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POVZETEK  
 

V teoretičnem delu magistrskega dela sem predstavila participacijo otrok v povezavi z dnevno 
rutino na področjih prehranjevanja in spanja v vrtcu. Izhajala sem iz predpostavke, da je 
spreminjajoči se proces predšolske vzgoje skozi čas povezan z razumevanjem podobe 
otroštva in otroka. Konvencijo o otrokovih pravicah (1989) sem obravnavala kot ključen 
dokument za vzpostavitev pomembnosti participacije otrok v procesu vzgoje in izobraževanja 
ter v nadaljevanju opisala spoznanja o otrokovi zgodnji kompetentnosti, nevarnostih 
participacije ter povezavo participacije s kakovostjo v pedagoškem procesu in vlogo odraslih 
v njej. Posebej sem poudarila koncept Reggio Emilia in pedagogiko poslušanja, pomen 
nenehnega (samo)izobraževanja strokovnih delavcev v predšolski vzgoji in zaključila s 
prikritim kurikulumom ter pomenom subjektivnih teorij v povezavi z dnevno rutino v vrtcu. 
Obenem sem izpostavila pomembnejše raziskave v slovenskem in tujem prostoru, ki so bile 
izvedene na to temo.  

Raziskovala sem, kakšne so izkušnje, ravnanja in mnenja strokovnih delavcev glede 
participacije otrok v drugem starostnem obdobju na področju prehranjevanja in spanja v Vrtcu 
Velenje. Še posebej so me zanimale razlike med mnenji otrok in strokovnih delavcev, obenem 
pa skladnost med mnenji strokovnih delavcev in njihovo dejansko prakso v vrtcu. Ugotavljala 
sem tudi, ali se v odnosu do participacije pri načrtovanju dejavnosti med strokovnimi delavci 
pojavljajo razlike glede na stopnjo izobrazbe. Za zbiranje podatkov sem uporabila 
kombinacijo kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja. Podatke sem pridobila z anketnim 
vprašalnikom in intervjuji z otroki. Rezultati so pokazali, da so strokovni delavci v Vrtcu 
Velenje participaciji naklonjeni, vendar se praksa nekoliko razlikuje od njihovih mnenj in 
stališč. Načrtovanje dejavnosti poteka pretežno tako, da dejavnosti izbere vzgojiteljica sama, 
vendar praviloma upošteva želje in ideje otrok. Podatki kažejo, da morajo otroci v večini 
oddelkov počivati na ležalnikih, dokler jim vzgojitelji ne dovolijo vstati, pri prehranjevanju pa 
poskusiti vsaj "pikico" ali pojesti vse, kar so si vzeli na krožnik. Otroci so v primerjavi s 
strokovnimi delavci predstavili izvirne ideje lastne vizije organizacije prostora. Glede na 
njihove odgovore se počutijo upoštevane, saj lahko sami izbirajo, s kom bodo sedeli pri jedi, v 
primeru, ko ne morejo pojesti, lahko hrano pospravijo. Tako strokovni delavci kot otroci se 
strinjajo, da bi moral biti prostor za počitek ločen, udobnejši in kot pomembno pravilo pri 
prehranjevanju izpostavljajo tiho govorjenje ali tišino, medtem ko se pogovarjanja med obroki 
ne spodbuja. 

Vpogled v različne perspektive udeležencev pedagoškega procesa bi lahko vplival na 
razumevanje pomembnosti nenehne samorefleksije in izobraževanja strokovnih delavcev, ki 
je ključnega pomena za morebitno spreminjanje subjektivnih teorij v izvedbenem kurikulumu 
vrtca.  

Ključne besede: predšolski otrok, dnevna rutina, počitek in spanje v vrtcu, prehranjevanje v 
vrtcu, participacija otrok.  

 

 



 

 

SUMMARY 
 

Theoretical part consists of participation issues regarding eating and sleeping of children in 
preschool, based on predisposition, that changing process of childcare through time is related 
with perspectives of children and childhood in society. Convention on the Rights of the Child 
(1989) is considered as crucial document for understanding participation of children as an 
important part of learning process in preschool. Further on is written about recognition of a 
child as competent being, threats of participation, relations between participation and quality 
of educational process. Attention is given to the Reggio Emilia's concept; it's pedagogy of 
listening and important role of constant self-education. Important Slovene and foreign 
researches on that theme are presented. Theoretical part concludes with hidden curriculum 
and subjective theories of educators, which affects daily routine in preschool.  

Empirical part consists of researching perspectives of children (3 – 6 years old) and educators 
regarding participation on eating and sleeping in Velenje preschool. Attention is given to 
compare opinions of both groups, find similarities between opinions of educators and real 
pedagogy process in practice and correlate opinion of educators with different education 
level.   Results presents affection of educators to participation, even their practice is slightly 
different. Planning activities is made mostly by educators themselves, with consideration of 
children wishes and ideas. Daily routine results have shown, that children must lie on their 
beds, until educator does not tell them to get up. Also children must in majority eat "at least a 
dot" of food or even all of the meal, they have taken to their plate. Children have unique ideas 
of organizing their own place to rest or eat; their answers shows satisfaction with participation 
in choosing place to eat and having a choice what to eat. Both, children and educators agree, 
that place to sleep or nap should be larger and more comfortable. As most important rule at 
meals is highlighted quietly talking or not talking at all, promotion of talking is not an option. 

Insight into different perspectives of pedagogical process helps us understand importance of 
continuous self-reflection and education of educators, which is highly important for changing 
subjective theories in preschool everyday practice.  

Key words: preschool children, daily routine, sleeping time in preschool, eating in preschool, 
child participation. 
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1 UVOD 
 

S temo participacije otrok v vrtcu se raziskovalci na področju predšolske vzgoje precej 
ukvarjajo. Nekateri razmišljajo, ali bi bilo morda smiselno spremeniti okvire Kurikuluma za 
vrtce (1999), v katerem participacija ni posebej omenjena, drugi se osredotočajo na kakovost 
predšolske vzgoje, ki ne more biti merjena le s klasičnimi kazalniki kakovosti, temveč 
predvsem preko (kakovostne) komunikacije na vseh nivojih institucije.  

Sama sem se z idejo, da bi raziskovala participacijo v Vrtcu Velenje, srečala ob pogovoru z 
ravnateljico, ki je v danem trenutku zaznala šibko točko v udejanjanju le-te predvsem na 
področjih prehranjevanja in spanja otrok v vrtcu. V raziskavo sem želela, poleg pogledov 
strokovnih delavcev, vključiti tudi perspektivo otrok, ki se mi zdi še posebej pomembna pri 
oceni kakovosti dela posameznega oddelka oz. vrtca. 

V teoretičnem delu s predpostavko, da je podoba otroštva in otroka družbeni konstrukt, 
opredelim spreminjanje podobe otroka skozi čas. Participacijo povežem s Kurikulom za vrtce 
(1999), Konvencijo o otrokovih pravicah (1989), kakovostjo predšolske vzgoje, pedagogiko 
poslušanja in nevarnostmi, ki jih lahko prinaša. Zaključim z orisom dnevne rutine (spanja in 
prehranjevanja v vrtcu) in navedbo vseh pomembnejših slovenskih in tujih raziskav na tem 
področju. 

Empirični del vključuje raziskavo, v katero je vstavljena perspektiva otrok in strokovnih 
delavcev, posebna pozornost je usmerjena v iskanje razlik med mnenji otrok in strokovnih 
delavcev ter primerjava skladnosti mnenj strokovnih delavcev z dejansko prakso v vrtcu. 
Zanimalo me je, ali se v odnosu do participacije pri načrtovanju dejavnosti med strokovnimi 
delavci pojavljajo razlike glede na stopnjo izobrazbe. Kljub različnim vprašanjem v 
intervjujih (otroci) in anketnem vprašalniku (strokovni delavci) je bila primerjava usmerjena v 
tematske sklope vprašanj obeh raziskav.  

Rezultati prinašajo vpogled v obe perspektivi mnenj, kar je še posebej pomembno za 
zavedanje in odpravljanje prikritega kurikuluma v predšolski praksi, to pa je mogoče le preko 
nenehne samorefleksije in profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vrtcu.  

 
2 SPREMINJANJE PODOBE OTROKA SKOZI ČAS 
 

2.1 Otroštvo v preteklosti 

 

Pogledi na otroštvo se razlikujejo glede na zgodovinsko obdobje, kot tudi med kulturami v 
istem zgodovinskem obdobju. Razhajanja v pogledih na otroštvo se kažejo tako preko 
različnih zgodovinskih obdobij, kot tudi znotraj istega zgodovinskega obdobja in kulturnega 
okolja, ko je pogosto vračanje in ponavljanje že pozabljenih idej (Batistič Zorec, 2009). 

N. Turnšek (2009) povezuje raznovrstnost konceptov državljanske vzgoje v evropskih 
državah s pogledi na otroštvo in podobo otroka v družbah oziroma kulturnih sistemih ter 
razumevanjem vloge posameznika v družbi. Ob tem izpostavlja prisotnost tradicionalne 
(psihološke) paradigme na predšolskem področju, za katero je značilno linearno razumevanje 
otrokovega razvoja. Otroštvo je skozi celotno zgodovino človeštva pojmovano kot stanje 
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nedoraslosti, nekompetentnosti, otrokove nesposobnosti razumevanja sveta in sprejemanja 
odločitev in obeležuje celotno zgodovino človeštva. To je razlog za težavnost pri soočanju z 
novimi pogledi na otroka, ki so se začeli pojavljati v strokovni literaturi konec 20. stoletja z 
demokratično in kritično pedagogiko (prav tam). 

Podoba o otroku je pogojena zgodovinsko in socio-kulturno. Temeljno definira pričakovanja 
strokovnih delavcev v vrtcih do otrok, ki so v neposredni zvezi z njihovimi implicitnimi 
teorijami ter prikritim kurikulumom (Rutar, 2013). Vzgojo in izobraževanje je nemogoče 
izvzeti iz časa, kulturno-družbenega konteksta in vrednot določenega prostora, potrebno jih je 
kritično reflektirati z vidika ugotavljanja vzgojnega procesa v odnosu do vzgojnega učinka 
(prav tam). 

Izraz vzgoja je najprej pomenil posnemanje v času praskupnosti. Šlo je za povzemanje 
prevzemanje zunanjih vzorcev vedenja (otroci v vsakdanjem življenju posnemajo svoje 
starše). Dečki so posnemali moške, deklice pa ženske, po predpisih ločeno. Dečki so s 
starejšimi moškimi hodili na lov in ribolov, ker so bili moški tisti, ki so morali prehraniti 
družino, deklice pa so ostajale pri materah in se učile od njih (Devjak, Skubic, Polak in 
Kolšek, 2012).  

M. Batistič Zorec (2003) opisuje čas antike kot obdobje zapuščanja otrok, prodaje v 
suženjstvo ali oddajo drugim družinam kot zagotovilo za dolg. Zlasti med starši višjih in 
srednjih slojev je bilo zelo razširjeno pošiljanje otrok k dojiljam, saj so odrasli dojemali 
pošiljanje otrok drugam kot dobro vzgojno sredstvo, ki jim bo omogočilo učinkovitejše 
discipliniranje in boljše življenje. Pomembno mesto v vzgoji je imelo zastraševanje, ki se je 
pojavilo že v pradavnini in je preko antike, srednjega veka do danes še vedno aktualno 
(duhovi, čarovnice, prikazni itd.). V obdobju od pradavnine do četrtega stoletja našega štetja 
so bili le tisti otroci, ki jim je bilo dovoljeno odrasti, deležni t. i. projektivne reakcije staršev, 
ko odrasli uporabijo otroke kot vzvod za projekcijo svojega lastnega nezavednega (prav tam).  

Aries (1991) izhaja predvsem iz francoskih virov in opisuje močno prisotni detomor v 
srednjem veku. Otroci so umirali na skrivaj, v čudnih nesrečah, v posteljah skupaj s starši, kot 
da so se zadušili, starši pa niso storili nič, da bi jih obvarovali. Ljudje se niso smeli navezati 
na bitje, ki je veljalo za potencialno izgubljeno. Do 13. stoletja so v mnogih fotografskih ali 
umetniških upodobitvah otroci pomanjšane oblike odraslih, "mali možje ali čudežni otroci s 
hrabrostjo in telesno močjo velikih korenjakov" (prav tam: 8). To daje misliti, da je bilo 
otroštvo prehodni čas, ki je hitro minilo in na katerega se je ravno tako izgubil vsak najmanjši 
spomin. Trajanje otroštva je bilo omejeno na najbolj nebogljeno dobo, ko si "človeček še ne 
mora pomagati sam" (prav tam). Brž ko si je otrok telesno opomogel, se je začel udeleževati 
del in iger odraslih ter tako preskočil mladostništvo in postal mlad mož ali dekle. Otroci so 
živeli brez nadzora staršev, jih zgodaj zapustili in postali vajenci, kar je zagotavljalo edini vir 
tedanje vzgoje – pridobitev znanja preko druženja z odraslimi. Od trinajstega stoletja naprej 
so bili otroci predmet različnih umetniških upodobitev, vendar nikoli samostojno, do 16. 
stoletja, ko se je prvič pojavil samostojen portret mrtvega otroka (prav tam). 

Srednji vek je obdobje, za katerega je značilno močno prepričanje o človeku, zaznamovanim 
z grehom in zlom, kar je potrebno z vsemi silami zatreti. Srednjeveška šola je najprej nastala 
zaradi potreb po duhovništvu. Počasi se je oblikovala v mrežo šol s krščansko ideologijo in 
filozofijo sholastiko, nazorom, ki pri učencih ni dovoljeval samostojnega in kritičnega 
mišljenja, učiteljeva beseda in knjiga sta predstavljali avtoriteti, o katerih se ni dvomilo. 
Otroke so pretepali, da bi iz njih odstranili zlo, uporabljale so se sramotilne kazni ter pohvale 
za pridne učence (Salecl, 1991). Višina kazni se je določala s številom udarcev – kazen za laž 
je bila npr. tepežka z ravnilom po prstih. Kolidži so bili v začetku 12. stoletja ustanovljeni z 
namenom, da nudijo možnost šolanja revnim otrokom in so se izkazali za dobre disciplinske 
inštitucije, zato so se zanje odločali tudi bogatejši sloji. Močan vpliv krščanstva in problem 
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izvirnega greha sta za glavne cilje vzgoje postavila: lepo vedenje, poslušnost, zavarovanje 
pred veliko mero svobode, marljivost, ubogljivost in krščansko sramežljivost (prav tam). 

Konec 17. stoletja je razsvetljenstvo prineslo nove ideje, drugačne od mnenj dotedanjih 
cerkvenih vzgojiteljev. Razsvetljenci so otroka dojemali kot po naravi dobrega, iz česar je 
izhajalo njihovo nasprotovanje kaznovanju in telesnemu discipliniranju ter še danes aktualno 
iskanje ravnotežja med svobodo in nujnim omejevanjem otrok (Batistič Zorec, 2003). Eden 
od njih je bil Jan Amos Komenski (v Batistič Zorec, 2013), ki je verjel, da je človek 
mikrokozmos, v katerem se odražajo zakoni narave, s katero mora biti usklajena tudi vzgoja. 
Menil je, da je posebej pomembna vzgoja najmlajših otrok, saj se od malega postavljajo 
temelji sposobnosti in znanj, na katera vplivamo z vzgojo.  

Naslednji pomembni mislec tega stoletja je bil John Locke, ki je postavil osnove empirizma v 
filozofiji in bil znan po svojem prepričanju o otroku, ki se rodi kot "nepopisan list papirja" 
(tabula rasa), okolje pa je tisto, ki ga postopoma oblikuje (Batistič Zorec, 2003: 37). Otroka je 
videl kot nepopolnega odraslega, ki ga vodijo močni nagoni in želje, ki jih je potrebno 
kontrolirati. Locke je poudarjal, da kaznovanje prej škoduje kot koristi, vendar to velja le za 
starejše otroke. Glavni cilj vzgoje je bil razvoj samokontrole in samodiscipline, stroga vzgoja 
in disciplina bi morali biti vcepljeni, še preden se je otrok zmožen spominjati začetkov 
dresure. Otrokovo naravo je bilo potrebno z vsemi sredstvi podrediti tako, da bo kasneje, ko 
bo postal "racionalno bitje", spoštoval zakon. Zagovarjal je tepež otrok, vendar je bila to zanj 
zahtevna oblika vzgoje, katere pravi učinek je v otroku vzbuditi sram, ne bolečine. Starši 
lahko poskušajo vplivati na otroka s prijazno besedo šele takrat, ko je otrok enkrat pokoren in 
ubogljiv, dobro vzgojno sredstvo pa je tudi nagrada. Kazen in nagrada imata po njegovem 
učinek vcepljanja sramu, spoštovanja in avtoritete (prav tam).  

R. Salecl (1991) ugotavlja, da je Locke s tem, ko je postavil teorijo čiste nedolžnosti otroka 
kot tabule rase, zašel v paradoks, saj je sam razvil celo vrsto kaznovalnih ukrepov, ki morajo 
nepopisani list popisati in oblikovati. Posledica tega je bila enaka indiferentnost do otrok kot 
že v preteklosti, vzgojitelj je mojster, ki s palico oblikuje "tabulo raso".  

V tem času je deloval J. J. Rousseau, ki je odsvetoval strogost in popustljivost; kaznovanje ne 
sme biti kazen kot kazen, temveč se mora otroku vedno zdeti kot naravna posledica njegovega 
dejanja. Njegovo nasprotovanje kaznovanju in pridiganju je bilo zelo podobno načelom 
restitucije (Batistič Zorec, 2003). Za osemnajsto stoletje je bila sicer pogosta krutost, 
trpinčenje otrok, ki so bili pogosto zapuščeni in brez pravega varstva. Za vzgojo je bilo 
značilno ostro discipliniranje in telesno kaznovanje, zato lahko to obdobje imenujemo tudi 
"stoletje discipline" (prav tam: 39). Veljalo je vsesplošno mnenje, da je izkazovanje nežnosti 
in dajanje pohval slaba priprava na življenje. Igra je bila tolmačena kot sumljiva izraba časa, 
strogo prepovedana je bila v nedeljo, na božji dan pred cerkvijo. Otroke so obravnavali enako 
kot služabnike, izolirali od družine, od poglavarja družine pa so bili osebno odvisni, so mu 
pripadali. Kruto kaznovanje se je nadaljevalo tudi v 19. stoletju, za katerega so bile v prvi 
polovici značilne ekonomske in socialne spremembe. Posledica tega je bila večja potreba po 
delovni sili, kar se je odražalo v množičnem zaposlovanju otrok. Temu fenomenu je sledil 
odmev humanitarnosti, ki je prinesel prve omejitev otroškega dela in s tem revne otroke na 
cesti, brez varstva in zaščite. Na to se je politika odzvala z reformatorskimi in industrijskimi 
šolami, katerih cilj je bila zaščita, korekcija in regulacija. Stoletje "reševanja otroka" je 
potekalo torej kot resocializacija preko izobraževanja (prav tam).  

A. Puhar (1982) opisuje grozote, ki so se dogajale slovenskim otrokom v tem obdobju in se 
ohranile še daleč v 20. stoletje. Piše o trpljenju, nedoumljivem razočaranju in umiranju 
otroških bitij, o krščanski pedagogiki, ki se je togo držala načel primerjave otrok z živalskim 
in rastlinskim svetom. Navaja npr. besede nekega moškega: "Otroke in pse je potrebno 
nepogojno pustiti doma, kadar gre človek na obisk" (Puhar, 1982: 134). Načela so večinoma 
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iz svetega pisma, ki vsebuje po psihoanalitičnih raziskavah več kot dva tisoč navedb z 
vsebino kamenjanja, žrtvovanja, pretepanja, popolne pokorščine in spoštovanja otrok do 
staršev, brezpogojne ljubezni, ki so jo prav tako dolžni staršem in otrocih kot nadaljevalcih 
rodu. "Ako ga tepeš s šibo, rešiš njegovo dušo pekla" (prav tam: 135). 

Podoba otroštva je torej zgodovinski konstrukt, meni Kroflič (2011a) in izpostavlja začetek 
dvajsetega stoletja kot pomembno ločnico v predstavnosti, kdo je to "novorojeno bitje".  

 

2.2 Sodobno otroštvo  

 

V letu 1900 je E. Key (v Kroflič, 2011a) objavila programsko besedilo, v katerem je dvajseto 
stoletje razglasila za stoletje otroka. Dotlej se je razmišljalo predvsem o čim hitrejši in 
učinkovitejši prilagoditvi otroka življenju odraslih, v bodoče pa naj bi vzgoja bolj ustrezala 
otrokovi specifični naravi. Hitro spreminjanje tradicionalne podobe otroštva naj bi otroka iz 
družbenega obrobja prestavilo v središče pozornosti ved, ki se ukvarjajo z antropološkimi 
vprašanji in z vprašanjem uspešne družbene reprodukcije. Otrok bi tako postal subjekt lastnih 
državljanskih pravic, na drugi strani pa bi skrb za njegov optimalen razvoj s politiko 
zgodnjega vključevanja v predšolske institucije in podaljševanja šolanja prevzela država (prav 
tam). 

N. Turnšek (2009) izpostavlja pomembnost devetdesetih let dvajsetega stoletja, ki so s 
sociologijo otroštva prinesla nove poglede na otroštvo in nova pojmovanja; otroštvo je postalo 
pogostejši predmet raziskovanja. Tradicionalno obravnavanje otroštva kot razvojno-
psihološkega fenomena je zamenjalo spoznanje o otroštvu kot delu družbe in kulture. Tako so 
postali z odmikom od linearnega razumevanja otrokovega razvoja, ki ga je utemeljila 
razvojna psihologija, otroci videni kot aktivni in kompetentni. 

Kroflič (2011a) na osnovi raziskav D. Dahlberg in R. Mossa, razlikuje med tremi bistvenimi 
podobami otroštva. Prva je podoba otroka, kot ranljivega bitja potreb, ki za optimalni razvoj 
potrebuje strokovno pomoč odraslih, je občutljivo, čustveno in socialno nekompetentno bitje, 
obkroženo z mnogimi nevarnostmi in se bo šele razvilo v zmožno odraslo osebo. Druga je 
podoba otroka kot subjekta pravic, ko se poleg otrokovih pravic do zaščite in zagotavljanja 
optimalnega učnega okolja, izpostavi pravica do soudeležbe pri odločanju o sprejemanju 
odločitev glede lastnega življenja. Tretja je podoba otroka kot bogatega zmožnega bitja, 
socialno, emocionalno in kognitivno zmožnega, ki ustvarja tudi na osebnem nivoju povsem 
nove oblike komunikacije, z namenom spodbujanja k aktivnemu raziskovalnemu odnosu do 
stvarnosti in oblikovanju socialno občutljivih in spoštljivih odnosov. 

 

2.2.1 Otrok kot ranljivo bitje 

 

"Večina odraslih meni, da sami najbolje vedo, kaj je dobro za njihove otroke. V imenu zaščite 
otrok, katerim domnevno primanjkuje zmožnosti in sposobnosti, prihaja do omejevanja 
njihove svobode. Navedeno vodi v svojevrstni pojav zaščitniškega izključevanja otrok iz 
resničnega življenja" (Turnšek, 2011: 100). 

"Diagnoza ranljivega otroka spodbudi pogled na otroka kot miselno, čustveno in socialno 
nekompetentno bitje, ki je obkroženo z mnogimi nevarnostmi, zato se bo šele ob povečanem 
nadzoru in premišljeni ponudbi učnih dejavnosti razvil v zmožno odraslo osebo" (Kroflič, 
2011a: 68). Po drugi svetovni vojni se je začelo obdobje permisivnosti v vzgoji, za katero je 



5 

značilno svetovanje staršem, naj se ravnajo po potrebah otroka (Batistič Zorec, 2003). Na 
vprašanji, kdaj in zakaj se posameznik spreminja, so odgovarjali behavioristi, Freudova in 
Eriksonova teorija psihoanalize ter Piagetova kognitivno-razvojna teorija. Razvojna 
psihologija je bila usmerjena v iskanje razvojnih mejnikov, ki pričajo o tem, kaj mora otrok 
doseči v določeni starosti, da še lahko govorimo o ustreznem razvoju, država pa mora 
poskrbeti za podporne mehanizme, ki bodo staršem in v prvi vrsti otrokom čim prej pomagali 
pri odpravljanju morebitnih razvojnih zaostankov. Zato so starši potrebovali "strokovne 
recepte", po katerih bi se počutili zmožne vzgojiti otroka, ki bo dosegal vsa ta zastavljena 
merila, kar so izkoristili mnogi avtorji za implementacijo različnih priročnikov o vzgoji 
otroka (prav tam). 

 

2.2.2 Otrok kot subjekt pravic 

 

S sprejetjem Konvencije o otrokovih pravicah (1989) je bilo v svet poslano pomembno 
sporočilo, da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki potrebujejo posebno skrb in 
zaščito. Opredeljuje štiri glavna načela, ki so: nediskriminacija, najboljša korist otroka, 
preživetje in zaščita, participacija ter soudeležba otrok (prav tam). 

Konvencija o otrokovih pravicah (1989) se ne osredotoča le na obvezo odraslih za skrb in 
zaščito otrok, temveč izrecno poudarja pravico otrok, da izražajo svoje misli in stališča ter 
sodelujejo pri odločanju o zanje pomembnih stvareh (Batistič Zorec, 2010). Hart (1992, v 
Rutar, 2013: 71) navaja, da je "participacija osnovna državljanska pravica". V Konvenciji o 
otrokovih pravicah (1989) je dobila veljavnost, vendar obstajajo dvomi o otrokovi zmožnosti 
participacije, ki so pogojeni z dvomom o razvojnih zmožnostih otrok za participacijo in s tem 
o kompetentnosti, po drugi strani pa obstaja želja po vzpostavljanju pretirane zaščite otrok v 
kontekstu "brezskrbnega otroštva" (prav tam). 

Otrok postane subjekt pravic, ki ima poleg pravic po zaščiti in zagotavljanju optimalnega 
učnega okolja tudi pravico, da je soudeležen pri sprejemanju odločitev o lastnem življenju 
(Kroflič, 2011a). Kroflič se sprašuje, ali je v ozadju težnja po pretiranem potrošništvu in 
utemeljena pravica (dolžnost) do izbire ter liberalni tip oblasti, ki svoje ukaze legitimira s 
sklicevanjem na "samouresničenje". S. Rutar (2013) meni, da so temelj sodobne 
konceptualizacije vzgoje in izobraževanja človekove in otrokove pravice, demokratizacija 
vzgoje in izobraževanja ter vzgoja za aktivno državljanstvo. Obenem pa dvomi o 
samoumevnosti in pravičnosti otrokove podrejenosti, poslušnosti, težnje po prilagajanju in 
privajanju otroka v svet odraslih – za prihodnost (prav tam). 

M. Zidar (2003) pravi, da je danes razširjeno prepričanje o zahodnem pojmovanju otroštva 
kot najbolj izpopolnjeni in humani obliki, torej prepričanje, da otrokom še nikoli ni šlo bolje. 
Sporno je, da gre navidezno na vseh področjih (skrbi za otroka) za razvojno tezo 
kontinuiranega napredka, v katerega ne sodijo medijska razkritja o nasilju nad otroki ali 
nasilja otrok samih, saj to povzroči paniko. Sporno je, da se pravice odraslih ljudi oblikujejo 
tako, da si poskušajo na podlagi lastnih interesov in volje to izboriti, o pravicah otrok pa 
razpravljajo izključno odrasli med seboj. Otrok se kljub domnevni zaščitenosti jemlje kot 
pravica odraslega. Plemeniti ideal Zahoda dejansko ni realen, temveč ideološki mehanizem. 
Ta prelaga vso odgovornost do otrok izključno na starše ter s pretiranimi zahtevami omogoča 
ohranjanje otrokom nenaklonjenih postmodernih družbenih struktur.  
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2.2.3 Bogat in zmožen - kompetentni otrok  

 

Kroflič utemeljuje podobo bogatega, kognitivno, emocionalno in socialno zmožnega bitja na 
osnovi opisa L. Malaguzzi (1993): otrok je že v predšolskem obdobju občutljivo, radovedno 
in ustvarjalno bitje, ki si poskuša razložiti pojave v okolju, svoje teorije je pripravljen izraziti 
v različnih jezikih in jih deliti z drugimi. Pri tem je za njegov nadaljnji razvoj ključno 
vrtčevsko okolje in vzgojitelji, ki poskrbijo za ustrezne spodbude. Otroka sprejemajo kot 
kompetentnega, mu omogočajo izbire učnih tematik, ki so pritegnile njegovo zanimanje, 
druženje v majhnih skupinah ter zagotavljajo različne materiale, s pomočjo katerih otroci 
izražajo svoja stališča in testirajo nastajajoče teorije (Kroflič, 2011a). 

Juul (2008) postavlja v ospredje dejstvo, da odrasli pogosto ne znajo izraziti svojih ljubečih 
občutkov z ljubečim vedenjem. Pomembno je predvsem dojemanje otroka s strani odraslega, 
ki naj preneha z manipuliranjem in vplivanjem na otroka z raznimi vzgojnimi metodami in 
sredstvi. "Samo pomislite, kako bi se zdelo, če bi tak koncept uporabljali tudi v razmerjih med 
odraslimi?" (prav tam: 23). Otrok, ki živi v okolju medsebojnega spoštovanja in upoštevanja, 
ne potrebuje vzgojnih metod, saj je to destruktivno. Otroka takoj, ko jih uporabimo, omejimo 
na objekt. Kritičen je do enostranskega postavljanja meja, ki krotijo telesne, duševne in 
čustvene težnje otrok. Poudarja pomen obojestranskega postavljanja meja, ki izniči absolutni 
izkaz moči nad otrokom (prav tam). 

 

3 PARTICIPACIJA OTROK V VRTCU 
 

Tradicionalno pojmovanje otroštva predvideva načrtno in aktivno vlogo organizatorja učenja 
(učitelja in vzgojitelja), česar končni rezultat naj bi bila avtonomija otrok v procesih učenja, 
medtem ko sodobni koncepti temeljijo na aktivni udeležbi učenca v procesu učenja. 
Raziskave kažejo, da se otroci v aktivnem procesu učenja hitreje in učinkoviteje učijo, ne 
samo kurikularnih vsebin, temveč tudi procesa, v katerem se učenje dogaja. Princip od 
poučevanja k učenju pomeni za učitelja manj podajanja vsebin in bolj načrtovanje drugih 
okoliščin za kakovostno in samostojno učenje. Otrok lahko odgovorno participira samo takrat, 
kadar v situaciji učenja aktivno soustvarja proces učenja in ne prevzema zgolj ciljev drugih. 
Participacija na področju vzgoje in izobraževanja je indikator možnosti in priložnosti 
izražanja otrokove volje in pobud (Rutar, 2013: 83–84). 

S. Rutar (2013) meni, da je za premik od participacije s posrednikom (ko odrasli še vedno 
ostaja izključni nosilec moči) do participacije otroka kot aktivnega družbenega bitja, potrebno 
razumeti koncept in osnovne definicije participacije. 

Hart (1992) opisuje, da je za projekte, v katerih otrok resnično participira značilno, da otroci 
razumejo namen projekta, vedo, kdo je oblikoval odločitve v zvezi z njihovo vključenostjo in 
zakaj imajo v procesu smiselno vlogo in ne dekorativne, prostovoljno pristopijo k delu 
projekta po tem, ko jim je ta razumljiv. 

M. Batistič Zorec (2010) opisuje participacijo v povezavi z danes popularnim pogledom na 
otroka kot kompetentno bitje, ki se poudarja v psihologiji, drugih družboslovnih znanostih in 
tudi v nekaterih pedagoških konceptih. Medtem ko je bilo poudarjanje aktivne udeležbe otrok 
v vzgojno-izobraževalnem procesu prej omejeno na alternativne pedagoške pristope, je v 
zadnjih desetletjih otrokova pravica do participacije v vrtcu zapisana v številnih nacionalnih 
kurikulih (Batistič Zorec, 2010). V švedskem kurikulumu (Curiculum for the Preschool LPFö 
98, 2011), revidiranem v letu 2010, je v osnovnih vrednotah predšolske vzgoje in 
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izobraževanja zapisano, naj bodo vse aktivnosti izpeljane demokratično, na način 
zagotavljanja rasti odgovornosti posameznika ob aktivni participaciji v družbi. Ob tem je v 
poglavju Cilji in smernice še posebej izpostavljena odgovornost vzgojitelja za delo, ki 
vključuje zagotavljanje izkušenjskega okolja, v katerem je otrok sprejet, zadovoljen in 
demokratičnih delovnih metod, kjer aktivno participira pri delu v manjših skupinah. Delo v 
oddelku naj temelji predvsem na ustvarjanju demokratične klime (ob spoštovanju 
posameznika in solidarnosti), spodbujanju sodelovanja med posamezniki, reševanju 
problemov in konfliktov s sprejemanjem kompromisov, razmišljanju o etičnih dilemah in 
reševanju življenjskih vprašanj, sodelovanju s starši ter zavedanju, da lahko imamo ljudje 
različna mnenja, vrednote ter poglede na dogajanje (prav tam). 

Participacija je posebej poudarjena v pristopu Reggio Emilia, v katerem poudarjajo, da 
participacija v njihovih vrtcih ne pomeni zgolj sodelovanja otrok, temveč predvsem način 
vključevanja v vzgojno-izobraževalni proces. Ta je usmerjen k izgrajevanju skupne identitete 
in oblikovanju občutka pripadnosti skupnosti (Batistič Zorec, 2010). V vrtcih Reggio Emilia 
je s teoretičnega vidika izhodišče prav v "projektno-akcijskem pristopu", v katerem vsak 
napredek pomeni preoblikovanje v začetku postavljenih idej, obenem pa nenehno iskanje 
ravnovesja med znanstvenimi dejstvi in njihovo socialno implikacijo. Delo v vrtcu mora 
upoštevati spremembe v znanosti, umetnosti, človeških odnosih in navadah, saj vse to vpliva 
na otrokov odnos do življenjske realnosti (Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012). 

M. Batistič Zorec (2010) se strinja, da se otrok najbolje uči, kadar je aktivno udeležen v 
procesu učenja. Načelo aktivnega učenja, izhajajoč iz spoznanj kognitivnih psiholoških teorij, 
da otrok sam gradi svoje razumevanje in znanje, je prisotno tako v teoriji M. Montessori kot 
tudi razlagi razvoja mišljenja Piageta in Vigotskega. Oba trdita, da pri sprejemanju informacij 
iz okolja ne gre za "polnjenje prazne posode", temveč za aktivno predelavo informacij. 
Informacije iz okolja otrok preoblikuje in prilagaja svojemu načinu razmišljanja, pod 
njihovim vplivom se obenem spreminja oziroma razvija njegov način razmišljanja (Batistič 
Zorec, 2003). 

N. Turnšek (2009), ki je v slovenskem prostoru utemeljiteljica koncepta aktivnega 
demokratičnega državljanstva, pravi, da sama razume državljansko vzgojo predšolskih otrok v 
smislu udejanjanja vloge otroka kot udeleženca socialnih skupin, vrtca in drugih institucij, 
člana lokalne skupnosti in akterja, ki lahko s svojim delovanjem pomembno vpliva na podobo 
tega sveta. Otrok naj bo primarno usmerjen v raziskovanje tematskih in problemskih sklopov, 
ki neposredno zadevajo življenje otrok, so smiselne in relevantne, povezane z njihovimi 
pričakovanji in interesi. Državljanska vzgoja se lahko sicer razume kot priprava otrok za 
vlogo dobrega državljana, torej za prihodnost, ali pa kot aktivno in/ali demokratično 
državljanstvo, katerega namen je vzgoja za sedanjost (prav tam).   

 

3.1 Participacija v Kurikulumu za vrtce 

 

Vloga vzgojitelja v pedagoškem procesu je opisana v Kurikulumu za vrtce (1999), ki pravi, da 
morajo imeti otroci možnost izbire med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njihove 
želje, interese, sposobnosti, razpoloženje, pri čemer je zelo pomembno, da gre za izbiro med 
alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem in 
nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, usmerjeno zaposlitvijo in prosto igro. Načelo 
aktivnega učenja v Kurikulumu zahteva od strokovnih delavcev zagotavljanje udobnega in 
spodbudnega učnega okolja in upoštevanje otrokovih pobud. Vzgojitelji otrokom nudijo 
ustrezne izzive in jim omogočajo, da se dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred 
neuspehom ali zavrnitvijo; pri izvajanju dejavnosti otroke spodbujajo, opogumljajo, 
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usmerjajo, preusmerjajo, popravljajo, jim svetujejo, pomagajo, demonstrirajo, z njimi 
sodelujejo, se igrajo in se tudi sami učijo (prav tam).  

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja demokratizacijo vzgoje in avtonomijo strokovnih 
delavcev pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela. Temelji na procesno-razvojnem 
pristopu in na načelu aktivnega učenja, pomembna načela so še upoštevanje individualnosti, 
izbire in različnosti (prav tam: 10). Čeprav participacija v Kurikulumu za vrtce (1999) ni 
omejena, je prvo načelo, načelo demokratičnosti in pluralizma, povezano z njo. Poleg 
različnih programov, teoretskih pristopov in modelov, to načelo predvideva različne metode 
in načine dela s predšolskimi otroki v vrtcu, čim pestrejši izbor vsebin in dejavnosti ter 
fleksibilnost v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu. Vse usmeritve se 
nanašajo na strokovne delavce v vrtcu, slednji dve tudi na otroke, ki se vključujejo v 
organizacijo prostora in časa. Participacijo otrok pri evalvaciji bi lahko razbrali tudi v načelu 
kritičnega vrednotenja, ki narekuje evalvacijo na ravni vsakodnevnih medosebnih interakcij v 
oddelku ter na ravni načrtovanja posameznih področij v vrtcu. V odstavku Odnos med otroki, 
med otroki in odraslimi v vrtcu, socialno učenje (prav tam: 22) je še posebej izpostavljena 
usmerjevalna in sodelovalna vloga vzgojitelja v odnosu do otrok. Odrasla oseba je 
usmerjevalka, ne direktivna, praviloma pa zgled za prijetno in prijazno komunikacijo z 
odzivanjem na otrokova vprašanja in prošnje, spodbujanju k razgovoru, udeleženosti, delitvi 
izkušenj, idej, počutja ob pozornem in spoštljivem poslušanju. Prav tako mora biti v vrtcu 
vedno dovolj časa za pogovor, pripovedovanje, razlago, opisovanje, dramatizacijo, igro vlog 
itd. Med cilji, ki jih navaja dokument (prav tam: 10), so trije, za katere menim, da so tesno 
povezani s participacijo: dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in 
odraslimi v vrtcu; rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu; rekonceptualizacija in 
reorganizacija prostora in opreme v vrtcu. Omenjeni cilji se nanašajo bodisi na strukturne 
(prostor in čas) ali procesne kazalnike (medosebni odnosi) kakovosti in lahko pomenijo v 
smislu soudeležbe otrok premik v smeri dviga kakovosti v vrtcih. 

 

3.2 Participacija in kakovost v vrtcu 

 

M. Batistič Zorec (2012) pravi, da so opredelitve kakovosti v strokovni literaturi različne, 
vendar se raziskovalci večinoma strinjajo, da je za doseganje visoke kakovosti vrtcev 
potrebno zagotavljati ustrezne (objektivne) pogoje in kakovosten vzgojni proces. Definicije 
kakovosti so odvisne od vrednot in prepričanj posameznikov ter zainteresiranih skupin, vedno 
pa je odvisno od vrednot o otroštvu in vzgoji, ki so izraženi na politični ali osebni ravni. 
Avtorica meni, da je potrebno kakovost najprej definirati, šele nato jo lahko ugotavljamo in 
nato skrbimo za ohranjanje oziroma izboljšanje le-te (prav tam).  

Ukvarjanje s kritičnim vrednotenjem kakovosti v vrtcih poteka že od 90-ih let dvajsetega 
stoletja (CORE, 2011, v Batistič Zorec, 2012), vendar pa je pomembno, da kakovost ne 
postane samoumevna, temveč mora biti kritično analizirana, premišljena (Rutar, 2013). 

Tudi G. Dahlberg, Moss in Pence (2007) se strinjajo, da so pogledi ljudi na kakovost različni, 
nekateri jo razumejo kot nekaj, kar bi morali doseči (angl. something, to be achieved), 
namesto da bi se z njo soočali kot s problemom, o njej spraševali (something, to be 
questioned). Prav tako menijo, da kakovosti ni mogoče analizirati brez hkratne analize 
otroštva in predšolskih ustanov, kakor tudi časovnega obdobja, v katerem živimo (prav tam: 
3–4).   

N. Turnšek in M. Batistič Zorec (2012) pišeta o koristnih učinkih kakovosti v predšolski 
vzgoji, ki so še posebej pomembni za prikrajšane otroke. Mednje sodijo čustveno varni, 
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senzibilni, podporni, nevsiljivi, verbalno-spodbujajoči in usmerjevalni stiki med vzgojitelji in 
otroki. Teh naj bi jih bilo čim več, vendar pa se kakovostno vzajemno sodelovanje pogosteje 
pojavlja v igralnicah z majhnim številom otrok na vzgojitelja in visoko izobraženimi oziroma 
posebno usposobljenimi vzgojitelji. Tudi višja plača vzgojiteljev ter v povezavi s tem manj 
menjavanja vzgojiteljskega osebja (kar je pomembno za stabilnost socialnih stikov in 
ohranjanje izkušenj ter strokovnega znanja) je povezana z boljšo procesno kakovostjo 
(Turnšek in Batistič Zorec, 2012). 

S. Rutar (2013) piše, da se participacija otrok v kontekstu kakovosti pojavi v najmanj dveh 
oblikah: v okviru procesnih dejavnikov ter na ravni vrednotenja programa in izobraževalne 
politike. 

Kriteriji za ocenjevanje kakovosti se delijo na strukturne in procesne kazalnike (Marjanovič 
Umek in Fekonja Peklaj, 2008). K strukturnim kazalnikom prištevamo število otrok v skupini, 
razmerje med otroki in odraslimi, izobrazbo strokovnih delavcev in njihovo usposobljenost, 
med procesne pa socialne interakcije otrok in vzgojitelja, rabo govora v različnih govornih 
položajih, otrokovo počutje in vključenost, vzgojiteljevo odzivnost in občutljivost (prav tam). 

M. Batistič Zorec (2012) meni, da so strukturni kazalniki v veliki meri odvisni od države, ki s 
predpisi in zakonodajo ureja kadrovske, prostorske in druge materialne pogoje ter normative 
(Zakon o vrtcih, 1996 in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca, 2000). Obenem izpostavlja prednost Slovenije pred drugimi državami, ki ima 
integriran sistem vrtcev ter nacionalni kurikulum in relativno visoko dostopne vrtce za starše 
otrok (z dohodkom družine prilagojeno plačilo, široka mreža vrtcev). Zaradi odprtosti in nizke 
strukturiranosti Kurikuluma za vrtce (1999) avtorica opozarja na pomembnost evalvacije dela 
v vrtcih na procesnem nivoju kakovosti, ki naj ne temelji le na osebni refleksiji in zunanji 
evalvaciji, temveč predvsem na samoevalvaciji vrtca. Ta naj vključuje demokratizacijo 
(izmenjavo mnenj in sodelovanje z drugimi v kolektivu in izven njega), participacijo 
(poslušanje in upoštevanje otrok ter njihovih staršev) ter nenehni osebni razvoj (široko 
samoizobraževanje in izpopolnjevanje znanja). Na ta način je mogoče kritično vrednotenje 
doživljanj in mnenj drugih, izkustvena argumentacija lastnih stališč ter pogajanja, izbire in 
odločanja ob razvijanju lastne prakse (prav tam). 

Pomembna vloga samorefleksije je poudarjena v pedagogiki Reggio Emilia, ki je spodbudila 
mnoge strokovne delavce k uporabi pedagoške dokumentacije v namen refleksije pedagoške 
prakse ter etike medsebojnih odnosov do sebe in drugih. Pedagoško dokumentiranje je orodje 
za reflektivno in demokratično pedagoško prakso in ima ključno vlogo v dodeljevanju 
pomena (angl. meaning making). Namesto uporabe standardiziranih kazalnikov kakovosti 
omogoča pedagoško dokumentiranje (v kontekstu kakovosti) in prevzemanje posameznikove 
lastne odgovornosti, kako se odločiti v določeni situaciji (Dahlberg, Moss in Pence, 2007). 

Nenehni osebnostni razvoj vzgojitelja je ključnega pomena za doseganje kakovostnega 
pedagoškega procesa v vrtcu (Batistič Zorec, 2012). S tem se strinja M. Valenčič Zuljan 
(2012), ki pravi, da je ob kakovostnem začetnem izobraževanju bistvenega pomena 
vzgojiteljevo nadaljnje poklicno delovanje ter možnosti njegovega profesionalnega razvoja. 
Poleg kakovostnega poučevanja, ki naj bi otrokom omogočalo, da si pridobijo kakovostno 
znanje, se od vzgojitelja pričakuje, da bo blažil socialne razlike ter deloval učinkovito, vendar 
ekonomično. Fox (v Valenčič Zuljan, 2012) učiteljev profesionalni razvoj razume kot 
izkušenjsko učenje učiteljev, ki vodi v sprejemanje višjih pojmovanje pouka, kjer učenci 
aktivno sodelujejo v učnem procesu in prevzemajo odgovornosti za svoj razvoj. V izrazu višje 
pojmovanje pouka se združuje pojmovanje odkrivanja in rasti. Bistveni sprožilec poklicne 
rasti sta pri Foxu kritična refleksija in razreševanje temeljnih vprašanj, ki si jih učitelj zastavi, 
kot so cilji pouka in namen lastnega poučevanja, vrednotenje učnih prijemov ter 
"preizkušanje" lastnih pojmovanja v interakciji in sodelovanje z učenci. Višje pojmovanje 
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pouka mora postopno in s premislekom uveljaviti v svoj pedagoški proces. Učitelj se mora 
vprašati in pridobiti vpogled v pojmovanje pouka s stališča učencev, kajti to ni le podlaga za 
načrtovanje, temveč pomoč do zavedanja razlik med lastnimi in učenčevimi pojmovanji. 
Problemska situacija je lahko pomembna spodbuda za učiteljevo rast, če jo sprejme kot izziv 
in spoznanje, da mora v proces poučevanja vključiti tudi spoznavanje in spreminjanje 
učenčevih pojmovanj (prav tam). Menim, da lahko vse opisano uporabi tudi vzgojitelj pri delu 
s predšolskimi otroki. 

"Na ravni organiziranosti lahko v sklopu demokratizacije vrtcev zasledimo težnjo po širitvi 
strokovnih kompetenc vzgojiteljic in drugega strokovnega osebja, več je sodelovanja s starši 
otrok ter z (zunanjimi) strokovnjaki in ključnimi osebami v lokalnem okolju" (Turnšek, 2009: 
291). 

L. Katz (1993) meni, da kakovosti ne bi smeli določati le eksperti (perspektiva od zgoraj 
navzdol), temveč bi morali poleg omenjene perspektive upoštevati tudi otroke (od spodaj 
navzgor), družino in starše (od znotraj navzven), osebje vrtca (od znotraj) ter lokalno 
skupnost (od zunaj). Kakovost naj bi bila rezultat procesa nenehne interakcije vseh vpletenih 
akterjev.  

Vrtci koncepta Reggio Emilia (v Hočevar, Kovač, Šebart in Štefanc, 2009) imajo način dela 
zasnovan na projektnem delu, ko vzgojiteljica sledi komunikaciji med otroki, razpravlja z 
njimi o različnih problemih in išče vsebine, ki otroke zanimajo. V razpravi z drugimi 
strokovnimi delavci se odloči, ali je lahko izbrana vsebina tema projekta in na podlagi tega 
določi okvirne cilje. Sam proces je odprt, čeprav vedno vnaprej razmišljujoč (komunikacija 
obeh strokovnih delavk, postopek poteka dejavnosti). Cilji projekta se spreminjajo tudi v 
času, ko projekt že poteka (prav tam).  

 

3.3 Poslušanje in vloga odraslih pri participaciji 

 

Pedagogika poslušanja se je prvotno razvila kot celovit koncept italijanskih vrtcev na 
področju Reggio Emilia in sovpada s konceptoma soodločanja ter krepitve moči oziroma jima 
je komplementarna v smislu tehnik poslušanja. Te pomenijo orodje prepoznavanja otroške oz. 
otrokove perspektive, ob tem pa zasuk filozofije vzgoje (Turnšek, 2009). Idejna voditeljica 
koncepta pedagogike poslušanja C. Rinaldi (2005, v Turnšek, 2009) pravi, da s poslušanjem 
otroških "teorij" in njihovega razumevanja sveta odkrivamo, kako razmišljajo, kakšna 
vprašanja si postavljajo o svetu in kako razvijajo odnos do resničnosti. Kroflič (2011b) usmeri 
glavno vlogo v pedagogiki poslušanja na odraslega, saj je "biti slišan" otrokova temeljna 
pravica in tudi ontološka, etična, epistemološka, razvojno psihološka in vzgojna potreba. 
Poslušanje otroka je neločljivo povezano s podobo kompetentnega bitja in mu omogoča 
aktivno participacijo v vzgojnih dejavnostih, ga usmerja k poslušanju bližnjih oseb in s tem k 
preseganju egocentrične perspektive v pogledu na okolico. Povezuje ga z osebami v 
skupnosti, s katerimi ustvarjajo skupno vednost (prav tam). 

Otroci v sodobnih vrtcih preživijo večino dneva, zato si je po mnenju N. Turnšek (2009: 33) 
smiselno vedno znova zastaviti naslednja vprašanja: "Ali je vrtec res otroški prostor? Koliko 
omogoča vnašanja otrokovih potreb, pričakovanj, sodelovanja otrok v ustvarjanju 
institucionalnega življenja in njihovega soodločanja?"   

Otrok je v participacijo vključen skozi proces, ki poteka po naslednjem vrstnem redu: 
načrtovanje, izvedba, refleksija učenja ter vsakodnevnega življenja in zagotavljanje 
sprememb. Struktura procesa, povzetega po izobraževalnem modulu Reading and Writing for 
Critical thinking (v Rutar, 2013), zahteva nenehno spraševanje in reflektiranje naslednjih 
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vprašanj: "Kaj mislimo, da vemo o tem? Kaj bi želeli izvedeti? Kako bomo na to odgovorili? 
Kaj smo izvedeli, spoznali?" Omenjeni proces zagotavlja otroku možnost vključevanja v 
načrtovanje, izvedbo in evalvacijo pedagoškega procesa in predvideva, da je otrokov glas 
slišan in vključevan v rešitve (Rutar, 2013:140).  

Otrok skozi procese poslušanja, pri sodelovanju z drugimi otroki in odraslimi, spozna sebe, 
ocenjuje potek svojega učenja in učenja drugih. Ta refleksija ni povezana samo z rezultatom, 
temveč tudi s procesom, ko otrok načrtuje, išče in spoznava, obenem pa se na osnovi 
refleksije in metakognicije vrača v fazo načrtovanja ter končno ocenjuje in evalvira skozi 
proces refleksije (Rutar, 2013). 

Landsdown (2001) opisuje, da so pojmovanja odraslih o otroštvu in njihova pripravljenost za 
zagotovitev primernih pogojev glede na starost otrok ključnega pomena za vzpostavitev 
participacije. Že zelo majhen otrok je zmožen povedati, kaj mu je v vrtcu všeč in kaj ne, 
vendar je od odraslega odvisno, kako bo ustvaril ustrezno okolje in materiale za to, da bodo 
imeli otroci čim več priložnosti za izražanje mnenj in želja. 

A. Clark (2011) poslušanje otrok opredeljuje kot aktivni proces sprejemanja, upoštevanja, 
interpretiranja in odzivanja na komunikacijo. Vključuje vsa čutila, čustva in ni omejeno na 
govorjeno besedo. Poslušanje je nujno za zagotavljanje participacije otrok, kot tudi staršev in 
osebja o stvareh, ki jih zadevajo neposredno. Poslušanje je ključ za zagotavljanje okolja, v 
katerem se otrok počuti samozavestnega, varnega, močnega, ima dovolj časa za izražanje sebe 
in lastnih pričakovanj. 

Kroflič (2005) izpostavlja "novo vlogo" vzgojiteljice, ki naj deluje preko zagotavljanja 
strpnega in multikulturnega okolja preko naslednjih načel: poskrbeti mora za vzpostavitev 
emocionalne bližine med starši, vzgojiteljico in otrokom (postopno uvajanje), opazovati 
otroka kot "moralno kompetentno bitje" in spodbujati empatične vrstniške odnose v smeri 
otrokovega zaznavanja vrstnikovih potreb in pričakovanj. Postopoma mora spodbujati 
otrokovo moralno razsojanje ob pravilih institucije ter učnih temah usmerjenih aktivnosti, 
spodbujati k dogovarjanju in sprejemanju aktivne vloge pri postavljanju skupnih pravil 
bivanja, ob integraciji otrok s posebnimi potrebami poskrbeti za vključevanje spontanega 
sprejemanja drugačnosti ob strokovni podpori (sodelovanje s celo skupino za preprečevanje 
stigmatizicije). Zgodnje učenje naj poteka v situacijah, ki omogoča globoko doživetje in 
potopitev v učno situacijo preko praktične aktivnosti, sugestivnih umetniških fenomenov, 
doživljanja čudežev narave in moči osebnih stikov. Vzgojiteljica naj bo ekspresivno močna, 
strokovno kompetentna in v aktivno podporo otrokovemu razvoju osebnostno naravnana 
(prav tam). 

 

3.4 Nevarnosti participacije 

 

Razlike v pojmovanjih otroštva so prisotne tudi na področju razmerij moči, ko se le-te kažejo 
v predstavah o otrokovi kompetentnosti, interpretacijah odnosov, pravičnosti in skrbi ter v 
priložnostih otrok za izražanje in soudeležbo v procesu vzgoje in izobraževanja (Rutar, 2013).   

"Na področju implementacije otrokove pravice do participacije se pojavljajo tri temeljna 
vprašanja, in sicer: ali je participacija otrok sploh mogoča, ali gre zgolj za videz 
demokratičnosti in kdaj lahko sploh govorimo o participaciji" (Rutar, 2013: 92). V kontekstu 
uresničevanja otrokove participacije sta po Krofliču (2005) mogoči dve nevarni skrajnosti: 
paternalizem zaradi podobe otroka kot nepopolnega in grešnega, egocentričnega bitja ali 
svobodna izbira brez tradicionalne opore socialnih stabilizatorjev.  
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Participacija otrok je pogojena z družbenimi pričakovanji, ko se v mnogih kulturah pričakuje, 
da so otroci v prisotnosti staršev tiho, ne spodbuja se jih k izražanju njihovih pogledov niti 
doma niti v šoli ali skupnosti. "Otroci niso razumljeni kot socialni in politični akterji, kar 
posledično pomeni, da ni primerno ali celo koristno deliti informacije ali moči z otroki" 
(Rutar, 2013: 81). Kljub temu je po besedah N. Turnšek (2009) raziskovanje kulturnih 
vzorcev in prepričanj na svetovni ravni pokazalo, da je odnos odraslih do otrok povezan s 
kazalniki demokracije. Foucault (1980) verjame, da resnice ni mogoče videti zunaj relacij 
moči. Vzporednost totalitarizma in individualizma v isti politični shemi vzpodbuja obenem 
demokratičnost, ki je navidezno univerzalna in se hitro sprevrže v nedemokratičnost. Vsaka 
družba ima svoj režim resnice, ki je v povezavi s krožno relacijo sistema moči. Ta proizvaja 
in ohranja učinke moči, ki izhajajo iz tega in to tudi širijo. Z resnico, ki jo posameznik izbere 
za svojo in ji daje prednost, razbije režim resnice, ki implicira učinke neenakosti (prav tam).  

M. Batistič Zorec (2010) izpostavlja kritične točke participacije predvsem v pozicijah moči 
socialnega reda, iz katerih ni mogoče izstopiti.  

S. Rutar (2013) pravi, da paternalizem upravičuje svoj obstoj z diskurzom pomoči in s tem 
zakriva ter v večji meri onemogoča prepoznavanje pozicije vpletenih v odnose paternalistične 
odvisnosti. Kroflič (2011a) razume paternalizem v smislu gospodarja, ki ostaja gospodar, 
dokler ga v tej vlogi prepoznava hlapec. Čeprav je paternalizem najfinejša oblika 
manipulacije in želja po nad-moči, ni vedno ozaveščen. Hart (1992) neparticipacijo razvršča 
od manipulacije do dekoracije in tokenizma. Manipulacija je namreč stopnja neparticipacije, 
ko otroci ne razumejo vprašanja, problema, stvari, v kateri sodelujejo ali pa ne dobijo 
povratne informacije. Pri dekoraciji gre za prisotnost otrok pri dogodku zaradi popestritve le-
tega, o poteku pa nimajo možnosti odločanja, sodelovanja. Tokenizem je navidezno ponujena 
možnost izražanja, pri čemer se otrokom da možnost glasu, vendar imajo v resnici malo ali 
nič izbire glede vsebine ali stila komuniciranja. Avtor pravi, da je najhujša posledica takšnih 
situacij izkušnja otrok, da je participacija lahko prevara, videz in farsa (prav tam). 

A. Hočevar, M. Kovač Šebart in Štefanc (2009) opozarjajo na to, da je vrtec vzgojno-
izobraževalna institucija, ki deluje po pravilih in normah, otroci pa jih morajo upoštevati, saj 
sami do polnoletnosti niso odgovorni za svoje odločitve enako kot odrasli. A. T. Kjorholt 
(2005) meni, da lahko vrtci z implementacijo svobodne izbire ne širijo pravic, temveč ožijo 
misli, dejanja in občutek pripadnosti, na ta način se vzpostavlja nova oblika vladanja otrokom. 
Otrokom se prepušča odločanja o njihovem socialnem življenju vključno z moralnim 
presojanjem, ko bi morali odrasli prevzeti odgovornost za razlikovanje med različnimi načini 
reševanja konfliktov ter refleksijo ravnanj v skladu z družbeno sprejetimi moralnimi standardi 
(npr. da je svoboda posameznika omejena s pravicami drugih).  

Pedagogika "participacije s posrednikom, ki ima v mislih otroka", je prisotna v slovenskem 
prostoru že od druge polovice 20. stoletja. Odrasli posameznik "ve, kaj je dobro za otroka", 
zato svoja prepričanja o procesu in vsebini vključuje v načrtovanje, svoj odnos do ravnanja pa 
utemeljuje z razvojno-psihološkimi spoznanji o otrokovem razvoju in učenju. Temeljni 
preobrat na področju participacije otroka v vzgoji in izobraževanju se zgodi v miselnosti šele 
takrat, ko "ima otrok priložnost in možnost izražanja lastnih zamisli in ko se mu prisluhne" 
(Rutar 2013: 92). N. Turnšek (2011) izpostavlja raziskovanje otroške perspektive 
participacije, ki odpira pomembno vprašanje: "Ali zmoremo v vrtcih zagotoviti participacijo 
kot možnost ustvarjanja lastnih izbir ali pa jo doživljamo primarno kot odločanje med 
ponujenimi izbirami odraslih?" V prvem primeru bomo otrokom postavljali problemske 
situacije odprtega tipa (npr. kako bi si uredili igrišče, kako bomo praznovali rojstni dan ...). V 
drugem primeru pa bomo zelo verjetno kar sami vse razmislili že vnaprej in zožili otrokovo 
participacijo na izbiro med lastnimi zamislimi, ki jih imamo odrasli vedno dovolj na 
razpolago (Turnšek, 2011: 97). 
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4 DNEVNA RUTINA V VRTCU  
 

Kurikulum za vrtce (1999: 20) v poglavju "Počitek, hranjenje in druge vsakodnevne 
dejavnosti" opozarja na pomembnost vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu, komunikacijo in 
interakcijo z otrok in med otroki, rabo pohvale ali graje ter pravil za nadziranje časa in 
prostora. Omejiti je potrebno čas čakanja, pospravljanja, neaktivnosti. Osredotoča se na 
prikriti kurikulum, ki zajema mnoge elemente vzgojnega vplivanja na otroke, čeprav niso 
nikjer opredeljeni, a so mnogokrat učinkovitejši od dejavnosti, zapisanih v kurikulumu. Nanj 
se navezuje spoštovanje človekovih pravic v smislu upoštevanja skupinskih razlik, različnosti 
in večkulturalizma, spoštovanja posebnosti okolja, otrok in staršev, zagotavljanja dejavnosti 
za otroke v celotni skupini, majhnih skupinah in individualno ter ustrezno dopolnjevanje in 
povezovanje različnih načrtovanih in nenačrtovanih dejavnosti. Možnost izbire je potrebno 
spoštovati pri organizaciji spanja in počitka, hranjenja in drugih potreb. 

Dnevne rutinske dejavnosti so sestavni del vsakega, tudi sodobnega kurikuluma, saj 
organizacija življenja v vrtcu z vidika predšolskih otrok in strokovnih delavcev ter njihovih 
medsebojnih interakcij zahteva načrtovanje in predvidevanje. Pričakovanja otrok, kaj v vrtcu 
praviloma delajo ob določeni uri, v kakšnem zaporedju potekajo dejavnosti, kaj različne 
dejavnosti pomenijo, pomagajo, da otroci razvijejo občutek varnosti (razumejo, da imajo 
rutinske dejavnosti napovedljiv potek in nekatere omejitve), ustvarijo določeno ravnotežje 
med omejitvami in svobodo ter izpeljejo spontane prehode od dejavnosti k drugi. Vse to velja 
le, če dnevna rutina ni preveč toga in sta dopuščeni fleksibilnost in individualnost ter če so 
otroci deležni podpornega socialnega okolja (Hohmann in Weikart, 1995). 

Ob vpeljavi odprtega kurikuluma se je večja vloga za načrtovanje vrtčevskih dejavnosti 
prenesla na vrtec oziroma posameznega vzgojitelja, kakor tudi zahteva, da se "vzgojiteljica 
zave pomena dejavnikov dnevne rutine in jih umesti v svoj razmislek in operativni načrt" 
(Kroflič, 2005:11).  

Za mlajše otroke življenje ni razdeljeno v izobraževanje in vzgojo ali prehranjevanje in 
usmerjene dejavnosti – življenje je nerazdružljiva celota (McAuliffe in Lane, 2011). Prav zato 
je naloga strokovnih delavcev, da otroke poslušajo in jih spodbujajo k učenju s primeri. To je 
še posebej pomembno v socialnih aktivnostih, kot je prehranjevanje (prav tam). 

O. Ebert (2002: 173) izpostavlja, da rutina obsega vse dejavnosti, ki se jih otroci in odrasli 
privadijo in jih izvajajo, ne da bi razmišljali o njihovi smiselnosti. Kroflič (2005) prikaže 
pomen komunikacije med strokovnimi delavci in otroki, ki jo pogojujejo vzgojiteljičina 
implicitna pričakovanja v odnosu do otrokovega vedenja in njeno pristajanje na 
"zdravorazumsko usmerjanje poteka dogodkov", ki sodijo v sklop t. i. dnevne rutine. 

 

4.1 Dnevna rutina in prikriti kurikulum v vrtcu 

 

Kurikulum za vrtce (1999) izpostavlja pomembnost zavedanja prikritega kurikuluma pri delu 
z otroki v vrtcu, ki se ravno pri dejavnostih dnevne rutine lahko uveljavlja najmočneje. 
Zahteva "sistematično rahljanje in odstranjevanje ovir, ki pogojujejo prikriti kurikulum" (prav 
tam: 20). Kroflič (2005) se strinja, da se največ prikritega kurikuluma izraža v manj 
strukturiranih dnevnih dejavnostih, vezanih na otroško igro in dnevno rutino (hranjenje, 
počitek itn.). Namesto naučenega znanja se izrazi tiho znanje vzgojiteljice na temeljih njene 



14 

osebne ideologije, svetovnega nazora, religioznega in političnega prepričanja ter stereotipov 
(kulturno in družbeno pogojenih predstav, tudi o družbeno-politični primerni praksi) glede 
njene poklicne vloge.  

Bida (2012: 98) se pri interpretaciji prikritega kurikuluma v povezavi s šolo oziroma vrtcem 
sklicuje na Applova družbena razmerja moči, ki jih odseva prikriti kurikulum. Opisuje dva 
pomena le-tega. Prvi je prikriti kurikulum praks, skozi katerega učenci v šolah in vrtcih 
ponotranjijo znanje in podeljuje pomen sami šolski izkušnji. Drugi pomen je nevidno učenje, 
ki se mora vedno znova potrjevati, v kolikor želimo, da učenec/otrok situacijo, ki se jo je 
naučil skozi proces učenja, ohrani. Vendar se morajo zdravorazumska pravila institucije in 
vednosti zdeti vnaprej dana in nespremenljiva; na ta način prikriti kurikulum nevidno, prikrito 
uči ideologijo konsenza (vladajoča sila dobi strinjanje od tistih, ki jim vlada). "Prikriti 
kurikulum je ustvarjen s strani družbe, ne posameznika" (prav tam). 

Kroflič (2005:11) pravi, da je odprti kurikulum vzgojiteljici omogočil "braniti svoje poglede 
na zdravorazumske predstave o tem, kaj je dobro za otroka, še posebej takrat, ko se bolj kot 
prej začne ceniti spontana komunikacija in k otroku usmerjena pedagoška dejavnost". Prikriti 
kurikulum označuje kot "vse tiste intence realnega dogajanja v vrtcu, ki niso zapisane v 
uradnih dokumentih /.../ ter dejanja vzgojiteljice, ki niso reflektirana in neposredno 
načrtovana/predvidena" (prav tam). 

Subjektivna ali osebna pojmovanja so osebne ideje o določenem pojavu, ki nam pomagajo 
razložiti svet ter se v njem znajti. Pogosto so čustveno in vrednostno obarvana in ne nujno 
logična. Med seboj se povezujejo v relativno nespremenljive zveze pojmovanj, ki jih 
imenujemo subjektivne teorije. Med te sodijo tudi subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji, ki 
zajemajo vzgojiteljičina pričakovanja in predvidevanja o možnostih razvoja in učenja otrok 
ter pomembno vplivajo na to, kako bo ravnala v vzgojno-izobraževalnem delu z otroki 
(Marentič Požarnik, 2000). M. Batistič Zorec (2012) izpostavlja pomembnost eksplicitnih 
predpostavk posameznika, ki se jih ta najpogosteje ne zaveda. O njih lahko sklepamo le 
posredno, na osnovi vzgojnih ravnanj, pogosto pa so v nasprotju z eksplicitno izraženimi 
prepričanji. Na subjektivne teorije strokovnih delavcev v predšolski vzgoji vplivajo številni, 
med seboj soodvisni dejavniki, ki so proizvod družbeno-zgodovinskega pojmovanja otroštva 
in vzgoje v določenem prostoru in času, pomemben je vpliv medijev. Avtorica (prav tam) 
poudarja, da se stališča posameznikov lahko razlikujejo tudi v istem prostoru in času, ker 
imajo različne želje, izkušnje ter stališča. Na spreminjanje le-teh pomembno vplivajo 
znanstvene teorije, ki jih posameznih pridobi z nadaljnjim študijem, strokovnimi znanji in 
prakso v procesu šolanja. Ko se vzgojitelji predšolskih otrok zaposlijo v vrtcu, na njihovo 
predstavo o otrocih in pedagoško delo vpliva formalni kurikulum, stališča in praksa 
sodelavcev, usmeritve vodstva vrtca, vseživljenjsko učenje, lahko tudi stališča staršev otrok v 
vrtcu (prav tam).  

Od otroka v pedagoški komunikaciji vedno nekaj pričakujemo, o svojih nameni lahko 
razmišljamo zavestno ali pa se vzgojno-izobraževalni proces odvija na nezavedni ravni. 
Otroci prikrita pričakovanja vzgojitelja zaznavajo in se nanje mnogokrat močneje odzivajo 
kot na načrtovane zahteve. Prikrita pričakovanja lahko omogočajo pristnejši pozitivni transfer 
med otrokom in vzgojiteljem, pod vplivom ideoloških pritiskov lahko vodijo v nedopustno 
obliko manipulacije (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Kroflič (2005) poudarja, da je refleksija vednosti in osebnih vrednot strokovnih delavcev o 
značilnostih otrokovega razvoja in strategijah zgodnjega poučevanja predpogoj za 
spreminjanje in izboljšanje praks izvedbenega kurikuluma. 
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4.2 Počitek in spanje 

 

Večina otrok od šestega meseca do začetka ali sredine drugega leta starosti podnevi spi še 
dvakrat, enkrat dopoldne in enkrat popoldne, potem se navadi na en sam opoldanski spanec 
(Kast-Zahn in Morgenroth, 2012b). V starosti od dveh do štirih let se veliko otrok odvadi tudi 
opoldanskega spanja. Otroci od približno štirih let dalje spijo povprečno 10 ur na dan (ponoči 
in čez dan skupaj). Tisti, ki spijo ponoči deset ur neprekinjeno, zato morda opoldne ne morejo 
zaspati, saj preprosto niso utrujeni. Otroci lažje zaspijo sami – brez uspavanja odrasle osebe, 
manj pogosto se zbujajo in spijo dlje. Za mirno spanje je pomembno, da so zadnji trenutki 
pred tem umirjeni in prijetni. Počutiti se morajo varne in vedeti, da imajo pozornost odrasle 
osebe. Postaviti je potrebno dosledne omejitve (koliko pravljic, koliko časa umivanje itd.), 
hkrati moramo vzpostaviti rutino in domačnost, ki naj poteka pred spanjem vedno po istem 
vrstnem redu. Načini prijetnih obredov pred spanjem so prebiranje pravljic, uspavank (nežna 
glasba), "nekaj za crkljanje", nežen dotik in bližina odraslega (prav tam). 

Počitek in spanje sta v Kurikulumu za vrtce (1999) opisana kot neobvezna in časovno ne 
preveč strogo določena. Upoštevati je potrebno individualne potrebe otrok, prehod od kosila k 
počitku naj bo postopen in naj poteka brez pretirane naglice, hitenja s pospravljanjem, 
pripravo ležalnikov. 

Predšolski otroci se ob prihodu v vrtec soočajo z mnogimi spremembami, kot so pot do vrtca, 
spremenjena čustvena nihanja staršev ter daljša ločitev od staršev, kar lahko vpliva na njihovo 
dnevno rutino in urnik spanja/bedenja (Ward, Gay, Anders, Alkon in Lee, 2007).  

 

4.3 Prehranjevanje 

 

Juul (2012) piše o pomenu hrane, ki že dojenčku predstavlja glavni vir zadovoljstva, saj mu 
zagotavlja življenje. Odraslemu človeku zagotavlja "gorivo" za brezhibno delovanje, vendar 
tudi emocionalne asociacije užitka, tolažbe in druženja z bližnjimi. Dobra hrana je praviloma 
tista, ki je čim bolj sveža in čim manj predelana. Za otroke je pomembno, da je njihova 
prehrana pestra, naravna, brez aditivov, saj naravna živila zmanjšajo tveganja za nastanek 
prehranskih alergij. Prehranjevanje je umirjen dogodek, ko se ljudje med seboj pogovarjajo o 
prijetnih temah. Otroci naj hrano raziskujejo, okušajo na različne načine, v usta naj jo nosijo 
sami in odločajo, kaj jim je všeč in kaj ne. Že od rojstva imajo razvit občutek za lakoto in 
sitost, zato je pomembno, da se nanj zanesejo, kar je pomembno za preprečevanje debelosti v 
kasnejšem življenju.  

M. Batistič Zorec in A. Jug Došler (2016) navajata problematično prakso v slovenskih vrtcih, 
ko mora otrok jed, ki jo odkloni, prej vsaj poskusiti.  

A. Kast-Zahn in H. Morgenroth (2012a) pišeta o mnogih slabih spominih otrok, ki so bili 
rojeni v petdesetih letih in so morali kot otroci sedeti za mizo, dokler krožnik ni bil prazen. 
"Otroci so zelo trpeli, če vsiljena hrana ni ostala v želodcu, so morali pojesti še bruhanje" 
(prav tam: 11). Tudi onidve pišeta o prirojenem "občutku za sitost" pri zdravih otrocih, ki 
natančno vedo, koliko morajo pojesti. Odrasli se na ta občutek zanašajo, dokler so otroci 
dojenčki, kasneje ga zanemarijo in menijo, da morajo sami določiti količino primerne hrane, 
ki jo mora otrok pojesti. Po kliničnih podatkih je staršev, ki menijo, da otrok (star več kot 4 
leta) poje preveč, kar petina. Naloga odraslega je, da natančno premisli, kaj bo ponudil 
otroku, kako mu bo ponudil hrano in kdaj, otrok pa odloča o tem, kaj od ponujenega in koliko 
bo pojedel (prav tam: 18). 
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A. M. McAuliffe in J. Lane (2011) pišeta o pomenu poslušanja otrok pri prehranjevanju ter 
poudarjata, da je prehrana, ki jo imajo otroci radi in jo jedo, odsev prehranjevalnih navad v 
družini. Strokovni delavci naj se izogibajo stereotipnih pogledov na prehranjevanje, ki izvira 
iz njihovih lastnih predvidevanj o svetu, saj različni ljudje vidijo stvari drugače. Dietno 
prehrano ali verske posebnosti družine je potrebno upoštevati in spoštovati. Avtorici (prav 
tam) izpostavljata pomembnost načina prehranjevanja. Predlagata zagotavljanje različnih 
načinov: zunaj, v prostoru, za mizo, na kolenih, na odeji na tleh in z različnimi pripomočki 
(jedilnim priborom, paličicami, prsti), saj ni nobeden od načinov "boljši" od drugega. 
Izogibati se je potrebno pridevnikom "smešno, smrdljivo, tuje"; v vsaki državi na svetu jedo 
kakšno hrano, ki je značilna samo zanjo. V tem kontekstu izpostavljata pomembnost 
medkulturne vzgoje. Ob obiskih tržnic ali pridelovalcev različnih vrst prehrane naj bodo 
otroci (v izogib neljubih presenečenj) vnaprej pripravljeni na to, kaj bodo videli, sodelovanje 
z lokalnim okoljem pa naj bo dejavno vključeno v proces dela (prav tam). 

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja, naj hranjenje v vrtcu poteka čim bolj umirjeno, brez 
nepotrebnega čakanja, pripravljanja, hitenja pri obrokih. Otroci naj imajo izbiro in možnost 
samopostrežne priprave hrane, potrebno se je izogibati tekmovanju in nepotrebnemu 
primerjanju otrok, pozorni moramo biti tudi na posebne navade družin (npr. vegetarijanstvo). 

Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih zavodih Ministrstva za zdravje 
(2005) izpostavljajo uravnoteženo prehrano, z visokim deležem sadja in zelenjave. Potrebno 
je poskrbeti za ustaljen čas in relativno enoten obseg obrokov ter stalno kakovost le-teh.  

 

4.4 Raziskave o dnevni rutini ter participaciji v vrtcu 

 

Področje participacije v vrtcu je do zdaj raziskovalo kar nekaj slovenskih in tujih avtorjev. Že 
E. D. Bahovec in Kodelja (1996) sta dve desetletji nazaj ugotavljala, da so v več kot četrtini 
časa v slovenskih vrtcih prisotne nezaželene oblike organiziranja dnevne rutine 
(nereflektirana podvrženost skupinski rutini, pretirano discipliniranje in neustrezni prijemi z 
vidika pravic otrok). N. Turnšek (2011) v več raziskavah ugotavlja, da so vzgojiteljice sicer 
naklonjene participaciji, vendar je ne udejanjajo v tolikšni meri in na vseh ravneh življenja v 
vrtcu (kot se ponujajo priložnosti), ker morda ne poznajo ustreznih orodij, tehnik in pristopov. 
Podobni so rezultati švedske študije S. Sheridan in I. Pramling Samuelsson (2001), ki 
izpostavlja možnost otrok do soodločanja le pri dejavnostih, ki se navezujejo na igro (kaj in s 
kom se bodo igrali, ne pa tudi kdaj). Glede dejavnosti, vsebine in dnevne rutine v vrtcu lahko 
otroci odločajo redko. Študija stališč A. Rožič in N. Turnšek (2010) razkriva ključne razlike v 
pomenih, ki jih odrasli in otroci pripisujejo pojmom "izbira" in "participacija".  

M. Batistič Zorec (2010) izpostavlja ključne ugotovitve raziskave znotraj projekta 
Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških 
načel koncepta Reggio Emilia (2008–2013). Ugotovitve kažejo, da se je togost in 
neindividualiziranost dnevne rutine, značilna za socialistično obdobje, na nekaterih področjih 
raziskovanja (npr. fleksibilnost dnevnega reda, toaletne potrebe) zmanjšala. Vendar spanje 
ostaja kritična točka izvajanja dnevne rutine, saj morajo skoraj v desetini primerov nespeči 
otroci še vedno ves čas počitka ostati na ležalnikih. Problematična je tudi praksa tretjine 
strokovnih delavcev, ko mora otrok jed, preden jo odkloni, vsaj poskusiti (Batistič Zorec in 
Jug Došler, 2016). Sklepno misel, da na nekaterih področjih kljub izobraževanju strokovnih 
delavcev v sklopu projekta ni prišlo do bistvenih sprememb, je mogoče pripisati subjektivnim 
teorijam posameznikov, ki so stabilne in se spreminjajo zelo počasi. Njihovih učinkov se ne 
sme prezreti, temveč reflektirati, razpravljati o njih ter nenehno proučevati poglede otrok, ki 
zadevajo njihovo življenje v vrtcu (prav tam). 
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Rezultati omenjenih raziskav na področju participacije otrok v vrtcu (Bahovec in Kodelja, 
1996; Sheridan in Pramling Samuelsson, 2001; Batistič Zorec, 2010; Rožič in Turnšek, 2010; 
Turnšek, 2011; Batistič Zorec in Jug Došler, 2016) kažejo, da otroci v vrtcu soodločajo malo, 
sploh na področju dnevne rutine. Večina raziskav na tem področju se je osredotočala na 
opazovanje v oddelku ali preučevanje stališč strokovnih delavcev s pomočjo anket ali 
intervjujev, zgolj izjemoma je bila zajeta perspektiva otrok.  

M. C. Taylor, S. M. Wernimont, K. Northstone in P .M. Emmet (2015) raziskujejo izbirčnost 
otrok (angl. picky, fussy), starih od 2 do 5,5 let, ki jo nekateri avtorji umeščajo v motnje 
hranjenja, drugi ne. Avtorice ugotavljajo, da odklanjanje hrane otrok razvije iz različnih 
razlogov, med katerimi navajajo siljenje k jedi, osebnostne značilnosti ter načine dojenja (npr. 
izostanek dojenja, uvedbo trde hrane pred šestim mesecem starosti otroka ali prepozno 
uvedbo trde hrane). Med otroki, ki pogosto zavračajo hrano, so v enakem deležu fantje in 
deklice, kažejo pa se razlike glede na njihove prehranjevalne navade. Pri večini je v porastu 
vnos energijsko bogate prehrane, na primer slaščic, pomanjkanje uživanja sadja in zelenjave 
ter pomanjkanje uživanja žitaric in žitnih izdelkov, kar lahko kasneje pripelje do motenj v 
rasti ali hranjenju, do debelosti ali alergij na posamezna živila. Za otroka, ki je "izbirčen" ali 
odklanja novo hrano na jedilniku (prehranska neofobija), so primerne enostavne strategije 
motiviranja predvsem v povečanju števila manjših obrokov skozi dan, zmanjšanju količine 
tekočine ob hranjenju, soočanju z raznoliko prehrano na več različnih lokacijah, strukturiranje 
hrane na krožniku. Vse omenjene strategije so le kratkoročne, dolgoročni vplivi še niso 
raziskani. Prav tako ni dokazanih statističnih razlik med izbirčnimi in primerjalno skupino (t. 
i. neizbirčnimi) otrok pri vnosu enot ogljikovih hidratov in mesa.  

Travers (v McAuliffe in Lane, 2011) v svoji raziskavi primerja prehranjevalne navade 
italijanskih otrok in otrok v Angliji in ugotavlja, da vzgojiteljice razumejo prehranjevanje 
različno. Otroci italijanskega vrtca so se med obroki sproščeno pogovarjali, iskali odgovore 
na vsakodnevne probleme, vsakodnevno so bili sooblikovalci menijev (skupni obiski tržnice 
in izbire živil) ter kuhali skupaj z odraslimi. Med pridobivanjem socialnih veščin so otroci 
uživali v umetnosti jezikovnega ustvarjanja, poslušanja in komuniciranja med seboj in 
odraslim, ki je sedel med njimi. Angleški vrtec, zajet v raziskavo, je dojemal prehranjevanje 
kot del kurikuluma. Mnogi otroci vsakodnevno niso imeli možnosti prehranjevanja skupaj s 
starši, čeprav je bil obrok razumljen kot čas za socialno učenje ter učenje matematike 
(razdeljevanje krožnikov, deljenje posod na mize). V nasprotju z italijanskim vrtcem, kjer je 
bila navada za mizo sedeti eno uro in več, se je zdelo angleškim vzgojiteljem pol ure dovolj 
časa za hranjenje otrok. Avtorica poudarja pomen razumevanja otrok, ki izhajajo iz različnih 
kulturnih okolij, predvsem pa zagotavljanje sproščenega in spodbudnega okolja. 

Raziskava na vzorcu 52 otrok, starih 3–5 let v dveh kalifornijskih vrtcih (Ward, Gay, Anders, 
Alkon in Lee, 2007) se osredinja na potek in dolžino počitka v vrtcu in ju povezuje z 
odsotnostjo spanja ponoči, zgodnjim vstajanjem in starostjo otroka. Večina otrok, starih od 3 
do 5 let, čez dan počiva, če ima možnost, vendar je izpostavljena urejenost prostora kot 
ključen element ugodja otroka za spanje. Dnevni počitek je priporočen predvsem za mlajše 
otroke (1–3 leta) in otrok, ki ponoči spijo manj kot deset ur. Prijetno okolje (blazine, 
osvetljava, dodatni prostor), sprotno dogovarjanje med staršem in vzgojiteljem ter opazovanje 
otrok so ključnega pomena za dobro počutje otrok v vrtcu.  
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5 EMPIRIČNI DEL 
5.1 Opredelitev raziskovalnega problema in cilji 

 

V magistrskem delu želim ugotoviti, kakšne so izkušnje, ravnanja in mnenja strokovnih 
delavcev glede participacije otrok v drugem starostnem obdobju na področju prehranjevanja 
in počitka v Vrtcu Velenje. Posebej me zanimajo razlike med mnenji otrok in strokovnimi 
delavci, obenem pa primerjava med skladnostjo mnenj strokovnih delavcev ter dejansko 
prakso v vrtcu. Hkrati želim izvedeti, kako doživljajo prehranjevanje in počitek oz. spanje 
otroci, ali menijo, da lahko soodločajo pri tem delu dnevne rutine in ali so upoštevane njihove 
želje in mnenja.  

 

5.2 Raziskovalna vprašanja 

 

1. Kakšne so izkušnje in mnenja otrok o prehranjevanju in spanju ter njihovi soudeležbi pri 
načrtovanju in izvajanju tega dela dnevne rutine? 

 
2. Kako in kdaj po mnenju strokovnih delavcev poteka dnevna rutina v oddelkih drugega 

starostnega obdobja v Vrtcu Velenje?  
 

3. Ali strokovni delavci menijo, da vključujejo otroke v načrtovanje in izvajanje dnevne 
rutine in kako?  

 
4. Ali se mnenja strokovnih delavcev razlikujejo od mnenj otrok glede participacije otrok pri 

prehranjevanju in spanju v vrtcu? 
 

5. Ali se mnenja glede participacije otrok pri načrtovanju dejavnosti v vrtcu razlikujejo pri 
strokovnih delavcih glede na njihovo izobrazbo? 

 
 

5.3 Metoda in raziskovalni pristop 

 

Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega 
raziskovanja ter kvalitativna in kvantitativna obdelava podatkov. 

 

5.4 Vzorec 

 

Vzorec je neslučajnostni, zagotovljena je bila popolna anonimnost udeležencev v raziskavi.  

Vzorec 1: 32 otrok, starih od 3 do 6 let, ki obiskujejo Vrtec Velenje v šolskem letu 2015/2016, 
vključeni so otroci iz vseh enot Vrtca Velenje (Lučka, Vrtiljak, Najdihojca, Tinkara). 
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Vzorec 2: 75 strokovnih delavcev (vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev) Vrtca Velenje, ki 
so v šolskem letu 2015/2016 zaposleni v oddelkih drugega starostnega obdobja (od 3 do 6 
let). 

V nadaljevanju je predstavljena struktura obeh vzorcev glede na starost (otroci in strokovni 
delavci) ter delovno mesto, izobrazbo, delovno dobo v vrtcu in starostno skupin otrok v 
oddelku (strokovni delavci). 

 
Tabela 1: Struktura vzorcev glede na starost in spol 
 
Vzorec Spol  Starost 
 MOŠKI ŽENSKI  
 f f (%) f f (%) Aritmetična sredina 
Otroci 12 38,0 20 72,0 4,66 
Strokovni 
delavci 0 0,0 75 100,0 41,58 

 
Iz preglednice je razvidno, da je v raziskavi z otroki sodelovalo precej več  deklic (72 %) kot 
dečkov (38 %). V vzorcu strokovnih delavcev so sodelovale izključno strokovne delavke 
ženskega spola. To glede na strukturo zaposlenih v vrtcu Velenje ni presenetljivo (od 164 
strokovnih delavcev je zaposlen samo en pomočnik vzgojitelja moškega spola). V 
nadaljevanju je zato v analizah podatkov za strokovne delavce uporabljena oblika ženskega 
spola množine. 
 
Tabela 2: Struktura otrok glede na starost 
 

Otroci 
STAROST f f (%) 
4 16 50,0 
5 11 34,0 
6 5 16,0 
Skupaj 32 100,0 

 
Največ (polovica) otrok, ki so bili vključeni v raziskavo, je starih 4 leta. Povprečna starost 
otrok je 4,7 let. 

 
Tabela 3: Struktura strokovnih delavcev glede na starost 
 

Strokovni delavci 
STAROST   

N 
Veljavni 74 
Manjkajoči 1 

Aritmetična sredina 41,58 
Najnižja vrednost 23 
Najvišja vrednost 58 

 
Na vprašanje o starosti ni odgovorila le ena oseba. Strokovne delavke so v povprečju stare 
41,58 leta; najmlajša je stara 23 let, najstarejša pa 58.  
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Tabela 4: Struktura strokovnih delavk glede na delovno mesto 
 
DELOVNO MESTO f f (%) 
Vzgojitelj 40 53,3 
Pomočnik vzgojitelja 35 46,7 
Skupaj 75 100,0 

 

V raziskavi je sodelovalo 40 vzgojiteljic (53,3 %) in 35 pomočnic vzgojitelja (46,7 %). 

 
Tabela 5: Struktura strokovnih delavk glede na izobrazbo 
 
IZOBRAZBA f f (%) 
Srednja vzgojiteljska šola 21 28,0 
Druga srednja šola in prekvalifikacija 18 24,0 
Višja šola za vzgojitelja predšolskih otrok 7 9,3 
Visoka strokovna izobrazba predšolska vzgoja 25 33,3 
Drugo 4 5,3 
Skupaj 75 100,0 

 
V raziskavi je sodelovala dobra polovica (52 %) strokovnih delavk s srednješolsko izobrazbo 
(srednja vzgojiteljska šola ali druga srednja šola s prekvalifikacijo za pomočnika vzgojitelja). 
Med vzgojiteljicami ima največ (33,3 %) vzgojiteljic visoko izobrazbo. V kategoriji "drugo" 
so bile štiri pomočnice vzgojitelja, ki imajo 7. stopnjo izobrazbe drugih smeri (varstvo okolja, 
naravoslovje, management, šport) in opravljeno prekvalifikacijo za pomočnika vzgojitelja.  

Povprečna delovna doba anketirank je 17,46 leta, najdaljšo delovno dobo imajo strokovne 
delavke z višješolsko izobrazbo, najnižjo pa tiste z opravljeno srednješolsko poklicno 
prekvalifikacijo. Dve strokovni delavki na to vprašanje nista odgovorili. 

 
Tabela 6: Struktura strokovnih delavk glede na starostno skupino otrok v oddelku 
 
Starostna skupina otrok v oddelku f f (%) 
3–4 19 25,3 
4–5 19 25,3 
3–5 6 8,0 
5–6 18 24,0 
4–6 7 9,3 
3–6 6 8,0 
Skupaj 75 100,0 

 

Največ je tistih strokovnih delavk, ki so trenutno zaposlene v starostni skupini otrok od tri do 
štiri in štiri do pet let (25,3 %), sledi starostna skupina pet do šest let (24 %). Sedem jih dela v 
oddelku otrok, starih od štiri do šest let (9,3 %), v skupinah otrok, starih od tri do pet oziroma 
od tri do šest let, pa je zaposlenih po 6 delavk (8 %).  
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5.5 Tehnike in opis postopka zbiranja podatkov 

 
Za ugotavljanje izkušenj in mnenj otrok (Vzorec 1) o prehrani in počitku oz. spanju v vrtcu ter 
njihovi participaciji pri dnevni rutini je bila uporabljena tehniko pogovorov (pol-strukturiran 
individualni intervju) z otroki v obliki igre "novinarji", ki sem jo že preizkusila v seminarski 
nalogi. Vprašanja v intervjuju so bila odprtega tipa. V primeru, da otroci česa niso razumeli 
sem vprašanja ponovila oziroma dodatno pojasnila. Intervju je bil izveden anonimno, podatke 
od otrok sem pridobila z udeležbo v igri, ko sem ustvarila kotiček "novinarji" in vanj 
individualno povabila posameznega otroka. Nekajkrat sem se jim pridružila pri lastni igri. 
Otrokom v drugih enotah, kot nepoznana oseba v igralnici, nisem povzročala občutka strahu. 
Zaradi delno "izoliranega" kotička strokovni delavci v oddelku niso imeli vpogleda v 
pogovor, ko bi s svojo prisotnostjo pri otrocih lahko povzročali morebitne zadržke (kaj 
povedati in česa ne). Intervju sem opravila z 32 otroki v obdobju od 6. 6. 2016 do 10. 6. 2016, 
v njihovih matičnih igralnicah. Posamezen intervju je trajal približno 10 minut. 

Za ugotavljanje izkušenj in mnenj strokovnih delavcev (Vzorec 2) sem uporabila anketni 
vprašalnik, v katerega je bilo umeščenih nekaj vprašanj iz raziskave "Profesionalno 
usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel 
koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje (2008–2013)" (Devjak, Skubic, Polak, 
Kolšek, 2012). Štirinajst dni prej sem opravila pilotni preizkus, ko so štiri strokovne delavke v 
moji delovni enoti izpolnile vprašalnik, glede na njihove pripombe sem popravila nekaj 
manjših vsebinskih nejasnosti. Anketiranci so preko vodij enot osebno prejeli natisnjene 
vprašalnike, izpolnjene so preko interne pošte poslali v enoto, kjer sem zaposlena. Zbiranje 
vprašalnikov je potekalo od 13. 6. 2016 do 24. 6. 2016. Vzgojiteljem in pomočnikom 
vzgojitelja, zaposlenim v oddelkih drugega starostnega obdobja, je bilo razdeljenih 100 
vprašalnikov, vrnjenih izpolnjenih pa 75 (75 %).  

 
 

5.6 Opis postopka obdelave podatkov 

 
Odgovori otrok (Vzorec 1) so obdelani delno kvalitativno; primarno so vsebinsko razdeljeni v 
kategorije. Delno (kjer je mogoče) so kvantitativno obdelani s programom MS Excel ter 
prikazani s parametri opisne statistike: frekvence (f), odstotki (%). 

Za analizo anketnega vprašalnika (Vzorec 2) je uporabljen program SPSS 20.0. − naslednji 
parametri opisne statistike: frekvenca (f), odstotki (f %), aritmetična sredina (M), standardni 
odklon (SO). Statistična pomembnost razlik, ki se nanaša na 4. raziskovalno vprašanje, je 
preverjena s pomočjo χ2 preizkusa. Rezultati so predstavljeni v preglednicah, nekatere 
primerjave grafično.  
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Interpretacija rezultatov v nadaljevanju je razdeljena v tri sklope: načrtovanje dejavnosti z 
otroki, prehranjevanje in počitek v vrtcu. Na tej osnovi je bil sestavljen intervju za otroke, kot 
tudi anketni vprašalnik za strokovne delavce. Predstavila bom izkušnje in mnenja otrok o 
prehranjevanju in spanju ter njihovi soudeležbi pri načrtovanju in izvajanju teh dveh delov 
dnevne rutine ter vzporedno prikazala tudi podatke o mnenjih strokovnih delavcev (o 
vključevanju otrok v načrtovanje in izvajanje dnevne rutine). Iz predstavljenih podatkov bo 
razvidno, ali se mnenja otrok razlikujejo od mnenj strokovnih delavcev, obenem bo razvidno 
tudi, kako in kdaj poteka po mnenju strokovnih delavcev dnevna rutina v oddelkih drugega 
starostnega obdobja. Na ta način bom odgovorila na štiri raziskovalna vprašanja. Predstavila 
bom tudi navzkrižno tabelo med dvema spremenljivkama in tako odgovorila še na 
raziskovalno vprašanje: ali se mnenja glede participacije otrok pri načrtovanju dnevne rutine v 
vrtcu razlikujejo med strokovnimi delavci glede na njihovo izobrazbo? 

 

6.1 Načrtovanje dnevne rutine 

 

"Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela in dnevne rutine v vrtcu je eden od pomembnih 
procesov za dosego ciljev predšolske vzgoje" (Devjak, Skubic, Polak, Kolšek, 2012: 90) in 
poteka glede na cilje in načela Kurikuluma za vrtce (1999); ta vsebuje cilje in iz njih izpeljana 
načela, katera predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev, "vzgojitelj pa je tisti, ki 
se po strokovni presoji odloča, kaj kdaj in kako" (prav tam: 8). V nadaljevanju sta 
predstavljeni perspektivi načrtovanja dnevne rutine otrok in strokovnih delavk. 

Otrokom sem ponudila izziv in jih povabila k "domišljijskemu načrtovanju" (vsak je povedal 
tisto, kar je mislil v tistem trenutku in tako predstavil lastno zamisel, željo). Otroška 
perspektiva načrtovanja je bila zajeta v dveh vprašanjih:  

• Če bi imel čarobno paličico in bi znal čarati, kaj vse bi bilo v tvojem kotičku za 
počitek? 

• Če bi imel čarobno paličico in bi znal čarati, kaj vse bi bilo v tvojem kotičku za 
prehranjevanje?  

Na ta način jim je bila ponujena možnost razmišljanja o načrtovanju teh dveh dejavnosti 
dnevne rutine, odgovori, strnjeni v kategorije, so prikazani v Tabelah 7 in 8. 

 
Tabela 7: Načrtovanje otrok glede kotička za počitek  
 
Kategorija Opis 

Prostor 
Postelja kot velik ležalnik, kot garaža za avtomobile, s streho, kot grad, 
lepa, mehka, z udobno blazino in odejo - da me ne zebe, zlate barve, 
temno in modro je, brez luči, nizko na tleh, 400 nadstropna postelja. 

Igrače Konjiček, samorog, dojenčki, za kuhat, ledene igrače in princese. 
Hrana Da bi bilo notri za jest, tortica. 
Drugo Vrana (vsak čarodej ima vrano). 

Zanimivo je, da je bila za otroke najbolj pomembna udobnost postelje, igrače in barve v 
kotičku. To se sklada s kalifornijsko raziskavo (Ward, Gay, Anders in Lee, 2016), ki poudarja 
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pomen prijetnega okolja (blazine, osvetljava, dodatni prostor) za dobro počutje otrok med 
počitkom. Počitek sta kar dva otroka povezala s prehranjevanjem. 

 
Tabela 8: Predlogi otrok glede kotička za prehranjevanje  
 
Kategorija Opis 

Prostor  

Ledena, vijolična, malo rdeča in malo bela, zlata in bleščeča, 
mavrična, z novimi mizami, zlate mize s srebrnimi ročicami, veliki 
stoli, vse bi imeli za kuhanje, vse zlato na mizi, jedli bi zunaj, dežek in 
sonček bi bil. 

Hrana Hrenovke, jagode, Big Mac in pomfri, pečene jajčke, potičke, 
čokolada, krompir, meso, zelje, kruh, sok, sir, kaša. 

Drugo Bil bi čaroben, samo bi se vse delalo. 
 
Kot odgovor na vprašanje o kotičku za prehranjevanje, so otroci v vlogi načrtovalcev navajali 
kot pomembno pretežno opremo ter izgled kuhinje (še posebej je bila izpostavljena miza, 
barve kuhinje in pribor). V manjšem deležu so otroci izpostavili prostorsko umeščenost 
kotička (zunaj) ter igrače, ki bi morale biti prisotne. Eden od otrok je menil, da bi "moral biti 
kotiček čaroben, vse bi se delalo samo". 

Strokovne delavke so v sklopu načrtovanja dnevne rutine odgovarjale na tri vprašanja: 
opredelile so, katere dejavnosti so tekom dneva v vrtcu "rutinske", ali v formalni pripravi 
načrtujejo dejavnosti dnevne rutine in ali v načrtovanje vzgojnega dela vključujejo tudi 
otroke.  Rezultati so prikazani v Tabelah 9, 10 in 11. 

 
Tabela 9: Dejavnosti, ki potekajo po izkušnjah strokovnih delavk vsak dan ob istem času 
 
Dejavnosti oz. rutine, ki v vrtcu vsak dan 
potekajo ob istem času za vse otroke f f (%) Rang 

Prihod otrok 36 48,0 5 
Zajtrk 70 93,3 1 
Kosilo 70 93,3 1 
Popoldanska malica 53 70,7 3 
Opravljanje toaletnih potreb 10 13,3 8 
Skrb za higieno 17 22,7 6 
Počitek in spanje 49 65,3 4 
Usmerjene dejavnosti 8 10,7 9 
Prosta igra in dejavnosti po izbiri otrok 7 9,3 10 
Bivanje na prostem 11 14,7 7 

 
Dejavnosti, ki v vrtcu potekajo vsak dan, kot npr. prihod, prehranjevanje, opravljanje 
toaletnih potreb, počitek in/ali spanje, usmerjene dejavnosti, prosta igra in dejavnosti po izbiri 
otrok, bivanje na prostem – dejavnosti dnevne rutine, so bile določene na osnovi vprašalnika, 
ki je bil uporabljen v okviru Reggio Emilia projekta (Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012). 
Predvidevala sem, da je fleksibilnost dnevnega reda v vrtcu še vedno nizka in večina 
dejavnosti dnevne rutine poteka v vedno ob istem času. Iz Tabele 9 je razvidno, da potekajo 
po odgovorih strokovnih delavk vsak dan ob istem času pretežno dejavnosti prehranjevanja 
(zajtrk, kosilo in tudi popoldanska malica) ter počitek in spanje. Sorazmerno velik delež 
pritrdilnih odgovorov je dobil tudi prihod otrok v vrtec. Rezultati so skladni z obema 
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raziskavama projekta Reggio Emilia (prav tam) iz leta 2009 in 2011, ko so bile dejavnosti 
kosila, zajtrka in spanja oziroma počitka rangirane najvišje. 

Nadalje me je zanimalo, ali strokovne delavke dnevno rutino načrtujejo tudi formalno, svojo 
prakso so označile na 5-stopenjski lestvici, odgovori so prikazani v Tabeli 10. 

 
Tabela 10: Formalno načrtovanje dnevne rutine 
 
Načrtovanje dnevne rutine f f (%) 
Ne 6 8,0 
Redko 7 9,3 
Včasih 25 33,3 
Pogosto 21 28,0 
Zelo pogosto 16 21,3 
Skupaj 75 100,0 

 

Spodbuden je rezultat, da polovica (49,3 %) strokovnih delavk dnevno rutino načrtuje pogosto 
ali zelo pogosto, slaba polovica redko ali včasih (42,6 %),  odgovorov "ne" pa je bilo le šest (8 
%). Rezultati se precej razlikujejo od raziskave RE (Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012), 
ko je v drugem stadiju (leta 2011) rutinske dejavnosti formalno načrtovalo le 24 % strokovnih 
delavk. Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, ali v načrtovanje vzgojno-izobraževalnega 
dela vključujejo tudi otroke. Zastavila sem ga s predpostavko, da zajema vzgojno-
izobraževalno delo tudi rutinske dejavnosti, ki so moja tema raziskovanja. Rezultati so 
predstavljeni v Tabeli 11. 

 
Tabela 11: Vključevanje otrok v načrtovanje vzgojnega dela  ̶ odgovori strokovnih 
delavk 
  
Ali v načrtovanje vzgojnega dela vključujete tudi otroke? f f (%) 
Otroci pri načrtovanju ne sodelujejo, ker so premajhni. 0 0,0 
Dejavnosti načrtujem sama, praviloma upoštevam želje in 
ideje otrok. 23 30,7 

Sama izberem temo, okvirni načrt, nato pa se o njem 
pogovorim z otroki. 43 57,3 

Skupaj z otroki izberem temo, vsebine ter načrtujemo 
dejavnosti 7 9,3 

Brez odgovora. 2 2,7 
Skupaj 75 100,0 

 
Najpogostejši način vključevanja otrok v načrtovanje dejavnosti v vrtcu je, da strokovna 
delavka sama izbere temo in naredi okvirni načrt, nato se o tem pogovori z otroki. Obenem 
skoraj tretjina (30,7 %) strokovnih delavk dejavnosti načrtuje sama, ob tem pa praviloma 
upošteva želje in ideje otrok. Tak pristop k načrtovanju kaže odnos strokovnih delavcev do 
otrok in sicer, da ne zaupajo otrokom glede sodelovanja pri načrtovanju dejavnosti oziroma so 
zmožni zgolj predlagati (dodati) kakšno idejo. To S. Rutar (2013) imenuje "participacija s 
posrednikom", ki pomeni prikriti oziroma neozaveščeni način neparticipacije, ko strokovni 
delavci v praksi načrtujejo za otroke s svojimi najboljšimi nameni ter argumentom poznavanja 
in upoštevanja otrokovega razvoja in učenja (prav tam: 164). Oba rezultata sta primerljiva z 
rezultati raziskave Reggio Emilia (Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012), kjer je bil delež, 
ko vzgojiteljica načrtuje sama, vendar pri tem praviloma upošteva želje in interese otrok, v 
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letu 2009 kar 39,1 % nato pa se v letu 2011 zmanjšal na 19,2 %. Strokovnih delavk, ki same 
izberejo temo in pripravijo okvirni načrt, nato pa se o njem pogovorijo z otroki in upoštevajo 
njihove želje, predloge je bilo 52,3 % v letu 2009 in 61,1 % v letu 2011.   

Le sedem strokovnih delavk (9,3 %) načrtuje dejavnosti v skladu z najvišjo stopnjo 
participacije (vsebine dejavnosti načrtujejo skupaj z otroki), kar po Hartu (1992) pomeni, da 
je otrok pobudnik projekta, da vpliva na dogajanje in je njegov prispevek vključen v 
odločitve. Odgovorov, da otroci in strokovni delavci skupaj izberejo temo, vsebine ter 
načrtujejo dejavnosti, je bilo v projektu RE (Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012) precej 
več (29,6 % v letu 2009 in 39,5 % v letu 2011).  

Dobro je, da niti ena od strokovnih delavk ni mnenja, da otroci ne morejo sodelovati v 
načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela, kar je drugače, kot v raziskavi RE (Devjak, 
Skubic, Polak in Kolšek, 2012), ko je bilo takšnih delavk v letu 2011 kar desetina (11 %).  

Zanimalo me je, ali se mnenja strokovnih delavk glede participacije otrok pri načrtovanju 
vzgojnega dela v vrtcu razlikujejo pri strokovnih delavcih glede na njihovo izobrazbo.  
 
Tabela 12: Navzkrižna tabela med spremenljivkama izobrazba in odgovori glede 
participacije otrok pri načrtovanju vzgojnega dela 
 

 

Ali v načrtovanje vzgojnega dela vključujete tudi 
otroke? 

Skupaj 

Dejavnosti 
v vrtcu 

načrtujem 
sama in 

praviloma 
upoštevam 
želje in 

ideje otrok. 

Sama 
izberem 
temo, 

okvirni 
načrt, se 

pogovorim 
z otroki. 

Skupaj z 
otroki 

izberem 
temo, 

vsebine, 
načrtujemo 
dejavnosti. 

Drugo 

D
okončana stopnja izobrazbe 

Srednja 
vzgojiteljska šola 

Frekvenca 8 12 1 0 21 

Odstotek 38,1% 57,1% 4,8% 0,0% 100,0% 

Druga srednja šola 
in prekvalifikacija 

Frekvenca 5 10 2 0 17 
Odstotek 29,4% 58,8% 11,8% 0,0% 100,0% 

Višja šola z 
vzgojitelja 
predšolskih otrok 

Frekvenca 2 4 1 0 7 
Odstotek 28,6% 57,1% 14,3% 0,0% 100,0% 

Visoka strokovna 
izobrazba 
predšolska vzgoja 

Frekvenca 7 15 2 1 25 
Odstotek 28,0% 60,0% 8,0% 4,0% 100,0% 

Drugo 
Frekvenca 1 2 1 0 4 
Odstotek 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
Frekvenca 23 43 7 1 74 
Odstotek 31,1% 58,1% 9,5% 1,4% 100,0% 

 
 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa med spremenljivkama stopnja izobrazbe in odgovori 
strokovnih delavk glede vključevanja otrok v načrtovanje dejavnosti znaša 2,95. Stopnja 
pomembnosti je večja od 0,05. Na osnovi  Hi-kvadrat preizkusa ugotavljam, da izobrazba 
strokovnih delavk ne vpliva na participacijo otrok pri načrtovanju vzgojnega dela. 
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6.2 Prehranjevanje v vrtcu 

 

Mnenja otrok glede participacije pri prehranjevanju so predstavljena v Tabeli 13, kjer so 
statistično prikazani odgovori otrok glede na posamezno vprašanje  o prehranjevanju.  

 
Tabela 13: Mnenja otrok glede participacije pri prehranjevanju v vrtcu 
 

Vprašanje DA NE 
f f (%) f f (%) 

Ali te vzgojiteljica vpraša, koliko 
želiš pojesti, če ona deli hrano? 18 56,0 14 44,0 

Ali si nadevaš hrano sam? 10 31,0 22 68,0 
Ali imaš vedno možnost pustiti 
hrano, ki ti ni všeč, je nočeš ali ne 
moreš pojesti? 

20 63,0 12 37,0 

Ali moraš poskusiti vsaj "pikico, 
žličko" hrane, ki je nočeš jesti? 30 94,0 2 6,0 

Ali se lahko med obroki pogovarjaš? 17 53 15 47 
Ali se ti zdi pomembno, da poješ 
hitro? Zakaj? 7 22,0 25 78,0 

Ali meniš, da je vzgojiteljicam všeč, 
če otroci hitro pojeste? Zakaj? 9 28,0 23 72,0 

 
V Tabeli 13 je najbolj izstopajoč rezultat odgovor na vprašanje: "Ali moraš poskusiti vsaj 
"pikico, žličko" hrane, ki je nočeš jesti?" Pritrdilnih trditev je bilo 30 (94 %), le dva otroka sta 
odgovorila z "ne". V primerjavi z otroki je le dobra polovica strokovnih delavk v naši 
raziskavi (57,3 %) pritrdila, da otroke spodbujajo s "pikico"; po rezultatih raziskave RE 
(Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012) je bilo takih vzgojiteljic v letu 2011 skoraj tretjina 
(29,9 %). M. Batistič Zorec in A. Došler Jug (2016) izpostavljata dvom, da gre le za 
spodbujanje otroka, da poskusi npr. hrano, ki je ne pozna. Zahteva odraslih, ki kaže na 
prepričanje, da otroci niso sposobni presoditi, kaj imajo radi in česa ne marajo, je namreč 
nekaj povsem drugega.  

Tisti otroci, ki so odgovorili, da se jim ob prehranjevanju mudi, so navedli naslednje razloge: 
"Ker hočem iti prej na ležalnik. Ker mi je fajn. Ker hitro končam. Ker so vsi počasni, jaz pa 
ne. Ker se mi mudi domov. Da bom velik in močen." Iz odgovorov na vprašanje, zakaj 
mislijo, da je vzgojiteljicam pomembna hitrost pri prehranjevanju, je razvidno, da so odgovori 
podobni. Otroci so navedli: "Da gremo čimprej na ležalnik.", "Da ne čakamo tistih, ki jejo 
počasi.", "Da bi bili močni.", "Da veliko pojemo... ampak otroci so mali in malo pojejo?" To 
daje misliti o otroškem povzemanju izjav, ki jih dajejo strokovne delavke ob prehranjevanju.   

Zaskrbljujoč je tudi rezultat, ki kaže, da se skoraj polovica vprašanih otrok (47 %) pri kosilu 
ne sme pogovarjati med seboj ter podatek, da 22 otrokom (68 %) hrano na krožnik daje 
odrasla oseba (si je na krožnik ne naložijo sami). Strokovne delavke v naši raziskavi pravijo, 
da je pogovarjanje dovoljeno (98 %) oziroma vzpodbujano (93,3 %). Kljub temu obstaja 
dvom o tem, ali so anketiranke odgovarjale v tako visokem odstotku zaradi prepričanja o 
"praksi, za katero vedo, da bi bila ustrezna" ali na osnovi resnične praksi v skupini. V 
nadaljevanju me je zato zanimalo, kaj menijo otroci o pravilih glede pogovarjanja med 
prehranjevanjem in ali obstaja pravilo, ki ga otroci morajo še posebej upoštevati glede 
prehranjevanja v povezavi z govorjenjem med obroki. Raziskava RE (Batistič Zorec, Jug 
Došler, 2016) je namreč pokazala, da je v letu 2011 le 12 odstotkov strokovnih delavcev 
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otroke spodbujala k pogovarjanju med obroki, kar pomeni, da je zanje obrok družabni, 
sproščen dogodek. V Tabeli 14 so predstavljena mnenja otrok, katerih pravil se morajo držati 
pri jedi. Izjave so združene v pravila, ki so se v podobni obliki ponovila večkrat. 

 
Tabela 14: Mnenja otrok glede pravil pogovarjanja pri prehranjevanju 
 
Pravilo f f (%) 
Pri jedi se pogovarjamo tiho. 15 47,0 
S polnimi usti se ne govori. 3 9,0 
Jemo tiho, da se nam ne zaleti hrana. 3 9,0 
Jemo tiho, da hrana ne pade iz ust. 2 7,0 
Moramo biti tiho, ker se vzgojiteljice 
pogovarjajo. 1 3,0 

Ko jemo, se ne pogovarjamo. 5 16,0 
Ne vem. 3 9,0 
Skupaj 32 100 

 
Otroci so največkrat izpostavili pravilo, da se pri obrokih pogovarjajo tiho (47 %). To deloma 
potrjuje mnenje strokovnih delavk o tem, da je pogovarjanje otrok med jedjo dovoljeno, 
vendar pa je v nasprotju z visokim odstotkom trditev (93 %) strokovnih delavk, da otroke 
spodbujajo k pogovarjanju med prehranjevanjem. Večina pravil iz Tabele 13 je osnovanih na 
"jemo tiho", kar pomeni, da je skupni delež pravil s prioriteto "pri jedi se ne pogovarjamo" 
skoraj polovičen; štirinajst otrok (44 %) meni, da je pri jedi (iz kakršnegakoli razloga) bolje, 
da so tiho.  

 
Tabela 15: Ravnanje otrok v primeru, ko jim hrana ni všeč 
 
Kaj storiš, če se ti hrana ne zdi 
dobra ali ti tisti dan ne "paše"? f f (%) 

Pospravim, ne jem. 17 53,0 
Se pritožujem. 4 13,0 
Vseeno poskusim. 8 25,0 
Ne vem. 3 9,0 
Skupaj 32 100,0 

 
Več kot polovica otrok (53 %) je odgovorila, da v primeru, ko jim hrana ni všeč ali jim tisti 
dan ne paše, le-to pospravijo in je ne jedo. Četrtina otrok hrano kljub vsemu poskusi, štirje so 
izrazili pritoževanje (upor) nad neljubo jedjo, ki bi jo morali poskusiti: "Rečem fuj.", "Kaj če 
me bo bolel trebuh?", "Ne bom!", "Res ne bi." A. M. McAuliffe in J. Lane (2011) poudarjata 
zavedanje odnosa odraslih do raznolikosti hrane ter do različnosti ljudi, ko se ti ne 
prehranjujejo nujno enako, kot oni sami. Pri prehranjevanju ima na otroke namreč večji 
učinek humor in novi načini prehranjevanja, kot verbalno siljenje s hrano. 



28 

 
Tabela 16: Mnenja otrok o tem, kdo odloča, pri kateri mizi sedijo in s kom 
 
Kdo odloča, pri kateri 
mizi sediš in s kom? f f (%) 

Sam 22 69,0 
Prijatelji 9 28,0 
Vzgojiteljica 1 3,0 
Skupaj 32 100,0 

 

Otroci so na vprašanje: kdo odloča o tem, pri kateri mizi sedijo pri kosilu in s kom, v večini 
(69 %) odgovorili, da sami ali se dogovorijo s prijatelji (28 %), kar je spodbuden rezultat. 
Vzgojiteljica je določila "sedežni red" le v enem primeru. 

V nadaljevanju sem tako otroke, kot tudi strokovne delavce povprašala o njihovi najljubši in 
najmanj ljubi hrani. Vprašanje je bilo umeščeno v raziskavo zaradi vpogleda v zadovoljstvo z 
obroki, obenem pa zaradi morebitnih možnih izboljšav na tem področju. Za strokovne delavke 
je morda pomenilo samo-refleksijo v smislu: Nekatera hrana mi ni všeč, tudi otroku ni všeč 
vsaka hrana. Moram tudi jaz poskusiti vsaj "pikico", če mi hrana ni všeč? 

 
Tabela 17: Primerjava mnenj otrok in strokovnih delavk glede prehrane v vrtcu (všečna 
in nevšečna hrana)  
 

Vrsta hrane Otroci (f %) Strokovni delavci (f %) 
Všeč Ni všeč Všeč Ni všeč 

Meso 18 9 14 11 
Priloge 54  35  
Sladice   23  
Sadje, sadne solate  31 18  
Zelenjava, solata, zel. juha  54  41 
Mlečne jedi 28   48 
Namazi  6 10  
Skupaj 100 100 100 100 
Jem vse 10 9 

 
Iz Tabele 17 je razvidno, da otroci in strokovne delavke v vrtcu, najraje jedo različne priloge, 
skupno obojnim so deljena mnenja glede mesa. Strokovne delavke in otroci so najmanj 
navdušeni nad zelenjavo, zelenjavnimi juhami, solatami. Strokovne delavke so najmanj 
navdušene nad mlečnimi jedmi, otroci pa poleg zelenjave ne marajo niti sadja, za katerega so 
strokovne delavke, kot tudi za sladice, izrazile več navdušenja. Tako med odraslimi kot med 
otroki je približno desetina takšnih, ki niso posebno izbirčni in jedo vse. 

A.M. McAuliffe in J. Lane (2011) pravita, da je v procesu učenja otrok pomemben zgled 
odraslega. Kar otroci vidijo v družbi, tega se bodo naučili preko vedenja odraslega, s katerim 
se primerjajo. Poleg tega je način priprave in vrsta hrane, ki je otroku bolj všečna, odvisna od 
njegove kulture in prehranjevalnih navad staršev oziroma družine. 

M.C. Taylor, S.M. Wernimont, K. Northstone in P.M. Emmet (2015) opisujejo, da je opazna 
povezanost med hrano, ki je ne marajo izbirčni (angl. picky) otroci in hrano, ki je ne marajo 
njihove mame. 
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Mnenja strokovnih delavcev glede prehranjevanja so prikazana v nadaljevanju. 

 
Tabela 18: Ravnanja strokovnih delavk glede prehranjevanja otrok 
 
Prehranjevanje f f (%) 
Otroci lahko izberejo, kdaj bodo jedli zajtrk. 4 5,3 
Otroci lahko izberejo, kdaj bodo jedli malico. 61 81,3 
Otroci si lahko sami izberejo, koliko bodo jedli. 74 98,7 
Otroci si lahko sami izberejo, kaj bodo jedli in česa ne. 65 86,7 
Otroci, ki so pojedli, morajo počakati za mizo, dokler ne poje 
večina otrok. 3 4,0 

Otroke, ki hitro pojedo, pohvalim. 6 8,0 
Kadar delim otrokom hrano, jih vprašam, koliko želijo pojesti. 63 84,0 
Otroci si dajejo hrano na krožnik vedno sami (samopostrežni 
način). 51 68,0 

Med obroki dopustim, da se otroci pogovarjajo med seboj. 74 98,7 
Med hranjenjem spodbujam umirjen pogovor med nami. 70 93,3 
Vztrajam, da otroci pojedo vso hrano, ki so si jo vzeli. 16 21,3 
Otrok mora poskusiti vsaj žličko hrane, saj drugače ne bo nikoli 
vedel, kakšnega okusa je. 43 57,3 

Kadar otroku hrana ni všeč, ali ne more pojesti vsega, lahko pusti. 73 97,3 
Otrok lahko pusti hrano, če mu ni všeč ali ne more pojesti, ne 
dopustim pa tega, če si je vzel repete 34 45,3 

 

 
Največ vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice navaja, da lahko pri prehranjevanju otroci sami 
izberejo, koliko bodo jedli (98 %). Prav tako otrokom med obroki dopustijo pogovarjanje med 
seboj ter jih tudi spodbujajo k temu (93 %). Navajajo jih, da lahko sami izberejo, kaj bodo 
jedli in česa ne (86,7 %) ter tudi, da hrano, ki jim ni všeč, pustijo (97,3 %). Otroke ob deljenju 
hrane večinoma vprašajo, koliko želijo pojesti (84 %). Dobra polovica vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic vztraja, da otroci vsaj poskusijo hrano, ki so jo odklonili, obenem pa ne 
dopuščajo, da otrok pusti hrano, če si vzame "repete" (45,3 %). Slaba četrtina je mnenja, da 
morajo otroci pojesti vso hrano, ki so si jo vzeli (21,3 %). Več kot polovica (68 %) otrok ima 
namreč samopostrežni način prehranjevanja. Strokovne delavke niso naklonjene hitremu 
prehranjevanju (92 %). Vse trditve so presenetljivo skladne z raziskavo RE (Devjak, Skubic, 
Polak in Kolšek, 2012), največje odstopanje se kaže v trditvi: "Vztrajam, da otroci pojedo vso 
hrano, ki so si jo vzeli."  

A. Kast-Zahn in M. Hartmut (2012) sta mnenja, da je pri prehranjevanju v vrtcu 
najpomembneje zaupati otrokom, ki imajo prirojeno in nepopačeno sposobnost izbrati pravo 
hrano v pravih količinah, če ponudba ne vsebuje preveč sladkorja in maščobe. Pomembno je 
zavedanje, da na postavo v veliki meri vpliva dedna zasnova in gibanje, na osnovi katerega 
otrok uravnava količino hrane, ki jo poje. Zagotoviti je potrebno raznolikost, pestrost 
prehrane in ustrezne kombinacije hrane s polnovrednimi živili, rastlinsko maščobo in 
ogljikovimi hidrati z manj maščobe (in malo sladkorji) na način, da "otroku ponudimo prav 
vse, kar obstaja" (prav tam: 65). 

Praksa, da mora otrok poskusiti "vsaj pikico" hrane, se zdi strokovnim delavcem po podatkih 
iz Tabele 17 torej zelo pomembna. Otroci pa menijo, da je potrebno takrat, ko ti hrana ni všeč, 
le-to pospraviti (Tabela 15).  
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Odgovori na odprto (opisno) vprašanje, katero pravilo se zdi strokovnim delavkam pri 
prehranjevanju najbolj pomembno, so predstavljeni v Tabeli 19. 

 
Tabela 19: Pravila strokovnih delavk, ki jih je potrebno upoštevati pri prehranjevanju 
 
Pravilo f f (%) 
Otrok naj poje vsaj nekaj. 7 9,0 
Vsak naj sam odloča, kaj in koliko bo jedel. 8 11,0 
Prehranjujemo se kulturno. 25 33,0 
Jemo tiho, da hrana ne pade iz ust. 2 3,0 
Skrbimo za prijetno vzdušje. 7 9,0 
Pravilno sedimo za mizo in uporabljamo pribor. 6 8,0 
Pogovarjamo se umirjeno in jemo počasi. 7 9,0 
Ne igramo se s hrano. 2 3,0 
Jemo raznoliko prehrano. 3 4,0 
Upoštevamo prehranjevalne navade družine. 1 1,0 
Med obrokom se ne sprehajamo. 2 3,0 
Ne govorimo s polnimi usti. 2 3,0 
Brez odgovora. 3 4,0 
Skupaj 75 100 

 
Tretjina (33 %) strokovnih delavk je izpostavilo pravilo: Prehranjujemo se kulturno. 
Sklepamo lahko, da "kulturno" zajema pravila lepega obnašanja in bontona pri mizi. V to 
kategorijo bi lahko umestili še izjave: "Pravilno sedimo in uporabljamo pribor.", 
"Pogovarjamo se umirjeno in jemo počasi.", "Ne govorimo s polnimi usti.", "Med obrokom se 
ne sprehajamo". Pomembno se mi zdi, da so nekatere strokovne delavke izpostavile pravilo: 
"Vsak naj sam odloča, kaj in koliko bo jedel", kot tudi pravilo, "Upoštevamo prehranjevalne 
navade družine." 

Mnenja strokovnih delavk glede načinov spodbujanja neješčih otrok so zbrana v Tabeli 20. 

 
Tabela 20: Mnenja strokovnih delavk glede načinov spodbujanja neješčih otrok 
 
Na kakšen način spodbujate neješče otroke, da hrano 
vsaj poskusijo? f f (%) 

Otrok naj poskusi čisto malo, pikico. 12 16,0 
Šaljiva imena za hrano, humor, pozitiven pristop. 3 4,0 
Lasten zgled. 18 24,0 
Lutka, zgodba, pesem. 5 7,0 
Pogovor o hrani, pomenu za zdravje. 16 22,0 
Spodbujam sovrstnike k medsebojnemu spodbujanju. 1 1,0 
Prikaz sveže hrane in priprave obroka. 1 1,0 
Brez odgovora. 19 25,0 
Skupaj 75 100 

 
Četrtina (24 %) strokovnih delavk meni, da je najpomembnejši lasten zgled. Prav tako se 
poslužujejo pogovora z otroki o prehrani in pomenu za zdravje (22 %), spodbujajo jih, naj 
poskusijo "malo, pikico" (16 %). Ostali načini so: humor, pesem, pravljica, lutka, prikaz 
priprave hrane in sovrstniško spodbujanje. Raziskava M. C. Taylor, S. M. Wernimont, K. 
Northstone in P. M. Emmet (2015) našteva primerne enostavne strategije motiviranja 
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"izbirčnih otrok" (angl. picky, fussy), torej otrok, ki so nenaklonjeni preizkušanju novih vrst 
hrane, neješči ali naklonjeni le določeni vrsti hrane. Priporočajo predvsem povečanje števila 
manjših obrokov skozi dan, zmanjšanje količine tekočine ob hranjenju, soočanje z raznoliko 
prehrano na več različnih lokacijah, na različne načine, strukturiranje hrane na krožniku in 
humor. Travers (v McAuliffe in Lane, 2011) v svoji raziskavi primerja prehranjevalne navade 
italijanskih otrok in otrok v Angliji in ugotavlja, da vzgojiteljice razumejo prehranjevanje 
različno in otroke za prehranjevanje različno motivirajo. Motivacijo vidi predvsem v 
sproščenih pogovorih, vsakodnevnem sooblikovanju menijev (skupni obiski tržnice in izbire 
živil) ter kuhanju skupaj z odraslimi, zagotavljanje sproščenega in spodbudnega okolja. 

V Tabeli 21 so predstavljeni predlogi strokovnih delavk za morebitne spremembe na področju 
prehranjevanja otrok v vrtcu. 

 
Tabela 21: Mnenja strokovnih delavk glede potrebnih sprememb na področju 
prehranjevanja otrok v vrtcu 
 

Kaj bi želeli spremeniti na področju prehranjevanja otrok v vrtcu? f 
Več vrst ponujene hrane. 1 
Manj mleka, več zelenjave. 5 
Pogostejše spremembe jedilnikov. 3 
Fleksibilen zajtrk – pozno prihajanje otrok. 1 
Popoldanske malice enostavnejše. 1 
Izkoristiti lokalne pridelovalce hrane. 1 
Skupaj 12 

 
Na vprašanje je odgovorilo le 12 strokovnih delavk. Najbolj jih velik delež mlečnih živil v 
prehrani, dobrodošle bi bile pogostejše spremembe jedilnikov in več vrst ponujene prehrane. 
Izpostavljajo še fleksibilnejši zajtrk za otroke, ki prihajajo v vrtec kasneje, enostavne 
popoldanske malice ter pestro ponudbo lokalnih pridelovalcev hrane. 

V nadaljevanju so zbrani odgovori na vprašanje, kateri prostorski in materialni pogoji bi po 
mnenju strokovnih delavk morali biti zagotovljeni za prijetno prehranjevanje otrok. 

 
Tabela 22: Mnenja strokovnih delavk glede prostorskih in materialnih pogojev, ki bi 
morali biti zagotovljeni za prijetno prehranjevanje otrok 
 
Kateri materialni in prostorski pogoji bi morali biti v vrtcu po vašem 
mnenju zagotovljeni, da bi omogočali otroku kar najbolj prijetno 
prehranjevanje? 

f 

Večji prostor, več miz. 3 
Ločena prostora za spanje in prehranjevanje. 3 
Skupna jedilnica. 6 
Več razdelilnih posod in pribora. 1 
Enotni plastični pogrinjki. 1 
Boljši vrči. 1 
Skupaj 15 

 
Presenetljiv je bil predlog kar šestih strokovnih delavk, ki menijo, da bi bilo dobro uvesti 
skupni prostor za prehranjevanje  ̶  jedilnico. Prav tako se nekateri zdi pomembno, da bi  bila 
prostora za počitek in spanje ter za prehranjevanje med seboj ločena. Prostor naj bi bil večji, z 
več mizami, zagotovljeno bi moralo biti več pribora in razdelilnih posod.  
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6.3 Spanje in počitek  
 

Mnenja otrok in strokovnih delavk glede spanja v vrtcu so prikazana v Tabelah od 23 do 30. 

 
Tabela 23: Odgovori otrok glede spanja v vrtcu 
 

Vprašanje DA NE 
f f (%) f f (%) 

Ali se kdaj zgodi, da bi rad počival, pa 
ne moreš? Kdaj? 12 38,0 20 62,0 

Ali po kosilu ležeš na ležalnik? 23 72,0 9 28,0 
Ali zaspiš? 15 47,0 17 53,0 
Ali se lahko igraš, če ne moreš zaspati? 16 50,0 16 50,0 
Ali lahko vstaneš, če ne moreš zaspati? 13 41,0 19 58,0 

 

Skoraj tri četrtine intervjuvanih otrok po kosilu leže na ležalnik. Polovica od njih zaspi, 
polovica ne. V primeru, da ne morejo zaspati, se lahko igrajo. Več kot polovica otrok (58 %) 
meni, da v primeru, ko ne zaspijo, ne smejo vstati z ležalnika. Zanimivo je, da so strokovne 
delavke odgovarjale na trditev: "Vsi ležejo k počitku, kdor ne zaspi, vstane in se igra.", 
drugače, saj je bilo odgovorov, da lahko otroci vstanejo, več (58,7 %).  

Več kot tretjina otrok (38 %) je pritrdilno odgovorila na vprašanje, ali se kdaj zgodi, da bi radi 
počivali, pa ne morejo. Glede na njihove izjave jim to ni omogočeno ("Zjutraj, ko pridem v 
vrtec.", "Ko sem zmatran."), so preutrujeni ("Sem zaspana, pa ne morem oči zapret.") ali pa 
zbujeni prehitro ("Včasih, ko se zbudim.").  

V nadaljevanju me je zanimalo, kako otroci ukrepajo v primeru utrujenosti. Odgovori so 
predstavljeni v Tabeli 23. 

 
Tabela 24: Ravnanja otrok v primeru utrujenosti v vrtcu 
 

Kaj storiš, če postaneš v vrtcu utrujen? f f (%) 
Zaspim (se uležem na blazino, ležalnik, v kotiček). 15 46 
Ne morem spati, nisem utrujen. 12 38 
Ne vem. 5 16 
Skupaj 32 100,0 

 

Slaba polovica otrok (48 %) gre, kadar so utrujeni, počivat na blazino, ležalnik ali v kotiček. 
Zanimivo je, da je kar 12 otrok (38 %) poudarilo, da ne morejo spati (čeprav so utrujeni) ali 
pa niso utrujeni in zato ne spijo. Nadalje sem otroke vprašala, kateri kotiček je z vidika 
organizacije prostora zanje najzanimivejši za počitek. Mnenja so strnjena v Tabeli 24. 
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Tabela 25: Najljubši kotiček otrok za počitek 
 
Kateri je tvoj najljubši kotiček za počitek v vrtcu? f f (%) 
Podest ali pod njim. 13 41,0 
Dom ali kuhinja. 10 31,0 
Drugi. 3 9,0 
Ne vem. 5 16,0 
Odločijo se vzgojiteljice. 1 3,0 
Skupaj 32 100,0 

 

Najljubši kotiček za počitek v oddelkih je po mnenju otrok podest ali prostor pod njim (41 
%), sledi kotiček dom in kuhinja (31 %). V kategorijo Drugi sem umestila kotičke, ki so jih 
otroci poimenovali po barvah (roza, vijolični, rumeni). Glede na položaj podesta, ki je 
oddaljen od tal in nekako ločen od ostalega prostora, lahko sklepamo, da je otrokom prijeten 
mir, obenem pa bližina ostalih prisotnih v skupini. Otroci si očitno želijo prostora, ki bi bil 
ločen od igralnice, podobno si tega želijo tudi strokovne delavke (kot je razvidno iz Tabele 
26).   

Odgovori strokovnih delavk glede participacije otrok pri spanju in počitku so prikazani v 
nadaljevanju. 

 
Tabela 26: Organizacija prostora pri počitku in spanju v vrtcu – odgovori strokovnih 
delavk 
 
Kako organizirate prostor med počitkom in spanjem otrok? f f (%) 
Vsi gredo po kosilu počivat na ležalnik, jih razporedim po igralnici. 41 54,7 
V igralnici določim kotiček za počitek (po kosilu razporedim 
ležalnike ali blazine), drugi otroci se igrajo. 7 9,3 

Z otroki, ki želijo počivati, smo dogovorjeni, da si lahko sami 
razporedijo blazine ali ležalnike po svoji izbiri, drugi se igrajo. 18 24,0 

Drugo. 9 12,0 
Skupaj 75 100,0 

 

Iz Tabele 26 je razvidno, da le slaba četrtina strokovnih delavk (24 %) otroke dejavno 
vključuje v načrtovanje spanja oziroma počitka tako, da si otroci sami organizirajo prostor in 
razporedijo blazine ali ležalnike po lastni izbiri, medtem ko se drugi igrajo. Več kot polovica 
(54,7 %) strokovnih delavk pravi, da gredo otroci počivat na ležalnike, ki so razporejeni glede 
na odločitev strokovnih delavk. V kategorijo Drugo so strokovne delavke zapisale naslednje 
izjave: "Vsi spimo.", "Sploh ne spimo.", "Zaspijo le posamezniki – glede na potrebe otrok pri 
nas ne potrebujemo spanja.", "Blazine so v kotičku dom, kjer imajo otroci mir.", "Imamo 
hišico za počitek in izvajamo umirjene dejavnosti."  

Pri naslednjem vprašanju, ki se nanaša na potek počitka in spanja v vrtcu, sem pridobila dokaj 
nasprotujoče si podatke. 
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Tabela 27: Potek počitka in spanja v vrtcu - odgovori strokovnih delavk 
 

Kako poteka počitek in spanje v vašem oddelku? f f (%) 
Vsi zaspijo. 10 13,3 
Vsi ležejo k počitku, kdor ne zaspi, počiva na ležalniku. 1 1,3 
Vsi ležejo k počitku, kdor ne zaspi, dobi na ležalnik knjigo, igračo. 1 1,3 
Vsi ležejo k počitku, kdor ne zaspi, vstane in se igra. 44 58,7 
Spat gredo otroci, ki potrebujejo spanje. 7 9,3 
Nihče ne spi. 11 14,7 
Drugo. 1 1,3 
Skupaj 75 100,0 

 
Strokovne delavke so v več kot polovici primerov (58,7 %) pritrdilno odgovorile na trditev, 
da otroci ležejo k počitku, kdor ne zaspi, vstane in se igra. Delež trditev "vsi zaspijo" in 
"nihče ne spi" je podoben (13,3 % in 14,7 %), kar lahko morda pripišemo izjavam strokovnih 
delavk oddelkov 3 ̶ 4 let (vsi otroci ležejo k počitku) in 5 ̶ 6 let (bedeča skupina).  

Podatek lahko primerjamo z raziskavo RE (Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012) in 
ugotovimo, da je bil delež strokovnih delavk v skupinah, kjer vsi ležejo k počitku, (kdor ne 
zaspi, lahko vstane), v letu 2011 na prvem mestu (44,7 %). Spodbudno je dejstvo, da je le 
13,3 % strokovnih delavk potrdilo, da v njihovem oddelku zaspijo vsi otroci. Kljub temu je iz 
odgovorov na vprašanje o organizaciji počitka (Tabela 25) kar 54,7 % strokovnih delavk, ki 
trdijo, da vsi otroci po kosilu počivajo na ležalnikih, ki jih razporedijo po igralnici.  

Kakšno je mnenje strokovnih delavk glede potrebe otrok po spanju, je razvidno iz Tabele 28. 

 
Tabela 28: Mnenja strokovnih delavk glede spanja otrok v vrtcu 
 

Ali se vam kdaj zdi, da bi otrok moral zaspati, pa ne zaspi? f f (%) 
Da. 32 42,7 
Ne. 42 56,0 
Ni odgovora. 1 1,3 
Skupaj 75 100,0 

 

Vprašanje, "Ali se vam kdaj zdi, da bi otrok moral zaspati, pa ne zaspi?", odraža miselnost 
strokovnih delavk, da same najbolje vedo, kaj je dobro za otroka. Ugotovimo lahko, da skoraj 
polovica (42,7 %) strokovnih delavk meni, da bi otrok moral zaspati, pa ne zaspi. Spanje se 
zdi strokovnim delavkam torej zelo pomembna rutinska dejavnost.  

Sprašujem se, kje je meja med "možnostjo" in "obveznostjo": spanje otrok je priložnost za 
oddih strokovnih delavk in nenazadnje čas za načrtovanje dejavnosti (brez otrok), kot je po 
izvedeni raziskavi med strokovnimi delavkami Vrtca Velenje pokazala seminarska naloga (Z. 
Jan in K. Krk, 2014). Na vzorcu 60 strokovnih delavk je bil opravljena raziskava o tem, kdaj 
načrtujejo vzgojno izobraževalno delo. Rezultat je pokazal, da polovica vzgojiteljic timsko 
načrtuje med dnevnim počitkom otrok v vrtcu in le petina izven delovnega časa.   

Strokovne delavke sem nadalje vprašala, kakšne spremembe bi bile po njihovem mnenju 
potrebne na področju počitka in spanja otrok. Odgovarjale so opisno, vsebinsko kategorizirani 
odgovori so prikazani v Tabeli 29. 

 



35 

 
Tabela 29: Mnenja strokovnih delavk glede potrebnih sprememb na področju počitka in 
spanja otrok v vrtcu 
 
Kaj bi želeli spremeniti na področju počitka in spanja otrok v vrtcu? f 
Bolj individualen pristop k otroku. 1 
Ne budite otrok, ko spijo! 1 
Vodstvo naj zaupa zaposlenim glede njihovih odločitev. 1 
Udobnejše blazine, glasba, zatemnitev. 3 
Otroci naj sodelujejo pri pripravi počitka. 3 
Vsak naj ima možnost spati, tudi starejši otroci. 5 
Starše bi morali seznaniti s pomenom spanja in dnevnega počitka za otroke. 1 
Skupaj 15 

 
Na to vprašanje je odgovorilo le 15 strokovnih delavk, ki so mnenja, da je spanje za otroke 
pomembno. Izstopa odgovor, naj ima možnost spati vsak otrok, tudi starejši. Zavedajo se, da 
je udobje bistvenega pomena za dober spanec, prav tako je otroke potrebno vključiti v 
pripravo počitka.  

V Tabeli 30 so zbrana mnenja strokovnih delavk glede prostorskih in materialnih pogojev, ki 
bi morali biti zagotovljeni za prijeten počitek otrok. 

 
Tabela 30: Mnenja strokovnih delavcev glede prostorskih in materialnih pogojev, ki bi 
morali biti zagotovljeni za prijeten počitek in spanje otrok 
 
Kateri prostorski in materialni pogoji bi morali biti zagotovljeni za 
prijeten počitek in spanje otrok? f 

Ločen prostor za spanje. 21 
Večje igralnice. 11 
Pregrade za ležalnike. 1 
Podesti v igralnicah. 1 
Skupaj 34 

 
Kot otroci so tudi strokovni delavci mnenja, da bi za prijeten počitek in spanje otrok moral 
biti prostor ločen od igralnice (vsaj pregrajen ali s podesti). Enajst strokovnih delavk je 
izrazilo mnenje, da je igralnica premajhna. 

 

7 ZAKLJUČEK 
 

Participacijo otrok neposredno povezujemo s predstavo (odraslih) o otrokovi kompetentnosti 
ter pomenom, ki ga pripisujemo poslušanju in slišanju otrokovega glasu. Vse te predstave in 
pomeni zagotavljajo ali onemogočajo priložnosti za vključevanje otrokovega glasu v 
odločitve na individualni, institucionalni in strateški ravni. Predstave o otroštvu in otrokovih 
razvojno-psiholoških zmožnostih so trdno usidrane v kulturnih vzorcih posamezne družbe 
(Rutar, 2013). Ključna razlika med sodobnimi pedagoškimi koncepti je v tem, ali izhajajo iz 
"modernega" ali "postmodernega" pojmovanja znanosti in vzgoje otrok. Postmoderno 
pojmovanje poudarja, da znanost ni nekaj, kar posedujemo odrasli in kar prenašamo otrokom 
(Batistič Zorec in Krnel, 2009). Eden od prevladujočih vzgojno-izobraževalnih konceptov v 
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zahodno-evropskih državah je aktivno ali/in demokratično državljanstvo, ki jo N. Turnšek 
(2009) razume kot vzgojo za sedanjost, za otroštvo in v otroštvu, v smislu udejanjanja vloge 
otroka kot udeleženca socialnih skupin (oddelka, vrtca, lokalne skupnosti) in akterja, ki lahko 
s svojim delovanjem bistveno vpliva na podobo tega sveta. Avtorica (prav tam) ponazarja 
primarno usmerjenost v tematske in problemske sklope, ki neposredno zadevajo življenje 
otrok, so zanje smiselni, relevantni in povezani z njihovimi željami in interesi.  

Kazalniki kakovosti so povezani med seboj in vplivajo eden na drugega, zato je z 
raziskovanjem težko zajeti vse, sploh pa zapletene odnose med njimi. Kriteriji za ugotavljanje 
in ocenjevanje kakovosti ne morejo biti univerzalni, saj moramo upoštevati politični in 
organizacijski okvir (kontekst) države ter druge specifične okoliščine lokalnega okolja, družin 
in otrok, vključenih v vrtec (Batistič Zorec, 2012). Pri razvijanju kakovostne predšolske 
vzgoje v vrtcih se pogosto omenja pristop Reggio Emilia, za katerega je značilna 
demokratičnost in dialog, kar se kaže v timskem delu vzgojiteljev, participaciji otrok v 
vzgojnem procesu ter sodelovanju z družinami in lokalnim okoljem. Reggio Emilia pristop 
predstavlja primer preseganja mej z odprtim preizkušanjem (eksperimentiranjem), odpiranjem 
navznoter (sodelovanje otrok in odraslih) kot tudi navzven (povezovanje z družinami in 
lokalno skupnostjo) (prav tam). Reggio Emilia pedagogi verjamejo, da so otroci kompetentni. 

Ideja kompetentnega otroka zadeva predvsem vprašanje, kako odrasli vidimo otroke, torej 
subjektivne teorije odraslih o otrocih in vzgoji, ki pomembno vplivajo na naša vzgojna 
ravnanja (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012). Kar se otroci naučijo, ni 
avtomatična posledica poučevanja, ampak je v veliki meri posledica otrokove lastne 
aktivnosti in spodbud, ki jih nudi okolje. Otroci imajo aktivno vlogo v pridobivanju in 
konstrukciji učenja in razumevanja. Mallaguzzi (1993) pravi, da je takrat, ko otroka 
spodbujamo k uživanju ob raziskovanju, njegova motivacija lahko neizmerna. Vendar ta otrok 
ni osamljeni raziskovalec, potrebuje druge, da bi mu pomagali zaznati red in spremembe ter 
odkrivati pomene novih odnosov v življenju.  

Pri izvedeni raziskavi v Vrtcu Velenje me je poleg poteka dnevne rutine, kot jo opisujejo oz. 
doživljajo vzgojitelji in otroci, zlasti zanimalo, ali otroci participirajo pri načrtovanju in 
izvedbi dnevne rutine – prehranjevanja in spanja v vrtcu. Rezultati raziskave v okviru 
magistrskega dela dajejo vpogled v posamezne sklope dnevne rutine, ki so bili raziskani tudi 
v raziskavi RE (Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012) in s katero sem lahko primerjala 
nekatere izmed svojih rezultatov. Razlika med raziskavama pa je, da poleg vzgojiteljev 
vključuje tudi izkušnje in mnenja otrok.  

Ugotovila sem, da na področju načrtovanja dnevne rutine prevladuje togost dnevnega reda, saj 
so zajtrk, kosilo in počitek in spanje otrok dejavnosti, ki se v večini oddelkov v raziskavi vsak 
dan odvijajo ob istem času. Nizek je tudi delež strokovnih delavk, ki dejavnosti načrtujejo 
skupaj z otroki, kar je škoda, saj so otroci v raziskavi izrazili raznolike in zanimive ideje, 
kako bi načrtovali kotičke za prehranjevanje in spanje, ki bi jih bilo s projektnim pristopom 
mogoče izpeljati tudi v praksi. Otroci so, podobno kot vzgojitelji, odgovoril, da hitrost pri 
prehranjevanju ni pomembna niti vzpodbujana, glede spodbujanja k pogovarjanju ob obrokih 
pa se njihovi odgovori precej razlikujejo od odgovorov vzgojiteljic; povedali so, da jih 
vzgojiteljice k pogovoru med obroki ne spodbujajo.  

Otroci menijo, da bi morali hrano v primeru, ko jim ta ni všeč, pospraviti. Strokovne delavke 
pravijo, da otrokom prepuščajo odločitev, kaj bodo jedli in česa ne, vendar se problematične 
prakse, ki jih izpostavljata M. Batistič Zorec in A. Jug Došler (2016), potrjujejo tudi v 
raziskavi, opravljeni v Vrtcu Velenje. Več kot polovica strokovnih delavk (57 %) je 
prepričanih, da mora otrok vsaj poskusiti hrano, ki mu ni všeč, preden jo pospravi, malo manj 
kot polovica pa jih je mnenja, da mora otrok pojesti vse, če si je vzel "repete". Zaskrbljujoč je 
podatek o strinjanju kar četrtine anketirank s tem, da mora otrok pojesti vso hrano, ki jo ima 
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na krožniku. Otroci so rekli, da določajo sedežni red sami ali na pobudo prijateljev, najbolj 
všeč pa so jim priloge (testenine, krompir, polenta itd.). Zanimivo je, da imajo strokovne 
delavke prav tako najraje priloge, ne marajo pa zlasti mlečnih jedi, medtem, ko otroci izrazito 
ne marajo zelenjave.  

Glede počitka in spanja so otroci so povedali, da jih večina leže na ležalnik, od teh le polovica 
zaspi. Več kot polovica (60 %) otrok, ki ne zaspijo, pravi, da ne smejo vstati in se igrati. 
Strokovne delavke so odgovorile nekoliko drugače, saj jih je več kot polovica (58,7 %) 
napisalo, da vsi otroci ležejo k počitku, vendar lahko, kdor ne more spati, vstane in se igra. 
Otroci ne participirajo pri organizaciji prostora, saj več kot polovica strokovnih delavk samih 
razporedi ležalnike po igralnici, menijo pa, da bi morali za udobno počutje med spanjem 
otroci imeti več blazin, ločene prostore in da bi tudi starejši otroci morali imeti možnosti 
spanja.  

Ključna ugotovitev raziskave v Vrtcu Velenje je, da otroci zelo redko participirajo pri 
načrtovanja prehranjevanja in spanja. Hart (1992) pravi, da je udeležba otrok pri načrtovanju 
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in tudi dnevne rutine v vrtcu najvišja oblika participacije. 
Pogoj zanjo pa je, da otroci razumejo namen projekta, da vedo, kdo je oblikoval ključne 
odločitve v zvezi z njihovo vključenostjo in zakaj. Pomembno je, da imajo v procesu smiselno 
(in ne zgolj »dekorativno«) vlogo ter da prostovoljno pristopijo k delu, ker jim je projekt 
razumljiv. Pri participaciji otrok pri načrtovanju dnevne rutine v vrtcu me je zanimalo tudi, ali 
se odgovori strokovnih delavcev razlikujejo glede na njihovo izobrazbo. Na to raziskovalno 
vprašanje odgovarjam, da ne, saj nisem potrdila statistične pomembnosti razlik.  

Strinjam se, da v oddelkih otrok med 3. in 6. letom (druga starostna skupina) spanje ne bi 
smelo več biti del običajne dnevne rutine, pri čemer pa bi morali strokovni delavci vsem 
otrokom, ki potrebujejo spanje, to omogočiti (Batistič Zorec in Došler Jug, 2016). Kot 
opozarja N. Turnšek (2009), so naša vzgojna ravnanja v veliki meri odvisna od podobe 
otroka, ki prevladuje v družbenem prostoru, še posebej v strokovnih krogih. Za mnoge odrasle 
je otrok namreč še vedno oseba, ki v procesu vzgoje razvija svoje potenciale, sposobnosti in 
se šele razvija v nekaj človeku podobnega. Menim, da iz tega izvira prepričanje odraslih, da bi 
morali otroci v vrtcu spati, ker spanje po njihovem prepričanju pač potrebujejo. 

Mnenja strokovnih delavk glede participacije otrok pri dnevni rutini v vrtcu Velenje bi si 
lahko razlagali v smislu Krofličevega (2005) razmišljanja o prikritem kurikulumu, ki ga 
strukturira predvsem vzgojiteljičino védenje o zakonitostih otrokovega razvoja in strategijah 
zgodnjega poučevanja ter njene predstave o "dobrem za otroka", ki skupaj tvorijo njeno 
implicitno teorijo. Kot poudarja avtor (prav tam), je ključnega pomena za pozitivno 
spreminjanje prakse dnevne rutine nenehno in sprotno reflektiranje lastnih osebnih vrednot ter 
lastne implicitne teorije. 

Primerjava perspektiv udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu – otrok in strokovnih 
delavcev – je pokazala, da različno razumejo participacijo. Menim, da dobljeni rezultati 
raziskave lahko prispevajo k boljšemu razumevanju pomembnosti nenehne samorefleksije 
strokovnih delavcev in posledično k spreminjanju subjektivnih teorij strokovnih delavcev. 
Kljub temu, da je bilo število vzgojiteljev, ki so izpolnili anketo ter otrok, ki so sodelovali v 
intervjuju, majhno, rezultati odsevajo ključne razlike v razumevanju življenja v vrtcu s strani 
odraslih in s strani otrok. Ideje, ki so jih podali otroci, kažejo na njihovo kompetentnost 
predlagati zanimive ideje in odločati o življenju v vrtcu, ki se jih strokovni delavci premalo 
zavedajo. Poudariti moram, da je omejitev raziskave tudi v tem, da je bila izvedena le v enem 
vrtcu, torej dobljenih rezultatov ne moremo posploševati. Menim, da bi bilo smiselno 
razmisliti o širši raziskavi o participaciji otrok v vrtcu ne le pri dnevni rutini temveč tudi na 
drugih področjih dejavnosti, ki bi jo izvedli na reprezentativnem vzorcu slovenskih vrtcev.  
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9 PRILOGE 
 

9.1 Intervju z otroki 

 

Spol: 

Starost: 

Oddelek: 

1. Kadar postaneš v vrtcu utrujen/a, kaj narediš? 

2. Ali se kdaj zgodi, da bi rad/a počival/a, pa ne moreš? 

3. Ali po kosilu v vrtcu ležeš na ležalnik? 

4. Morate to narediti vsi, ali se lahko odločiš, da se ta čas igraš? 

5. Ali zaspiš? Če ne: ali lahko vstaneš, kadar ne moreš zaspati? 

6. Kateri je tvoj najljubši kotiček za počitek v vrtcu? 

7. Predstavljaj si, da imaš čarobno palico in znaš čarati: kaj vse bi začaral/a v tvojem 
najljubšem kotičku za počitek? 

8. Kdo odloča o tem, pri kateri mizi sediš in s kom? 

9. Kdo odloča o tem, koliko moraš pojesti? 

10. Te vzgojiteljica vpraša, koliko želiš pojesti, ko deli hrano? 

11. Kaj v vrtcu najraje ješ? 

12. Česa ne maraš jesti? 

13. Kaj storiš, če se ti hrana ne zdi dobra ali ti tisti dan ne paše? 

14. Ali imaš vedno možnost pustiti hrano, ki ti ni všeč, je ne nočeš ali ne moreš pojesti? 

15. Ali moraš poskusiti vsaj "žličko, pikico" hrane, ki je nočeš jesti? 

16. Se ti zdi pomembno, da poješ hitro? Če da, zakaj? 

17. Ali meniš, da je vzgojiteljicama všeč, da otroci hitro pojeste? Zakaj? 

18. Se lahko med obroki pogovarjaš? Obstaja glede tega v vaši skupini kakšno pravilo? 
Katero? 

19. Predstavljaj si, da imaš čarobno palico in znaš čarati: kaj vse bi začaral/a v tvojem 
najljubšem kotičku za prehranjevanje? 
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9.2 Anketni vprašalnik 

 
Spoštovani! 
Sem Katja Krk, študentka podiplomskega študija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani. V okviru magistrskega dela bom raziskovala področje dnevne rutine v vrtcu.  
Vljudno vas prosim, da izpolnite anonimni vprašalnik v nadaljevanju. Pridobljeni podatki 
bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. 
 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem! 
 

 I. Osnovni podatki (obkrožite en odgovor): 
 
 1. Spol: 
    Ž                   M 
 
 2. Starost: 
 ____________________ let 
 
 3. Delovno mesto: 
 

a) vzgojiteljica/vzgojitelj    
b) pomočnica vzgojiteljice/pomočnik vzgojitelja 

 
 4. Dokončana stopnja izobrazbe: 
 

a) srednja vzgojiteljska šola 
b) druga srednja šola in opravljena prekvalifikacija za pomočnika vzgojitelja 
c) višja (2-letna) šola za vzgojitelja predšolskih otrok 
d) visoka (3-letna) strokovna izobrazba predšolska vzgoja 
e) drugo____________________________________________________________ 
 
5. Delovna doba v vrtcu: 
_____________________ let 
 
6. Starost otrok v oddelku, kjer trenutno delate (v letih): 
 
a) 3�4  
b) 4�5 
c) 3�5  
d) 5�6  
e) 4�6  
f) 3�6  
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II. Naslednji sklop vprašanj se nanaša na načrtovanje dnevne rutine v vrtcu. 
 
7. Obkrožite, katere dejavnosti oz. rutine potekajo po vaših izkušnjah v vrtcu vsak 
dan ob istem času. 
 

 
1. Prihod otrok  
2. Zajtrk  
3. Kosilo  
4. Popoldanska malica  
5. Opravljanje toaletnih potreb 
6. Skrb za higieno  
7. Počitek oz. spanje  
8. Usmerjene dejavnosti  
9. Prosta igra in dejavnosti po izbiri otrok  
10. Bivanje na prostem 

 
 

8. Ali v formalni (dnevni ali tedenski) pripravi načrtujete tudi dejavnosti dnevne 
rutine? Izberite tisti (en) odgovor, ki za vas najbolj velja! 
 

1. Ne. 
2. Redko. 
3. Včasih. 
4. Pogosto. 
5. Zelo pogosto. 

 
 9. Ali v načrtovanje vzgojnega dela vključujete tudi otroke? Izberite tisti (en) odgovor, 
 ki za vas najbolj velja! 
 

a) Otroci pri načrtovanju dejavnosti ne sodelujejo, ker so premajhni. 
b) Otroci pri načrtovanju dejavnosti ne sodelujejo, ker je to naloga strokovnih 

 delavcev. 
c) Dejavnosti v vrtcu načrtujem sama, pri načrtovanju pa praviloma upoštevam želje 

 in ideje otrok. 
d) Sama izberem temo in pripravim okvirni načrt, nato se o njem pogovorim z otroki 

 ter načrt spremenim glede na njihove želje in predloge. 
e) Skupaj z otroki izberemo temo, vsebine ter načrtujemo dejavnosti. 
f) Drugo: ___________________________________________________________ 
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III. Naslednja sklopa vprašanj se navezujeta na dnevni počitek in prehranjevanje otrok v 
vrtcu. 
 
Obkrožite en odgovor glede na to, kaj se najpogosteje dogaja v vaši praksi:  
 
10. Kako poteka počitek (in spanje) v vašem oddelku? 
 
a) Vsi otroci v času počitka zaspijo.  
b) Vsi otroci ležejo k počitku, kdor ne zaspi, počiva na ležalniku.  
c) Vsi otroci ležejo k počitku, kdor ne zaspi, dobi na ležalnik igračo, knjigo … 
d) Vsi otroci ležejo k počitku, kdor ne zaspi, lahko vstane in se igra.  
e) Spat gredo otroci, ki potrebujejo spanje.  
f) Nihče ne spi.  
g) Drugo ___________________________________________________________ 
 
11. Kako organizirate prostor med počitkom otrok? 
 
a) Vsi otroci gredo po kosilu počivat na ležalnik (razporedim jih po igralnici). 
b) V igralnici določim kotiček, kjer lahko utrujeni otroci po kosilu počivajo   
  (razporedim blazine ali ležalnike), drugi se igrajo. 
c) Z otroki, ki želijo počivati, smo dogovorjeni, da si lahko sami razporedijo blazine 
  ali ležalnike v kotičke po svoji izbiri, drugi se igrajo. 
d) Drugo____________________________________________________________ 
 
12. Kako ukrepate, če otrok ne more zaspati? 
 
a) Pri odločitvi o spanju otrok upoštevam želje staršev. 
b) Odločim se glede na počutje oz. potrebo otroka. 
c) Vprašam otroka, kakšne so njegove želje. 
d) Vedno omogočim takemu otroku, da vstane in se igra. 
e) Drugo____________________________________________________________ 
 
13. Ali se vam kdaj zdi, da bi otrok moral spati, pa ne zaspi? 
 
a) DA 
b) NE 
 
14. Ali bi želeli kaj spremeniti na področju počitka otrok v vrtcu? Če da, opišite. 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
15. Kateri materialni in prostorski pogoji bi morali biti v vrtcu po vašem mnenju 
zagotovljeni, da bi omogočali otroku kar najbolj prijeten počitek?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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S križcem označite odgovor (DA ali NE) glede na to, kaj se najpogosteje dogaja v vaši 
praksi:  
 
16. Prehranjevanje otrok v vrtcu: 
 DA NE 
Otroci lahko izberejo, kdaj bodo jedli zajtrk.   
Otroci lahko izberejo, kdaj bodo jedli malico.   
Otroci si lahko sami izberejo, koliko bodo jedli.   
Otroci si lahko sami izberejo, kaj bodo jedli in česa ne.   
Otroci, ki so pojedli, morajo počakati za mizo, dokler ne poje večina otrok.   
Otroke, ki hitro pojedo, pohvalim.   
Kadar delim otrokom hrano jih vprašam, koliko želijo pojesti.   
Otroci si dajejo hrano na krožnik vedno sami (samopostrežni način).   
Med obroki dopustim, da se otroci pogovarjajo med seboj.   
Med hranjenjem spodbujam umirjen pogovor med nami.   
Vztrajam, da otroci pojedo vso hrano, ki so si jo vzeli.   
Otrok mora poskusiti vsaj žličko hrane, saj drugače ne bo nikoli vedel, 
kakšnega okusa je le-ta. 

  

Kadar otroku hrana ni všeč, ali ne more pojesti vsega, lahko pusti.   
Otrok lahko pusti hrano, kadar ne more pojesti vsega - ne dopustim pa tega, 
če si je otrok sam vzel »repete«. 

  

 
17. Katero pravilo je po vašem mnenju najpomembneje upoštevati pri 
prehranjevanju v vrtcu? 
____________________________________________________________________ 
 
18. Na kakšen način spodbujate neješče otroke, da hrano vsaj poskusijo? 
____________________________________________________________________ 
 
19. Vaša najljubša hrana v vrtcu je: ______________________________________ 
 
20. Hrana, ki je v vrtcu ne marate, je: _____________________________________ 
 
21. Ali bi želeli kaj spremeniti na področju prehranjevanja otrok v vrtcu? Če da, 
opišite. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
22. Kateri materialni in prostorski pogoji bi morali biti v vrtcu po vašem mnenju 
zagotovljeni, da bi omogočali otroku kar najbolj prijetno prehranjevanje?  
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 


