN 

OSEBNOSTNA RAST 

 

 (s)poznavanje sebe  

 razvijanje pozitivne 

samopodobe 

 samozavest  

 sproščenost, odprtost 

 

 spoštovanje sebe 

 samozavest 

 sproščenost, odprtost 

 vztrajnost 

 odprava egoizma  

 zaupanje 

 samoiniciativnost 
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Tabela 7: Cilji na področju socialno-čustvenega razvoja 

 

 Vzgojiteljice 

1. st. obd. 

Vzgojiteljice 

2. st. obd. 

Pomočnice  

1. st. obd. 

Pomočnice   

2. st. obd. 

SKUPAJ 

CILJI ANKETIRANK f f f f f 

Samostojnost 
 

2 

 

6 

 

3 

 

2 

 

13 

Upoštevanje drugačnosti in 

tolerantnost 

 

1 

 

4 

 

0 

 

3 

 

8 

Čustva (razvoj, 

prepoznavanje, izražanje, 

obvladovanje, vživljanje v 

čustva drugega, čustvene 

potrebe) 

 

5 

 

7 

 

3 

 

6 

 

21 

Medosebni odnosi 
 

6 

 

7 

 

6 

 

5 

 

24 

Komunikacija 
 

3 

 

3 

 

1 

 

6 

 

13 

Moralni razvoj 
 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

3 

Socialne spretnosti 
 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

6 

Samopodoba in osebnostna 

rast 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

7 

 

 

Glede na konkretne odgovore, pridobljene z anketnim vprašalnikom (vprašanje številka 3), je 

opazno, da so vzgojiteljice navedle več ciljev in da so ti bolj opredeljeni kot cilji, ki so jih 

navedle pomočnice vzgojiteljic. Pri nekaterih odgovorih pomočnic vzgojiteljic je vidno tudi 

pomanjkljivo strokovno znanje: tak primer je odgovor odprava egoizma. Iz odgovora 

omenjene pomočnice vzgojiteljice razberemo, da ne pozna razlike med pojmom egoizem, ki 

pomeni značajsko lastnost, katere značilnost je, da posameznik daje prednost individualnim 

koristim in interesom pred koristmi in željami soljudi oz. družbe (Pelham, Carvallo in Jones, 

2005), in pojmom egocentrizma, ki je po Piagetu (1936) razvojna značilnost v predšolskem 

obdobju in pomeni nezmožnost upoštevati perspektivo drugega.  

 

Največ ciljev, ki so jih anketiranke navedle s področja spodbujanja socialno-čustvenega 

razvoja, se nanaša na čustva (f = 21) in medosebne odnose (f = 24), enak delež (f = 13) pa na 

samostojnost in komunikacijo.   
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9.1.2 Načrtovane dejavnosti 

 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so na kratko zapisale dejavnosti, ki so jih načrtovale in 

izvedle v časovnem obdobju od septembra 2015 do vključno novembra 2015. Njihovi 

dobesedni odgovori so predstavljeni v Prilogi 2. 

 

Glede na odgovore devetih vzgojiteljic (f = 9) drugega starostnega obdobja (ena vzgojiteljica 

na to vprašanje ni odgovorila) je razvidno, da so vse načrtovale in izvedle dejavnosti s 

področja spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu. Tudi vseh šest vzgojiteljic (f 

= 6) prvega starostnega obdobja je zapisalo konkretne dejavnosti.  

 

Povsem drugače pa je pri odgovorih pomočnic vzgojiteljic drugega starostnega obdobja. Kot 

lahko razberemo iz tabele v Prilogi 2, so le tri pomočnice (f = 3) zapisale načrtovano 

dejavnost, ostalih sedem (f = 7) pa ni odgovorilo na to vprašanje. Ena izmed možnih 

interpretacij je, da pomočnice vzgojiteljic niso razumele tega vprašanja ali nanj niso želele 

odgovoriti. Druga in po mojem mnenju verjetnejša razlaga pa je, da večina pomočnic 

vzgojiteljic drugega starostnega obdobja ne načrtuje dejavnosti, ker menijo, da je to naloga 

vzgojiteljice. Drugačni pa so odgovori pomočnic vzgojiteljic prvega starostnega obdobja, ki 

so vse zapisale primer načrtovane dejavnosti za spodbujanje socialno-čustvenega razvoja pri 

otrocih. 

 

Da bi ugotovila, kako vzgojiteljice dejansko načrtujejo dejavnosti s področja socialno-

čustvenega razvoja, sem pregledala tudi dokumentacijo (tedenske oz. dnevne priprave) v 

raziskavo zajetih vzgojiteljic iz preteklega šolskega leta (2014/2015). V omenjenem šolskem 

letu je bilo v prvem starostnem obdobju zaposlenih devet vzgojiteljic, v drugem starostnem 

obdobju pa sedem vzgojiteljic.  

 

Analizirala sem vse načrtovane dejavnosti, ki so se nanašale na doseganje ciljev s področja 

socialno-čustvenega razvoja. Pri analizi sem uporabila enake kategorije (predstavljene v 

Tabeli 3) kot za razvrstitev ciljev iz anketnega vprašalnika. Rezultati analize dokumentacije 

so predstavljeni v Tabeli 8.  
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Tabela 8: Cilji s področja socialno-čustvenega razvoja, iz dokumentacije vzgojiteljic 

 

 Vzgojiteljice 1. st. 

obd. 

Vzgojiteljice 2. st. 

obd. 

SKUPAJ 

CILJI ANKETIRANK 
 

f 

 

f 

 

f 

Samostojnost 
 

1 

 

1 

 

2 

Upoštevanje drugačnosti in 

tolerantnost 

 

0 

 

0 

 

0 

Čustva (razvoj, prepoznavanje, 

izražanje, obvladovanje, vživljanje v 

čustva drugega, čustvene potrebe) 

 

6 

 

4 

 

10 

Medosebni odnosi 
 

9 

 

7 

 

16 

Komunikacija 
 

9 

 

7 

 

16 

Moralni razvoj 
 

4 

 

4 

 

8 

Socialne spretnosti 
 

7 

 

7 

 

14 

Samopodoba in osebnostna rast 
 

0 

 

0 

 

0 

 

 

Pri pregledu načrtovanih dejavnosti sem ugotovila, da so v preteklem šolskem letu 

(2014/2015) vse vzgojiteljice načrtovale dejavnosti s področja medosebnih odnosov in 

komunikacije. Dejavnosti s področja medosebnih odnosov se nanašajo na druženja z vrstniki 

(npr. prepevanje pesmic z otroki sosednjega oddelka, čajanka). Dejavnosti, s katerimi so 

uresničevale cilje s področja komunikacije, pa se nanašajo na pogovore z otroki na določeno 

temo (npr. v krogu prijateljstva, pri opazovanju na sprehodu, individualni pogovori).  

 

Nisem pa zasledila nobenega cilja, ki bi sodil v kategorijo upoštevanje drugačnosti in 

tolerantnost ter samopodoba in osebnostna rast, kar kaže na razkorak med odgovori v 

anketnem vprašalniku in dejansko prakso. Ko sem z vsako vzgojiteljico opravila intervju in jo 

vprašala, zakaj omenjenih ciljev ne načrtuje, mi je le ena odgovorila, da je razlog morda v 

tem, da vzgojiteljice ne poznajo vseh področij socialno-čustvenega razvoja. O ciljih 

upoštevanje drugačnosti in tolerantnost ter samopodoba in osebnostna rast pa se po njenem 
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mnenju žal še vedno le govori; v vrtcu se premalo zavedamo pomena obeh omenjenih ciljev, 

ker močno prevladuje storilnostna naravnanost. 

 

V enem od vprašanj intervjuja sem vzgojiteljice vprašala, zakaj po njihovem mnenju prihaja 

do razlik med dobljenimi rezultati ankete in stanjem po pregledu dokumentacije vsake 

posameznice.  

 

Vzgojiteljice prvega starostnega obdobja so odgovorile, da ciljev, ki si jih zastavljajo na 

področju socialno-čustvenega razvoja, v svoji dokumentaciji večinoma ne načrtujejo, ker se 

jim zdi samoumevno, da je pri otrocih potrebno razvijati to področje. Vse anketiranke so 

povedale, da socialno-čustveni razvoj pri otrocih spodbujajo spontano. Ena od njih pa je na 

vprašanje, zakaj v njeni dokumentaciji nisem zasledila nobene načrtovane dejavnosti s 

socialno-čustvenega področja, odgovorila, da je to njeno šibkejše področje. Povedala je tudi, 

da se, odkar sem jo zaradi magistrskega dela anketirala oz. pregledovala njeno dokumentacijo, 

bolj zaveda, da omenjenega področja nima v svoji dokumentaciji in da je pričela v letošnjem 

šolskem letu pogosteje načrtovati in evalvirati socialno-čustveni razvoj.  

 

Tudi vzgojiteljice drugega starostnega obdobja so med intervjujem dejale, da dejavnosti 

socialno-čustvenega razvoja v dokumentacijo ne pišejo, ker jih izvajajo spontano, vendar 

večina meni, da bi bilo dobro, če bi jih med šolskim letom zapisovale. Ena od njih je 

povedala, da je izvajanje dejavnosti omenjenega področja sicer pomembno, vendar se ji ne zdi 

potrebno, da bi te dejavnosti zapisovala v dokumentacijo.      
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Med analiziranjem dokumentacije vzgojiteljic za šolsko leto 2014/2015 sem ugotovila tudi, da 

se načrtovane dejavnosti za spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu ne odvijajo 

preko celega šolskega leta, temveč da se pojavljajo le v določenih mesecih oz. časovnih  

obdobjih, kot prikazuje Slika 3.  

 

 

 

Slika 3: Načrtovane dejavnosti vzgojiteljic prvega in drugega starostnega obdobja s področja 

socialno-čustvenega razvoja v posameznem mesecu 

 

Iz Slike 3 je razvidno, da največ vzgojiteljic načrtuje dejavnosti za doseganje ciljev s področja 

socialno-čustvenega razvoja v mesecu septembru, ki velja v vrtcu za uvajalni mesec. 

Septembra je kar tri četrtine vzgojiteljic načrtovalo dejavnosti s področja medosebnih 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

št
ev

il
o

 v
zg

o
ji

te
lj

ic
 

mesec 

samostojnost 

upoštevanje drugačnosti in tolerantnost 

čustva (razvoj, prepoznavanje, izražanje, obvladovanje, čustvene 
potrebe) 
medosebni odnosi 

komunikacija 

moralni razvoj 



Kokot, A. (2016). Spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu. 

56 

 

odnosov, več kot dve tretjini (f = 11) pa dejavnosti, ki so se nanašale na komunikacijo in 

samostojnost.  

 

Opazimo lahko, da do najmanjših razlik prihaja na področju komunikacije, največja razlika pa 

se pojavi na področju samostojnosti in moralnega razvoja, ki sta v mesecu septembru 

načrtovana, v naslednjih mesecih pa načrtovanje obojega močno upade. Graf na Sliki 3 kaže, 

da v mesecu septembru strokovne delavke daleč največ pozornosti namenjajo vzgajanju 

samostojnosti otrok. E. Slunjski (2011) pravi, da se nasploh v vrtcih pomembnost 

samostojnosti otrok močno poudarja. Vrtec je po njenem mnenju tudi kraj, kjer si otrok lahko 

preko aktivnega učenja razvija samostojnost. A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2011) 

pravita, da otroci v vrtcu razvijajo dve vrsti samostojnosti: samostojno sprejemanje odločitev 

in samostojnost v zvezi s skrbjo za samega sebe. Menim, da je težnja po razvijanju slednje pri 

strokovnih delavcih v vrtcu v mesecu septembru močno izražena tudi zato, da strokovne 

delavke preko spodbujanja samostojnosti otrok tudi sebi olajšajo delo. Najmanj pogosto pa 

zasledimo cilje s področja čustev, ki v septembru, januarju, februarju, maju, juniju ter juliju in 

avgustu sploh niso bili načrtovani.   

 

Ker sem pri pregledu dokumentacije opazila, da v mesecu juliju in avgustu strokovne delavke 

sploh ne načrtujejo dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja, sem jih v intervjuju 

vprašala, zakaj v dokumentaciji za mesec julij in avgust ne zasledimo načrtovanih dejavnosti s 

področja socialno čustvenega razvoja. 

 

Na vprašanje mi je odgovorilo pet vzgojiteljic (f = 5) prvega starostnega obdobja in šest 

vzgojiteljic (f = 6) drugega starostnega obdobja. Večina vzgojiteljic pravi, da v poletnih 

mesecih ne načrtuje dejavnosti socialno-čustvenega razvoja zato, ker so počitnice in so vsi v 

vrtcu počitniško naravnani, kar po njihovih besedah pomeni, da se zaključuje letni delovni 

načrt, da gre za drugačen ritem bivanja v vrtcu, da se zaposleni in otroci »odklopijo« in 

spočijejo od dejavnosti in projektov, ki jih izvajajo med šolskim letom. Iz odgovorov 

vzgojiteljic sklepamo, da jim izvajanje dejavnosti in projektov ne predstavlja izziva, da zanje 

nimajo zagona, temveč jim predstavljajo obveznost, »trdo delo«, pri katerem ne uživajo, 

ampak se morajo od njega spočiti.  

 

Ena od vzgojiteljic je povedala, da je področje socialno-čustvenega razvoja sicer ena od 

prednostnih nalog vrtca, vendar pa ne vidi problema, da se v poletnih mesecih, ko so oddelki 
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združeni in so v njih prisotne druge vzgojiteljice (ne le matične), ne načrtuje teh dejavnosti. 

Ker sama dela v oddelku mlajših otrok, pravi, da pri otrocih prvega starostnega obdobja ni 

potrebno med poletjem načrtovati dejavnosti, vezanih na socialno-čustveno področje, saj po 

njenem mnenju vsi otroci poznajo drug drugega in tudi vzgojiteljice sosednjih oddelkov. 

Pravi, da se problematika nenačrtovanja dejavnosti socialno-čustvenega področja v poletnih 

mesecih bolj navezuje na starejše oddelke (t. j. oddelke od 4 do 5 let in oddelke od 5 do 6 let), 

pri katerih se združuje več oddelkov v enega in se v tem oddelku zaradi dopustov zamenja tudi 

več različnih vzgojiteljic. Iz tega lahko sklepamo, da je zanjo socialno-čustveni razvoj zgolj 

zagotavljanje, da otroci poznajo vrstnike in vzgojitelje. 

 

Štiri vzgojiteljice (ena iz prvega starostnega obdobja in tri iz drugega starostnega obdobja) so 

v intervjuju povedale, da so v juliju in avgustu zelo pozorne na vedenje otrok in na to, ali ima 

kdo od njih zaradi počitnic »krizo«, npr. ker so združeni oddelki, ker ne poznajo dobro 

vzgojiteljic, ker niso v matičnih igralnicah, ker so njihovi prijatelji odsotni ... Za omenjeno 

tudi zapišejo v evalvacijo. Pravijo tudi, da jim je pomembno, da se otroci med poletjem v 

vrtcu dobro počutijo, a načrtov dejavnosti ne pišejo, čeprav jih izvajajo . Dve od njih sta 

izpostavili, da je samoumevno, da naj bi otroci do poletja dovolj dozoreli in se navadili na 

vrtec, da ne bi imeli težav čez poletje. Menita, da je zaposlenim pomembno le to, da uživajo v 

poletju, premalo pozornosti pa se daje na socialno-čustveni razvoj in potrebe otrok, čeprav je 

to po njunih besedah v tem obdobju zelo oz. še bolj pomembno kot med šolskim letom.  

 

Na vprašanje, zakaj je komunikacija oz., kot je iz dokumentacije vzgojiteljic mogoče razbrati, 

pogovor z otroki na različno tematiko edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih med celim šolskim letom, so anketiranke odgovorile, »da je 

pogovor sestavni del vsakdana in da iz njega vse izhaja, ker se v vsaki stvari z otroki 

pogovorijo in je komunikacija nenehno prisotna (pri reševanju težav, pri spoznavanju nove 

teme, za opisovanje, pojasnjevanje ...)«.  

 

 

 

 

 

 

 



Kokot, A. (2016). Spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu. 

58 

 

9.2. SPONTANO SPODBUJANJE SOCIALNO-ČUSTVENEGA RAZVOJA  

 

Poleg načrtovanih sem analizirala tudi spontane dejavnosti v oddelkih. V anketnem 

vprašalniku so morale anketiranke zapisati eno spontano dejavnost s področja socialno-

čustvenega razvoja, ki se je dogajala v njihovem oddelku od septembra do novembra 2015. 

Pri pregledu dokumentacije vzgojiteljic iz šolskega leta 2014/2015 sem poiskala zapise 

spontanih dejavnosti s tega področja. Rezultati so predstavljeni v nadaljevanju.  

 

 

 

9.2.1 Spontane dejavnosti glede na odgovore iz anketnih vprašalnikov  

 

Iz rezultatov anketnih vprašalnikov v Prilogi 3 lahko razberemo, da so vse vzgojiteljice 

prvega starostnega obdobja in devet vzgojiteljic (f = 9) drugega starostnega obdobja zapisale 

primer spontane dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja.   

 

Pri pomočnicah vzgojiteljic drugega starostnega obdobja (v Prilogi 3) opazimo, da jih je osem  

(f = 8) zapisalo primere spontanih dejavnosti, vendar kar trije izmed teh ne ustrezajo temu, 

kar je navodilo od anketirank zahtevalo. Dve od njih sta namreč vsebinsko zelo podobno, a 

skopo zapisali situacijo odnosa med dvema dečkoma ter, kot predvidevam iz zapisa, 

ukrepanje vzgojiteljic ob njunem vedenju*, tretja strokovna delavka pa je napisala, da izvaja 

spontane dejavnosti nenačrtovano, spontano, vsakodnevno. Kot pri odgovorih glede 

načrtovanih dejavnostih tudi tu opazimo, da pomočnice vzgojiteljic drugega starostnega 

obdobja bodisi niso razumele navodil bodisi tudi v praksi niso nenačrtovano in sproti 

spodbujale socialno-čustvenega razvoja otrok.  

 

Podobno velja tudi za pomočnice prvega starostnega obdobja. Kot je razvidno iz Priloge 3, jih 

je le polovica zapisala spontano dejavnost. Pri tem se lahko vprašamo, ali pomočnice 

vzgojiteljic v prvem starostnem obdobju prepoznajo situacije, ko se v oddelku odvijajo 

spontane dejavnosti, v katerih delujejo ali bi lahko delovale v smeri spodbujanja socialno-

čustvenega razvoja otrok.  

 

 

 

* Primer 1: »Maj in Lovro – prevlada nad žrtvijo – GU s starši, pogovor vseh treh, uskladitev pravil in 

reševanje situacij sproti.«; in primer 2: »Primer Maj in Lovro – prevlada nad žrtvijo – GU s starši, pogovor 

vseh treh, uskladitev pravil in reševanje situacij sproti – ne glede na dejavnost, primer, opisan na timu – ali 

otrok nasilja, razvajenosti ali nesposobnosti.«). 
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Vse anketiranke so mi v intervjuju povedale, da do spontanih dejavnosti prihaja vsakodnevno, 

večinoma večkrat na dan. Ko sem jih vprašala, če mi lahko povejo en primer spontane 

dejavnosti, ki se je odvila v njihovem oddelku v tednu, ko sem jih intervjuvala, mi je 15 

vzgojiteljic opisalo spontano dejavnost in njen potek, ena vzgojiteljica pa je rekla, da v 

njenem oddelku ni prišlo do spontane dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja.  

 

 

 

9.2.2 Spontane dejavnosti v dokumentaciji vzgojiteljic 

 

Pri pregledu dokumentacije vzgojiteljic prvega in drugega starostnega obdobja v šolskem letu 

2014/2015 sem opazila, da se pri več kot polovici vseh vzgojiteljic (f = 19), katerih 

dokumentacijo sem analizirala, zapisi spontanih dejavnosti nanašajo predvsem na 

preusmeritev otrok iz ene dejavnosti v drugo. Če npr. pride do konflikta med otroki ali v 

primeru, da je zunaj deževalo in niso mogli bivati na prostem, so vzgojiteljice zapisale, kaj so 

namesto načrtovane dejavnosti počeli. Iz nobene priprave omenjenih vzgojiteljic ni moč 

razbrati, da so npr. v oddelku pričeli z neko dejavnostjo s področja socialno-čustvenega 

razvoja, nato pa se je izkazalo, da je se je rdeča nit načrtovanega spremenila in so z otroki 

pričeli izvajati dejavnost na drugačen način ali da so projekt zapeljali v drugo smer. Redko ali 

skoraj nikoli se v evalvacijah ne pojavljajo zapisi o posameznih otrocih, ki bi se nanašali na 

socialno-čustveni razvoj, razen če gre za otroke, ki izstopajo, največkrat v negativni smeri 

(npr. po neustreznem vedenju ali na posameznem področju dejavnosti, navadno v smislu, česa 

še ne dosegajo oz. ne zmorejo).  

 

Le ena vzgojiteljica prvega starostnega obdobja in dve vzgojiteljici (f = 2) drugega 

starostnega obdobja so zapisovale spontane dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja 

otrok, ki so se dogajale v oddelku skoraj vsak dan, npr. kaj je kateri od otrok naredil, kako se 

je odzval na določeno dejavnost, kakšen je odnos med otroki. Pri omenjenih vzgojiteljicah 

drugega starostnega obdobja sem opazila tudi, da sta v evalvacijah pogosto zapisali, da v 

določenem dnevu niso izvedli načrtovane dejavnosti, ker so otroci predlagali nekaj drugega 

ali ker so jih obiskali otroci iz drugega oddelka. Opisali sta, kaj in zakaj so izvedli posamezno 

dejavnost z omenjenega področja in kakšni so bili odzivi otrok, pri čemer sta omenili tudi 

odzive posameznikov. 
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9.2.3 Intervju z vzgojiteljicami na temo spontanih dejavnostih 

 

V intervjujih sem vzgojiteljice vprašala, zakaj v dokumentaciji ne zasledimo zapisov 

spontanih dejavnosti, ki se odvijajo pri njihovem delu v oddelku.  

 

Tako vzgojiteljice prvega kot vzgojiteljice drugega starostnega obdobja niso znale natančno 

pojasniti, zakaj v dokumentacijo ne pišejo spontanih dejavnosti. Ena od njih je odgovorila, da 

jih ne piše, ker je bolj pozorna na izvajanje načrtovanih dejavnosti, ostale pa so najpogosteje 

odgovorile, da spontane dejavnosti postanejo del rutine, ker se nenehno pojavlja jo, zato jih ne 

pišejo. Ena od njih je odgovorila, da je ni še nihče vprašal, zakaj tega ne piše in da niti ni 

razmišljala, da bi jih morala zapisati. Tri (f = 3) so odgovorile, da se jih skozi ves dan odvija 

preveč in bi bilo potrebno preveč pisati, za kar pa nimajo časa.  

 

Pomembno se mi zdi izpostaviti odgovor ene anketiranke, zakaj ne zapisuje spontanih 

dejavnosti v svojo dokumentacijo: »Ne vem, zakaj jih ne pišem. Včasih me je sram, da delam 

toliko spontano. Ravnatelji zahtevajo, da delamo po letnem delovnem načrtu. Zato raje ne 

pišem, da delam spontano oz. kaj smo naredili spontano.« 
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9.3 EVALVACIJA DEJAVNOSTI S PODROČJA SOCIALNO-ČUSTVENEGA 

RAZVOJA 

 

9.3.1 Spremljanje socialno-čustvenega razvoja posameznih otrok 

 

Evalvacija dejavnosti in spremljanje socialno-čustvenega razvoja otrok omogočata 

strokovnim delavcem v vrtcih osnovo za načrtovanje dejavnosti, preko katerih otroci razvijajo 

posamezne sposobnosti na omenjenem področju. Zato sem anketirane strokovne delavke 

vprašala, kako pomembno je po njihovem mnenju spremljati socialno-čustveni razvoj otrok v 

vrtcu. Rezultati odgovorov strokovnih delavk na osmo vprašanje anketnega vprašalnika so 

predstavljeni v Tabeli 9. 

 

Tabela 9: Pomembnost spremljanja socialno-čustvenega razvoja otrok 

 

 Ni 

pomembno. 

Manj 

pomembno. 

Srednje 

pomembno. 

Pomembno. Zelo 

pomembno. 

 f f f f f 

Vzgojiteljice  

1. st. obdobja 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

6 

Vzgojiteljice  

2. st. obdobja 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

8 

Pomočnice  

1. st. obdobja 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

5 

Pomočnice  

2. st. obdobja 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

8 

SKUPAJ 
 

0 

 

0 

 

2 

 

3 

 

27 

 

 

Glede na dobljene podatke je razvidno, da se veliki večini strokovnih delavk (f = 27) zdi 

spremljanje socialno-čustvenega razvoja otrok zelo pomembno.  

 

Z opravljanjem intervjujev vzgojiteljic sem pridobila podatke, da vse anketiranke spremljajo 

razvoj otrok in si opazke beležijo. Kljub temu da knjižica Razvojni koraki (Ivić idr., 2002) 

predstavlja le orientacijske norme razvoja osnovnih duševnih funkcij, tri vzgojiteljice (f = 3) 

opazujejo razvoj otrok le po omenjenih normah. Ostalim vzgojiteljicam pa navedene norme 
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razvoja predstavljajo zgolj smernice za opazovanje otrokovega razvoja in napredka. Dve 

vzgojiteljci prvega in dve vzgojiteljici drugega starostnega obdobja pa spremljajo otrokov 

razvoj in napredek s pomočjo portfolia. Večina anketirank (f = 20) opažanje beleži, ko pri 

posameznem otroku zaznajo napredek, zato pogostosti beleženja napredka ni mogoče določiti. 

Šest anketirank (f = 6) pa si zabeležke o otrokovem napredku v razvoju beleži dvakrat letno, 

in sicer pred pogovornimi urami (ki so za vsakega otroka v oddelku predvidene dvakrat v 

šolskem letu).  

 

 

 

9.3.2 Evalvacije načrtovanih dejavnosti 

 

V Tabeli 10 so predstavljeni rezultati, ki so jih podale anketiranke na šesto vprašanje 

anketnega, kako pomembna se jim zdi evalvacija dejavnosti socialno-čustvenega razvoja.  

 

Tabela 10: Pomembnost evalvacije dejavnosti socialno-čustvenega razvoja 

 

 Ni 

pomembno. 

Manj 

pomembno. 

Srednje 

pomembno. 

Pomembno. Zelo 

pomembno. 

 f f f f f 

Vzgojiteljice  

1. st. obdobja 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

4 

Vzgojiteljice  

2. st. obdobja 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

 

7 

Pomočnice  

1. st. obdobja 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

4 

Pomočnice  

2. st. obdobja 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

6 

SKUPAJ 
 

0 

 

0 

 

 

2 

 

9 

 

21 

 

 

Iz Tabele 10 je razvidno, da se zdi evalviranje socialno-čustvenega razvoja zelo pomembno 

približno dvema tretjinama strokovnih delavk (f = 20). Iz tabele lahko razberemo, da se 

rezultati vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter rezultati strokovnih delavk glede na starostno 

obdobje bistveno ne razlikujejo.  
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V anketnem vprašalniku sem strokovne delavke prosila, da zapišejo evalvacijo načrtovane 

dejavnosti, ki so jo predhodno navedle kot primer. Iz dobljenih odgovorov (v Prilogi 2) je 

razvidno, da so vse vzgojiteljice prvega starostnega obdobja in šest vzgojiteljic drugega 

starostnega obdobja (f = 6) zapisale evalvacijo, ki se navezuje na načrtovano dejavnost.  

 

Iz odgovorov pomočnic vzgojiteljic (v Prilogi 2) je razvidno, da so tri pomočnice vzgojiteljic 

(f = 3) drugega starostnega obdobja zapisale ustrezno evalvacijo glede na zapisano načrtovano 

dejavnost. Pri eni od anketirank opazimo, da ne razume razlike med pojmoma egoizem in 

egocentričnost, kar sem že navedla. Pri pomočnicah vzgojiteljic prvega starostnega obdobja 

lahko iz zapisov (v Prilogi 2) razberemo, da dve pomočnici vzgojiteljic (f = 2) zapisane 

dejavnosti nista evalvirali, ostali zapisi evalvacij pa so večinoma kratki in skopi z 

informacijami.  

 

Poleg analize evalvacij načrtovanih dejavnosti iz anketnih vprašalnikov sem analizirala tudi 

dnevne evalvacije v dokumentaciji vzgojiteljic za šolsko leto 2014/2015. Po pregledu sem 

ugotovila, da tako kot pri načrtovanju tudi pri evalviranju prihaja do zelo velikih razlik med 

vzgojiteljicami. Nekatere vzgojiteljice ne evalvirajo dejavnosti, temveč napišejo le, kaj od 

načrtovanega so izvedle oz. česa niso. To je razvidno iz primera ene izmed vzgojiteljic 

drugega starostnega obdobja, ki je v evalvacijo zapisala: »Izvedli smo vse po planu.« To 

nikakor ni evalvacija procesa, kot jo predvideva Kurikulum za vrtce (1999). Opazila sem tudi, 

da nekaj vzgojiteljic nima napisanih dnevnih evalvacij. Temu nasprotno pa nekatere 

vzgojiteljice domala vsakodnevno zapišejo svoja opažanja o počutju otrok in njihovih odzivih 

pri dejavnosti. Njihove evalvacije se nanašajo tudi na posamezne otroke.  

 

Za boljši vpogled v načrtovanje in evalvacijo dejavnosti v dokumentaciji vzgojiteljic ter za 

razumevanje razlik med njimi navajam povzetek dela posamezne vzgojiteljice.   

 

Vzgojiteljice prvega starostnega obdobja 

 

 Vzgojiteljica 1: od nje sem dobila priprave, evalvacij pa zelo malo. Pojasnila mi je, da jih 

je najbrž izbrisala, ker jih ne najde. V evalvacijah, ki sem jih dobila, sem opazila, da je 

glede načrtovanih dejavnosti napisala le, ali jih je izpeljala ali ne. Posamezni otroci so 

omenjeni le, ko opisuje njihovo nezaželjeno vedenje, npr. trmo.  

 



Kokot, A. (2016). Spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu. 

64 

 

 Vzgojiteljica 2: pri pregledu njenih evalvacij sem opazila, da je v začetnih mesecih 

(predvsem v septembru in oktobru) vsakodnevno izpostavila, kako so se otroci vživeli v 

skupino, kdo izmed otrok se je težko ločil od staršev, koliko jih je npr. še jokalo ... Od 

novembra naprej pa se njene evalvacije nanašajo na dejavnosti in počutje vseh otrok v 

oddelku brez omembe posameznikov (npr. ko je izvedla neko dejavnost, je zapisala, da so 

otroci v njej z veseljem sodelovali).  

 

 Vzgojiteljica 3: razen socialnih iger nima načrtovanih drugih dejavnosti s področja 

socialno-čustvenega razvoja. Posledično se tudi evalvacija nanaša zgolj na izvedbo in 

odzive otrok pri socialnih igrah. Sem pa razbrala, da njena dokumentacija vsebuje 

evalvacije, ki se nanašajo na socialno-čustveni razvoj otrok, ko npr. opisuje, kako so otroci 

osvojili dnevno rutino, kako so se otroci počutili ob prihodu v vrtec, kako so drug drugemu 

poklanjali risbice ipd. 

 

 Vzgojiteljica 4: dejavnosti socialno-čustvenega razvoja skoraj ne načrtuje, razen npr. 

izvajanje masaž med otroki. Evalvacije večkrat manjkajo, v njih pa zapisuje npr. v začetku 

šolskega leta o počutju novinca, o tem, ali so otroci nemirni, neposlušni, kako napredujejo, 

ali delijo igrače, kako se igrajo (strpnost, upoštevanje pravil ...), kakšna je medsebojna 

komunikacija, reševanje konfliktov. Zapisi se večinoma nanašajo na vse otroke.  

 

 Vzgojiteljica 5: v pripravah – razen spoznavanja in usvajanja pravil in navodil ter 

načrtovane verbalne in neverbalne komunikacije – nima načrtovanih dejavnosti s področja 

spodbujanja socialno-čustvenega razvoja. Načrtovane dejavnosti je evalvirala le s povedjo 

ali dvema, več poudarka pa je dajala vsakodnevnemu opisovanju počutja otrok, kaj je kdo 

od njih naredil, kako se je odzval, ali je spal, kaj je počel, ko se je prebudil ...  

 

 Vzgojiteljica 6: nima načrtovanih nobenih drugih dejavnosti s področja socialno-

čustvenega razvoja, razen pogovora na določeno temo in redko načrtovano druženje z 

otroki drugih oddelkov. Vzgojiteljica tako omenjenega področja kot tudi počutja otrok ni 

evalvirala.  

 

 Vzgojiteljica 7: dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja je načrtovala le v 

septembru (socialne igre, druženje z vrstniki), v novembru, ko je izvedla dejavnost risanja 
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doživljanja otrok ob poslušanju glasbe, in marca, ko je načrtovala igro vlog (zdravnik). 

Evalvacij z omenjenega področja nima.  

 

 Vzgojiteljica 8: v njenih pripravah je v začetnih mesecih opaziti veliko dejavnosti, ki se 

nanašajo na spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok (npr. zgodbica za 

prepoznavanje čustev, druženje z vrstniki in s starejšimi otroki, dejavnosti za razvijanje 

samostojnosti ...). Tudi v evalvacijah opazimo, da evalvira načrtovane dejavnosti in pri tem 

opisuje, kako so jih doživeli posamezni otroci. Prav tako tudi izpostavi, kdo izmed otrok je 

dosegel zastavljeni cilj.  

 

 Vzgojiteljica 9: največ dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja načrtuje v 

septembru (socialne igre, uvajanje novincev, spoznavanje drug drugega, prostorov), 

seznanjanje s pravili. V nadaljevanju šolskega leta so le občasno načrtovane dejavnosti na 

temo čustev, igra vlog, druženje z vrstniki. Vsak mesec, razen julija in avgusta, je 

načrtovala pogovor na določeno temo. Pri pregledu evalvacij sem ugotovila, da v njih 

večinoma splošno opiše, koliko otrok je sodelovalo oz. koliko otrok je nekaj naredilo.   

 

 Vzgojiteljice drugega starostnega obdobja 

 

 Vzgojiteljica 1: v svojih pripravah načrtuje dejavnosti s področja socialno-čustvenega 

razvoja, kot so npr. spoznavanje čustev, izvajanje socialnih iger, druženja z vrstniki, igra 

vlog. Vendar pa nima evalvirane niti ene dejavnosti. Evalvacije se nanašajo zgolj na to, ali 

so izvedli vse načrtovane dejavnosti ali ne.  

 

 Vzgojiteljica 2: načrtuje več dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja le v 

mesecu septembru, oktobru in marcu (npr. uvajanje, spoznavanje pravil, dogovorov, igra 

vlog, spoznavanje čustev). V septembru je evalvirala počutje otrok v skupini, kasneje se 

evalvacije nanašajo le na opis dejavnosti (kako so izvedli dejavnost) ali pa načrtovana 

dejavnost sploh ni evalvirana.  

 

 Vzgojiteljica 3: skozi vso šolsko leto (razen julija in avgusta) načrtuje dejavnosti, ki se 

navezujejo na socialno-čustveni razvoj (npr. samostojnost, druženje, družabne in socialne 
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igre, individualni pogovori, podoživljanje, ljubkovanje otrok ...). Vsak dan načrtovane 

dejavnosti tudi evalvira in veliko zapisuje o posameznih otrocih, kaj so naredili, dosegli.  

 

 Vzgojiteljica 4: načrtovanih dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja je v njeni 

dokumentaciji zelo malo. Zasledimo jih le v septembru: socialne igre, spoznavanje 

igralnice in okolja ter medsebojno spoznavanje. Skozi leto v pripravah zasledimo, da so se 

enkrat pogovarjali o strahovih (v času Miklavža), da je dvakrat načrtovala srečanje z otroki 

drugih oddelkov in v mesecu marcu spoznavanje razmerij v družini (npr. brat – sestra, 

mama – hči ...). Evalvacije so večinoma zapisane v obliki ene splošne povedi ali pa jih 

sploh ni.  

 

 Vzgojiteljica 5: razen druženj z ostalimi oddelki in pogovorov na določeno temo ne 

načrtuje dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja. Tudi pri pregledu evalvacij 

sem ugotovila, da so te splošne ali jih ni. Le občasno v njih izpostavi posamezne otroke, 

vendar se noben njen zapis ne nanaša na področje socialno-čustvenega razvoja.  

 

 Vzgojiteljica 6: v septembru načrtuje dejavnosti spoznavanja, socialne igre, uvajanje. 

Vsak mesec je načrtovan tudi pogovor na obravnavano temo, skozi leto pa ne opazimo 

načrtovanih dejavnosti na področju socialno-čustvenega razvoja. V evalvacijah sem 

opazila, da vzgojiteljica vsakodnevno evalvira odzive otrok na dejavnosti, kako se vedejo, 

zakaj je npr. prišlo do konflikta, joka, kaj je kdo od otrok naredil, kako se je odzval na 

določeno situacijo ... 

 

 Vzgojiteljica 7: pri pregledu dokumentacije sem ugotovila, da vsak mesec (razen julija in 

avgusta) načrtuje dejavnosti s socialno-čustvenega področja. Te se kažejo preko 

načrtovanih pogovorov na določeno temo, načrtovanja družabnih iger, druženj s starši, 

starimi starši, z drugimi odraslimi in otroki, preko obravnavanja tematike čustev v mesecu 

marcu. Evalvacije se večinoma nanašajo na splošne zapise o tem, ali je bila določena 

dejavnost izvedena ali ne (ter razlog, zakaj ne). Pogosteje, skoraj vsakodnevno, pa evalvira 

vedenje enega dečka, ki izstopa z agresivnim, težavnim vedenjem v odnosu do otrok oz. 

pri dejavnostih. Ostale otroke iz oddelka v evalvaciji redko omeni.   

 

 



Kokot, A. (2016). Spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu. 

67 

 

Pri izvedbi intervjujev z vzgojiteljicami sem jih spodbudila, da povedo, kakšno je njihovo 

mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj (nekatere izmed njih) v dokumentaciji 

ne evalvirajo načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja. Zapisi njihovih odgovorov 

so predstavljeni v nadaljevanju.  

 

Vzgojiteljice prvega starostnega obdobja:  

 

 Vzgojiteljica 1: »Jaz ponavadi pišem evalvacije na načrtovane dejavnosti samo na splošno 

ali pa če kateri od otrok na nekem področju negativno ali pozitivno odstopa. Za socialno-

čustveni razvoj bolj malo pišem. Ne vem, zakaj.« 

 

 Vzgojiteljica 2: »Evalvacije socialno-čustvenega razvoja pišem septembra, potem pa jih 

dam na stranski tir. Med letom jih za to področje pišem le, če dobim v skupino kakšnega 

novinca, potem zapišem, kako in kaj. Zapisi oz. moje evalvacije so splošne zato, da vsak, 

ki bere, razume, kaj smo počeli. Smo pa preveč ciljno usmerjeni in pozabljamo, da je igra 

primarna pri otrocih. Zato manj evalviramo socialno-čustveni razvoj.«  

 

 Vzgojiteljica 3: »Res je, da pišem evalvacije načrtovanih dejavnosti splošno. Socialna igra 

dopoldne ni prioriteta, ampak ima prednost osrednja dejavnost, zato se evalvacije nanašajo 

na to. Socialne igre pa jaz izvajam sproti, da pametno izkoristim vmesni čas, npr. ko 

čakamo na kosilo in podobno.«  

 

 Vzgojiteljica 4: »V evalvacijah izpostavljam le tiste posameznike, ki prihajajo v konflikte. 

Ne vem, zakaj ne evalviram socialno-čustvenega razvoja. Mogoče zato, ker ga premalo 

načrtujem in ga potem ne morem evalvirati.« 

 

 Vzgojiteljica 5: »Meni so bolj pomembni otroci, dejavnosti pa se mi ne zdi pomembno 

evalvirati.«  

 

 Vzgojiteljica 6: »Področje socialno-čustvenega razvoja je moje šibkejše področje. Ampak 

sedaj se tega zavedam in poskušam bolj delati na tem. Zato v preteklosti tudi nisem 

evalvirala dejavnosti, ker jih niti nisem načrtovala.«  
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 Vzgojiteljica 7: »Če bi pisala evalvacije za vse načrtovane dejavnosti socialno-čustvenega 

razvoja za vsakega otroka, bi potrebovala več časa, zato se mi s časovnega vidika ne zdi 

smiselno. Trideset minut, kolikor jih imamo na voljo za pisanje načrtovanj in evalvacij 

dnevno, je premalo, da bi zapisali vse, kar se čez dan zgodi pri otrocih in o vsakem 

posamezniku. Druga pomembna stvar, ki jo moram izpostaviti, je, da vzgojiteljice ne 

moremo tako dolgo sedeti za računalnikom. In kot tretjo stvar, da dajemo poleg socialno-

čustvenega razvoja prednost še ostalim področjem.«  

 

 Vzgojiteljica 8: »Na začetku šolskega leta je to pomembno, da pišemo in opisujemo 

otroke in dejavnosti v evalvacijah, potem pa jaz pišem v poseben zvezek to, kar se nanaša 

na katerega otroka s socialno-čustvenega področja. V dokumentaciji pa so moji zapisi 

splošni zaradi koga drugega, ki to bere, da nima podrobnega vpogleda v stanje 

posameznega otroka.«  

 

 Vzgojiteljica 9: »Evalvacije načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja pišem 

bolj na splošno, ker nimam časa, da bi jih pisala podrobneje, čeprav bi bilo to pomembno.«  

 

 Vzgojiteljice drugega starostnega obdobja: 

 

 Vzgojiteljica 1: »Menim, da je problem pri evalviranju dejavnosti v tem, ker ne vemo, kaj 

je treba pisati v evalvacije. Včasih je vodstvo evalvacije bralo in zato smo se bolj trudili pri 

pisanju.«  

 

 Vzgojiteljica 2: »Septembra načrtujem več dejavnosti s področja socialno-čustvenega 

razvoja, zato tudi evalviram, kako se otroci ob prihodu v vrtec počutijo ipd. Kasneje se 

evalviranje izgubi. Najbrž, ker tudi načrtujem bolj malo ali pa ker kasneje ni več toliko 

posebnosti.«  

 

 Vzgojiteljica 3: »Menim, da imajo evalvacije same sebi namen. Predstavljajo mi podlago 

za pogovorne ure. V evalvacijah si pišem tudi pozitivne stvari o otroku. Pomembno mi je, 

da evalviram, ker potem vem, kako načrtovati dejavnosti za naprej. Manjka pa mi povratno 

mnenje vodstva o evalvacijah. Super je, da ima vsak svoj sistem pisanja evalvacij, ampak 

je bistveno, da evalvacije nekdo bere.«  
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 Vzgojiteljica 4: »Meni se zdijo evalvacije brez zveze, zato jih ne delam. Delam si samo 

zapise posameznih dogodkov, ko se zgodi kaj posebnega. Je pa po moje odvisno od 

skupine, ki jo imaš, da lahko pišeš o socialno-čustvenem področju. Eno leto pišem več o 

tem, ko imam bolj zahtevne otroke ali otroke, ki izstopajo. Če pa nimam take skupine, pa o 

tem ne pišem.«  

 

 Vzgojiteljica 5: »Pisanje evalvacij je butasto. Pisarija teh je zato, da je narejena, po mojem 

mnenju predstavlja odvečno delo. Pisanje evalvacij ne igra nobene vloge s tem, kako delaš. 

Kdo lahko piše v evalvacije, kaj vse je naredil, a tega v resnici ne počne in tudi ne zazna 

otrok. Zato menim, da evalviranje ne predstavlja merila za izvajanje socialno-čustvenega 

razvoja. Pomembno je, kakšen je človek. Nasploh imamo preveč stvari za delati v vrtcu, 

preveč projektov in dejavnosti, socialno-čustvenega razvoja nimamo časa izvajati in delati, 

sploh pri starejših otrokih, ki so nenehno vpeti v nekaj. Tempo je prevelik, od otrok se 

preveč zahteva, preveč se pričakuje, da bomo z njimi delali na intelektu, v vrtcu pa je bolj 

kot to pomemben socialno-čustveni razvoj. Tu popolnoma zataji sistem.«   

 

 Vzgojiteljica 6: »Meni se evalvacije zdijo zelo pomembne, ker mi predstavljajo smernice 

za nadaljnje delo z otroki. S tem ko evalviram, vem, kaj je otrokom všeč, kako so se na 

nekaj odzvali in kaj morebiti izboljšati za naslednjič. Menim, da vsakodnevno tudi pišem o 

posameznih otrocih, ampak se ti posamezni zapisi ne nanašajo vsakodnevno na socialno-

čustveni razvoj. Me pa moti, da pišemo evalvacije, samo da jih pišemo, ker morajo biti za 

vsak dan napisane, nihče pa jih ne bere in ne dobimo nobene povratne informacije o 

svojem delu, o tem, ali evalvacije sploh ustrezno pišemo in v njih zajemamo, kar je 

pomembno ali ne. Poleg tega me moti, da smo močno vpeti v preveč projektov, ki jih je 

potrebno realizirati, in nimamo časa za osnovo, ki je po moje razvito socialno-čustveno 

področje. Menim, da je to najbolj potrebno razvijati pri otrocih v vrtcu, ne pa toliko 

intelektualnega razvoja in stremeti k rezultatom, dosežkom otrok. Če ni prvega, je vse 

ostalo, kar delamo z otroki, praktično, karikiram, zaman.« 

 

 Vzgojiteljica 7: »Včasih smo pisali zelo obširne evalvacije, zdaj ne. Se mi zdi butasto 

pisati na dolgo, ker jih nobeden ne bere. Jaz sem tista, ki pozna otroke, zato si delam krajše 
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evalvacije. Tudi zato, ker je nemogoče toliko pisati in nimam časa za to, da bi vsak dan 

pisala o posameznem otroku.«  

 

Le dve vzgojiteljici sta povedali, da se jima evalvacije zdijo pomembne, saj jih uporabljata za 

osnovo na govorilnih urah in za nadaljnje načrtovanje, preko njih spremljata odzive otrok. Iz 

odgovorov anketirank je razvidno, da so predvsem vzgojiteljice drugega starostnega obdobja 

izrazile nestrinjanje s tem, da vodstvo ne bere njihovih evalvacij in so posledično same sebi 

namen oz. jih pišejo le zato, da so napisane. Anketiranke so izrazile tudi mnenje, da se v vrtcu 

odvija preveč dejavnosti, da bi jih zapisale in da za to nimajo časa . Vendar pa namen 

evalvacij ni, da bi jih brali drugi ali da bi vodstvo preko evalvacij preverjalo delo vzgojiteljic 

v vrtcu. B. Marentič Požarnik (1999:21) pravi, da je evalvacija sistematično zbiranje podatkov 

o nekem pojavu, da bi se o njem podalo vrednostno sodbo in/ali ga na podlagi tega izboljšalo. 

Če omenjeno trditev prenesemo na primer vzgojiteljic v vrtcu, so evalvacije pomembne za 

njih same, saj, kot pravita Vogrinc in V. Podgornik (2012), vzgojiteljicam dajejo informacije 

o tem, v kolikšni meri so zastavljene cilje uresničile ter jim na podlagi tega omogočajo 

načrtovanje za nadaljnje delovanje, obenem pa pisanje evalvacij vzgojitelje spodbuja k 

razmišljanju o vzrokih za uspeh ali morebiten neuspeh pri doseganju zastavljenih ciljev in 

iskanje rešitev za spremembe.  

 

 

 

9.3.3 Evalvacije spontanih dejavnosti 

 

V anketnem vprašalniku sem anketiranke prosila, da poleg primera spontane dejavnosti 

zapišejo tudi njeno evalvacijo. Vendar evalvacij spontanih dejavnosti več kot polovica 

anketirank (f = 19) ni navedla.   

 

Iz rezultatov anketnih vprašalnikov v Prilogi 3 je razvidno, da je le polovica vzgojiteljic 

drugega starostnega obdobja zapisala evalvacijo, vendar sta bili izmed zapisanih ustrezni le 

dve. Iz ostalih evalvacij ni razvidno, kako je dejavnost vplivala na otroke oz. kako so se ti 

nanjo odzvali. Evalvacije so tudi preveč posplošene ali pa se ne nanašajo na zapisano 

dejavnost. Ustrezno evalvacijo spontane dejavnosti v prvem starostnem obdobju je zapisalo 

dve tretjini vzgojiteljic iz vzorca (f = 4).   
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Izmed skupaj 16 anketiranih pomočnic vzgojiteljic so (na osnovi primera spontane dejavnosti, 

ki so ga navedle v vprašalniku) evalvacijo zapisale le štiri oz. četrtina strokovnih delavk , in 

sicer dve iz prvega in dve iz drugega starostnega obdobja.  

V nadaljevanju sem analizirala še evalvacije spontanih dejavnosti v dokumentaciji vzgojiteljic 

za šolsko leto 2014/2015.  

 

Opazila sem, da večina vzgojiteljic prvega in drugega starostnega obdobja (f = 13) le redko 

zapiše v evalvacijo dejavnosti, ki niso bile vnaprej načrtovane, nekatere pa sploh nikoli. 

Strokovne delavke najpogosteje v evalvacijo zapišejo le, katero dejavnost so v oddelku izvedli 

namesto neke druge dejavnosti, ki so jo načrtovali, a je niso izvedli. V večini primerov se ta 

dejavnost ne nanaša na področje socialno-čustvenega razvoja. Tudi v tem poglavju bom v 

nadaljevanju predstavila delo posamezne vzgojiteljice, vendar le tistih treh (ene vzgojiteljice 

prvega starostnega obdobja in dveh vzgojiteljic drugega starostnega obdobja), ki so v šolskem 

letu 2014/2015 v dnevnih evalvacijah zelo pogosto (skoraj vsak dan) zapisovale evalvacije 

spontanih dejavnosti. Njihove evalvacije so se nanašale na interes otrok za dejavnosti, vedȇnje 

oz. odzive pri dejavnosti, njihove interakcije z drugimi otroki in odraslimi.   

 

Ko sem vzgojiteljice v intervjuju vprašala, zakaj v dokumentaciji nisem zasledila evalvacij 

spontanih dejavnosti oz. zakaj spontanih dejavnosti ne evalvirajo, so mi odgovorile, da zato, 

ker tudi dejavnosti ne zapisujejo oz. da so razlogi enaki, kot so jih navedle za načrtovane 

dejavnosti. Le ena vzgojiteljica drugega starostnega obdobja je povedala, da meni, da pogosto 

evalvira spontane dejavnosti otrok in opisuje posameznike. To je bilo razvidno tudi pri 

pregledu njene dokumentacije.  
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10 ZAKLJUČEK 

 

Socialno-čustveno področje je izjemno pomembno za razvoj predšolskega otroka, ki mu tudi 

vrtci oz. strokovni delavci vsaj na ravni stališč pripisujejo pomembno vlogo in pomen.  

 

Tako domači kot tuji avtorji (Marjanovič Umek, 2007; Hagekul in Bohlin, 1995) poudarjajo 

pomen vzgojitelja pri spodbujanju socialno-čustvenega razvoja otrok oz. vrtca kot institucije, 

ki ima lahko kompenzacijske učinke oz. pozitiven vpliv na socialno-čustveni razvoj otrok.  

 

Socialno-čustveni razvoj poteka individualno in postopno, zato je pomembno vzgojiteljevo 

poznavanje tega področja in značilnosti učenja v predšolskem obdobju, da lahko kakovostno 

načrtuje dejavnosti, ki bodo spodbujale to področje otrokovega razvoja.  

 

Namen magistrskega dela je bil s pomočjo analize odgovorov strokovnih delavk v vrtcu v 

anketnih vprašalnikih, analize pisnih priprav in evalvacij vzgojiteljic ter intervjujev z 

vzgojiteljicami raziskati njihovo poznavanje socialno-čustvenega razvoja predšolskih otrok 

ter ugotoviti, kako pogosto in kakšne dejavnosti načrtujejo za spodbujanje tega področja 

razvoja v svojem oddelku. Zanimalo me je tudi, kakšne cilje si zastavljajo na omenjenem 

področju, ali spodbujajo socialno-čustveni razvoj pri otrocih tudi spontano ter ga evalvirajo. 

Preko analize odgovorov strokovnih delavk, navedenih v anketnih vprašalnikih, lahko 

ugotovimo, da se kar večini anketiranih zdi zelo pomembno spodbujati področje socialno-

čustvenega razvoja. Strokovne delavke si pri tem zastavljajo različne cilje, ki se nanašajo na 

samostojnost, upoštevanje drugačnosti in tolerantnost, čustva, medosebne odnose, 

komunikacijo, moralni razvoj, socialne spretnosti ter samopodobo in osebnostno rast.  

 

Precej drugačno sliko pa kaže analiza dokumentacije (priprav in evalvacij) vzgojiteljic. 

Anketiranke pravijo, da dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja načrtujejo dnevno 

oz. tedensko. Po pregledu dokumentacije pa smo ugotovili, da vzgojiteljice največ dejavnosti 

za spodbujanje socialno-čustvenega razvoja načrtujejo v mesecu septembru, med šolskim 

letom pa načrtovanje dejavnosti omenjenega področja močno upade. V mesecu juliju in 

avgustu dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja sploh niso načrtovane. Pri analizi 

odgovorov smo ugotovili, da vse vzgojiteljice načrtujejo dejavnosti za doseganje ciljev na 

področju medosebnih odnosov in komunikacije, nobena vzgojiteljica pa ne načrtuje dejavnosti 
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za doseganje ciljev upoštevanja drugačnosti in tolerantnosti ter samopodobe in osebnostne 

rasti. Zelo podobno je v eni od svojih študij ugotovila N. Turnšek (2005), in sicer, da je 

področje socialno-čustvenega razvoja v stališčih vzgojiteljev v vrtcu pogosto med 

prioritetami, dejansko stanje pa je precej drugačno in kaže na to, da so vzgojitelji precej 

storilnostno usmerjeni. Zakaj prihaja do razkoraka med rezultati anketnega vprašalnika in 

stanjem po pregledu dokumentacije, smo ugotavljali z opravljanjem intervjujev z 

vzgojiteljicami. Navedle so, da dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja ne pišejo v 

priprave, ker jih izvajajo spontano, čeprav večina po razmisleku meni, da bi jih bilo dobro 

zapisovati.  

 

Kljub temu da so vse intervjuvane vzgojiteljice navedle, da dejavnosti socialno-čustvenega 

razvoja izvajajo spontano, smo po pregledu dokumentacije oz. evalvacij vzgojiteljic ugotovili, 

da so le tri vzgojiteljice v svojih evalvacijah skoraj vsakodnevno beležile spontane dejavnosti, 

ki so se dnevno odvile v oddelku. Ostale vzgojiteljice so v evalvacijah zapisovale 

preusmeritve otrok in ene dejavnosti k drugi, zaradi konfliktov, do katerih je prišlo med njimi 

(npr. dva otroka sta se sprla pri igri z lego kockami, ker sta oba želela imeti določen sestavni 

del, zato je vzgojiteljica vsakega od njiju preusmerila k drugi dejavnosti, da se nista igrala 

skupaj in da je bil konflikt rešen). Iz intervjujev z vzgojiteljicami je tudi razvidno, da niso 

znale pojasniti, zakaj ne zapisujejo spontanih dejavnosti s področja socialno-čustvenega 

razvoja. Najpogosteje so kot odgovor navedle, da dejavnosti omenjenega področja postanejo 

del rutine ali pa se v oddelku zgodi preveč spontanih dejavnosti z omenjenega področja, da bi 

lahko vse zapisale.  

 

Kurikulum za vrtce (1999) vzgojiteljem narekuje spremljanje otrokovega razvoja in napredka 

in tudi iz rezultatov anketnega vprašalnika lahko razberemo, da se večini strokovnih delavk 

zdi spremljanje otrokovega razvoja in napredka zelo pomembno. Nasprotno pa pri pregledu 

dokumentacije opazimo, da le manjši delež vzgojiteljic redno piše opažanja za vse otroke. 

Zakaj je tako, smo poskušali izvedeti v intervjujih. Le dvema vzgojiteljicama evalviranje 

načrtovanih in spontanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja predstavlja osnovo za 

nadaljnje načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku in izvedbo govorilnih ur. 

Večina ostalih je navedla, da za pisanje evalvacij nimajo dovolj časa, da se jim pisanje teh ne 

zdi pomembno, ker jih nihče ne prebira oz. da jih pišejo le na kratko, toliko da so narejene, 

ker morajo biti.  
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Na podlagi dobljenih rezultatov empirične raziskave ugotavljamo, da se strokovne delavke v 

vrtcih zavedajo pomena spodbujanja socialno-čustvenega razvoja, prav tako spremljanja 

otrokovega razvoja in napredka, premalo pa so na to pozorne pri vsakodnevnem načrtovanju 

in evalviranju vzgojnega dela.  

 

Zlasti kritično se nam zdi pomanjkljivo evalviranje in razumevanje pomena evalvacij za 

vzgojno delo z otroki.  

 

Ugotovitev, ki smo jih predstavili v magistrskem delu, ne smemo posploševati na vse 

strokovne delavce v vrtcih po Sloveniji, saj se rezultati nanašajo zgolj na en preučevani vrtec. 

Na osnovi ugotovitev raziskave menimo, da bi bilo potrebno strokovne delavce v tem vrtcu 

dodatno osveščati oz. izobraževati o pomenu evalvacije vzgojnega dela ter dodatno 

izobraževati na področju socialno-čustvenega razvoja.  

 

Poleg strokovnih delavcev v vrtcu ne gre zanemariti vloge vodstva pri poznavanju področja 

socialno-čustvenega razvoja in odnosa ter pričakovanja od strokovnih delavcev na tem 

področju. Za uspešno načrtovanje in izvajanje spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok 

je potrebno intenzivno sodelovanje med vodstvom in strokovnimi delavci in jasno zavedanje, 

kakšna so pričakovanja s strani vodstva in kakšna s strani zaposlenih. Strokovni delavci, po 

besedah A. Polak (2011), od vodstva pričakujejo predvsem različne oblike podpore, kot je 

npr. dajanje spodbud, pohval, pozitivnih potrditev, zagotavljanje izobraževalnih možnosti in 

spremljanje dela vzgojiteljev ter odkrito lastno naklonjenost timskemu delu.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov menimo, da bi bilo za nadaljnje raziskovanje problematike 

področja socialno-čustvenega razvoja potrebno intenzivno sodelovanje med vodstvom in 

strokovnimi delavci. Koristno bi bilo, da bi na tej osnovi nastale pisne smernice kot strokovna 

osnova za pomoč vzgojiteljem pri načrtovanju in evalviranju dejavnosti, katerih cilj je 

spodbujanje omenjenega področja v vrtcu. Menimo, da bi v nadaljevanju lahko v raziskovanje 

vključili tudi starše in pridobili njihovo mnenje o pomembnosti vrtca pri spodbujanju 

socialno-čustvenega razvoja in podatke o tem, ali bi bilo in kaj bi bilo na omenjenem 

področju potrebno spremeniti, izboljšati.  
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12 PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za vzgojitelje predšolskih otrok 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE PREDŠOLSKIH OTROK  

 

Sem Anija Kokot, dipl. vzgojiteljica, in zaključujem drugostopenjski študij 

Predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.  

V magistrskem delu želim raziskati socialno-čustveni razvoj otrok in vašo vlogo 

pri spodbujanju razvoja tega področja.      

 

Vprašalnik je anonimen, podatki pa bodo uporabljeni izključno za namene 

magistrskega dela.  

 

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem.  

           

                                                            

Navodilo za reševanje anketnega vprašalnika 

Pri vsakem vprašanju izberite EN odgovor, ki vam najbolj ustreza. Če nobeden od 

ponujenih odgovorov ni ustrezen za vas, pri nekaterih vprašanjih lahko izberete odgovor 

»drugo«. V teh primerih na črto napišite svoj odgovor. 

 

 

1. Na 5-stopenjski lestvici ocenite (obkrožite), kako pomembno se vam zdi spodbujati 

socialno-čustveni razvoj otrok v vrtcu. 

 

 

Ni pomembno. 
 

Manj pomembno. 
 

Srednje pomembno. 
 

Pomembno. 
 

Zelo pomembno. 

1 2 3 4 5 

 

 

2. Kako pogosto načrtujete dejavnosti, ki spodbujajo socialno-čustveni razvoj otrok? 

 

 Vsak dan. 

 Tedensko. 

 Vsaj enkrat mesečno. 

 Nekajkrat v šolskem letu. 

 Drugo: ____________________ 
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3. Napišite, kaj se vam zdi najbolj pomembno, da otroci v vašem oddelku pridobijo na 

področju socialno-čustvenega razvoja (vaši cilji).  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 

 

4. Na kratko opišite konkretno dejavnost za spodbujanje socialno-čustvenega razvoja 

otrok, ki ste jo načrtno izvedli v vašem oddelku v zadnjem času (napišite, kdaj).  

 

Opis:_____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Kdaj ste dejavnost izvedli?______________________________________________ 

 

 

5. Verjetno poleg načrtnega spodbujanja socialno-čustvenega razvoja to področje 

spodbujate tudi spontano, ko se za to pojavi priložnost. Če se je v zadnjem tednu zgodilo 

kaj takega, vas prosim, da na kratko opišete, kaj se je zgodilo in kako ste ravnali.     

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

6. Na 5-stopenjski lestvici ocenite (obkrožite), kako pomembna se vam zdi evalvacija 

dejavnosti socialno-čustvenega razvoja otrok. 
 

 

Ni pomembno. 
 

Manj pomembno. 
 

Srednje pomembno. 
 

Pomembno. 
 

Zelo pomembno. 

1 2 3 4 5 

 

 

7. Če ste opisano načrtovano dejavnost pri svojem odgovoru na vprašanje št. 4 in 

opisano spontano dejavnost pri odgovoru na vprašanje št. 5 evalvirali, prosim, zapišite 

svojo evalvacijo.  

Evalvacija načrtovane dejavnosti: ___________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Evalvacija spontane dejavnosti:_____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Na 5-stopenjski lestvici ocenite (obkrožite), kako pomembno se vam zdi spremljati 

socialno-čustveni razvoj otrok v vrtcu. 
 

 

Ni pomembno. 
 

Manj pomembno. 
 

Srednje pomembno. 
 

Pomembno. 
 

Zelo pomembno. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Na koncu vas prosim še za nekaj podatkov. 

 

9. Oddelek, v katerem delate: 

     a)  prvo starostno obdobje 

     b)  drugo starostno obdobje 

     c)  kombiniran oddelek  

 

 

10. Vaša izobrazba: 

     a)  srednja vzgojiteljska šola 

     b)  višja vzgojiteljska šola (VPO) 

     c) visoka strokovna šola (PV)  

     d)  drugo: ____________________ 

 

 

11. Leta delovnih izkušenj v vrtcu: 

     a)  do 5 let 

     b)  od 5 do 10 let 

     c)  od 10 do 20 let  

     d)  nad 20 let 
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Priloga 2: Tabele načrtovanih dejavnosti in evalvacij strokovnih delavk, pridobljene 

preko anketnega vprašalnika 

 

Tabela 11:  Načrtovane dejavnosti in evalvacije vzgojiteljic drugega starostnega obdobja 

 

vzgojiteljica Konkretna dejavnost Evalvacija 

 

1 

 

Igra v kotičku dom/družina: otroci so 

si razdelili vloge in se dogovorili za 

potek igre. Otroci so se uvajali in 

razvijali strpnost, dogovarjanje, 

medsebojno sodelovanje, predvsem pa 

razvijali občutek timskega 

medsebojnega sodelovanja. 

 

Pri igri so si otroci delili vloge, vendar 

imajo težave pri deljenju igrač. Zato 

sem otroke z zgledom in govorom 

spodbujala k deljenju igrač in jih 

navajala na strpnost – počakati oz. si 

vzeti drug predmet. 

 

2 

 

Utrjevanje pravil – soočanje s 

posledicami, pogovor Povej mi nekaj 

(otroci so opisali svoje počutje. Kdaj 

je pozitivno, kdaj slabo, kdaj jih je 

strah ... doma, v vrtcu ...). 

 

Presenetila me je deklica (ime), ki je 

povedala, da je v vrtcu srečna. Pri 

določenih otrokih opažam, da so vtisi 

od doma, kar jim je doma všeč, 

pogosto lego kocke. Posebnih strahov 

nimajo.  

 

3 

 

Krog prijateljstva: pogovor na temo 

čarovnic (noč čarovnic), česa nas je 

strah, zakaj nas je strah, kako se ob 

tem počutimo. V nadaljevanju pa 

spoznavanje Pesmice za strah (»kadar 

nas bo strah, jo zapojemo«).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opazila sem, da so približno štirje 

otroci izstopali in se »važili« pred 

ostalimi, da se nič ne bojijo, pri čemer 

so se ozirali po ostalih, kot da bi 

preverjali, ali jih ti gledajo. Ker se je 

tema nanašala na noč čarovnic, je 

nekaj deklet reklo, da se boji groznih 

čarovnic. Pogosto so rekli, da se bojijo 

teme ali pa kakšnega pravljičnega bitja. 

Na vprašanje, zakaj se tega bojijo, niso 

znali odgovoriti, drugi pa so rekli, npr. 

za temo, da lahko pride pošast in jih 

poje. 
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4 

 

Igra stol na desni je prazen: v tednu 

otroka so otroci morali Zdravku 

(medvedek) povedati svoje počutje ali 

pa svoja doživetja. Aktivno sva jih 

spodbujali, da povedo vsak dan isto, 

kar čutijo in ne ponavljajo za drugim. 

V tednu Sovice Oke pogovor o 

njenem ravnanju. Otrok pove, kaj pa 

on naredi narobe, zakaj, kaj bi moral 

narediti, da bi bilo prav.  

 

 

Otroci so dojeli pravilo igre, upoštevali 

in počakali so, ko so bili na vrsti drugi 

otroci. Nekaj težav ima deklica Ajda, 

ki vedno želi na stranišče.  

 

 

5 

 

Socialna igra Jabolko rdeče, hej: otrok 

je navedel svoje ime ter povedal, kako 

se je v tistem trenutku počutil.  

 

Dejavnosti nisem evalvirala.  

 

 

6 

 

Mišek Tip je sebičen: poslušanje 

zgodbice, preko katere so otroci 

spoznavali, da se vsi dobro počutimo, 

če stvari delimo. Zgodbico smo tudi 

dramatizirali, govorili so ob igri vlog, 

risanju ... in tako vsebino še bolj 

doživeli.  

 

Otroci na primeren način spoznajo, da 

so prijatelji tisti, ki delijo z drugimi, da 

znajo počakati, da so na vrsti. 

 

7 

 

Rajalna igra Jabolko rdeče: otroci 

sedijo v krogu. V sredini je otrok, ki 

ima jabolko in poje pesmico in na 

koncu izbere otroka, ki nadaljuje igro 

tako, da pridejo vsi otroci na vrsto.  

 

Otroci so upoštevali pravilo ves čas 

igre, da so izbrali otroka, ki še ni bil na 

vrsti, ter bili strpni, da so prišli vsi na 

vrsto.  

 

 

8 

 

Navadno jih zapeljem v temo skozi 

knjigo, ki jo potem predelamo. 

Pogovorimo se, povem napačne 

vzorce, kjer preverim, kako otroci 

razmišljajo, in potem skupaj 

 

Pri teh dejavnostih so otroci zelo 

vodljivi, zelo dobro dojemajo in že 

večina jih ve, kaj je prav in kaj ne, 

knjige vedno skrbno načrtujem in se 

vnaprej pripravim, saj želim, da jim 
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pripravimo pravila, povedo še sami 

svojo izkušnjo in ko vpeljujemo 

recimo pravila, spoštovanje, se ob 

vsaki kršitvi ustavimo in ji namenimo 

čas – ravno toliko, da razmislijo, kaj je 

narobe, zakaj in kako bi moralo biti ter 

jih spodbujamo, da se med seboj 

opozarjajo. Primer knjig: Koštrun  

Prepirun – pravila v vrtcu, Vse si 

delimo, Žoga za vse – deliti je lepo, 

Bonton za vse živali – osnove 

bontona (hvala, prosim, na zdravje 

...), O polžu, ki je kupoval hiško – 

pomoč drugim ... 

ostanejo v spominu in da širjenje, 

privzgajanje teh kompetenc ne čutijo 

kot pritisk, ampak kot igro in to mi 

zaenkrat uspeva. Otroci, sprva 

posamezniki, začnejo opozarjati drug 

drugega in tudi sami so zelo pozorni na 

to, kaj počnejo. Seveda še potrebujejo 

spodbudo in včasih pozabijo, ampak 

smo na dobri poti.  

 

 

9 

 

Pogovor na temo čas: z otroki smo se 

pogovarjali, kaj počnemo v 

posameznih delih dneva. Vsak otrok je 

imel priložnost povedati, kaj počne 

doma – popoldan in zvečer. S kom se 

igra, kaj se igra, kdo mu zvečer 

prebere pravljico.  

 

Dejavnosti nisem evalvirala, s 

sodelavko sva jih medsebojno ustno 

evalvirali, vsak že najmanjši dogodek.  

 

 

10 

 

Stol zraven mene je prazen; Osliček, 

kdo te jaha, slepe miši, rajalne igre, 

mucek lovi miš. 

 

Otroci so pri igri uživali, bili sproščeni, 

se družili, upoštevali pravila in se 

zabavali. Sodelovali so vsi otroci, 

želeli so igro večkrat ponoviti, tudi v 

naslednjih dneh.  
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Tabela 12: Načrtovane dejavnosti in evalvacije vzgojiteljic prvega starostnega obdobja 

 

vzgojiteljica Konkretna dejavnost Evalvacija 

 

1 

 

Prepoznavanje svojih vrstnikov po 

imenu: pred kosilom sedimo vsi za 

mizo in se kličemo po imenih ter 

pokažemo tistega otroka. Včasih nam 

pomaga medvedek Zdravko (plišasta 

igrača).  

 

Ob koncu meseca septembra se že vsi 

otroci poznajo po imenu in pokažejo s 

prstom na osebo, kdo je kdo. 

 

 

2 

 

»Stol poleg mene je prazen« (pri tej 

dejavnosti otrok na svoji desni, kjer je 

prazen stol, pokliče drugega otroke, da 

se nanj usede). 

 

Pri vzpostavljanju vezi, pri 

vključevanju novinca v oddelek se je 

pokazalo, da otroci izredno uživajo pri 

klicanju posameznikov; si krepijo 

socialno-čustvene vezi; običajno se 

pokličejo vsi otroci; v igro vključujejo 

tudi odraslo osebo; si krepijo 

samozavest pri izgovorjavi.  

 

3 

 

Pečemo pico – masaža s sovrstnikom: 

otroci so v paru in eden od njiju 

masira prijatelja. Da je masaža bolj 

smiselna za otroke, dejavnost 

popestrimo z zgodbo o peki pice.  

 

V dejavnost se je aktivno in smiselno 

vključilo osem otrok. Štirje otroci se 

niso želeli masirati ali pa še niso 

razumeli dejavnosti.  

 

4 

 

Rajalne igre: z otroki smo se igrali 

rajalne igre (Buba raja, Ringaraja ...), 

kjer so utrjevali formacijo kroga in se 

navajali na držanje za roke. Razvijali 

smo občutek pripadnosti skupini, 

složnosti drug do drugega.  

 

Otroci nimajo zadržkov pri držanju 

vrstnikov za roke, tudi si ne izbirajo, 

koga bodo držali. Pri igri so se sprostili 

in čutili pripadnost neki skupini. Hoja 

v krogu od njih zahteva, da upoštevajo 

predhodnega otroka, ga ne potiskajo, 

prehitevajo itd.  

 

5 

 

Socialne igre za spoznavanje novih 

prijateljev, za prepoznavanje svojih 

 

Vsi otroci prepoznajo, v skladu z 

govornimi sposobnostmi, povejo svoj 
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znakov, copat, otrok; rajalne igre, igra 

vtikanje krožcev z znaki/simboli 

otrok. 

 

znak in znak ostalih otrok, poznajo 

imena otrok v skupini, poznajo svoje 

stvari – igrače, copate, mnogi tudi od 

več otrok.  

 

6 

 

Te dejavnosti (soc.-čust. razvoja) 

izvajamo večkrat dnevno, tako med 

usmerjenim kot neusmerjenim časom. 

Pozorni smo na to, kaj in kako 

počnemo ter sva tudi sami za zgled. 

Primer: umivanje rok pred in po jedi.  

 

Otroci si ob spodbudi vsi gredo umit 

roke, ob tem je potrebno dvema še 

pomagati zavihati rokave. Resnično 

samostojno odpre vodo, si umije roke 

ter obriše v brisačo en otrok. Ostali 

potrebujejo pomoč in nadzor, da se z 

vodo ne igrajo ter da ne porabijo več 

brisač, kot potrebujejo. Smo 

potrpežljivi, nazorni in dosledni pri 

postavljanju mej. Pomagati jim je treba 

oz. pokazati, kako umijemo roke in 

kako se umijemo po obrazu.  
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Tabela 13: Načrtovane dejavnosti in evalvacije pomočnic vzgojiteljic drugega starostnega obdobja 

 

Pomočnica 

vzgojiteljice 

Konkretna dejavnost Evalvacija 

 

1 

 

Deček jemlje otrokom igrače – od 

začetka šolskega leta pogovor, 

spodbuda – lutka, Zdravko.  

 

Pri dečku bo potrebno še naprej 

razvijati pozitiven odnos do prijateljev 

ter delitev igrač oz. da počaka, se igra 

ta čas kaj drugega. Včasih motivacija 

uspe. 

 

2 

 

Upoštevanje navodil, prepoznavanje 

negativnega vedenja. Otroci 

prepoznajo obnašanje vodje kot laž, 

suženjstvo (prikrito nasilje).  

 

Gledam in zapišem vsak dogodek ob 

spremljanju otroka (sedaj Maj, Lovro). 

Na koncu tedna glede na doseženo 

pogovor in sprememba cilja. Novi 

postopki dela in delitev zadolžitev pri 

otroku.  

 

3 

 

Anketiranka ni zapisala konkretne 

dejavnosti.  

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije.  

 

4 

 

Usmerjale smo se k pozitivnemu 

obnašanju do drugih oseb, zlasti na 

čustvenem področju. Ponovili smo, 

kaj je sprejemljivo in kaj 

nesprejemljivo vedenje v skupini.  

 

Naredili smo plakat, kako se igramo v 

vrtcu, in obesile smo ga na omaro.  

 

 

5 

 

Iskanje svojih copat: v večjo vrečo 

damo copate vseh sodelujočih otrok v 

igri. Pokličemo enega otroka, z roko 

seže v vrečo (ne gleda) in povleče ven 

en copat. Poskuša ugotoviti, čigav je. 

Otroci utrjujejo, prepoznavajo svoja 

obuvala.  

 

Otroci se običajno zelo radi igrajo 

igro. Na začetku še niso poznali copat 

vseh otrok, zdaj pa že poznajo copate 

otrok. Pri tej igri se tudi odpravlja 

egoizem (en deček ni hotel dati svojih 

copat v vrečo). 

 

6 

 

Prejšnji teden so bile počitnice in 

otroci iz več oddelkov so bili združeni, 

 

Kar nekaj otrok, posebno ena deklica, 

je imela težave z drugim prostorom in 
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zato smo bili v drugi igralnici, kjer so 

imeli na razpolago druge kotičke, 

druge igrače.  

drugimi igračami. Želeli so si v našo 

igralnico, naše igrače in naše ležalnike.  

 

7 

 

Zgodbica Koštrun Prepirun in 

dejavnosti na to temo.  

 

Zaradi veliko konfliktov in 

neupoštevanja pravil smo izbrali to 

zgodbico, da so se otroci našli v njej in 

ugotovili, da se zaradi takšnega 

vedenja počutimo slabo. Naredili smo 

plakat ter ga obesili na vidno mesto. 

Otroci so sami prihajali do plakata in 

vodili pogovor, kaj je prav in kaj ne.  

 

8 

 

Upoštevanje navodil, prepoznavanje 

negativnega vedenja, otroci 

prepoznavajo obnašanje liderja kot ... 

laž, jemanje, suženjstvo – prikrito 

nasilje.  

 

Evalviram in zapišem vsak dogodek ob 

spremljanju otroka (sedaj Maj, Lovro), 

na koncu tedna glede na doseženo 

pogovor in sprememba cilja (več, 

manj), novi postopki dela in delitev 

zadolžitev pri otrocih.  

 

9 

 

Anketiranka ni zapisala konkretne 

dejavnosti.  

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije.  

 

10 

 

Moje ime, jaz sem, koga ni, jabolko je 

dozorelo, gnilo jajce, rinčke talat, 

mačka in miš, kdo se boji črnega 

moža, brodolom na morju. 

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 
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Tabela 14: Načrtovane dejavnosti in evalvacije pomočnic vzgojiteljic prvega starostnega obdobja 

 

Pomočnica 

vzgojiteljice 

Konkretna dejavnost Evalvacija 

 

1 

 

Podajanje mačka Murija v krogu 

prijateljstva – otrok se je ali potožil ali 

pripovedoval ali pokazal kakšen ples – 

kar je želel sam.  

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 

 

2 

 

Spoznavanje, prepoznavanje čustev: 

slikovni material z različnimi čustvi 

(veselje, žalost, jeza, strah); 

prepoznavanje oz. opazovanje izraza v 

ogledalu ... 

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 

 

3 

 

Socialne igre za seznanjanje z novimi 

otroki, prepoznavanje znakov, stvari, 

otrok, rajalne igre, navajanje na 

prostor ...  

 

Otroci se med seboj poznajo, poznajo 

svoje stvari, znak ... 

 

 

4 

 

Spodbujale smo otroke, da so prijazni 

drug do drugega in da se ne tepemo, 

ampak božamo. 

 

Naredili smo plakat, kako se igramo v 

vrtcu in obesile smo ga na omaro.  

 

5 

 

Obisk miške (Debela repa): lik 

(odrasla oseba) iz igrane igre na 

obisku v igralnici; skupaj peli 

pesmice, rajali, se opazovali pred 

ogledalom, telesni stik.    

 

Otroci so najprej opazovali, 

posamezniki so se približevali pri 

mojem opazovanju v ogledalu. Skupaj 

smo nato peli, rajali – večjih težav 

otroci niso imeli (jok, odmik – ni bilo 

opaziti).   

 

6 

 

Obisk Pike Nogavičke (odrasla oseba), 

ki je z otroki navezala stik in jih 

povabila, da skupaj zarajajo, zapojejo 

in se igrajo.  

 

Med otroki so se pojavile prve 

interakcije, tudi z odraslo osebo, 

plesanje v paru, z odraslo osebo in 

vrstniki.  
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Priloga 3: Tabele spontanih dejavnosti in evalvacij strokovnih delavk, pridobljene preko 

anketnega vprašalnika 

 

Tabela 15: Spontane dejavnosti in evalvacije vzgojiteljic drugega starostnega obdobja 

 

vzgojiteljica Spontanana dejavnost Evalvacija 

 

1 

 

Konflikt med deklico in dečkom, ki sta 

zelo egocentrična in nestrpna. Z njima 

sem izvedla mediacijski pogovor, kako 

rešujemo konflikte in iščemo ustrezne 

medvrstniške rešitve ter razvijamo 

pozitivne odnose.   

 

Deklica in deček sta vedela, kaj sta 

naredila napačno, vendar nista znala 

ustrezno čustveno-socialno odreagirati. 

Zato sem jima preko pogovora 

pomagala priti do ustrezne rešitve, kako 

ravnamo v primeru konfliktov.  

 

2 

 

Pretep med dvema dečkoma zaradi 

igrač: pogovor z obema, vsak je 

povedal svojo zgodbo, iskanje 

skupnega ukrepa, kako naprej 

odreagirati, posledica dejanja.  

 

Dva dečka sta imela konflikt – pogovor 

z ukrepanjem. V prihodnosti bomo 

namenili še več pozornosti upoštevanju 

navodil in doslednost pri tem. 

 

3 

 

Nekaj otrok je pričelo enega fanta 

zbadati z žaljivkami – ga klicati 

»drek«. Takoj sem jih posedla v krog 

ter se z njimi pogovorila o tem, da ima 

vsak od nas svoje ime, da nikomur ni 

ime »drek«. Pogovarjali smo se o tem, 

kako se deček počuti (sam je razložil) 

in tudi o tem, kako bi se počutili drugi, 

če bi jih namesto po imenih klicali z 

zbadljivkami.  

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 

 

4 

 

Deček, ki ima precej vedenjskih težav, 

je neprestano motil dejavnosti. Potem 

sva vključili medvedka Zdravka, 

opisovali njegovo počutje ob takšnem 

početju, spodbudili dečka, da skrbi za 

medvedka in njegovo počutje.  

 

Zdravko ima še sedaj velik vpliv na 

dečka, še vedno rad poišče tolažbo. Tudi 

takrat je deček ustavil neprimerno 

vedenje, ob Zdravku je našel tolažbo, 

varnost, pozornost.  
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5 

 

Moje ime, jaz sem, koga ni, gnilo jajce, 

črni mož, mačka in miši.  

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 

 

6 

 

Deček je vrstniku vzel igračo, ki jo je 

prinesel od doma. Na željo vrstnika mu 

je ni želel vrniti. Vrgel jo je v drugi kot 

igralnice. Otroka povabim na pogovor, 

ki mu prisostvujejo tudi ostali otroci 

(pogovor o dejanju, kako se počutita 

oba ...). Primer smo pripeljali do točke, 

kjer so se otroci naučili konstruktivno 

rešiti konflikt.  

 

Pogovor, ki je prinesel zadovoljstvo 

vseh. Otroci so osvežili svoje čustvo, 

želje, potrebe ter se uspešneje vživeli v 

druge in komunicirali z drugimi, se na 

primeru učili skupnega reševanja spora.  

 

 

7 

 

Otrok v vrtcu je vabil otroke na 

rojstnodnevno zabavo (ustno). Deklica, 

ki ni bila povabljena, je bila zelo 

prizadeta. S pogovorom sem jo 

pomirila in potolažila, hkrati pa sem 

poklicala otroka, ki je vabil, da je ta 

začutil, kako je deklica prizadeta, 

užaljena.   

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 

 

8 

 

Anketiranka ni zapisala spontane 

dejavnosti. 

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 

 

9 

 

Med igro – otrok se igra sam, igrače 

nosi v svoj »kotiček«. Pokažem mu, 

kako se lahko igra skupaj še z dvema 

otrokoma – vključim ga v njuno igro.  

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 

 

10 

 

Otrok ob prihodu noče v vrtec, joče in 

se drži mamice. Vzamem ga na krilo v 

igralnici in mu pokažem novo knjigo o 

živalih – konjih, mu pripovedujem 

vsebino. Ko se umiri in mi prisluhne, se 

pogovoriva o vzroku joka. 

 

Otrok pove, da je bila ta dan mamica 

doma in da je želel biti pri njej.  
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Tabela 16: Spontane dejavnosti in evalvacije vzgojiteljic prvega starostnega obdobja 

 

vzgojiteljica Spontana dejavnost Evalvacija 

 

1 

 

Spodbujamo jih vsak dan skozi 

dnevno rutino, animiranje z lutko, 

besedno spodbujanje, petje pesmic, 

zgled, pripovedovanje pravljic, 

knjigo igračo ...  

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 

 

2 

 

Če je otrok nemiren in potrebuje 

preusmeritev, se s takim otrokom 

pogovorim, uporabim igrico pica, 

kjer ga položim na kolena in ob 

božanju po hrbtu izgovarjam 

navodila, da skupaj narediva in 

spečeva pico.  

 

Otroka umiri in preusmeri; običajno 

ponovim igrico vsaj enkrat. 

 

3 

 

Šli smo na daljši sprehod po vrtcu. 

Ena deklica ni želela prijeti za roko 

sovrstnika, ker ji ni pri srcu oz. ji 

večkrat nagaja. Problem smo rešili 

tako, da smo se najprej pogovorili o 

tem, kako se kdo počuti in zakaj si ne 

nagajamo, da ostanemo prijatelji.  

 

Problem smo rešili s tem, da smo 

morali ukrepati na bolj »strog« način. 

Deklica je ostala izven skupine, ostali 

pa so šli naprej po vrtcu. Čez nekaj 

korakov je pritekla in prijela fantka.  

 

 

4 

 

Otrok je drugemu vzel igračo in ta je 

začel jokati. Z otrokom, ki je igračo 

vzel, sem se pogovorila o tem, da 

tega ne počnemo in da je sedaj drugi 

otrok žalosten zaradi tega. Postavila 

sem mu vprašanje, kako bi se sam 

počutil, če bi mu nekdo vzel igračo.  

 

Otrok, ki je vzel igračo drugemu, se je 

zamislil nad svojim ravnanjem in 

priznal, da njemu tudi ne bi bilo všeč, 

če bi mu kdo kaj vzel. Znal se je 

vživeti v čustva drugega in verjetno bo 

naslednjič ravnal drugače.  

 

 

5 

 

Navajanje na pravila pri igri, 

 

Otroci poskrbijo za najmlajšega otroka 
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spodbujanje empatije, medsebojne 

pomoči do mlajših otrok v skupini in 

otrok v konfliktu, stiski.  

– mu priskrbijo stol, dudo, ninico po 

potrebi. So zaščitniški do njega; 

empatija v primeru joka, slabega 

počutja – pridejo do otroka, ga 

pobožajo, prinesejo igračo.  

 

6 

 

To (spontane dejavnosti) se dogaja 

dnevno, in to večkrat na dan. Otrok 

vzame igračo drugemu – v tem 

primeru ne odobravava njegovega 

dejanja in ga spodbudiva, da sam 

vrne igračo ter ga preusmeriva k 

drugi igrači. Če ne želi vrniti igrače 

sam, mu jo vzameva in sami vrneva 

ter preusmeriva drugam. Če dobi 

izpad besa in trme, počakava, da 

mine in poskrbiva za varnost, tako 

njega kot drugih otrok. Vztrajava in 

sva spoštljivi do njega.    

 

Otrok ni želel vrniti igrače in je ob tem 

dobil napad trme in besa. Ena je 

poskrbela zanj in ga odmaknila od 

ostalih na blazino. Druga je poskrbela 

za ostale otroke. Počakali sva, da 

napad mine. Ko se je otrok umiril, sva 

se z njim pogovorili in ga vključili v 

igro. Vztrajali sva, da željenega na tak 

način ni dosegel.  
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Tabela 17: Spontane dejavnosti in evalvacije pomočnic drugega starostnega obdobja 

 

Pomočnica 

vzgojiteljice 

Spontana dejavnost Evalvacija 

 

1 

 

Deček je pri igri spet vzel igračo – 

avto in trdil, da je njegov. Vzela sem 

Zdravka in ga preko njega s 

pogovorom spodbudila, da je kar 

kmalu vrnil avto nazaj.  

 

Včasih še trmari.  

 

 

2 

 

Maj in Lovro – prevlada nad žrtvijo – 

govorilne ure s starši, pogovor vseh 

treh, uskladitev pravil in reševanje 

situacij sproti.  

 

Odvisno od primera. Vedno v primeru 

nasilja.  

 

 

3 

 

Anketiranka ni zapisala spontane 

dejavnosti. 

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 

 

4 

 

Anketiranka ni zapisala spontane 

dejavnosti.  

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 

 

5 

 

Zaradi popestritve dejavnosti smo se 

igrali igro konjiček, kdo te jaše. 

Otrok preko glasu prepozna drugega 

prijatelja in si utrjuje prijateljske 

vezi. Otroci se to igro radi igrajo, 

zato jo večkrat izvedemo.  

 

Otroci so želeli sodelovati vsi 

naenkrat. Z izštevanko izberem enega 

otroka. Pokrijemo ga z odejico. Ker en 

otrok ni prepoznal glasu drugega 

otroka, ki ga jaše, je pokukal skozi 

odejo in pogledal copat in ob tem 

prepoznal otroka.    

 

6 

 

Deček v vsaki situaciji, ko se ne 

počuti dobro, ali ne ve, kaj bi, 

odreagira z jokom. Ne pove oz. ne 

zna izraziti, česa on ne bi oz. kaj ga 

tare. Odreagiram tako, da iz situacije 

 

Ne vem, ali deček doma ne pride v 

takšno situacijo ali mu starši prej vse 

ugodijo, ker vedno odreagirava tako, 

ampak deček vedno odreagira z 

jokom. Drugače je družaben, ima 
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poskušam razumeti, zaradi česa joka, 

mu povem, da če ne želi, mu tega ni 

treba, se z njim pogovorim.  

prijatelje, mu ni neprijetno. Mogoče je 

vzrok tudi v tem, da je lansko leto in 

tudi letos veliko manjkal, je skoraj več 

doma kot v vrtcu.  

 

7 

 

Deček je pri slačenju zelo 

nesamostojen, zato je z jokom želel 

pridobiti pozornost vrstnikov. To mu 

je tudi vsakodnevno uspelo, saj 

vrstniki takoj odreagirajo na njegov 

jok ter mu nudijo pomoč (opravili so 

vse namesto njega). Otrokom sem 

razložila, da se mora najprej sam 

potruditi, ga spodbujala pri slačenju.  

 

Pri posamezniku je opaziti spontano 

nudenje pomoči sovrstniku – empatija.  

 

 

8 

 

Primer Maj in Lovro – prevlada nad 

žrtvijo. Govorilne ure s starši, 

pogovor vseh treh, uskladitev pravil 

in reševanje situacij sproti – ne glede 

na dejavnost. Primer, opisan na timu 

– ali otrok nasilja, razvajenosti ali 

nesposobnosti.  

 

Odvisno od primera, vedno v primerih 

kakršnega koli nasilja.  

 

 

9 

 

Če kateri otrok želi imeti sam vse 

igrače, mu razložim, da naj igrače 

deli. Tako se mu pridružijo še drugi. 

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 

 

10 

 

Predvsem nenačrtovano, spontano, 

vsakodnevno.  

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 
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Tabela 18: Spontane dejavnosti in evalvacije pomočnic prvega starostnega obdobja 

 

Pomočnica 

vzgojiteljice 

Spontana dejavnost Evalvacija 

 

1 

 

Anketiranka ni zapisala spontane 

dejavnosti. 

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 

 

2 

 

Navajanje na pravila, spodbujanje 

empatije, medsebojna pomoč in 

sodelovanje otrok, reševanje 

konfliktov. V skupini se opazi, kako 

zelo so otroci v tej starosti še egoisti – 

zato je potrebno veliko načrtnega 

spodbujanja socialno-čustvenega 

razvoja pri vseh dejavnostih. 

 

Otroci so empatični, pazijo na 

najmlajšega otroka, je pa moč opaziti, 

da so precej egoistični in želijo biti 

vedno prvi, potrebujejo spodbudo, da 

delijo stvari.  

 

 

3 

 

Anketiranka ni zapisala spontane 

dejavnosti. 

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 

 

4 

 

Odhod na teraso – sezuvanje, 

obuvanje – pomoč sovrstniku, 

prinašanje copat, pomoč pri iskanju 

teh, prepoznavanje svojih.  

 

Spodbujanje otrok k sočutju do drugih. 

 

 

 

5 

 

Novinec je zelo veliko jokal, ker ni 

imel plišaste grače, na katero je bil 

zelo navezan. Bila je nekje v igralnici 

med igračami. Otroke sem 

spodbudila, da smo jo skupaj poiskali 

in jo odnesli novincu, da se je z njo 

potolažil.  

 

Ko je dečku uspelo, so bili otroci zelo 

veseli. Sedaj še poskusi z jokom, 

vendar ne vztraja dolgo in delo kmalu 

opravi sam.  

 

6  

Anketiranka ni zapisala spontane 

dejavnosti. 

 

Anketiranka ni zapisala evalvacije. 
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Priloga 4: Intervjuji vzgojiteljic prvega starostnega obdobja 

 

Vzgojiteljica 1: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete in evalvirate dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le 

v uvajalnem mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj 

dejavnosti omenjenega področja? Zakaj prihaja do razlike med dobljenimi rezultati anketnih 

vprašalnikov in rezultati po pregledu dokumentacije vzgojiteljic?   

 

»Ko je uvajanje, se da poudarek na to področje. Potem pa pozabimo, ker socialno-čustveno 

področje delamo nenačrtovano. Jaz dejavnosti izvajam večkrat nenačrtovano, ko z otroki 

čakamo na kosilo ali pri urejanju, pri dnevni rutini, da otroci ne čakajo predolgo. Delam pa z 

njimi masaže, uporabljam polžka Tip Tapa, da se otroci npr. masirajo med seboj ali pa jih 

jaz. Je pa res, da meni za pisanje evalvacij ne ustreza ura. Zato imam tudi manj napisano v 

evalvacijah. Po 12. uri ne morem razmišljati in zato so evalvacije bolj skope.«  

 

2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»Jaz ponavadi pišem evalvacije na načrtovane dejavnosti samo na splošno ali pa če kateri 

otrok na nekem področju negativno ali pozitivno odstopa. Za socialno-čustveni razvoj bolj 

malo pišem. Ne vem, zakaj.« 

 

3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker sem bolj pozorna, da napišem evalvacijo za načrtovane dejavnosti.«  

 

4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker nam je kar samoumevno, da je vse O. K., da ni treba tega načrtovati. Gledamo samo na 

otroke, ki jih poznamo, na druge pa ne.« 

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto? 
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»Ker je pogovor najlažja oblika, da otrokom nekaj predstaviš in ker komuniciramo ves čas.« 

 

6. Zakaj v dokumentaciji ne načrtujete ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje drugačnosti in 

tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast?  

 

»Ne vem, zakaj tega ne načrtujem.«  

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 

 

»Spremljam ga po obrazcu, dvakrat na leto – na začetku in koncu, pred govorilnimi urami. Za 

opazovanje so mi osnova Razvojni koraki, delam pa tudi portfolio, v katerega vlagam risbice, 

če otroci kaj izrežejo (da se vidi fina motorika), dodajam izjave otrok, opisujem posebnosti.  

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Izvajali smo masaže.« 

 

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje? 

 

»Ne.« 

 

 

Vzgojiteljica 2: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le v uvajalnem 

mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj dejavnosti 

omenjenega področja? Zakaj prihaja do razlike med dobljenimi rezultati anketnih 

vprašalnikov in rezultati po pregledu dokumentacije vzgojiteljic?   

 

»Ne pišemo, ker pademo v dnevno rutino in je to samoumevno, da delamo. Po drugi strani pa 

škoda, da tega ne pišemo. Jaz delam dejavnosti s socialno-čustvenega področja vsak dan, le 

pišem jih ne. Septembra jih pišemo, potem pa jih damo na stranski tir.«  
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2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»Evalvacije socialno-čustvenega razvoja pišem septembra še, potem pa jih dam na stranski 

tir. Med letom jih za to področje pišem le, če dobim v skupino kakšnega novinca, potem 

zapišem, kako in kaj. Zapisi oz. moje evalvacije so splošne zato, da vsak, ki bere, razume, kaj 

smo počeli. Smo pa preveč ciljno usmerjeni in pozabljamo, da je igra primarna pri otrocih. 

Zato manj evalviramo socialno-čustveni razvoj.« 

 

3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Iz enakega razloga, kot sem že povedala za načrtovane dejavnosti in evalvacije.«  

 

4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker rečemo, da so počitnice in je to – to in hočemo biti na easy.« 

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto? 

 

»Zato, ker otrokom ves čas nekaj govorimo,razlagamo in pripovedujemo.« 

 

6. Zakaj v dokumentaciji ne načrtujete ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje drugačnosti in 

tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast?  

 

»Ne vem.« 

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 

 

»Mislim, da smo fokusirane na negativne stvari, ki se zgodijo pri otroku in da moramo to 

popraviti, saj pišemo in opisujemo le »odstopajoče« otroke. Jaz si delam opažanja v zvezek, 

delno pa tudi gledam Razvojne korake. Vsakič, ko se pri katerem otroku zgodi kaj posebnega, 

si zabeležim na listke in jih med letom vlagam v zvezek.« 
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8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Hmm ... Reševali smo konflikt med dvema otrokoma in se pogovarjali, kako se vedemo.« 

 

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje? 

 

»Ne.« 

  

 

Vzgojiteljica 3: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le v uvajalnem 

mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj dejavnosti 

omenjenega področja? Zakaj prihaja do razlike med dobljenimi rezultati anketnih 

vprašalnikov in rezultati po pregledu dokumentacije vzgojiteljic?   

 

»Ker so septembra dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja osrednja nota, kasneje 

pa jih delamo spontano. Semptembra in oktobra še, potem pa mislim, da je dovolj. Vmes jih 

sicer ves čas delam, da pametno izkoriščam čas, ko npr. čakamo na kosilo ali ko čakamo na 

kaj drugega.« 

 

2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»Res je, da pišem evalvacije načrtovanih dejavnosti splošno. Je pa odvisno od skupine, ki jo 

imaš, kaj vidiš, kakšne so šibke stvari pri otrocih, da jih lahko zapišeš v evalvacijo.«  

 

3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker spontanih dejavnosti ne pišem, jih tudi evalviram ne.« 

 

4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 
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»Ker so počitnice za »nas«. Zato dajemo premalo pozornosti socialno-čustvenemu razvoju. 

Bolj je pomembno to, kako bodo otroci uživali v poletju.« 

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto? 

 

»Zanimivo. Ne vem.« 

 

6. Zakaj v dokumentaciji ne načrtujete ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje drugačnosti in 

tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast?  

 

»Ne vem.« 

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 

 

»Spremljam ga preko ocenjevalnih listov Razvojnih korakov. Ti so mi bolj pomoč, ne pravilo. 

Pa glede na otroške risbice ga spremljam. Beležim si pa enkrat na mesec oz. pred govorilnimi 

urami.« 

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Hmm ... V tem tednu ni bilo nobene spontane dejavnosti s tega področja.« 

 

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje? 

 

»Ne.« 

 

 

Vzgojiteljica 4: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le v uvajalnem 

mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj dejavnosti 

omenjenega področja? Zakaj prihaja do razlike med dobljenimi rezultati anketnih 

vprašalnikov in rezultati po pregledu dokumentacije vzgojiteljic?   
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»Ker je septembra vse to bolj v ospredju. Jaz delam takrat predvsem masaže. Mislim, da 

masaže lahko najbolj povežejo otroke in skupino zaradi dotikov. Mislim, da je dotik 

pomemben.« 

 

2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»V evalvacijah izpostavljam le tiste posameznike, ki prihajajo v konflikte. Ne vem, zakaj ne 

evalviram socialno-čustvenega razvoja. Mogoče zato, ker ga premalo načrtujem in ga potem 

ne morem evalvirati.« 

 

3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ne vem, zakaj jih ne pišem. Včasih me je sram, da delam toliko spontano. Ravnatelji 

zahtevajo, da delamo po letnem delovnem načrtu. Zato raje ne pišem, da delam spontano oz. 

kaj smo naredili spontano.« 

 

4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker so počitnice in nam ni treba pisati.« 

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto? 

 

»Jezik najlažje prepoznaš, vidiš ... Poudarek je bil včasih na področju jezika v vrtcu, zato smo 

še vse vzgojiteljice v tem. Socialno-čustveni razvoj pa težko prepoznamo, ker smo premalo 

usposobljeni. Vzgojiteljice ne vedo, kaj to je, zato dajemo premalo poudarka.« 

 

6. Zakaj v dokumentaciji ne načrtujete ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje drugačnosti in 

tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast?  

 

»Ne vem.« 

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 
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»Večinoma si zapomnim ali občasno zapišem v zvezek opažanja. Sem si pa sama sestavila 

obrazce za opazovanje, po katerih opazujem otroke. Portfolio tudi delam, ampak mi vzame 

veliko časa, ker vanj vlagam risbice, potem risbe, kako narišejo sebe, vanj zapisujem, kakšno 

je njihovo logično razmišljanje, kako držijo svinčnik, kakšna je njihova motorika ...«  

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Igrali smo se igro Kdo se skriva pod odejo. Otroci so potem prepoznavali, čigavi so npr. 

copati, ki kukajo izpod nje, ali pa so ugotavljali, kdo manjka ipd.« 

 

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje? 

 

»Ne.« 

 

Vzgojiteljica 5: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le v uvajalnem 

mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj dejavnosti 

omenjenega področja? Zakaj prihaja do razlike med dobljenimi rezultati anketnih 

vprašalnikov in rezultati po pregledu dokumentacije vzgojiteljic?   

 

»Jaz te dejavnosti načrtujem, ko jaz želim, ostalo pa delam popolnoma spontano, ker gre to za 

način življenja. Je pa fino, da smo ves čas pozorni na socialno-čustveni razvoj otrok.« 

 

2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»Meni so bolj pomembni otroci, dejavnosti se mi ne zdi pomembno evalvirati.«  

 

3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Dejavnosti res ne pišem. Je pa res, da veliko pišem v zvezek o otrocih, kako se počutijo, kako 

reagirajo.« 
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4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Jaz mislim, da je v teh mesecih socialno-čustveni razvoj še bolj pomemben kot pa to, kaj je 

treba delati. To, da načrtujemo samo dejavnosti, ne pa socialno-čustvenega razvoja, ni v 

redu.« 

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto? 

 

»Govor je ves čas prisoten. Ker kar naprej razlagamo, nenehno govorimo, spodbujamo 

pozitivni govor in moč pohvale. Opažam, da se tudi otroci bolj trudijo in nas posnemajo.«  

 

6. Zakaj v dokumentaciji, razen vas, večina vzgojiteljic ne načrtuje ciljev, ki se nanašajo na 

upoštevanje drugačnosti in tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in 

osebnostno rast? 

 

»Ne vem.« 

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 

 

»Spremljam ga preko Razvojnih korakov in preko evalvacij, ki jih delam o otrocih v zvezek. 

Pa še kaj svojega dodam o otroku – kar je pozitivno in kar je negativno.« 

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Tinkaro je bilo med dnevi odprtih vrat zelo strah pred tujci, obiskovalci. Zato je jokala. 

Najprej sem jo umirila, potem pa sem se z njo pogovarjala in ji razlagala, zakaj imamo 

obiskovalce. To sem zapisala tudi v evalvacijo.« 

 

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje? 

 

»Socialno-čusteni razvoj je zelo pomemben. Več bi morale delati na tem, ampak je zelo težko 

spremeniti svoje delo, način. Potrebujemo izobraževanja na to temo.«  
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Vzgojiteljica 6: 

 

1. Zakaj v vaši dokumentaciji nisem zasledila nobene načrtovane dejavnosti s področja 

socialno-čustvenega razvoja? Zakaj prihaja do razlike med dobljenimi rezultati anketnih 

vprašalnikov in rezultati po pregledu dokumentacije vzgojiteljic?   

 

»Jaz delam socialno-čustveni razvoj samoumevno. Nisem ga pisala, ampak odkar si me na to 

opozorila, ga pišem še bolj.« 

 

2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»Področje socialno-čustvenega razvoja je moje šibkejše področje. Ampak sedaj se tega 

zavedam in poskušam bolj delati na tem. Zato v preteklosti tudi nisem evalvirala dejavnosti, 

ker jih niti nisem načrtovala.« 

 

3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Saj pravim, tudi jaz tega nisem pisala, ampak se sedaj trudim. Spontane dejavnosti pa delam 

ves čas.  

 

4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker smo počitniško naravnani, zaključimo LDN in preživimo poletje. Ampak bi pa lahko 

načrtovali dejavnosti s tega področja. Gre bolj za to, da se spočijemo in odklopimo.«  

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto? 

 

»Ker ji damo več poudarka. Danes komunikacija več velja kot drugi, več je tudi poudarka na 

bralni pismenosti. To spodbuja sistem, tudi v osnovni šoli.« 

 

6. Zakaj v dokumentaciji večina vzgojiteljic ne načrtuje ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje 

drugačnosti in tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast?  
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»Ne vem.« 

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 

 

»Opazujem preko razvojnih korakov, ki mi predstavljajo okvir za opazovanje, potem pa si 

opažanja pišem tudi v poseben zvezek. Je pa odvisno od staršev, na kaj se na govorilni uri 

bolj opiram. Vanj pišem več o otrocih, ki izstopajo. Pogostost pisanja pa je odvisna od 

otroka.« 

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Družili smo se z otroki sosednje igralnice pri igri po kotičkih. To je bila samo delna 

dejavnost s področja socialno-čustvenega razvoja.« 

 

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje? 

 

»Pomembno je, da ozaveščamo socialno-čustveni razvoj in to, da je treba v vrtcu na tem 

področju več narediti. Mi je pa žal tudi to, da pri študiju na faksu dobimo le teorijo s tega 

področja, ne pa konkretnih znanj za delo z otroki.« 

 

 

Vzgojiteljica 7: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le v uvajalnem 

mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj dejavnosti 

omenjenega področja?   

 

»Mislim, da je socialno-čustveni razvoj izpostavljen celo leto, ampak pišem ga pa ne, ker se 

bolj usmerim na ostali vidik otrokovega razvoja – kognitivni, gibalni ... Sem pa ves čas 

pozorna nanj. Kasneje, med letom, je bolj v ospredju samo učno-vzgojni proces. 

 

2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  
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»Če bi pisala evalvacije za vse načrtovane dejavnosti socialno-čustvenega razvoja za vsakega 

otroka, bi potrebovala več časa, zato se mi s časovnega vidika ne zdi smiselno. Trideset 

minut, kolikor jih imamo na voljo za pisanje načrtovanj in evalvacij dnevno, je premalo, da bi 

zapisali vse, kar se čez dan zgodi pri otrocih in o vsakem posamezniku. Druga pomembna 

stvar, ki jo moram izpostaviti, je, da vzgojiteljice ne moremo tako dolgo sedeti za 

računalnikom. In kot tretjo stvar, da dajemo poleg socialno-čustvenega razvoja prednost še 

ostalim področjem.« 

 

3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Zapisujemo jih ne, se pa ves čas odvijajo. Glede evalvacij je pa tako, da je odvisno od 

starosti otrok, kaj lahko pri njih opaziš in zabeležiš glede na socialno-čustveni razvoj. 

Spontane dejavnosti pišemo manj, ker smo bolj fokusirani na načrtovane dejavnosti in cilje. 

Pri prosti igri smo le opazovalci, nismo tako vpeti vanjo, zato ne vemo, kaj se dogaja, da bi 

zapisali. Nasploh tudi premalo opazujem otroke. Tega manjka v vrtcu.«  

 

4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker se usmerimo predvsem na dejavnosti, vezane na poletje, vodo, počitnice.« 

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto?  

 

6. Zakaj v dokumentaciji večina vzgojiteljic ne načrtuje ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje 

drugačnosti in tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast?  

 

»Ne vem.« 

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 

 

»Otrokov razvoj in napredek spremljam po Razvojnih korakih, ki so mi izkodišče, sicer pa 

znotraj njih podrobneje opisujem socialno-čustveni razvoj. Delam tudi portfolio, v katerega 

vlagam zapise o tem, kaj so otroci rekli, kako se obnašajo. O otrocih si pa beležim tudi sproti, 
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če opazim kaj posebnega. Opisujem bolj otroke, ki izstopajo. Ampak nimam pa časa, da bi 

vsak dan zapisovala opažanja.« 

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Dve deklici sta se igrali v kotičku. Opazila sem, da sta razvili dialog druga z drugo, da sta se 

igrali igro vlog, si vloge razdeljevali, navezovali stike in se igrali z dojenčki, kot da sta 

mamici.« 

 

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje? 

 

»Nihče nam več ne postavlja diktirke, kaj v vrtcu početi, ampak smo še vedno preveč 

usmerjeni v priprave, premalo pa v opazovanje otrok. To manjka, sploh kar se tiče socialno -

čustvenega razvoja. Manjka, da umirimo sebe in da opazujemo. Da načrtno opazujemo 

vsakega otroka.« 

 

 

Vzgojiteljica 8: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le v uvajalnem 

mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj dejavnosti 

omenjenega področja?   

 

»Na začetku je to pomembno, potem delam socialno-čustveni razvoj samo po potrebi. Bolj ko 

gre za vmesni čas oz. za zapolnitev, ko je potreba, ko ti na temi nekaj zmanjka, potem dam 

vmes kakšno socialno igro ali pa kaj s tega področja. Čez leto je potem vse bolj spontano.« 

 

2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»Na začetku šolskega leta je to pomembno, da pišemo in opisujemo otroke in dejavnosti v 

evalvacijah, potem pa jaz pišem v poseben zvezek to, kar se nanaša na katerega otroka s 

socialno-čustvenega področja. V dokumentaciji pa so moji zapisi splošni zaradi koga 

drugega, ki to bere, da nima podrobnega vpogleda v stanje posameznega otroka.« 
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3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker je vse bolj spontano in tega ne pišemo. Pa še premalo prostora imam za pisanje. Če je 

kaj posebnega, si zapišem na listek in ga potem dam v zvezek k opažanjem.«  

 

4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker gre za drug ritem, počitnice so, takrat odpočijemo sebe in otroke. V teh mesecih bolj 

evalviram, če pride do kakšnega konflikta, načrtujem pa dejavnosti ne.«  

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto? 

 

»Ker smo navajeni na usmeritev v jezikovne kompetence in ker smo v preteklosti veliko delali 

na tem področju, nam je to ostalo.«  

 

6. Zakaj v dokumentaciji večina vzgojiteljic ne načrtuje ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje 

drugačnosti in tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast?  

 

»Ne vem.« 

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 

 

»Spremljam preko Razvojnih korakov, ki mi predstavljajo okvir. Potem pa opisujem dnevno 

rutino, samostojnost ... Na prvi govorilni uri Razvojnih korakov ne uporabim za to, da povem, 

kako je z otrokom. Sicer pa za vsakega otroka pišem opažanja v posebni zvezek. Pred 

govorilnimi urami beležim opažanja vsak dan, sicer vsakodnevno beležim na listke in jih 

vlagam v zvezek, če je kaj posebnega. Več pišem za otroke, ki izstopajo.«  

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Igrali smo se socialno igro, povezano z našim nastopom za prireditev – prali smo perilo, se 

prelevili v peričice ...« 
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9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje? 

 

»Ne.« 

 

 

Vzgojiteljica 9: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le v uvajalnem 

mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj dejavnosti 

omenjenega področja?   

 

»Ker to postane rutina. Od septembra naprej razvijamo socialno-čustveni razvoj na vsakem 

področju, vsak trenutek, samo pišemo ga pač ne.« 

 

2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»Evalvacije načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja pišem bolj na splošno zato, 

ker nimam časa, da bi jih pisala podrobneje, čeprav bi bilo to pomembno.« 

 

3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Enako kot za načrtovane dejavnosti.« 

 

4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker so počitnice.« 

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto? 

 

»Ker se otroci učijo. Navaditi se morajo na vse preko pogovora.« 
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6. Zakaj v dokumentaciji večina vzgojiteljic ne načrtuje ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje 

drugačnosti in tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast?  

 

»Ne vem.« 

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 

 

»Stvari o otroku si beležim v posebni zvezek. Kako pogosto to počnem, je odvisno od časa. 

Ponavadi pred govorilnimi urami ali pa enkrat na mesec. Pomagam si z Razvojnimi koraki in 

pa s svojimi zapiski. Ne grem po njih.« 

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Hmm ... Imeli smo pogovor zaradi prepira in grizenja. Uporabili smo medvedka Zdravka. 

Naredila sem tudi evalvacijo.«  

 

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje? 

 

»Ne.« 
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Priloga 5: Intervjuji vzgojiteljic drugega starostnega obdobja 

 

Vzgojiteljica 1: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le v uvajalnem 

mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj dejavnosti 

omenjenega področja?   

 

»Ne vem. Jaz za sebe mislim, da jih kar skozi celo leto načrtujem. Sploh socialne igre.« 

 

2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»Menim, da je problem pri evalviranju dejavnosti v tem, ker ne vemo, kaj je treba pisati v 

evalvacije. Včasih je vodstvo evalvacije bralo in zato smo se bolj trudili pri pisanju.«  

 

3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ne vem, zakaj jih ne pišem. Mogoče zato, ker je vodena dejavnost glavna dejavnost, 

dejavnosti socialno-čustvenega razvoja, se pravi te socialne igrice, so pa bolj za mašilo, da 

zamotimo otroke, npr. po kosilu, ko čakajo, da postavimo ležalnike.« 

 

4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker se nam ne da več pisati.« 

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto?  

 

6. Zakaj v dokumentaciji večina vzgojiteljic ne načrtuje ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje 

drugačnosti in tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast?  

 

»Ne vem.« 

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 
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»Opazujem po razvojnih korakih pa še ene obrazce sem poiskala na internetu, ki so bolj 

podrobni. Napredek otrok pa beležim, ko imam pogovorne ure, to je dvakrat letno.« 

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Preden so otroci odšli v garderobo, smo se igrali, kdo ima na sebi modro barvo, kdo like ... 

in potem so opazovali drug drugega in ko so na sebi ali drugem opazili določeno npr. barvo, 

so lahko tisti otroci zapustili igralnico.« 

 

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje? 

 

»Ne.« 

 

 

Vzgojiteljica 2: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le v uvajalnem 

mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj dejavnosti 

omenjenega področja?   

 

»Ja, od septembra naprej se te dejavnosti res kar izgubijo. Jaz jih ne načrtujem, ampak jih 

samo izvajam.« 

 

2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»Septembra načrtujem več dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja, zato tudi 

evalviram, kako se otroci ob prihodu v vrtec počutijo ipd. Kasneje se evalviranje izgubi. 

Najbrž, ker tudi načrtujem bolj malo ali pa ker kasneje ni več toliko posebnosti.« 

 

3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Tega je tako veliko, da ne moraš vsega pisati, ker je preveč.« 
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4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Socialno-čustveni razvoj je prednostna naloga vrtca. Ampak jaz ne vidim  problema, da se v 

poletnih mesecih, ko so oddelki izdruženi in so v oddelkih prisotne druge vzgojiteljice (ne le 

matične vzgojiteljice), ne načrtuje teh dejavnosti. Jaz delam pri mlajših in tu ni potrebno med 

poletjem načrtovati teh dejavnosti, ker se otroci s sosednjim oddelkom tako ali tako poznajo. 

To, da se dejavnosti poleti ne načrtujejo, je bolj problem pri starejših, od 4 do 6, ko pa se res 

združuje po več skupin in so tudi vzgojiteljice druge, ker se menjajo zaradi dopustov.« 

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto? 

 

»Ker je komunikacije v vrtcu največ, da se povezuje teme in dogajanje med seboj.«  

 

6. Zakaj v dokumentaciji večina vzgojiteljic ne načrtuje ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje 

drugačnosti in tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast? 

 

»Ne vem, zakaj.« 

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 

 

»Jaz si kar zapomnim. Letos pišem vse iz glave o vsakem otroku, pišem glede na dnevno 

rutino in po področjih. Lani pa sem delala po Razvojnih korakih. Ponavadi spremljam razvoj 

in si kaj zabeležim pred govorilnimi urami, dvakrat letno oz. različno, ko so pri otrocih 

kakšne posebnosti.«  

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Hmm ... Igrali smo se deljenje igrač drug drugemu, ker imajo otroci s tem težave. Sploh pri 

lego kockah. Evalvacijo sem pa tudi napisala.«  

 

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje?  

»Ne, nič ne bi dodala.« 
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Vzgojiteljica 3: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le v uvajalnem 

mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj dejavnosti 

omenjenega področja?   

 

»Jaz mislim, da noben intelekt ne more prekositi pomembnosti socialno-čustvenega razvoja. 

Pomembno mi je, da se razvija empatija nas vzgojiteljev do otrok, da osvojimo otroke, šele 

nato lahko delamo z njimi in njim ter sebi zastavljamo izzive. Zato v septembru načrtujemo 

več teh dejavnosti.« 

 

2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»Menim, da imajo evalvacije same sebi namen. Predstavljajo mi podlago za pogovorne ure . V 

evalvacijah si pišem tudi pozitivne stvari o otroku. Pomembno mi je, da evalviram, ker potem 

vem,kako načrtovati dejavnosti za naprej.Manjka pa mi povratno mnenje vodstva o 

evalvacijah. Super je, da ima vsak svoj sistem pisanja evalvacij, ampak je bistveno, da 

evalvacije nekdo bere.« 

 

3. Pri vas sem opazila, da skoraj vsakodnevno zapisujete spontane dejavnosti, ki se odvijajo v 

oddelku, predvsem pa evalvacije posameznih otrok. 

 

»Ja, meni je zelo pomembno, da si vsak dan zapišem o otrocih, kaj so posebnega dosegli. 

Pišem dosežke, posebnosti v pozitivnem smislu, ne samo odstopanj v negativnem smislu. 

Pomembno je, da opazimo vsakega otroka, čeprav je nemogoče vsak dan za vsakega zapisati 

v evalvacijo, kaj je počel, kaj je dosegel.« 

 

4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker je konec leta in je samoumevno, da otroci dozorijo in so veliki. Ampak bi pa moral biti 

poudarek.« 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto? 
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»Ker je komunikacija v ospredju in poudarek na njej. To področje se je v preteklosti preveč 

poudarjalo. Pri ostalih področjih socialno-čustvenega razvoja je tako, da moraš vedeti, kaj 

opazovati, in težko vidiš otroke, ki ne izstopajo ne v eno ne v drugo smer. Pri govoru je pa to 

lažje.« 

 

6. Zakaj v dokumentaciji večina vzgojiteljic ne načrtuje ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje 

drugačnosti in tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast?  

 

»Ne vem.« 

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 

 

»Otrokov razvoj spremljam po področjih: igra, groba in fina motorika, kakšne so risbe ... 

Skupaj z otroki delam tudi portfolio, preko katerega se dobro vidi njihova stopnja razvoja in 

napredek.« 

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Igre spoznavanja in ljubkovalne igre, ker smo dobili v skupino novinca.« 

 

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje? 

 

»Menim, da je katastrofa, kako malo poudarka dajemo medsebojnemu druženju med letom, 

ker je vse usmerjeno v storilnost in rezultate navzven.« 

 

 

Vzgojiteljica 4: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le v uvajalnem 

mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj dejavnosti 

omenjenega področja?   

 

»Jaz tega ne pišem, ker delam socialno-čustveni razvoj kar sproti.Verjamem pa, da prihaja do 

razkoraka med rezultati ankete in stanjem v pripravah.« 
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2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»Meni se zdijo evalvacije brez zveze, zato jih ne delam. Delam si samo zapise posameznih 

dogodkov, ko se zgodi kaj posebnega. Je pa po moje odvisno od skupine, ki jo imaš, da lahko 

pišeš o socialno-čustvenem področju. Eno leto pišem več o tem, ko imam bolj zahtevne otroke 

ali otroke, ki izstopajo. Če pa nimam take skupine, o tem ne pišem. Delam jih vsak dan 

spontano, samo zapisujem jih ne. Evalvacije naj bi bile potrebne, ampak se mi ne zdi, da bi 

jih pisala. Se mi zdi, da bi evalvacije morale biti. Ampak če ti nihče ne reče, da jih je treba 

pisati, potem jih ne pišem. Če bi mi rekli, da jih moram, potem bi jih. Če bi vedela, da vodstvo 

to bere, potem bi jih pisala. Ker vem, da se ne bere evalvacij, mi je brez zveze. Včasih smo 

dobili povratno informacijo o njih, zdaj pa ne.« 

 

3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Evalvacij ne pišem, ker tudi spontanih dejavnosti ne zapisujem.« 

 

4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker so počitnice in si tudi vzgojiteljice zaslužimo počitnice.« 

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto? 

 

»Ker je jezik ves čas prisoten, ko kaj razlagamo otrokom.« 

 

6. Zakaj v dokumentaciji večina vzgojiteljic ne načrtuje ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje 

drugačnosti in tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast?  

 

»Ne vem.« 

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio?  

»Jaz po potrebi spremljam otrokov razvoj in napredek, nekje na tri mesece ali ko vidim, da je 

kak napredek. Opažanja si pišem v zvezek, za vsakega otroka imam eno stran, osnova pa so 
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mi Razvojni koraki. Opažanja potem uporabim za govorilne ure. Imam pa tudi mapice za 

vsakega otroka, v katere vlagam kakšne delovne liste, ki jim jih razdelim.« 

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Delali smo vodni cikel – globalno.« 

 

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje? 

 

»Ne.« 

 

 

Vzgojiteljica 5: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le v uvajalnem 

mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj dejavnosti 

omenjenega področja?   

 

»Ne vem, zakaj ne napišem. Meni je važno, da se jaz spoznam iz svoje priprave.« 

 

2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»Pisanje evalvacij je butasto. Pisarija teh je zato, da je narejena, po mojem mnenju 

predstavlja odvečno delo. Pisanje evalvacij ne igra nobene vloge s tem, kako delaš. Kdo lahko 

piše v evalvacije, kaj vse je naredil, a tega v resnici ne počne in tudi ne zazna otrok. Zato 

menim, da evalviranje ne predstavlja merila za izvajanje socialno-čustvenega razvoja. 

Pomembno je, kakšen je človek. Nasploh imamo preveč stvari za delati v vrtcu, preveč 

projektov in dejavnosti socialno-čustvenega razvoja nimamo časa izvajati in delati, sploh pri 

starejših otrokih, ki so nenehno vpeti v nekaj. Tempo je prevelik, od otrok se preveč zahteva, 

preveč se pričakuje, da bomo z njimi delali na intelektu, v vrtcu pa je bolj kot to pomemben 

socialno-čustveni razvoj. Tu popolnoma zataji sistem.«   

3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 
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»Res jih ne pišem. Ne vem, zakaj. Ker je preveč pisarije.« 

 

4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Med poletjem sem pozorna, da v evalvacijo zapišem, če ima kateri od otrok kakšno krizo. 

Dejavnosti pa ne pišem. Rekla pa bi, da se v tem času še bolj trudim, da se otroci dobro 

počutijo, ker so oddelki združeni.« 

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto? 

 

»Jaz sem veliko načrtovala krog prijateljstva. Pomembno mi je, da so otroci poslušali drug 

drugega in to, kaj so drugi pripovedovali. Letos to pogrešam.«  

 

6. Zakaj v dokumentaciji večina vzgojiteljic ne načrtuje ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje 

drugačnosti in tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast?  

 

»Ne vem.« 

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 

 

»Jaz v evalvacije ne pišem nič posebej o otrocih, ker ima do njih vsak lahko dostop. 

Posebnosti si natančno pišem v opažanja, pri čemer si pomagam z Razvojnimi koraki. Ti mi 

predstavljajo okvir, potem pa jaz še dodatno pišem. K opažanjem prilagam tudi izdelke otrok. 

Vse to imam potem spravljeno v fasciklu, ki ga imam vedno pri sebi. Opažanja si o 

posameznem otroku beležim poglobljeno pred govorilnimi urami ali pa sproti, kar mi pade v 

oči, ko načrtno opazujem.« 

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Igrali smo se različne socialne igre s poudarkom na medsebojnem druženju.«  

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje? 
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»Ne bi dodala nič posebnega. Mislim, da sem v odgovoru na drugo vprašanje vse na široko 

zajela.« 

 

 

Vzgojiteljica 6: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le v uvajalnem 

mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj dejavnosti 

omenjenega področja?   

 

»Res jih načrtujem le septembra. Kasneje jih ne, ker jih razvijam spontano, vsakodnevno. 

Menim, da gre pri socialno-čustvenem razvoju za »vsakodnevno življenje,« da je to način 

življenja, zato jih ne pišem. Te dejavnosti se odvijajo na vsakem koraku.« 

 

2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»Meni se evalvacije zdijo zelo pomembne, ker mi predstavljajo smernice za nadaljnje delo z 

otroki. S tem ko evalviram, vem, kaj je otrokom všeč, kako so se na nekaj odzvali in kaj 

morebiti izboljšati za naslednjič. Menim, da vsakodnevno tudi pišem o posameznih otrocih, 

ampak se ti posamezni zapisi ne nanašajo vsakodnevno na socialno-čustveni razvoj. Me pa 

moti, da pišemo evalvacije samo, da jih pišemo, ker morajo biti za vsak dan napisane, nihče 

pa jih ne bere in ne dobimo nobene povratne informacije o svojem delu, o tem, ali evalvacije 

sploh ustrezno pišemo in v njih zajemamo, kar je pomembno ali ne. Poleg tega me moti, da 

smo močno vpeti v preveč projektov, ki jih je potrebno realizirati in nimamo časa za osnovo, 

ki je po moje razvito socialno-čustveno področje. Menim, da je to najbolj potrebno razvijati 

pri otrocih v vrtcu, ne pa toliko intelektualnega razvoja in stremeti k rezultatom, dosežkom 

otrok. Če ni prvega, je vse ostalo, kar delamo z otroki, praktično, karikiram, zaman.« 

 

3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

»Spontanih dejavnosti res ne pišem. Morda zato, ker so pač spontane in bi bilo vsakodnevno 

preveč za pisati v evalvacije. Je pa res, da skoraj vsakodnevno evalviram spontane dejavnosti 

in posamezne otroke, ko kdo kaj novega naredi, zmore. Tako v negativnem kot v pozitivnem 

smislu.« 
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4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»V poletnem času mi je zelo pomembno, da se otroci dobro počutijo. Dejavnosti ne načrtujem, 

nikoli nisem pomislila, da je to pomembno. Med poletjem pa v evalvacijah kljub temu 

vsakodnevno zapisujem, kako so se otroci počutili, ali je bilo kaj posebnega, ker so skupine 

združene.«  

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto? 

 

»Ker iz pogovora vse izhaja: pojasnjevanje, ugotavljanje, razlage, spraševanje ...«  

 

6. Zakaj v dokumentaciji večina vzgojiteljic ne načrtuje ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje 

drugačnosti in tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast?  

 

»Morda imajo tudi premalo znanja, kaj vse socialno-čustveni razvoj obsega.« 

 

7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 

 

»Razvoj in napredek otrok spremljam po Razvojnih korakih, ki mi predstavljajo smernice, 

obenem pa si delam tudi svoje zabeležke in zapisujem še druge dogodke, dosežke, stvari, 

povezane z otrokovim razvojem.« 

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Pogovarjali smo se o pravilih poslušanja in se igrali igro poslušam tišino in poslušam tebe. 

Igrali smo se tudi socialno igro roke gor, roke dol.« 

 

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje?  

»Ne.« 
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Vzgojiteljica 7: 

 

1. Zakaj strokovne delavke načrtujete dejavnosti socialno-čustvenega razvoja le v uvajalnem 

mesecu (septembru), kasneje je v pripravah opaziti občutno manj načrtovanj dejavnosti 

omenjenega področja?   

 

»Res več dejavnosti s tega področja zapisujemo v začetku leta. Potem pa zato ne, ker jih 

izvajamo spontano in jih ne pišemo.« 

 

2. Kakšno je vaše mnenje o evalviranju načrtovanih dejavnosti in zakaj v dokumentaciji ne 

evalvirate načrtovanih dejavnosti socialno-čustvenega razvoja?  

 

»Včasih smo pisali zelo obširne evalvacije, zdaj ne. Se mi zdi butasto pisati na dolgo, ker jih 

nobeden ne bere. Jaz sem tista, ki pozna otroke, zato si delam krajše evalvacije. Tudi zato, ker 

je nemogoče toliko pisati in nimam časa za to, da bi vsak dan pisala o posameznem otroku.« 

 

3. Zakaj vzgojiteljice v dokumentaciji ne zapisujete spontanih dejavnosti in evalvacij s 

področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker bi bilo preveč za pisati. Evalvacije pa vedno pišem, ko pride do kakšnih težav, sploh če 

se pojavljajo dlje časa. Navadno bolj evalviramo konflikte.« 

 

4. Zakaj v vaši dokumentaciji za mesec julij in avgust nisem zasledila nobenih načrtovanih 

dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok? 

 

»Ker sem takrat večinoma na dopustu.« 

 

5. Zakaj je komunikacija oz. pogovor edino področje socialno-čustvenega razvoja, ki močno 

izstopa v načrtovanih dejavnostih skozi celo šolsko leto? 

 

»Iz pogovora vse izhaja. Otrokom kaj razložimo, se pogovorimo o čem , kar ne vedo, kar jih 

zanima. Najlažje jim je razložiti stvari.« 

 

6. Zakaj v dokumentaciji večina vzgojiteljic ne načrtuje ciljev, ki se nanašajo na upoštevanje 

drugačnosti in tolerantnosti, ter ciljev, ki se nanašajo na samopodobo in osebnostno rast?  

 

»Ne vem.« 
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7. Kako opazujete ter spremljate otrokov razvoj in napredek? Ali morda delate portfolio? 

 

»O vsakem otroku posamezno si pišem opažanja za pogovorno uro, po področjih (socialno, 

govorno ...). Za okvir pa uporabljam tudi Razvojne korake. 

 

8. Opišite eno spontano dejavnost s socialno-čustvenega področja, ki se je v tem tednu odvila 

v vaši skupini. 

 

»Igra vlog z uporabo ogrinjalc- kostumov. Igrali smo se gledališče. Dejavnost sem evalvirala 

in jo tudi fotografirala.« 

 

9. Ali bi želeli na temo spodbujanja socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu izraziti še 

kakršno koli svoje mnenje? 

 

»Ne.« 

 

 

 

 

 

 

 


